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 OD  REDAKCJI  

  

M A M U S I U! 

Dziękuję Ci za to,                                           
że dopasowywałaś swoje życie 
do mojego. Dziękuję za poczucie,                                    
że nie ma dla Ciebie                  
na tym świecie  nic droższego,   
niż nasza miłość                                           
(oprócz Twojej miłości  
do mego Taty).                                 
Dzięki Tobie czuję się chcianym 
dzieckiem, potrzebnym                                                                                                                          
i wartościowym człowiekiem.  

 

Dziękuję  Ci  za  to,  że  jesteś. 

Drodzy Czytelnicy! 

Witamy gorąco już w przedostatnim miesiącu przed wakacjami. 

Przypuszczamy, że każdy z Was już coraz częściej myśli o piasku, 

błękitnej wodzie i o sielance w słoneczne, letnie dni. Jednak jeszcze trochę 

czasu zostało do wakacji, więc chcemy Wam go umilić lekturą naszej 

szkolnej gazetki.  

  Numer majowy należy do Szkolnego Koła Caritas, ponieważ 

członkowie tej wspaniałej organizacji działającej w naszej szkole 

przygotowali zawartość gazetki. Zachęcamy do przeczytania 

interesującego wywiadu z założycielką i opiekunką SK Caritas Panią 

Marią Łatka. Małgosia spróbuje Was przekonać do tego, że warto 

pomagać innym. Nie możemy także zapomnieć o swych „braciach 

mniejszych” (czyli zwierzakach) i o tym, by aktywnie spędzać czas.     

Serdecznie zapraszamy do przeczytania ciekawych (jak zawsze) 

artykułów. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty 

1 kwietnia 2014 roku o godzinie 9:00 trzynastu uczniów klasy szóstej przystąpiło 

do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie pisali sprawdzian                

w dwóch salach, rozwiązywali 26 zadań zamkniętych i otwartych mając do 

dyspozycji 60 lub 90 minut. Dzieci oceniły zadania testowe na umiarkowanie 

trudne. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. Za sprawdzian uczeń może 

otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

 

Poranek wielkanocny 
11 kwietnia o godzinie 11:00 odbył się poranek poświęcony zbliżającym się 

świętom, który został przygotowany przez uczniów kl. II pod opieką 

wychowawczyni pani Marii Łatka. Dzieci w ciekawy sposób opowiedziały             

o  zwyczajach i tradycjach związanych z obchodami  Świąt Wielkanocnych. 

Nastrój spotkania podkreślała świąteczna dekoracja: pięknie zastawiony stół, na 

którym nie zabrakło tradycyjnych pisanek. 

aaa 

Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty z OPERONEM  
10 kwietnia o godzinie 9:00 osiemnastu uczniów kl. III przystąpiło do 

Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty z  OPERONEM. Pracę uczniów poprzedziła 

prezentacja filmowa skierowana do uczniów, przygotowana przez wydawnictwo. Dzieci 

rozwiązywały zadania z zakresu edukacji polonistycznej (45 minut) i matematycznej (45 minut). 

 

Poranek poświęcony Janowi Pawłowi II 

24 kwietnia odbył się poranek  poświęcony osobie Jana Pawła II. Zbliżający się wielkimi krokami 

dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II był okazją do przypomnienia jego postaci i wartości, które 

głosił przez niespełna 27 lat pontyfikatu. Ksiądz  Marcin Duś wraz z uczniami przygotował 

ciekawą prezentację multimedialną, która po raz kolejny uświadomiła nam fakt, jak wielkim 

Polakiem był Ojciec Święty Jan Paweł II. Na spotkaniu ksiądz Marcin dokonał także 

podsumowania konkursu plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka”. 

Konkursowe sukcesy naszych uczniów w kwietniu 

Powiatowy Konkurs Pożarniczy 
10 kwietnia w Moszczenicy Niżnej odbył się etap powiatowy XXXVII OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” dla 

uczniów szkół podstawowych. Laureatka eliminacji gminnych – Maria Klag zajęła IV  miejsce. 
 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności” 

11 kwietnia w Nowym Sączu odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności”, 

w którym naszą szkołę reprezentowały: K. Hebda z kl. V, K. Madziar i M. Borek z kl. VI.  
 

Gminny Konkurs „Nojśwarniejsy Przedszkolak Gminy Łącko” 

9 kwietnia odbył się Gminny Konkurs dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych „Nojśwarniejsy Przedszkolak 

Gminy Łącko” organizowany przez SP  w Obidzy i GOK w Łącku. Nasze przedszkole reprezentował M. Waligóra. 
 

Gminny Konkurs "BEZPIECZNY  PRZEDSZKOLAK" 

24 kwietnia dwóch chłopców z oddziału przedszkolnego ( M. Gadzina, F. Wielosik) wzięło udział w Gminnym Konkursie "Bezpieczny 

Przedszkolak" organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Jazowsku oraz GOK w Łącku. Nasi reprezentanci zajęli I miejsce. 

Gminny  Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 
29 kwietnia reprezentacja naszej szkoły (M. Janik, K. Lis, K. Klimek, Ł. Wielosik) wzięła udział w konkursowych zmaganiach w ZSG 

w Jazowsku zdobywając III miejsce. 
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Dlaczego warto pomagać innym? 

Wielu z nas uważa, że nie ma sensu pomagać innym, że jest to tylko 

zwykła strata czasu. Czy naprawdę tak jest? Czy warto pomagać innym, 

biednym i potrzebującym nie oczekując za to wynagrodzenia?  

Moim zdaniem, warto pomagać ludziom, zarówno tym najbliższym jak              

i całkiem obcym, ponieważ uszczęśliwiamy przez to inne osoby, a nam taka działalność może przynieść 

wiele korzyści, a nawet przyjemności. Sądzę, że pomaganie jest to nasz obowiązek.  

Chcąc być dobrym chrześcijaninem, trzeba pomagać innym ludziom. Nie można być egoistą i myśleć 

tylko o sobie. Przy tym należy zwracać szczególną uwagę na krzywdę innych. Żaden chrześcijanin nie 

powinien odmawiać pomocy, jeśli ktoś o nią prosi. Niewątpliwie czynienie dobra jest to nasz obowiązek. 

Należy postępować tak, aby inni brali z nas przykład. 

Pomaganie potrzebującym z pewnością oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do nas wróci. 

Jestem przekonana, że osoba, której pomogliśmy, na pewno się nam w jakiś sposób odwdzięczy. Święty 

Jan Paweł II powiedział: "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był 

dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością". Starajmy się 

pomagać bezinteresownie, nie licząc na jakąś nagrodę, bo najpiękniejszą nagrodą jest zwykłe "dziękuję".  

Ludzie, którzy pomagają, czerpią z tego satysfakcję, a nawet nie wyobrażają sobie postępować inaczej. 

Niektórzy poświęcają swoje całe życie na niesieniu dobra i nie zamieniliby swojej pracy na żadną inną. 

Matka Teresa z Kalkuty prowadziła w Indiach działalność humanitarną. Ta katolicka siostra zakonna 

wyszła na ulice Kalkuty, aby pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Do końca 

swojego życia pracowała bez wytchnienia niosąc dobro. 

Na świecie jest wielu ludzi potrzebujących naszej pomocy. Oprócz ubrania, ciepłego posiłku czy 

pieniędzy oczekują od nas uśmiechu, życzliwości, dobrego słowa.  Czy my, żyjący na początku XXI 

wieku zdolni jesteśmy na jakiekolwiek gesty i słowa pomagające bezdomnym bądź osobom chorym 

odnaleźć się w tym świecie? Moja odpowiedź brzmi: tak!  

Nie rozumiem tych ludzi, którzy nie chcą pomagać innym. Przecież przez nawet najmniejszą pomoc 

można uratować czyjeś życie. Powinniśmy pomyśleć, że za kilka lat my możemy być na miejscu tych 

biednych i pozbawionych miłości osób. 

„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca; ona daje życie”. Te słowa powiedział Henryk Sienkiewicz, 

który pomagał Polakom żyjącym pod zaborami wierzyć w lepsze jutro. On pomógł wielu osobom. 

Bądźmy jak wielcy sercem tego świata, uczynni i życzliwi. Takich ludzi teraz trzeba, by Ziemia znów 

stała się planetą miłości i wdzięczności dla innych. To wszystko zależy od nas. Spróbujmy, bo naprawdę 

warto.  Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat…                                                

 

Przygotowała: Małgosia Olszak  
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 NASI ULUBIEOCY 

                                            

Chomik hodowlany 

Chomiki prowadzą  nocny tryb życia. Czasami kopią własne nory, choć bardziej lubią 

mieszkać w tych wykopywanych przez inne gryzonie. W razie niebezpieczeństwa ukrywają 

się w niej, gdyż tak jak myszy i szczury mają krótkie łapki, które uniemożliwiają szybki 

bieg. Chomik hodowany musi mieć klatkę. Potrzebuje też koła do biegania i miski z wodą oraz z jedzeniem. 

Pożywienie – nasiona, liście sałaty, kukurydza, marchewka, specjalna karma z witaminami... Chomik nie 

zapada w sen zimowy ani odrętwienie (jest mało aktywny), dlatego, żeby zapewnić sobie pokarm, przed 

zimą zbiera do 80 dag  nasion. Nie wszystkie chomiki są  agresywne. 

Wygląd 

długość ciała – wynosi od 13 cm 

długość ogona – do 3,5 cm. 

kolor futra – szary, brązowy, biało-szary, biało-czarny, czarny, szaro-

brązowy, (czasami) rudy 

ogon i łapki – jasne, nieowłosione 

Chomik, tak jak każde zwierzę potrzebuje czułej opieki. 

Oto zachowanie gryzonia: 

 Chomik chudnie i jest otępiały - znaczy: jest chory lub stary 

 Kładzie się na grzbiet i pokazuje zęby – boi się, musi się bronić 

 Ucieka w trakcie głaskania - ma dosyć. 

 Zbiera materiał na gniazdo - będzie miała młode, prosi zostawić w go/ją w spokoju. 

 Ziewa - jest śpiący i czuje się bezpieczny 

 Myje się, zbiera jedzenie, wykonuje akrobacje - czuje się dobrze 

 Jest zdenerwowany - nie może spać, za dużo jest noszony i głaskany 

 Staje na 2 łapkach - odkrył coś ciekawego 

 Drapie się intensywnie - ma infekcję skórną lub alergię 

 

 

 

 

Przygotowała: Marysia Szwarkowska 
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 10 PYTAO DO… 

  

10 kwietnia 2014r. Pani Maria Łatka – wychowawczyni klasy II i opiekunka Szkolnego  Koła 

Caritas udzieliła wywiadu redaktorce naszej gazetki - Paulinie Gomółka. 

Serdecznie dziękujemy Pani Marii za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi  na nasze pytania. 

Paulina: Od kiedy rozpoczęło działalnośd nasze SK Caritas? 
 

Pani Maria: 

Szkolne Koło Caritas przy ZSP w Kadczy zostało powołane  4 kwietnia 2008 roku przez dyrektora Caritas 
Diecezji Tarnowskiej na prośbę uczniów i dyrektora szkoły. SKC jest organizacją uczniowską, która włącza się 
na zasadzie wolontariatu w działalnośd charytatywną, opiekuoczą i wychowawczą prowadzoną przez 
Caritas. 

 

Paulina: Jakie są zadania Szkolnego Koła Caritas? 
 

Pani Maria: 

Zadania SKC wynikają z Chrystusowego przykazania miłości” Cokolwiek  byście uczynili  jednemu z tych braci 
najmniejszych Mnieście uczynili.” Głównym zadaniem wolontariuszy jest praktykowanie przykazania  
miłości bliźniego oraz  działalnośd społeczna i charytatywna na rzecz osób potrzebujących. Członkowie SKC 
m.in. odwiedzają okazjonalnie osoby starsze, samotne, przygotowując upominki (święta, Dzieo 
Chorego).Angażują się w różne akcje charytatywne. Współpracują też z Parafialnym Oddziałem Caritas. 

 

Paulina: Czym się teraz zajmuje SK Caritas? 

Pani Maria: 
Obecnie uczestniczymy w akcji „Jałmużna Wielkopostna, następnie zostanie przeprowadzona coroczna  
akcja „Kilo” oraz przygotujemy  upominki z życzeniami z okazji  Świąt Wielkanocnych. 

 

 

 

Paulina: 
Wiemy, że pracuje Pani także w Parafialnym Oddziale Caritas. Czy może Pani powiedzied, od kiedy 
rozpoczęła Pani swą działalnośd i czym się Pani kierowała wstępując do tej organizacji? 

 

Pani Maria: 

Moją przygodę z Parafialnym Oddziałem Caritas rozpoczęłam w 1998roku. Zostałam wolontariuszką POC po 
prostu z potrzeby serca. Sądzę, że moją wrażliwośd na potrzeby innych wyniosłam z domu rodzinnego. 
Przyglądałam się też pracy mojej teściowej(nieżyjącej już emerytowanej nauczycielki naszej szkoły),która 
była inicjatorką powstania Parafialnego Oddziału Caritas i przez wiele lat poświęcała swój czas pomagając 
innym.  

 

Paulina: Jakie akcje organizuje Parafialny Oddział Caritas? 
 

Pani Maria: 

Członkowie POC organizują doraźną pomoc w sytuacjach losowych. Przygotowują i dostarczają osobom 
potrzebującym paczki żywnościowe( głównie z okazji świąt). Wolontariusze odwiedzają osoby starsze, 
chore, samotne. Na wniosek potrzebujących przyznawane są zapomogi finansowe, dokonywane są opłaty 
rachunków. Nasza działalnośd nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarnośd ludzi, którzy chętnie wspierają nasze 
działania.  

 

Paulina: Na jakie trudności  napotyka Pani w swej pracy w parafialnym i szkolnym Caritas? 
 

Pani Maria: 
Powiem szczerze, nie napotykam na  trudności. Zarówno w szkole jak i w parafii mogę liczyd na wsparcie 
moich działao. 

 

Paulina: 
Wiemy, że praca zawodowa i działalnośd społeczna zajmują Pani wiele czasu. Jednak proszę powiedzied, co 
Pani najchętniej robi w wolnych chwilach? 

 

Pani Maria: 
Takich chwil mam naprawdę niewiele. Gdy uda mi się wygospodarowad czas dla siebie, to najchętniej 
siadam na rower i urządzam sobie przejażdżkę (uwielbiam jazdę na rowerze).W wolnym czasie słucham też  
muzyki, rozwiązuję krzyżówki, czytam czasopisma i dobre książki. Lubię też pracę na działce i w ogrodzie. 

 

Paulina: Czego by Pani sobie życzyła  w związku ze swoją pracą w Caritas? 
 

Pani Maria: 
Chciałabym, aby potrzebujących było coraz mniej, a środków na cele Caritas jak najwięcej. Moim  
pragnieniem jest także to, by członkowie SKC kontynuowali dzieło pomocy innym zapoczątkowane w naszej 
szkole.  

 

Paulina: Bardzo dziękujemy Pani za interesującą rozmowę. 
 

Pani Maria: 
Ja również dziękuję za miłą rozmowę. Korzystając z okazji pragnę gorąco podziękowad wszystkim, którzy 
włączają się w dzieła SK Caritas. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Hej! Witam miłośników dwóch kółek! 

Jazda na rowerze to chyba jedyny sport, który lubią uprawiać 

dzieci, dorośli, a nawet osoby w podeszłym wieku. Nie dość, że 

dostarcza on przyjemności, to na dodatek ma ogromny wpływ na 

nasze zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Skoro więc 

pogoda za oknem sprzyja, warto wsiąść na dwa kółka i ruszyć 

przed siebie. 

Serce będzie Ci wdzięczne! 

Jazda na dwóch kółkach wiąże się z różnymi korzyściami, a jedną 

z nich jest to, że kolarstwo to świetny trening dla naszego serca. Dzięki niemu nasz najważniejszy organ 

uczy się pracować szybciej i w stałym tempie. To bardzo je wzmacnia! Regularny trening na rowerze 

pozwala również na znaczne zmniejszenie ryzyka chorób wieńcowych. Jak więc sami widzimy, w bardzo 

prosty i przyjemny sposób możemy poprawić nasze zdrowie, które nie ma łatwego życia w dzisiejszych 

czasach. 

Zdrowie fizyczne i psychiczne 

Jazda na rowerze pomaga w utrzymaniu w zdrowiu naszego układu odpornościowego, ale to nie 

wszystko. Pozwala ona również na zrelaksowanie naszego umysłu. Na dodatek jest to świetny sposób na 

dostarczenie organizmowi świeżego powietrza, które to ma niezwykle pozytywny wpływ na 

utrzymywaniu stresu w ryzach. 

Jeżdżąc na rowerze, czy to po mieście, czy po leśnych szlakach, warto pamiętać o zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów drogowych. 

 Przed każdym wyruszeniem w trasę  sprawdź, czy rower jest sprawny (szczególnie hamulce, 

światła, powietrze w oponach). 

 Staraj się być "widoczny", szczególnie jeśli planujesz jazdę wieczorem, w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych itp. – możesz nosić koszulkę odblaskową, na rower założyć odblaski. 

 Pamiętaj, że noszenie kasku rowerowego jest bardzo ważne - w razie wypadku, zmniejsza 

ryzyko poważnych urazów głowy. 

 Podczas omijania zaparkowanych samochodów, zachowaj ostrożność – ktoś może 

niespodziewanie otworzyć drzwi samochodu. 

 Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze – nie usłyszysz klaksonu samochodu.  

 Nigdy nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy na rowerze 

 

Powodzenia! Mam nadzieję, że spotkam Was jeżdżących na rowerach  

Przygotował:  Miłosz Haza 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

Rozwiąż krzyżówkę i rebus: 

 

 

 

 

Połącz kropki. 

 Przygotowała: Marysia Klag 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Żarty o nauczycielach 

(Mamy nadzieję, że nasze Grono Pedagogiczne ma 

poczucie humoru) 

Czwarta rano, w domu nauczycielki matematyki dzwoni 

telefon. 

- Halo?! 

- Śpi Pani? 

- Tak. 

- A my się jeszcze  wzorów  uczymy! 

Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, 

więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają na 

kaloryferze. 

- Chłopcy - mówi nauczycielka. - Kiedy już wysuszycie 

bieliznę, usiądźcie na swoich miejscach. 

Nauczycielka po latach spotyka ucznia. 

- No co tam teraz robisz? 

Uczeń: 

- Wykładam chemię. 

- Ooo… no proszę. A gdzie? 

- W Biedronce. 

 

- W mojej klasie dzieci są bardzo muzykalne - mówi 

nauczycielka. - Wszystkie grają mi na nerwach. 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: 

- Jasiu, co ten wzór oznacza? 

- To jest, ojej, mam to na końcu języka.... 

- Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy! 

Czym się różni gangster od nauczyciela? 

Gangster mówi: 

- To jest napad!!! 

A nauczyciel mówi: 

- To jest sprawdzian!!! 

- Panie profesorze, nie mogę przeczytać, co pan napisał    

w zeszycie pod moim wypracowaniem? 

- Napisałem, abyś przykładał się do bardziej czytelnego 

pisma. 

 

Nauczyciele są jak papugi. 

 Nie usiedzą cicho przez 45 minut. 
 

 

                                         Przygotował: Miłosz Haza 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 8 

MAJ 2014 ⑦ 
 



 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 8 

MAJ 2014  

 


