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Już niedługo wyruszymy,  

aby zdobywać szczyty,  

pływać w morzu i w jeziorach.  

Czeka na nas mnóstwo przygód  

i wspaniałych wrażeń.  
 

Drodzy Czytelnicy!  

Życzymy Wam cudownych wakacji: 

zdrowych, radosnych,  

pełnych fantastycznych przygód  

i spotkań z ciekawymi ludźmi! 

Redakcja 

Wierni Czytelnicy naszej gazetki! 

 
Ostatni miesiąc roku szkolnego... Coś się kończy, a coś - zaczyna. Na 

pewno rozpoczynają się wkrótce wakacje - okres przez wielu uczniów nazywany 

„czasem błogiego lenistwa”. Wakacje to wspaniałe dni roku. W tym czasie mamy 

możliwość naładowania naszych wewnętrznych baterii, które dają nam siłę na 

cały rok nauki. Bez wakacji nauka byłaby nudna i nieciekawa. Na koniec roku 

szkolnego zawsze chcemy odpocząć, a pod koniec lata marzymy o powrocie do 

szkoły. To tak, jak  gigantyczne rondo, po którym cały czas jeździmy - z tym, że 

to rondo za każdym kółkiem znacznie się zmienia. Kto by chciał chodzić bez 

przerwy do szkoły? Na pewno nie my. Sądzimy, że nauczyciele też muszą 

czasami od nas odpocząć...W wakacje niech więc każdy wypoczywa - uczeń, 

nauczyciel, pani i pan woźny.        

Jednak zanim zaczną się wakacje, przeczytajcie czerwcowy numer 

gazetki „Kadecki Żaczek”, bo warto - jak zawsze! Przygotowały go dziewczynki 

z klasy V i VI – członkinie koła polonistycznego z opiekunką Panią 

Aleksandrą Cebula. 

Redakcja 

Jest to ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym, dlatego 

serdecznie dziękujemy za całoroczną pracę w zespole redakcyjnym uczniom 

klasy V i VI: Marysi, Paulinie, Marysi, Małgosi  i Miłoszowi. Mamy nadzieję, że 

dziennikarskie doświadczenie, które zdobyliście pracując przy opracowaniu 

kolejnych numerów, wykorzystacie w przyszłości. Szóstoklasistom życzymy 

powodzenia w gimnazjum. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

                                                                               Dzień Rodziny 

23 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych przedstawiły program 

artystyczny dla rodziców obchodząc wspólnie „Dzień Rodziny”. 

Podczas występów przedszkolaki prezentowały swe talenty 

recytatorskie, wokalne i taneczne, budząc zachwyt w oczach 

najbliższych. Dodatkową atrakcją był pouczający spektakl teatralny pt. 

„Bajka o żabce ” przygotowany przez dzieci z grupy 5-6 latków. 

                                               Dzień Matki 

26 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki, 

którą przygotowali uczniowie z klas I-III wraz ze swoimi 

wychowawczyniami (S Gawlik, M. Łatka, H. Niemiec). Po 

zaprezentowaniu montażu słowno-muzycznego dzieci złożyły  swoim 

mamusiom życzenia, wręczając Im własnoręcznie wykonane laurki. 

Spotkaniu towarzyszyły łzy wzruszenia i radości. 

 

                                               Święto Szkoły  
W czwartek 29 maja  uroczyście obchodziliśmy XII rocznicę nadania 

naszej szkole imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość 

rozpoczęła się o godz. 10:00 Mszą św. w Kościele Parafialnym. 

Następnie w budynku szkoły odbyła się uroczysta akademia z udziałem 

gości, rodziców, dzieci i uczniów naszej szkoły i przedszkola. Następnie 

ks. Marcin Duś wręczył nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy                        

o Patronie. Radosne święto zakończyła szkolna dyskoteka. 

 
Nasze konkursowe sukcesy w maju: 

XIV Gminny Konkurs Ortograficzny w Kadczy „Zostań Mistrzem Ortografii!” 
8 maja gościliśmy 20 uczniów z 10 szkół podstawowych gminy. Nasze uczennice uzyskały najlepsze 

wyniki: M. Szwarkowska (I m.) i P. Gomółka (II m).  

XII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. I – III w Szczereżu 
13 maja w  SP w Szczereżu odbył się konkurs "I Ty możesz zostać mistrzem ortografii". Naszą szkołę 

reprezentowała W. Cebula, zdobywając II miejsce.  

XXIV Gminny Komputerowy Konkurs Ortograficzny w Gołkowicach 
14 maja  odbyła się kolejna edycja   konkursu ortograficznego w Gołkowicach. Gminę Łącko 

reprezentowały dwa zespoły z naszej szkoły. W grupie młodszej: W. Cebula (I m.), Z. Iwańska i M. 

Pasoń, a w grupie starszej: P. Gomółka (II m.), M. Olszak i M. Szwarkowska (III m.). Drużynowo grupa 

młodsza zdobyła II m., a grupa starsza – I m. 

               Gminny Konkurs Plastyczny "Nasz Święty - Jan Paweł II" 
W kwietniu 2014r. sześciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Gminnym Konkursie Plastycznym. II miejsce 

zdobyła M. Szwarkowska, a M. Borek - wyróżnienie 

Gminny Konkurs Palm i Pisanek 
 W tym miesiącu poznaliśmy wyniki konkursu, w którym również uczestniczyli nasi uczniowie. K. Mastalerz 

zdobyła I miejsce w kategorii „palma”, a W. Kotas – wyróżnienie w kategorii „pisanka”.  

                  XIII edycja Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży "Pióro Splotu" 
29 maja w nowosądeckim ratuszu odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. W kategorii "Junior - proza" III m. 

zajęła P. Gomółka za opowiadanie "Magiczny strumień - magiczne życzenia". Gratulujemy literackiego sukcesu. 
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Polecam Ci książkę na deszczowe ( i nie tylko ) wakacyjne dni… 
 

C.S.Lewis  ,,Opowieści z Narnii ,,Podróż ,,Wędrowca do Świtu” ”                                                                   
           Łucja i Edmund to rodzeństwo, którzy odwiedzają swego kuzyna Eustachego.Chłopiec nie przepada za nimi, tak jak oni 

za nim. Kiedy chłopcy kłócą się, Łucja zauważa obraz, na którym przedstawiono morze ze statkiem w tle. Nagle wylewają się 

ogromne fale wody, które zanurzają cały pokój i przenoszą dzieci w świat Narnii. Kiedy wynurzają się z wody, na ratunek rusza 

im Książę Kaspian i zaprasza ich na pokład ,,Wędrowca do Świtu”. Przed nimi jeszcze wiele przygód… 

Aneta, kl.V 

Lucy Maud Montgomery „Ania na Uniwersytecie” 
          Trzecia część przygód rudowłosej Ani Shirley.  Dziewczyna, która nie jest już małą  jedenastolatką postanawia iść na 

uniwersytet. Na początku tęskni za Dianą, Zielonym Wzgórzem, Marylą, bliźniakami, które adoptowała jej opiekunka, za panią 

Linde, która wprowadziła się do niej... Ania jednak nie nudzi się będąc poza domem. Znajduje nowych znajomych, z którymi 

nie można się nudzić. Jeśli chcesz wiedzieć, co nowego słychać u rudej, gadatliwej dziewczyny, to koniecznie sięgnij po tę 

cudowną książkę, która jest taka wciągająca, że można ją czytać i zachwycać się nią bez końca. 

Małgosia, kl.VI 

Holly Webb ,,Reks szczeniak z wakacji’’ 
Jest to bardzo ciekawa książka. Opowiada o małej dziewczynce , która przyjeżdża na pole namiotowe, gdzie z rodziną 

spędza wakacje , spodziewa się najwspanialszych przygód w  swoim życiu. Czeka tam na nią kolejna miła niespodzianka – 

suczka  właścicielki kempingu się oszczeniła , a Dorotka może pomagać w opiece nad szczeniakami. Wszystkiego dowiecie się 

czytając książkę, która jest niedługa i ma duże litery. Mam nadzieję , że Wam się spodoba. 

Karolina, kl.V 

Psy świata -   album 
Jest to interesująca książka, dzięki której zapoznasz się z najciekawszymi rasami psów. Wiadomości o pupilkach 

dotyczą kolorów sierści, wagi, wzrostu, usposobienia i umiejętności. W środku albumu znajdziesz  89 ras psów. Książka 

zawiera wiele kolorowych zdjęć. Album jest szczególnie pomocny, gdy zdecydujesz się  kupić pieska. Wiadomości                                

i ciekawostki pozwolą Ci wybrać idealnego czworonożnego przyjaciela. W książce są informacje, jak zajmować się psem. 

Album na pewno umili Ci wolne chwile! Może jest w nim Twój pies? , Zajrzyj do tej cudownej i niezbyt grubej książki.  

Marysia, kl.V                                                                                                                             

Holly Webb ,,Mgiełka, porzucona kotka” 
        Jest to historia o przyjaźni między kotką, a dziewczynką. Amelka znajduje malutkiego, wychudzonego kotka. Rodzice nie 

pozwalali jej mieć zwierzątka, więc dziewczynka ukrywa stworzonko. Z początku Mgiełka jest płochliwa, ale stopniowo 

zaczyna ufać Amelce. Po pewnym czasie okazuje się, że kotka należy do pani Janickiej. Dziewczynka oddaje kotka. Mgiełce 

ten pomysł się nie spodobał. Dlaczego kotka uciekła z domu? Czy pani Janicka odda Amelce Mgiełkę?   Czy kotek                              

i dziewczynka powrócą do siebie? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tej interesującej i wzruszającej książce. 

Paulina, kl. VI                                                                                                        

Holly Weeb ,,Smyk uprowadzony szczeniak” 
Smyk, mały labrador, to najwspanialszy prezent, jaki Milena kiedykolwiek otrzymała! Piesek i dziewczyna bardzo 

szybko zostają najlepszymi przyjaciółmi i Milenie jest smutno, kiedy musi wrócić do szkoły i zostawić pupila samego w domu. 

Gdy pewnego popołudnia ktoś  podstępem kradnie Smyka z ogródka, Milena szaleje z niepokoju. Ale w jaki sposób ma go 

odnaleźć, kiedy nawet policja nie do końca wierzy w to, że uda się wpaść na trop porywaczy?   

Wiktoria, kl.V 

Eric Knight ,,Lessie wróć’’ 

 Mieszkańcy  Genall  Brigde, miasteczka w północnej Anglii mogli co dzień obserwować wspaniałego owczarka 

szkockiego imieniem Lessie, który  za pięć czwarta przybiegał po Joe ze szkoły. Niedługo później pies zostaje sprzedany. 

Owczarek próbuje dotrzeć do domu. Czy Joe zobaczy jeszcze Lessie? Kogo spotka pies po drodze do domu? Jakie przygody 

przeżyje? Sięgnij koniecznie do książki ,,Lessie wróć’’, a znajdziesz odpowiedź na te pytania.                                                                                                                                                                                            

Klaudia, kl.V 

Frances Hodgson Burnett „Mała księżniczka” 

 To wzruszająca opowieść o dziewczynce, wychowywanej w Indiach, która zostaje oddana na londyńską pensję panny 

Minchin, aby zdobyć gruntowne wykształcenie. Sara jest  mądra, piękna i bogata, w związku z czym wszyscy nazywają  ją 

księżniczką. Gdy umiera ojciec dziewczynki, jej życie ulega dramatycznej zmianie, zostaje posługaczką, a jedynym jej 

majątkiem są przyjaciele i czułe serce. Dlaczego Sara, pomimo żebraczych  łachmanów, nazywana będzie dalej księżniczką? 

Co osiągnie dziewczynka wiarą w moc miłości i przyjaźni? Przeczytaj! Gorąco polecam! 

Pani Aleksandra, opiekunka koła polonistycznego 
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 NASI ULUBIEŃCY 

                                            

PAPUŻKA FALISTA 

W naturze dominuje barwa zielona. Spód ciała ubarwiony jednolicie 

zielono, wierzch prążkowany żółto i czarno. Przednia część głowy                        

u dorosłych jest żółta, u młodych (do 3-4. miesiąca życia) - w czarno-

żółte prążki. Na policzkach ciemnopurpurowe łatki, na podgardlu 

czarne plamki. Ogon rozkładany wachlarzowato, z długimi 

sterówkami na środku, zielonkawoniebieski lub 

zielonkawopurpurowy. Papuga ma skrzydła prążkowane, zielono-

czarne. Nogi szaroniebieskie, czteropalczaste i zakończone ostrymi 

pazurami. Wielkość około 21,5 cm, z tego na ogon przypada 10 cm. 

Masa ciała od 40 do 45 g. Głównym pożywieniem są nasiona traw 

oraz u rzadkich gatunków robaki. 

 Pierwszy egzemplarz papużki falistej w Europie pokazano w 1831 r. 

w angielskim Muzeum . Pierwszą parę żywych ptaków przywiózł do 

Anglii 9 lat później znany ornitolog John Gould. Wraz z żoną wędrował przez rok po bezdrożach Australii, 

zbierając materiały do książki pt. Ptaki Australii. J. Gould przekazał parkę papużek swemu szwagrowi, 

któremu udało się rozmnożyć te ptaki; były one pierwszymi papużkami falistymi, wyklutymi w Europie. 

Rosnąca popularność papużek doprowadziła do masowego odławiania ich z naturalnego środowiska                         

i eksport na wielką skalę. W tym czasie we Francji zamawiano co roku ok. 100 tys. par. Statki 

przypływające do Anglii przywoziły coraz większe ilości tych ptaków. W czasie morskiego transportu ginęła 

część ptaków, co przyczyniło się w latach późniejszych do zakazu wywozu papużek z Australii. 

      Papużki hodowlane bardzo łatwo się oswajają. Ptaki te są ptakami mimetycznymi, tzn. mają zdolność 

naśladowania mowy człowieka, gwizdu czy melodyjek. Trzyma się je dwie lub kilka, gdyż są to zwierzęta 

stadne. Najczęstszą ich chorobą jest świerzb, objawiający się żółtymi, białymi lub biało-szarymi naroślami 

na woskówce, skórze wokół oczu lub nogach. Pod lupą narośle wyglądają jak malutkie kanaliki. 

 

 

  

 

 

 

 

ZAZNACZONY OBSZAR TO AUSTRALIA! 

Przygotowała: Marysia Szwarkowska 
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 10 PYTAŃ DO… 

  

 

21 maja 2014r. Paulina Gomółka – uczennica klasy VI i przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego udzieliła wywiadu opiekunce SU – pani Aleksandrze Cebula. 

Pani Aleksandra: Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego? 
 

Paulina: 
Chciałam zostać przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, ponieważ postanowiłam się 
sprawdzić w pełnieniu tej funkcji. 

 

Pani Aleksandra: Które działania samorządu uważasz za najbardziej udane? 
 

Paulina: 

W tym roku mieliśmy dużo pracy. Uważam, że  nasze działania nie poszły na marne. Akcja ,,Góra 
Grosza" odniosła sukces, wszystkie klasy wzięły w niej chętnie udział. Mieliśmy także miłego 
walentynkowego listonosza i fajnie nam wyszła organizacja części rozrywkowej na andrzejkach               
i zabawach karnawałowych. Redagowanie i opieka nad gazetką to też było wyzwanie. 

 

Pani Aleksandra: Jak układała ci się współpraca z kolegami i koleżankami z samorządu oraz z opiekunem? 

Paulina: 
Nasza współpraca jest bardzo ciekawa. Nie odrzucają moich propozycji, podają również swoje 
pomysły i razem wszystko wspólnie omawiamy. 

 

 

 

Pani Aleksandra: 
Przez kilka lat byłaś uczennicą naszej szkoły. Jakie wydarzenia najbardziej utkwiły Ci w pamięci? Co będziesz 
najchętniej wspominać? 

 

Paulina: 

Wszystko będę chętnie wspominać, ale tak najbardziej to moją klasę, z którą tak świetnie się 
dogaduję oraz z którą tak wspaniale przemijały mi szkolne dni. Nie było przerwy, na której byśmy 
się razem nie śmiali. Również nie zapomnę moich nauczycieli, którzy dużo mnie nauczyli i to dzięki 
nim miałam sukcesy w różnych konkursach. Będę także pamiętać miłą atmosferę panującą w 
naszej szkole oraz wycieczki i imprezy, na których się świetnie bawiłam. 

 

Pani Aleksandra: Opowiedz o swoim największym szkolnym sukcesie. 
 

Paulina: 

 Najbardziej utkwił mi w pamięci konkurs ortograficzny na Szczereżu, gdzie jako uczennica klasy 
trzeciej zajęłam trzecie miejsce. Do dzisiaj trzymam czasopismo ,,Wiadomości Łąckie", gdzie 
znajduje się moje imię i nazwisko oraz zdjęcie z tego dnia. 

 

Pani Aleksandra: Za niedługo będziesz uczennicą gimnazjum. Czy jest coś, czego się obawiasz? 
 

Paulina: 

Na pewno będzie to dla mnie ważne wydarzenie, jednak jest tylko jedna rzecz, której się 
obawiam: NAUKA. Z opowiadań moich przyjaciółek wiem, że nauki jest dużo, ale mam nadzieję, 
że jej sprostam. 

 

Pani Aleksandra: Czy mogłabyś nam opowiedzieć o swoich zainteresowaniach? 
 

Paulina: 

Mam wiele zainteresowań. Uwielbiam wycieczki z przyjaciółkami lub z rodziną, na których  mogę 
podziwiać piękne widoki. Interesuję się także czytaniem różnych ciekawych książek. Gra w piłkę 
nożną, jazda na rowerze to zajęcia, którymi także chętnie wypełniam wolny czas. 

 

Pani Aleksandra: Co chciałabyś robić w przyszłości, w jakim zawodzie pracować? 
 

Paulina: 

W dniu dzisiejszym myślę, że chciałabym się sprawdzić jako chemik. Będąc małym dzieckiem 
lubiłam mieszać  różne substancje, które miałam pod ręką. Kiedyś nawet zrobiłam mamie 
perfumy własnej roboty. 

 

Pani Aleksandra: Jakie masz plany na wakacje? 
 

Paulina: 

Na pewno nie będę marnować czasu przed komputerem. Zamierzam przebywać jak najwięcej na 
świeżym powietrzu, spotykać się z przyjaciółmi. Mam zamiar wybrać się także na całodniową 
wycieczkę z rodziną oraz przeczytać wszystkie moje nowe książki. 

Pani Aleksandra: Czego można Ci życzyć na nadchodzące miesiące? 
 

Paulina: 
Optymizmu i wiary w to, że podołam wszystkim wyzwaniom w gimnazjum oraz  cudownej pogody 
na wakacje. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Bądź bezpieczny w czasie wakacji ! 

Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:  

 

1. Rower i wrotki  

na niej 

wyjątkową ostrożność  

przestrzegaj przepisów ruchu drogowego  

 

 

z    zakładał kask    

ochraniający głowę  

2. Nad wodą  

 

 

 

ownika  

 

 

 

 

3. Dbaj o swoje bezpieczeństwo  

dalone od jezdni i wykopów  

 

 

 

m w domu, nie otwieraj drzwi obcym  

 

 

Apelujemy już teraz do rodziców i opiekunów dzieci - zawsze interesujcie się,  czym Wasze dziecko 

się bawi, gdzie jest miejsce jego zabawy i czy to, co robi, jest bezpieczne. 

Przygotował:  Miłosz Haza 

Sprostowanie – W poprzednim numerze omyłkowo został użyty termin „wyprzedzania zaparkowanych 

samochodów”. Powinno być „omijania zaparkowanych samochodów”. Za pomyłkę przepraszamy 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

         

                                                                                                                    Przygotowała: Marysia Klag 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

Pytania (i odpowiedzi) na wakacje 

Po co jest biała czekolada? 

Żeby Murzyni też mogli się ubrudzić. 

Jak nazywa się chiński piłkarz? 

Kiwa Jakotako. 

Co to jest żona i teściowa w samochodzie? 

Zestaw głośnomówiący! 

Ile działa zacinający się komputer. 

To zależy od wielkości pięści. 

Dlaczego blondynka pije mleko w supermarkecie? 

Bo jest napisane "Tu otwórz". 

Kiedy blondynka mówi do rzeczy ?  

Kiedy stoi przed otwartą szafą. 

 

Ile lat żyje mysz? 

To zależy od kota. 

Jaki kolor jest najbardziej wystrzałowy? 

Granat. 

Co łączy węgiel i kota? 

 Miał. 

 

Jak się nazywa ser wyrzucony za burtę? 

Ser topiony. 

Kierowca fiata ma brata, brat kierowcy fiata nie ma brata. 

Kto jest kierowcą fiata?  

Siostra. 

Co chodzi po ścianie i stuka? 

Pająk z nogą w gipsie. 

Jak nazywa się człowiek, który najbardziej chce być 

nożem? 

JaNÓŻ. 

Jaki jest najlepszy środek na łysienie? 

Środek głowy. 

 

Dlaczego orkiestra nie gra na moście? 

Bo most nie jest instrumentem... 

 

Co mówi ściana do ściany? 

 Spotkajmy się na rogu. 

Jaki jest szczyt głupoty? 

Wydać ostatnie pieniądze na portfel. 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 
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