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 NA  POWITANIE  

  

 Każdy z Was mi przyzna rację,  

że najlepsze są wakacje, 

można jechać na Mazury 

lub nad morze albo w góry. 

Można w lesie biwakować 

i w namiocie przenocować, 

można w cieniu odpoczywać 

lub w jeziorze "żabką" pływać. 

Można też całymi dniami 

kopać piłkę z kolegami, 

można z tatą łowić ryby 

albo w lesie zbierać grzyby. 

Można sobie leniuchować, 

nocą gwiazdy obserwować, 

można także długo spać, 

bo nie trzeba rano wstać. 

 

Lato tuż tuż, więc w krótkiej szkolnej sondzie zapytaliśmy uczniów                 

i nauczycieli, jak najbardziej lubią spędzać wakacje. Oto kilka 

charakterystycznych odpowiedzi: 

„Uwielbiam spędzać wakacje nad morzem i zwiedzać, a od czasu do czasu lubię 

wybrać się na wycieczkę rowerową”.  

„Wakacje spędzam aktywnie– moje ulubione miasto to Kraków. Chodzę z moimi 

bliskimi po górach, ale odpoczywam również nad morzem”. 

„W wakacje interesuje mnie: basen, plaża, zwiedzanie, opalanie i walka z dużymi 

falami”. 

„Lubię się opalać, pływać i duuuużo spać”. 

„Uwielbiam jeździć nad jezioro i do mojej babci”. 

„Lubię czytać, wędrować po górach i pracować w swoim ogrodzie”. 

„Wolny czas w wakacje najlepiej spędzam grając w gry komputerowe”. 

„Lubię wyjeżdżać z rodziną w miejsca, w których jeszcze nie byłam”. 

„Podczas wakacji największą przyjemność sprawia mi kąpiel w basenie”. 

„W wakacje mam więcej czasu na gry komputerowe, granie w piłkę 

nożną, spotkania z przyjaciółmi. Lubię też pływać w basenie oraz chodzić po 

górach”. 

„Najchętniej wyjeżdżam w miejsca dalekie od cywilizacji”. 

„Spać!!! Chętnie spędzam także czas w basenie i uwielbiam jeść pyszne lody”. 

Zgadzamy się z naszymi rozmówcami – wakacje są super! Jest tylko 

jeden kłopot - mijają zdecydowanie zbyt szybko. 1 września pocieszamy się 

jednak, że już niedługo Boże Narodzenie i związana z nim przerwa w szkolnych 

zajęciach, a potem Wielkanoc, od której do letnich wakacji jest już bardzo 

blisko...Życzymy Wam wielu radosnych i pięknych chwil, wspaniałych przeżyć                

i udanego wypoczynku - Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

12 maja w naszej szkole odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii!” 

dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych Gminy Łącko  

W konkursie udział wzięło 19 uczniów z 10 szkół podstawowych. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej 

(tekstu z lukami, rebusów i krzyżówki) i komputerowej. Za sprawdzian można było uzyskać maksymalnie 190 

punktów. I miejsce zdobyła  Weronika Cebula (170p), ucz. kl. V naszej szkoły. Obecni na podsumowaniu 

konkursu: Przewodnicząca RG p. B. Wąchała – Gawełek, Prezes TMZŁ p. J. Jastrzębska oraz p. Dyrektor ZSP                                 

w Kadczy S. Szwarkowski wręczyli nagrody i dyplomy  dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli - 

opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych. 

 

         18 maja odbyła się XXVI edycja Gminnego Komputerowego Konkursu Ortograficznego w Gołkowicach.                    

W tegorocznej edycji wzięło udział  8 szkół podstawowych z  gminy Stary Sącz,  Podegrodzia, Nowego Sącza. 

Gminę Łącko reprezentowały dwa zespoły z naszej szkoły. W grupie młodszej: M. Majerska (kl. III), M. Hebda, 

P. Kwiatkowski (kl. IV), a w grupie starszej: W. Cebula (kl.V), M. Janik, Z. Iwańska (kl.VI). Ogółem                           

w ortograficznej rywalizacji wzięło udział 48  uczniów w dwóch grupach wiekowych. Wyróżnione osoby                          

i drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe i dyplomy. 

Grupa  młodsza (kl. III – IV) zespołowo zdobyła VII miejsce, a grupa starsza (kl. V – VI) – I miejsce. 

        18 maja po raz kolejny odbył się w naszym przedszkolu dzień otwarty, podczas którego wszystkie dzieci                          

z okolicy, które nie uczęszczają do naszej placówki mogły odwiedzić przedszkolaków i uczestniczyć we 

wspólnych zabawach. 

 

       18 maja uczniowie klas I i III pojechali na wycieczkę szkolną w urokliwe miejsce małopolski – do 

Czorsztyna i Niedzicy. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały Jezioro Czorsztyńskie, elektrownie wodną oraz 

zaporę. Najbardziej zaciekawił ich Zamek Dunajec w Niedzicy oraz związane z nim legendy. Dzieci zwiedziły 

również wozownię z zabytkowymi pojazdami konnymi. Uczniowie, zadowoleni z wycieczki oraz drobnych 

pamiątek, pełni pozytywnej energii wrócili do szkoły.  

 

      18 maja uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w szkolnej wycieczce Doliną Popradu. Zwiedzanie rozpoczęli od 

Starego Sącza, gdzie odwiedzili klasztor klarysek, ołtarz papieski oraz starosądecki rynek. Następnie przez Rytro, 

Żegiestów udali się do Muszyny. Tam podziwiali Ogrody Zmysłów. Głównym celem była Krynica. Najpierw 

przeszli krynickim deptakiem, obejrzeli zabudowę uzdrowiskową, a następnie kolejką szynową wyjechali na Górę 

Parkową. Tam zabawili dłużej (rynny, zjeżdżalnie, plac zabaw). Po świetnej zabawie pieszo udali się nad Łabędzi 

Staw. Wycieczka udała się znakomicie, wszystkim dopisywał humor i wspaniała pogoda. 

 

     24 maja w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Mamy i Taty - Święto Rodziny. Na 

zaproszenie przybyli rodzice przedszkolaków, którzy mieli okazję obejrzeć program artystyczny zaprezentowany 

przez swoje pociechy. Po części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom samodzielnie wykonane prezenty. Na 

przybyłych  gości i dzieci czekał słodki poczęstunek. 

 

      25 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Matki, przygotowana przez klasy I-III. Na 

wstępie dyrektor szkoły, pan S. Szwarkowski, złożył przybyłym mamusiom życzenia. Dzieci zaprezentowały 

bogaty program artystyczny. Wierszem, tańcem, skeczem i piosenką wyraziły wdzięczność za miłość, trud 

wychowania i opiekę. Ponadto uczennica kl. III – A. Turek, zaprezentowała wiązankę utworów na skrzypcach. Po 

odśpiewaniu „Sto lat” dzieci wręczyły mamusiom kwiaty oraz upominki. Uroczystość wzbogacił występ grupy 

teatralnej pod kierunkiem pani L. Majerskiej. 

 

       Dzień Patrona kard. S. Wyszyńskiego rozpoczął się już 25 maja uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym 

w intencji szkoły z udziałem pocztu sztandarowego.   

Dalsza część święta odbywała się 31 maja w budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt Gminy 

Łącko pan J. Dziedzina, ks. proboszcz M. Papier, radny pan E. Zbozień oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły pan S. Szwarkowski 

wygłosił przemówienie. W części artystycznej grupa uczniów ze Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem 

pani L. Majerskiej zaprezentowała sztukę na motywach ballady Adama Mickiewicza „Powrót taty”. O godzinie 

10:00 przybyli wolontariusze z KORALOWEJ STREFY DZIECKA, którzy z Maskotką Festiwalu Biegowego              

w Krynicy zorganizowali wspaniałą zabawę. Były konkursy, pokazy sportowe i nagrody dla każdego ucznia. 

Pogoda dopisała wyśmienicie, więc wszystkim smakowały super lody „Koral”. 
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 CUDZE CHWALICIE… 

  

Gdańsk 
 

 Miasto leży na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej, w aglomeracji z Gdynią, uzdrowiskiem Sopot                        

i społecznościami podmiejskimi, które razem tworzą aglomerację zwaną Trójmiastem (Trójmiasto),                       

Liczba ludności zbliża się do 1.4 miliona. Sam Gdańsk liczy 450 279 mieszkańców, co czyni go 

największym miastem na Pomorzu Północnej Polski. 

Gdańsk jest stolicą Pomorza Gdańskiego i największym miastem Kaszub. Historia miasta jest złożona,              

z okresami polskiego panowania i okresem prusko-niemieckim. Wolne Miasto Gdańsk zostało 

zlokalizowane pomiędzy niemieckimi Prusami Wschodnimi i "polskim korytarzem". 

Gdańsk  stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce pomimo, że prawie całe 

historyczne stare miast zostało odbudowane po ostatniej wojnie, a znaczna część zabytków ruchomych 

uległa zniszczeniu bądź rozproszeniu. W okresie renesansu  działali tutaj tacy twórcy jak 

np.  Abraham i  Antoni van Obberghen,  

 

 

 

Przygotowała: Bartosz Pasoń  z  kl. VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Największe zwierzęta świata – rekordy w grupie kręgowców  
 

             Królestwo zwierząt dzieli się na dwie grupy: kręgowce i bezkręgowce. Kręgowce zaś dzielimy na gromady: 

ryby, płazy,  gady, ptaki i ssaki. Każda era miała swego olbrzyma. W czasach obecnych również możemy pochwalić 

się kilkoma ogromnymi zwierzętami -rekordzistami. Pewnie nieraz zastanawialiście się nad tym jakie zwierzę jest 

największe na świecie. W tym artykule przedstawimy największego przedstawiciela każdej gromady kręgowców. 

Zaczniemy więc od ryb.  Największą znaną rybą współczesnego świata 

jest rekin wielorybi. Osobnik tego gatunku o maksymalnych rozmiarach 

(wiarygodnie zmierzony) miał 18,8 m. długości i ważył 13.6 tony. Ryby tego 

gatunku dożywają nawet 70 lat. Jest gatunkiem kosmopolitycznym gdyż 

występuje we wszystkich wodach tropikalnych i subtropikalnych całego 

świata. Ciekawostką jest, że z wszystkich zwierząt rekin wielorybi ma 

najgrubszą skórę, która może mieć nawet 10 cm grubości. 

Płazy – Największym przedstawicielem tej gromady jest salamandra olbrzymia 

chińska, która jest płazem ogoniastym i osiąga długość do 1,8 m. Żyje w Rzekach 

Chin. Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wpisanym do chińskiej Czerwonej 

Księgi Gatunków Zagrożonych. 

 

Gady –największym i najcięższym gadem 

żyjącym współcześnie na ziemi jest krokodyl 

różańcowy, które osiągają do 7 m. długości a 

jego waga może dochodzić do 2 ton. 

 

Ptaki – W gromadzie ptaków rekordy 

wielkości biją strusie a wśród nich 

największy jest struś afrykański 

(czerwonoskóry). Te ptaki osiągają 274 cm 

wysokości i 156 kg wagi. Struś mimo że jest 

ptakiem nie lata, jest natomiast rekordzistą w bieganie (72-96 km/godz.). Jajo 

strusia waży około 1,5 kg. 

 

Ssaki – Wszyscy wiedzą że największym żyjącym współcześnie 

ssakiem lądowym jest słoń afrykański. Zamieszkuje afrykańską sawannę. 

Osiągają do 4,2 m. wysokości, 7,5 m długości i 6000 kg. Najbardziej 

charakterystyczną cechą w wyglądzie słonia jest trąba stanowiąca narząd węchu 

i dotyku. Słonie żyją około 70 lat. 
 

Wbrew pozorom słoń nie jest jednak największym ssakiem żyjącym za 

ziemi. Największe zwierzę świata żyje w głębinach oceanów i jest 

nim ssak morski –  płetwal błękitny. Długość jego ciała dochodzi do 33 

metrów, a masa ciała do 190 ton. Sam jego język waży ok. 3000 kg, a 

serce 600 -700 kg. Jego pożywieniem jest plankton, którego dziennie 

połyka około 4 tony. 

 

 

 

Ciekawostką jest to że płetwal błękitny jest nie tylko największym żyjącym obecnie zwierzęciem, ale jest 

prawdopodobnie największym jakie żyło kiedykolwiek na świecie. 

 

Przygotowała: kl. III z wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Historia koni 

             Konie są spokrewnione z tapirami. Ich wspólny przodek, Condilartha, żył na 

ziemi około 75 mln lat temu i wyginął przed około 60 mln! Takie zwierzątko ważyło 

tylko 5 kilogramów, co jest strasznie lekkie. Pomyślcie, że bez trudu przenosicie konia 

ze stajni na pastwisko na rękach! Nic dziwnego, pierwotny koń był wielkości kota!  

 

Jak wyglądał Eohippus? Otóż był on niewielki, na tylnych 

kończynach miał 3, a na przednich 4 palce, które 

pozwoliły mu poruszać się po terenach bagnistych. Sierść 

Eohippusa była nakrapiana, co znacznie ułatwiało mu 

ukrywanie się w lesie! Wbrew pozorom taki konik nie 

żywił się sianem, lecz przede wszystkim - liśćmi.  

 

Następne pokolenie konia - Mesohippus. 

Mesohippus był o wiele większy od swojego poprzednika, 

bowiem urósł aż 10 razy więcej! Mierzył on 50 cm, miał 

długie nogi, i miał już tylko 3 palce na nogach, co 

oznacza, że poruszał się po twardych powierzchniach.  

 

Pliohippus - to "pradziadek" naszych koni. Miał 120 cm                 

w kłębie (czyli jak porządny kucyk), a jego proporcje były 

zbliżone do naszych "koniowatych". Pradziadek koni żył na 

sawannie, a wykształcił się jakieś 10 milionów lat temu! 

 

 

Pradziadziuś był podobny do naszych koni.  

Naprawdę podobny :)     

                                                                                      

 

Przygotowała: Aleksandra Haza  z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Wspinaczka górska 

Wspinanie to coś więcej niż sport. Dla niektórych 

to styl życia. Jest to zajęcie dla wszystkich 

niezależnie od wieku, płci.  

Wymagania psychofizyczne 

 wspinacze powinni mieć dobre poczucie równowagi i gibkość, 

 ze względu na konieczność częściowego przynajmniej przenoszenia ciężaru własnego ciała siłą 

rąk, predysponowani są osobnicy raczej szczupli, u których siła względna (stosunek siły do 

ciężaru ciała) jest jak największa, np. leptosomicy według typologii Kretschmera. Stąd 

utrzymanie niskiej wagi jest przedmiotem ciągłej troski dla osób zajmujących się wspinaniem 

poważniej niż tylko rekreacyjnie, 

 do wspinaczki skalnej potrzebne są silne palce i mięśnie obręczy barkowej, 

 do wspinaczki górskiej, a w szczególności wysokościowej, wymagana jest doskonała wydolność 

fizyczna. 

10 porad dla początkujących wspinaczy 

I. Zacznij chodzić na ściankę wspinaczkową. Zapisz się na sekcję wspinaczkową. 

II. Zrób kurs wspinaczkowy. 

III. Dostosuj skały do umiejętności i warunków. 

IV. Szanuj środowisko i etykę wspinaczkową. 

V. Wybierz odpowiednią drogę dla siebie i miej na nią sprzęt. 

VI. Wspinaj się z kimś doświadczonym i/lub posiadającym umiejętności bezpiecznego wspinania. 

VII. Dobrze stój na nogach. 

VIII. Rób wpinki z bezpiecznych pozycji. 

IX. Panuj nad emocjami. 

X. Baw się dobrze! 

Co tu dużo gadać. Jeśli będziesz wspinał się bezpiecznie, to możesz delektować się tym zajęciem 

do późnej starości. Poznasz wielu wspaniałych ludzi i przeżyjesz coś, co niewielu ludzi ma okazję 

przeżyć w dzisiejszych czasach. Tym czymś jest przygoda. Życzę Ci, abyś został pasjonatem tego 

cudownego sportu. 

 

Przygotowała: Weronika Cebula z kl. V  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

Znajdź pięć różnic: 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 

 

 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 9 

CZERWIEC  2016  

 


