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 NA  POWITANIE  

 

Wakacje z Bogiem? 

             Czemu nie! To dobry czas, by dać wytchnienie nie tylko swojemu ciału, 

ale też sercu, duchowi, umysłowi. Rób piękne zdjęcia – niech pomogą ci 

kontemplować chwile, dbaj o siebie i o innych, spędź czas z Jezusem w kościele. 

Na koniec czerwca dzwonek w szkołach obwieści wakacje! A więc czas 

bez szkoły, bez nauki, bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania każdego 

ranka ciężkiego plecaka    i co najważniejsze - bez porannego wstawania. Pewnie 

każdy zgodzi się, że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to chyba pomysł 

Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się 

odpoczynek. Łatwo wtedy cytować słowa Jezusa z szóstego rozdziału Ewangelii 

wg św. Marka: "Idźcie i odpocznijcie nieco". Apostołowie, po trudzie 

ewangelizowania, wrócili do Jezusa i opowiadali o swoich osiągnięciach. Mimo 

entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro Jezus odsyła ich, aby poszli 

odpocząć. Kiedy uczeń wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku swoje 

świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia 

niesie go na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe kraje. 

Niektórzy marzą o spływie kajakowym lub o wędkowaniu. Różne mamy 

pomysły na wakacje i w różne miejsca jedziemy. Wakacje to taki piękny czas 

mający jedną wadę - kiedyś muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej 

codzienności, do szkoły, do różnych innych zajęć. Myślę, że warto już na samym 

początku wakacji pomyśleć: Czy Pan Bóg też jedzie na wakacje? Owszem, Pan 

Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy! 

Udanych, pogodnych, bezpiecznych wakacji, wielu pozytywnych wrażeń, 

ciekawych znajomości i dużo, dużo beztroskiego odpoczynku życzą Opiekunki. 

Jednocześnie dziękujemy za całoroczną współpracę i zapraszamy w nowym roku 

szkolnym.                                                                                          
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Z Operonem. 

9 maja kl.III na zakończenie I etapu edukacyjnego brała udział w kolejnej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO 

SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM. Test składał się z dwóch 

podstawowych części: j. polskiego i matematyki pt. "Po co się ścigać?" oraz z części dodatkowej - przyrody 

"Tartak". Przed przystąpieniem do sprawdzianu uczniowie obejrzeli film terapeutyczny "Bratek" a na zakończenie 

wysłuchali bajki "O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów". Po napisaniu sprawdzianu 

wszyscy byli zadowoleni, że mają za sobą tak ważny dla nich EGZAMIN.   

XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem Ortografii!” 

16 maja w naszej szkole odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem 

Ortografii!” dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych Gminy Łącko.  

W ortograficznych zmaganiach udział wzięło 21 uczniów- reprezentantów wszystkich szkół podstawowych Gminy 

Łącko. Komisja konkursowa (nauczycielki języka polskiego), oceniająca wykonanie zadań konkursowych, 

podkreśliła bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych uczniów. 

Najlepsze wyniki uzyskali: grupa młodsza (kl. IV-VI) I m. - Piotr Mrówka (SP w Łącku) oraz A. Turek (SP 

w Kadczy); grupa starsza (kl. VII-VIII) I m. – W. Cebula (SP w Kadczy).      

Obecni na podsumowaniu konkursu: Wójt Gminy Łącko pan Jan Dziedzina, Prezes TMZŁ pani Jadwiga 

Jastrzębska oraz Dyrektor ZSP w Kadczy  Stanisław Szwarkowski wręczyli nagrody i dyplomy  dla uczniów oraz 

podziękowania dla nauczycieli/opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników.                                                                                    

Zjazd Sądeczan w Starym Sączu 

19 maja Poczet Sztandarowy naszej szkoły pod opieką Pana Dyrektora i opiekunki Samorządu Uczniowskiego 

wziął udział w Zjeździe Sądeczan w Starym Sączu. 

Wokół ołtarza ustawiło się kilkadziesiąt pocztów sztandarowych: szkolne, strażackie, leśników, myśliwych, 

pszczelarzy i służb mundurowych, a także władze Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin, na czele 

z prezesem Zygmuntem Berdychowskim. 

W tym  roku w Zjeździe Sądeczan udział brały także liczne delegacje z Węgier (z partnerskich miast) oraz ze 

Słowacji. 

 

XXIX edycja  Międzyszkolnego  Komputerowego Konkursu Ortograficznego 

21 maja  odbyła się XXIX edycja  Międzyszkolnego  Komputerowego Konkursu Ortograficznego w Gołkowicach, 

który cieszy się dużą popularnością wśród szkół nie tylko z terenu gminy Stary Sącz. W tegorocznej edycji wzięło 

udział 13 szkół podstawowych z  gminy Stary Sącz,  Podegrodzia, Nowego Sącza, Łącka. Naszą szkołę 

reprezentowały dwa zespoły. W grupie młodszej: Z. Piszczek, A.Turek i W. Zielińska, a w grupie starszej: 

W. Cebula, M. Olszak i R. Waruś. 

    Poziom prezentowany przez uczestników był jak co roku bardzo wysoki. Nasze dziewczynki spisały się bardzo 

dobrze. W grupie  młodszej (IV-VI) drużynowo zajęły I m., a indywidualnie: II m. – Z. Piszczek, III m. – A. Turek. 

W grupie starszej (VII – VIII) drużynowo IV miejsce, a indywidualnie II m.  – W. Cebula. Gratulujemy wszystkim 

uczennicom świetnego wyniku! 

XVII Rocznica Nadania Szkole Imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

Święto z okazji XVII Rocznicy Nadania Szkole Imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło się 30 maja 

Mszą św. w Kapliczce Pod Górą w Kadczy w intencji uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników 

szkoły. W nabożeństwie, które koncelebrowali: ks. proboszcz Mirosław Papier i ks. Krzysztof Ceglarz, 

uczestniczył wójt Gminy Łącko pan Jan Dziedzina, sołtys pan Jan Kotas, mieszkańcy wsi oraz uczniowie 

i nauczyciele ZSP w Kadczy.                                                                            

Dalsza część święta odbywała się w budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczyciła nas Przewodnicząca Rady 

Gminy pani Bernadetta Wąchała – Gawełek. W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez grupę 

uczniów pod kierunkiem pani K. Dziedzic i pana P. Matusiewicza, przedstawiono drogę życiową oraz 

najważniejsze myśli i przesłania związane z posłannictwem religijnym, obywatelskim i społecznym Prymasa 

Tysiąclecia.  

           Uroczystość zakończono rozgrywkami sportowymi prowadzonymi na sali gimnastycznej przez pana 

K. Dudę. Spotkanie nabrało wymiaru wielkiego, pięknego i bardzo radosnego wydarzenia w historii szkoły. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    
                            

GRECJA 

 W ubiegłe wakacje miałam okazję zwiedzić 

trochę Grecję. Moim małym marzeniem było zobaczyć 

Akropol, więc się spełniło. Popłynęłam także na piękną 

wyspę Skiatos. 

  

Grecja to państwo południowo-wschodniej części 

Europy. Mieszka tam ponad 10 milinów ludzi, 

a w samej stolicy, czyli Atenach, około 4 miliony. 

W kraju znajduje się około 2500 wysp. Codziennie od 

godziny 15 do 17 panuje tam tak zwana sjesta, podczas której wszystkie sklepy są zamknięte, a Grecy 

odpoczywają.  

Jednym z największych zabytków w Grecji jest Akropol, 

który znajduje się w Atenach na wapiennej górze.  Ze 

wzgórza rozciąga się panorama całego miasta, a nocą 

najsłynniejszy zabytek stolicy Grecji jest pięknie 

podświetlony. Wejście na Akropol jest dość strome, pełne 

krętych ścieżek, a aby uniknąć największych kolejek, 

najlepiej udać się od razu do tylnego wejścia. Na Akropolu, 

otoczonym soczyście zieloną roślinnością, w czasach 

starożytnych wzniesiono cytadelę. Miejsce stało się święte, ale pierwotne zabudowania nie przetrwały. 

Ruiny odbudowanych czczonych świątyń przetrwały natomiast do dziś. Na wzgórzu znajdują się 

Partenon, Apteros, Propyleje, Erechtejon, sanktuarium Artemidy Brauronia, Pinakoteka. 

 Skiatos to wyspa w zachodniej części Morza Egejskiego. Składa się z dwóch wzgórz, na obu 

znajduje się kościółek, a na drugim wieża zegarowa 

z punktem widokowym. Na wyspę można dostać 

się samolotem, promem lub stateczkiem 

wycieczkowym. Znajduje się tam jeden 

z najmniejszych portów lotniczych. Skiatos jest 

przepiękną wyspą, dlatego warto ją zwiedzić.  

 

 

                                            

 Przygotowała: Regina Waruś z kl. VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Legrys 

Legrys (zbitka wyrazów „lew” i „tygrys”) – mieszaniec samca lwa i samicy tygrysa. 

Podobnie jak tyglew, nie występuje w naturze i jest skutkiem przypadkowego lub celowego krzyżowania 

zwierząt w niewoli. W warunkach naturalnych zasięgi występowania lwów i tygrysów się nie nakładają, 

a nawet gdyby tak było (lew azjatycki), to występowałyby między nimi konflikty. Związki tygrysic z lwami 

były odnotowywane bardzo rzadko. Pierwsze udokumentowane dane o istnieniu legrysów pochodzą z Azji 

z początków XIX wieku. Zwierzęta te żyją od 15 do 20 lat. Samce są bezpłodne, lecz samice są zdolne do 

urodzenia potomstwa. Legrysy (w przeciwieństwie do tyglewów) rosną zwykle do rozmiarów większych niż 

tygrysy i znacznie większych niż lwy. Największym kotowatym w historii jest ważący 418 kg legrys 

Hercules, żyjący w amerykańskim rezerwacie przyrody w Myrtle Beach (Karolina Południowa)
.
  

Pierwszy legrys na świecie 

Urodzona w sierpniu w zoo w Nowosybirsku Kiara jest pierwszym znanym li-legrysem. Jej matka jest 

tygrysem, a ojciec - lwem afrykańskim. Rodzice jednak nie zajmują się maleństwem. Funkcję matki 

przyjęła... kotka. Biologiczna rodzicielka Kiary produkowała bowiem za mało mleka. Hybryda lwa i tygrysa 

w zasadzie nie może powstać w naturze, ze względu na to, że gatunki te zamieszkują różne terytoria. Niegdyś 

jednak, kiedy populacja lwów azjatyckich była większa, tygrysy i lwy spotykały się w naturze. Do dziś 

pozostały przekazy o ich wspólnym potomstwie. Zwykle hybrydy są bezpłodne. Jednak zdarza się, że samice 

urodzone w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków, zachowują płodność. Tak było w przypadku mamy 

Kiary. Praktyka tworzenia hybryd dużych kotów jest krytykowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Martyna Kozik z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

BURZA PIASKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burza piaskowa (burza pyłowo- piaskowa) to zjawisko atmosferyczne wywołane przez silne wiatry związa

ne z wtargnięciem chłodnego powietrza polarnego na ciepłe obszary pustynne i półpustynne lub 

przez feny napotykające na swojej drodze luźny materiał skalny, zwietrzelinę, piasek i pył. 

Burza piaskowa powstaje zazwyczaj wskutek konwekcji powietrza. Promienie Słońca rozgrzewają piasek, 

co powoduje podgrzanie mas powietrza znajdującego się bezpośrednio nad nim, co z kolei powoduje 

wzniesienie się gorącego powietrza, a ruch powietrza powoduje zmianę ciśnienia i powstanie silnego 

wiatru. 

Największe z burz piaskowych sięgają do 2,5 km wysokości, niektóre z nich są widoczne z kosmosu. 

Burze piaskowe lub pyłowe występują głównie na Wielkich Równinach w Ameryce Północnej, 

na Półwyspie Arabskim, pustyni Gobi w Mongolii, Saharze oraz innych pustynnych obszarach na świecie. 

Burze piaskowe występują także na Marsie, na skalę znacznie większą niż na Ziemi. 

Niektóre z marsjańskich burz pokrywają nawet całą planetę i trwają nawet kilkaset dni. 

Habub, haboob - burza piaskowa związana najczęściej z prądem zstępującym w burzach atmosferycznych. 

Występuje na obszarach pustyń, m.in. na Półwyspie Arabskim i środkowych stanach USA, np. 

w Arizonie i Kolorado. 

 

 

Przygotował: Karol Janik z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, 
czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli 
korzystaj. 
 
W jeziorze miły kolego, kąp się pod okiem 
dorosłego. 
Najlepiej w miejscu dozwolonym i przez 
ratownika strzeżonym. 

Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody, 
Zrób krótką rozgrzewkę, a potem skacz do 
wody. 

Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu, musisz 

pamiętać o rzeczach wielu. Nie zostawiaj po 

sobie śmieci! Chyba już wiedzą o tym dzieci. 

Będąc na wakacjach pamiętajcie, że bezpiecznie możemy przejść przez 
jezdnię po pasach lub gdy zaświeci się zielone światło dla 
przechodniów. 

Jeżdżąc na rowerze, dobrze jest zakładać kask rowerowy. Chroni on 
głowę przed urazem w razie upadku. 
 
 Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej, dbaj więc o nią i osłaniaj 
kiedy słońce pali. 
 
Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa nie chroń się nigdy pod wysokie 
drzewa. 
                          
Zapamiętajcie wakacyjne przestrogi, a wtedy Wasze wakacje będą 
udane! 

Przygotowała kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Galaretka owocowa 
Składniki: 

 

500 g malin 

kiść winogron 

sok wyciśnięty z 2 cytryn 

2/3 szklanki cukru 

6 łyżeczek żelatyny 

2 szklanki soku z pomarańczy 

kilka listków melisy lub mięty do dekoracji  

 

Wykonanie: 

 

Winogrona umyj, przekrój i usuń z nich pestki, po czym 

polej je sokiem z cytryny, dodaj maliny i posyp cukrem. 

Odstaw na 30 minut. Podgrzej sok z pomarańczy. 

Żelatynę rozpuść w niewielkiej ilości gorącej wody, 

zamieszaj i wlej do soku. Odsącz sok spod malin i 

winogron i wlej do soku pomarańczowego. Na dno 

miseczek wlej odrobinę soku z żelatyną.  

 

Wstaw do lodówki na 15 minut. W miseczkach ułóż 

owoce i zalej sokiem z żelatyną. Wstaw do lodówki 

na 4 godziny. Przed podaniem udekoruj listkami 

mięty lub melisy. 

 HUMOR 
 

HUMOR   

*** 

Przychodzi Jasiu z wielką reklamówką jabłek: 

-Jasiu skąd masz te jabłka? - pyta mama. 

-Od sąsiada - śmiało odpowiada Jaś. 

-Sąsiad wie? 

-Jasne, przecież mnie gonił! 

 

*** 

Mama mówi do syna: 

- Jasiu! Sąsiadka mówiła mi, że wczoraj byłeś nad 

rzeką i jeździłeś na łyżwach po cienkim lodzie. Lód 

pękł i wpadłeś do wody w nowych spodniach. Czy 

to prawda? 

- Mamo, przepraszam! To się stało tak szybko, że 

nawet nie zdążyłem się rozebrać! 

*** 

- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie 

nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, 

nik, pad i dzień! 

 

 

 

*** 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja 

mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na 

swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

*** 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.- odpowiada chłopiec.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było 

zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

 

 

Przygotowali: Bartłomiej Mika i Jakub Kmiecik  

z kl. IV 
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