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 NA  POWITANIE  

                                                        

A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

Żeby go nosił w noce zimowe. 

 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie 

prószyć. 

 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 

 

Każdy słyszał o św. Mikołaju, ale tak naprawdę niewiele osób wie, jaka 

jest prawdziwa historia tego człowieka. Legenda mówi, że pewien biskup chciał 

pomóc trzem dziewczynkom i wrzucił przez komin woreczki z pieniędzmi, które 

wpadły do butów i skarpet powieszonych na kominku. Dlatego w wielu krajach 

na kominkach wiesza się skarpetki na prezenty. Inna legenda mówi, że dawno 

temu w Turcji mieszkał chłopiec, który miał wszystkiego pod dostatkiem. 

Dostawał od rodziców najnowsze zabawki oraz dużo słodyczy. Szkoda mu było 

dzieci, które nie otrzymywały prezentów od rodziców. Mikołaj, bo tak miał na 

imię chłopiec, za każdym razem, kiedy szedł do kościoła, rozdawał biedniejszym 

cukierki i różne inne łakocie. Rodzice byli dumni i cieszyli się, że mają tak 

dobrego syna.  

Powszechnie św. Mikołaja przedstawia się jako starszego, grubszego 

mężczyznę, z siwą brodą i w czerwonym stroju. Św. Mikołaj został tak po raz 

pierwszy przedstawiony w 1930 roku, w reklamie coca-coli.  

W wielu miejscach nie ma św. Mikołaja. Na przykład na Kaszubach lub  

w Wielkopolsce jest Gwiazdor, a w Małopolsce prezenty przynosi Aniołek. 

Nazwę „św. Mikołaj” w każdym kraju tłumaczy się inaczej, np. w Anglii jest to 

Father Christmas, w Republice Czeskiej Svaty Mikulas, a w Chinach Due Che 

Lao Ren. Dzieci co roku piszą listy do św. Mikołaja, wymieniając w nich 

prezenty, które chciałyby dostać na gwiazdkę. Z reguły proszą o lalki, klocki 

lego, pluszaki. Listy te są zostawiane w skarpetach, wywieszanych 6 grudnia albo 

wysyłane.  

A czy Ty napisałeś (-aś) już list do św. Mikołaja? Jeśli chcesz mieć 

pewność, że Mikołaj go przeczyta, wyślij list na adres podany poniżej. 

Adres domu Świętego Mikołaja: 

Santa Claus’ Office FIN-96930  

Napapiiri Rovaniemi 

Finland 
                                                                                   Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Śniadanie daje moc 

8 listopada uczniowie I etapu edukacyjnego wzięli udział w 

ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. Celem akcji 

było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród 

uczniów oraz uświadomienie roli śniadania. Dzieci po zapoznaniu się 

z 12 zasadami zdrowego odżywiania, przystąpiły do przygotowania 

kanapek, szaszłyków owocowo-warzywnych, a także wyciskały soki 

ze świeżych owoców. Akcja dała dzieciom dużo radości i satysfakcji 

z samodzielnie przygotowanego zdrowego śniadania. 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 

10 listopada 2016r. włączając się w obchody  98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

uczniowie klasy V, pod kierunkiem wychowawczyni Krystyny Dziedzic, przygotowali uroczystą 

akademie. Przypomnieli oni, że dzieje naszej ojczyzny rzadko były szczęśliwe i spokojne. Recytując 

wiersze, wzmocnione w wyrazie prezentacją multimedialną i pieśniami patriotycznymi, opowiadali o 

rozbiorach, zrywach powstańczych oraz prześladowaniach ze strony zaborców… 

Piątoklasiści przypomnieli, że obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często 

bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego, to nasz obowiązek 

jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów. 

Dyskoteka sportowców 

15 listopada 2016r. uczniowie klas IV – VI  naszej szkoły przez dwie 

godziny bawili się przy dźwiękach muzyki i rywalizowali ze sobą w 

różnych konkurencjach sportowych. Konkursom o zwycięstwo 

towarzyszyły niesamowite emocje, okrzyki radości i zasada fair play. 

Wszyscy uczestnicy sportowej zabawy przygotowanej przez opiekuna 

UKS „Kadet” pana dyrektora S. Szwarkowskiego oraz opiekunkę SK 

PCK mieli okazję propagować zdrowy styl życia, zachęcać do ruchu 

przy muzyce oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

Zabawa andrzejkowa 

W dniu 23 listopada odbyły się w naszej szkole zabawy andrzejkowe dla uczniów klas I - VI oraz 

oddziałów przedszkolnych. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie zebrali się w przygotowanej sali, gdzie 

przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się wspaniała zabawa. Każda klasa miała przygotowany przez 

rodziców pyszny poczęstunek. Oprócz tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach, 

które przygotowali i prowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego.  Zabawa była super! Z radością 

można było obserwować, jak wspólnie potrafią bawić się uczniowie młodsi i starsi. 

Próbna ewakuacja 

24 listopada w naszej szkole została przeprowadzona próbna 

ewakuacja. Z tej okazji uczniowie mogli podziwiać druhów z OSP w 

Kadczy, którzy zaprezentowali sprzęt gaśniczy. 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

            

       Hajdúszoboszló (Węgry) 

Hajdúszoboszló to miasto, które znajduje się na Węgrzech. 

Jest miejscem corocznie odwiedzanym przez wielu turystów,                   

w tym Polaków, ze względu na liczne kąpieliska. W minione 

wakacje wraz z rodzicami spędziłam tam niezapomniany tydzień. 

 

Przypomnę krótko historię tego węgierskiego miasta. 

Historia Hajdúszoboszló jako ośrodka uzdrowiskowo-rekreacyjnego oraz spa rozpoczęła się 26 

października 1925 roku. Wtedy właśnie wytrysnął na powierzchnię skarb miasta – woda termalna. Dzięki 

temu odkryciu to rolnicze miasteczko zaczęło rozwijać się turystycznie. Po gruntownych badaniach dwaj 

geologowie dr Ferenc Bőhm oraz dr Ferenc Vajna Pávai oznaczyli miejsce próbnego odwiertu. W efekcie 

ich pracy z głębokości 1090 metrów wytrysnęła woda termalna o temperaturze 73°C. Tego dnia rozpoczął 

się nowy rozdział w historii Szoboszló.  

     Atrakcje: 

 - Wiele basenów i wód termalnych 

 - Liczne festyny 

 - Wesołe miasteczko 

 - Park 

 

 

W Hajdúszoboszló spotkałam wielu Polaków, ale z ciekawością przysłuchiwałam się językowi 

węgierskiemu, który był dla mnie zupełnie niezrozumiały. 

Alfabet języka węgierskiego składa się z 40 liter: 14 samogłosek, 26 spółgłosek (8 złożonych                    

z dwóch liter, 1 z trzech liter): a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r, 

s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs.   Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Słowenii 

(lokalnie) i w Wojwodinie. Jest to język aglutynacyjny. Współczesny węgierski język literacki powstał w 

XVI w. Do jego zapisu stosuje się pismo oparte na alfabecie łacińskim. 

Wszystkim, którzy planują wakacje na następny rok, polecam wyjazd do   Hajdúszoboszló. 

Wakacje tam to miło spędzony czas.  

        

 

Przygotowała: Emilia Owsianka, klasa VI 
 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 3 

GRUDZIEŃ 2016 ③ 
 



 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

MRÓWKOJAD 

Mrówkojady to rodzina ssaków.  

Gatunki jakie można wyróżnić to: 

mrówkojad wielki (rys. na dole stony), 

tamandua (rys. obok), mrówkojadek, tamandua meksykańska.   

 

 

BUDOWA CIAŁA 

 

Mają wydłużoną głowę, bardzo duże pazury oraz długie futro. Posiadają bardzo długi, lepki język, który 

ułatwia chwytanie owadów w wąskich szczelinach. Tamanduy (na rysunku): mrówkojady czteropalczaste, 

mają delikatniejsze futro a ich ogon jest chwytny i pozbawiony owłosienia. 

 

POŻYWIENIE 

 

Mrówkojady są owadożerne, znakomicie przystosowane do wyjadania mrówek z gniazd. Ich zęby uległy 

całkowitej redukcji, wykształcił się natomiast długi lepki język i potężne pazury umożliwiające 

rozgrzebywanie mrowisk i termitier. Podstawowym pokarmem mrówkojadów są mrówki i termity, nie 

gardzą jednak również pszczołami i ich miodem. Mrówkojad wielki preferuje mrówki, oba gatunki 

tamanduy preferują termity nadrzewne, a mrówkojadek woli mrówki nadrzewne. 

 

WYSTĘPOWANIE 

 

Żyją w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej. Przebywają na terenach otwartych (mrówkojad wielki) 

i w środowiskach leśnych (pozostałe gatunki). 

 

TRYB ŻYCIA 

 

Mrówkojady poruszają się dość powoli. Mrówkojad wielki prowadzi naziemny i dzienny tryb życia, 

pozostałe gatunki prowadzą nadrzewny tryb życia. Tamanduy są aktywne w nocy, w dzień odpoczywają w 

ukryciu. Żyją pojedynczo lub w parach. Samice mrówkojadów wielkich rodzą tylko jedno młode, które 

następnie noszą na grzbiecie; karmienie może trwać 6 miesięcy. U tamanduy pojawia się czasem ciąża 

bliźniacza. U mrówkojadka opieką nad dzieckiem zajmuje się zarówno samica jak i samiec. 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

                  DNA 

DNA -  jest to informacja zawarta w ludzkiej komórce, zawierająca 3 miliardy liter. Najmniejszy kod DNA 

posiada 500.000 liter. 

Litery DNA to: 

• Adenine 

• Thymine 

• Cytosine 

• Guanine 

W języku komputerowym mamy jedynie 2 znaki - 0 oraz 1.  To, co widzisz teraz na ekranie jest złożone z takiego 

kodu. W języku DNA są cztery litery - ATCG. Stwarza to nieporównywalnie większe możliwości tego kodu, który 

posiada tak niezwykłe cechy, o których Microsoft może sobie jedynie pomarzyć. DNA może się samo kopiować, 

częściowo a nawet kompletnie, w całości. Tak jak można kopiować tekst w Wordzie! 

DNA jest więc kodem w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko że znacznie bardziej skomplikowanym niż 

jakikolwiek kod komputerowy współczesnej technologii. Kod ten jest niezwykle kompleksowy i nie jest jeszcze 

dokładnie rozumiany! Wiadomo jednak że kod ten posiada informacje służące określonym celom. To kod 

decyduje, z których komórek uformuje się oko, ucho czy inne narządy - mówimy o wzrastaniu embriona 

ludzkiego. W kodzie DNA są zakodowane precyzyjne informacje, których nie potrafimy dzisiaj dokładnie 

odczytać. 

Kod ten wykonuje podobne funkcje, jakie wykonuje nowoczesny kod komputerowy. Może on przemieszczać 

swoje informacje w podobny sposób, w jaki kod komputerowy powoduje, że odczytujemy na ekranach całego 

świata informacje w najrozmaitszych formach. 

Skąd wziął się ów kod? 

Przykład alfabetu. TAGC itd. niewiele znaczące litery, które rozpoznajemy, ponieważ ustaliliśmy, że owe litery 

właśnie to oznaczają. Aby cokolwiek napisać ludzkość musiała się zgodzić na jednolite znaczenie liter alfabetu. 

Dlatego go właśnie używamy i dlatego czytasz ten tekst. 

W DNA także mamy litery, słowa, zdania, paragrafy i rozdziały (chromosomy) które znaczą znacznie, znacznie 

więcej niż te same paragrafy i rozdziały w naszych książkach, ponieważ nasze książki nie powodują żadnej akcji 

czy działania. Kod DNA powoduje całą masę działań, podobnie jak kod języka komputerowego. Oba kody 

powodują określone akcje, które są uzależnione albo od otoczenia albo ingerencji z zewnątrz. 

Szczytowym osiągnięciem DNA są narodziny nowego człowieka. 

Kod DNA posiada inteligencję. 

Kod DNA może sam siebie nie tylko reperować ale także usprawniać oraz przystosowywać się w pewnym stopniu 

do zmieniających się warunków. 

Prosty przykład - zalałeś poplamioną atramentem kartkę. Możesz jednak odczytać tekst i przepisać go na nowej 

czystej kartce. To samo robi DNA i odporność 

bakterii na antybiotyki jest właśnie tego 

dowodem. DNA sam się naprawia! 

 

DNA jest niezwykle zaawansowanym kodem 

komputerowym, czystą formą niezwykłej 

ilości informacji, która istnieje tylko na 

ziemi. Jest ona niezwykłym dowodem na 

istnienie Autora owej informacji oraz kodu - 

Boga, Stwórcy wszystkiego, co nas otacza. 

 
 

 

  Przygotował: Michał Pogwizd z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

  Wywiad z piłkarzem Damianem Zboźniem 

ur.: 25 kwietnia 1989 r. w Limanowej 

wzrost: 186 cm 

waga: 80 kg 

klub: Arka Gdynia 

nr 33 

A.F.: Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś grać w piłkę? 

D.Z.: Na pierwszy trening udałem się do klubu Zyndram Łącko  zaraz po bialym 

tygodniu, czyli w drugiej klasie podstawówki.   

A.F.: Ile meczy już rozegrałeś? 

D.Z.: W seniorskiej piłce rozegrałem już 93 mecze w Ekstraklasie, do tego dochodzi 

około 40 meczów w 1 lidze. 

A.F.: W jakich klubach grałeś? 

D.Z.: Zyndram Łącko, Sandecja Nowy Sącz, Legia Warszawa, Gks Bełchatów, Piast Gliwice, Amkar Perm, 

Zagłębie Lubin, Arka Gdynia. 

A.F.: Czy masz jeszcze jakieś hobby? 

D.Z.: Bardzo lubię grać na instrumentach: gitarze i pianinie. 

A.F.: W którym zespole gra, grało Ci się najlepiej? 

D.Z.: W dotychczasowej karierze najlepszy okres miałem w Piaście Gliwice. 

A.F.: Co robisz w wolnym czasie?     

D.Z.: Sporo czasu poświęcam na regeneracje po treningach oraz  na grę na instrumentach. Lubię też czytać 

książki.                    

A.F.: Czy grałeś w reprezentacji Polski? 

D.Z.: Mam dwa występy z orzełkiem na piersi ale tylko w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21. 

A.F.: W jakim klubie najdalej od domu grałeś? 

D.Z.: Amkar Perm w Rosji. Około 2000 km od domu. 

A.F.: W jakim klubie teraz grasz? 

D.Z.: Arka Gdynia 

A.F.: Czy od małego chłopca interesowałeś się piłką? 

D.Z.: Tak. Chciałem grać w piłkę odkąd tylko pamiętam. 

A.F.: Czy udało ci się wygrać jakiś mecz? 

D.Z.: Tak. Nie jeden  :) 

A.F.: Czy każdy twój mecz rozpoczynasz w pierwszym składzie? 

D.Z.: Niestety nie zawsze. Czasami mecze rozpoczynam na ławce rezerwowych. Wszystko zależy od obecnej 

dyspozycji i taktyki na dany mecz. 

A.F.: Czy masz wspomnienia z dzieciństwa związane z Kadczą? 

D.Z.: Oczywiście. Mam rodzinę w Kadczy, którą bardzo często w dzieciństwie odwiedzałem. Zawsze bardzo mile 

wspominam rogaliczki, które robiła 

ciocia Jadzia :P 

A.F.: Jak wspominasz wakacje w 

Kadczy?         

D.Z.: Bardzo dobrze wspominam 

wakacje w Kadczy. Dużo zabawy z 

kuzynkami i kuzynami oraz bardzo dużo  

pozytywnej energii. Zawsze chętnie 

wybierałem się do Florianów :))      

 

 

 

Przygotowała: Anielka Florian z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

 

NALEŚNIKI Z SEREM 
 

 SKŁADNIKI: 

 1 szklanka mąki pszennej, 

 szczypta soli, 

 1 szklanka mleka, 

 ¾ szklanki wody mineralnej, 

 2 jajka, 

 4 łyżki oleju roślinnego lub roztopionego masła. 

ETAPY PRZYGOTOWANIA: 
 Do miski wsypać mąkę i sól (w wersji naleśników 

deserowych można też dodać łyżkę cukru), wlać 

mleko i wodę, wymieszać rózgą lub zmiksować 

mikserem na gładkie ciasto. Dodać jajka i jeszcze raz 

zmiksować. Odstawić na 15 minut lub na czas 

przygotowania nadzienia. Przed smażeniem dodać do 

ciasta tłuszcz i zmiksować. 

 Smażyć naleśniki na rozgrzanej patelni (najlepiej 

naleśnikowej), nakładając porcję ciasta za pomocą 

łyżki wazowej. Rozprowadzać ciasto po powierzchni 

patelni i smażyć do czasu aż spód się lekko zrumieni. 

Przewrócić łopatką na drugą stronę i powtórzyć 

smażenie. 

  

 

     PROPOZYCJA PODANIA: 

 Nadzienie serowe do naleśników na słodko: 450 g 

twarogu tłustego lub półtłustego + 2 łyżki cukru 

pudru + 1 jajko. Twaróg przełożyć do miski, dodać 

cukier puder i jajko, rozgnieść widelcem, 

wymieszać. Naleśniki smarować nadzieniem i 

składać w trójkąty lub ruloniki, podgrzewać na 

patelni. 

 Podawać z cukrem pudrem lub syropem 

klonowym lub polewą czekoladową i sezonowymi 

owocami: truskawki, maliny, jagody oraz 

posłodzoną śmietaną. 

     SMACZNEGO!                                                                                   
 

 

 

 Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. V 

 

 HUMOR 
 
 Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, zima przyszła! 
- Niech wejdzie! 
 
Jaki jest ulubiony klub piłkarski blondynki? 
- L'OREAL Madryt. 
 
Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina wysłała go do teatru. 
- No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze? 
- Bardzo mi się podobało a najbardziej na końcu, kiedy 
dawali płaszcze! Wziąłem trzy... 
 
Turysta z USA zwiedzał Polskę i się zgubił. Zobaczył 
rolnika pracującego na polu i zatrzymał się zapytać o 
wskazówki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do 
głównej drogi. Mężczyzna chciał trochę porozmawiać, 
więc pyta: 
- To pańska ziemia? 
- Taa! - odpowiedział rolnik.  
- Duża jest? 
- No, zaczyna się tam gdzie płynie strumień przy drodze, 
ciągnie się przez wzgórze aż do tego miejsca, gdzie 
widać to wielkie drzewo. Sięga od tamtej stodoły do tej 
wielkiej sterty kamieni, tego płotu i biegnie aż do tej 
drogi.  

 

- To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w 
Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na jednym 
końcu mojej farmy o wczesnym ranku. Jadę cały dzień i 
dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram do końca mojej 
posiadłości. Co pan o tym myśli? 
Rolnik myśli przez chwilę i mówi: 
- Też miałem kiedyś taki samochód. 
 
Jaś woła zza drzwi łazienki: 
- Mamo, jaką koszulę mam dziś włożyć do szkoły?                         
Z długim, czy krótkim rękawem? 
- Z krótkim. A czemu pytasz? 
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. 
 
 

 

 

Przygotowali: Piotr Kwiatkowski i Angelika Smoroń            

z kl. V 
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Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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