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 NA  POWITANIE  

                                                                      
Wiosna  
Przyszłaś...  

w słonecznej zorzy poranka,  

z radosnym śpiewem 

skowronka,  

w kwiecistej sukience z łąk.  

Na szyję zarzuciłaś  

apaszkę z porannych mgieł,  

a skroń swą ozdobiłaś  

diademem z perlistych ros.  

Masz blask słońca w 

uśmiechu  

pogodne niebo w swych 

oczach,  

twarz twoja pełna pogody, 

radosna  

a imię twoje - Wiosna. 
 

Wiosna, ach to ty? Ciepłe dni potęgują tęsknotę za tą porą roku. W czym 

tkwi jej magia? 

Dlaczego nie możemy się doczekać wiosny? Wystarczy zaledwie kilka godzin                

z temperaturą powyżej zera, a już wiele osób zdąży poczuć powiew upragnionej 

pory roku.  

Chyba żadna pora roku nie męczy nas tak bardzo, jak zima. Z zimy płyną nieliczne 

korzyści, jakimi bez wątpienia są jazda na snowboardzie lub nartach, jednak przede 

wszystkim oznacza ona przymusową rezygnację z wielu pasji. O ile niektórzy 

biegacze są w stanie zamienić utarte ścieżki na bieżnię w siłowni, trudno 

porównywać zapach lasu z tym na sali ćwiczeń. Wiosna to jedna z czterech 

podstawowych pór roku, a charakterystyczne jest dla niej swego rodzaju 

"umiarkowanie". Dotyczy to nie tylko temperatury powietrza, ale również opadów. 

Dlaczego więc budzi w nas tak duże, pozytywne emocje? Wiosną świat fauny                

i flory budzi się do życia. Topnieją śniegi, zwierzęta zaczynają szukać sobie 

partnera, a rośliny powoli zakwitają. Na zieleniejących drzewach pojawiają się 

ptaki, które wróciły po zimowaniu w ciepłych krajach.  

Kochamy ciepły wiosenny wiaterek, pierwsze nieśmiałe jeszcze promienie 

słoneczne, błękitne niebo, zieloną trawę, śpiew ptaków, po prostu wszystko. Zieleń 

nas uspokaja, a gdy mamy niedobór słońca, to pojawiają się objawy depresji. 

Wiosna to taki czas, kiedy wreszcie mamy to, czego nam najbardziej brakuje, czyli 

światła słonecznego i kontaktu z przyrodą. Wiele miesięcy z małą ilością słońca 

sprawia, że świat który zielenieje jest dla nas niebywale atrakcyjny. To trochę tak, 

jak po ciężkiej podróży -  najbardziej smakuje nam obiad, gdy jesteśmy już bardzo 

głodni. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

"Baśń o Królowej Śniegu" 

 

2 marca uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl teatralny pt. "Baśń o Królowej Śniegu".  Było to 

przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu aktorów ART. CINEMA z Nowego Sącza. W trakcie 

kilkudziesięciu minut widzowie przeżywali zaginięcie Kaya i jego poszukiwania przez małą Gerdę. 

Mogli odkrywać wartość dobra i przyjaźni w obliczu zła. 

 

Poranek z okazji Dnia Kobiet 

 

8 marca w naszej szkole odbył się uroczysty poranek z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet.  Program artystyczny 

przygotowali czwartoklasiści pod kierunkiem ks. Krzysztofa 

Ceglarza. Życzenia wszystkim Dziewczętom i Paniom pracującym 

w naszej szkole złożyli: dyrektor Stanisław Szwarkowski, ks. 

Krzysztof Ceglarz oraz pan Wojciech Kałuziński.  

 

 

 

Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

 

18 marca odbył się w Łącku gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, w sumie 27 

uczestników. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Olszak z klasy V, Ewelina Gomółka z klasy VI, 

Damian Stolarski z klasy V i Jakub Wielosik z klasy IV – laureaci etapu szkolnego. W kategorii szkół 

podstawowych III miejsce zdobył Damian Stolarski. Gratulujemy! 

 

Poranek z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 

 

23 marca, w ostatnim dniu przed wiosenną przerwą świąteczną, 

społeczność naszej szkoły spotkała się na uroczystym poranku z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie z zainteresowaniem 

wysłuchali montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów kl. 

II. W trakcie występu dzieci przypomniały tradycje związane z 

Wielkanocą. Na zakończenie pan dyrektor złożył wszystkim życzenia 

zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej  Nocy. 

 

 

                                          WARTO  PAMIĘTAĆ 
 

2  5  10  24 
KWIETNIA KWIETNIA KWIETNIA KWIETNIA 

XI ROCZNICA ŚMIERCI  
ŚW. JANA PAWŁA II 

SPRAWDZIAN 
SZÓSTOKLASISTY 

VI ROCZNICA KATASTROFY 
W  SMOLEŃSKU 

DZIEŃ ZIEMI 

② KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 7 

KWIECIEŃ  2016  
 



 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

Zamek w Rytrze                                                               

            Resztki zamku w Rytrze stoją na stromym wzgórzu (463 mnp) nad rzeką Poprad. Nie zostało już 

z niego wiele, ale miejsce to jest bardzo urocze i na pewno warte odwiedzenia. Z góry rozciąga się 

śliczny widok na całą okolicę. Zachowana wieża o bardzo grubych murach (3 m) zbudowana jest z 

piaskowca i sięga obecnie ok.                   8 metrów. Wejście do wieży umieszczone było wysoko ponad 

dziedzińcem, prowadziły do niego drabiny. Po krawędzi wzgórza biegł mur obwodowy, którego 

zachowały się fragmenty. Od południa przylegał do muru dwudzielny budynek mieszkalny ze 

strzelnicami, obecnie również zachowany szczątkowo. Warowna brama widoczna jeszcze w XIX w. 

prowadziła od wschodu. W sąsiedztwie bramy stało coś w rodzaju niewielkiej bastei, był to najpóźniej 

wybudowany element zamku. Od strony północnej, za wieżą, znajdowała się fosa i wał prawie 

całkowicie już zniwelowane. 

            Przy murach widać reflektory,  które kiedyś oświetlały ruiny nocą, ale niestety obecnie są 

zdewastowane i chyba nie działają. Zamek od dłuższego czasu podlega pracom konserwacyjnym, ale nie 

zamyka to możliwości zwiedzania go przez turystów.  

           Zamek, początkowo drewniany, wzniesiono w XIII wieku. Był on strażnicą przy komorze celnej 

nad Popradem. Najstarszą murowaną częścią założenia jest cylindryczna wieża z końca XIII w. Nie 

wiadomo komu przypisać wzniesienie obiektu. Być może zrobili to rycerze-rozbójnicy czyli raubritterzy, 

stąd mogłaby wywodzić się nazwa miejscowości (Ritter). Inni sądzą, iż zrobił to Teodor Świebodzic za 

czasów Henryka Brodatego. 

Piotr z Rytra 

          W XV wieku właściciel zamku Piotr z Rytra był jedną ze znaczniejszych postaci ówczesnej Polski. 

Początkowo piastun młodego króla Władysława III zwanego później Warneńczykiem, został następnie 

marszałkiem dworu. .Jan Długosz podaje,  iż w XIII w. właścicielem zamku był kasztelan sądecki Piotr 

Wydżga herbu Janina, co jednak nie zostało potwierdzone. Wiadomo na pewno, że w I poł. XIV w. 

zamek był własnością królewską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Oliwia Hedwik, Zuzanna Iwańska  z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

  Kot domowy 
Koty zostały udomowione ok. 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi 

zwierzętami domowymi na świecie
]
. Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota 

nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował się ze żbikiem. Wyhodowano 

wiele ras kota domowego, różniących się ubarwieniem, wielkością i długością 

włosów; współczesne wzorce niektórych starszych ras znacznie odbiegają od ich 

wcześniejszych cech (jak w przypadku kotów perskich czy syjamskich). Znaczna 

liczba kotów domowych żyje samodzielnie w miastach (w Polsce są to tzw. koty 

piwniczne lub dachowce) 

Koty żyjące na wolności dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu osiągają wiek do 20 lat. Na 

długość życia wpływa szereg czynników, takich jak: płeć, styl życia czy zwyczaje. Najdłużej żyjącym kotem 

według Księgi rekordów Guinnessa była kotka imieniem Creme Puff (1967–2005), która przeżyła 38 lat i 3 dni. 

Małe kocięta rozwijają się szybko. Stają się w pełni samodzielne w wieku od 10 do 12 tygodni i wtedy mogą trafić 

do nowych właścicieli. Gdy mają około 3 miesięcy kotka przestaje się nimi interesować i zmusza je do 

samodzielności. W wieku około 5 miesięcy kociaki wymieniają zęby na stałe.  

Wyraźne objawy starości pojawiają się zwykle po 10 roku życia: coraz częściej pojawia się kamień nazębny, osłabia 

się wzrok, słuch i węch, stają się powolne oraz słabe. Stare koty są bardzo wrażliwe na zmiany środowiskowe i stres. 

Kot domowy ma okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia w niskim natężeniu światła, spiczaste uszy. 

Posiada bardzo dobry słuch i wzrok; węch około czterokrotnie silniejszy od ludzkiego oraz dobrze wykształcony 

zmysł dotyku. Posiada włosy czuciowe, wydatne zwłaszcza nad górną wargą (popularnie "wąsy"), także nad oczami      

i na policzkach oraz po wewnętrznej stronie przednich łap. Pozbawiony opieki człowieka niekiedy ulega zdziczeniu, 

może też krzyżować się ze żbikiem. 

Pazury kota są ostre, zakrzywione, zaopatrzone w specjalny mechanizm umożliwiający ich chowanie. Pazury rosną 

przez cały czas i koty muszą je ścierać drapiąc. Drapanie jest także formą oznaczania terenu, ścierając pazury kot 

pozostawia swój zapach. 

Niezwykle ważnym narządem jest język. Służy nie tylko do wylizywania sierści, ale przede wszystkim pozwala 

pobierać pokarm oraz wodę – koci język musi być na tyle zwinny, by zdążyć, pomimo oddziałującej na wodę 

grawitacji, wciągnąć słup cieczy do pyska. W przypadku utraty języka zwierzę jest w stanie przeżyć zaledwie dwa, 

trzy dni. 

Masa ciała kota waha się od 2,5 do 7 kg. Niektóre jednak uzyskują większą wagę, dochodzącą do ok. 15 kg. 

Trzymany w warunkach domowych często dożywa ok. 15–20 roku życia, czasami więcej. Wolno żyjące w miastach 

koty "piwniczne" żyją przeciętnie do 2 lat, choć okres ten może ulec wydłużeniu dzięki dożywianiu. 

Koty znaczą swój teren również w domu. Znaczenie terenu polega na ocieraniu się kota o ściany, meble czy nogi 

właściciela, co może być odebrane jako przejaw sympatii.   

Dzienna długość snu kota jest zmienna, zwykle śpią one od 12 do 16, średnio 13-14 godzin. Niektóre koty mogą spać 

nawet 20 godzin w ciągu doby. 

Koty są zoofagami, ich układ pokarmowy przystosowany jest tylko do pokarmów mięsnych (krótkie jelito cienkie). 

Normalna temperatura ciała kota waha się od 38 do 39 °C. Gorączka u kota występuje, gdy temperatura jego ciała 

przekracza 39,5 °C.  

Serce kota w normalnych warunkach bije od 140 do 220, a podczas odpoczynku od 150 do 180 uderzeń na minutę. 

Koty rozmnażają się płciowo. Ciąża kończy się narodzinami od 1 do 8 kociąt. Po urodzeniu kocięta przez 7 do 14 dni 

są zupełnie ślepe, dopiero potem otwierają oczy (nie jednocześnie, np. jedno w 9 dniu, a drugie w 11). Kocięta są 

karmione mlekiem matki przez 13 tygodni, chociaż zdarzają się przypadki kiedy są one karmione znacznie dłużej. 

Stan emocjonalny kota można odczytać, obserwując jego zachowanie. Ogon kota oprócz pomagania mu                              

w utrzymaniu równowagi w chodzeniu na wąskich powierzchniach sygnalizuje również nastrój zwierzęcia. Ogon 

ustawiony na wprost oznacza, że kot jest spokojny. Ogon uniesiony pionowo do góry oznacza chęć kota do zabawy. 

Gdy zwierzę macha ogonem, oznacza to, że jest zdenerwowane, czyli inaczej niż jest to w przypadku psa. Machanie 

końcem ogona oznacza zainteresowanie, a jeżeli kot stoi przy tym na ugiętych łapkach – podniecenie, kiedy kot ma 

lekko najeżone włosy na karku i napuszony ogon jest poważnie zaniepokojony lub zdenerwowany sytuacją. Będąc 

rozdrażnionym może zaatakować innego osobnika. Kot uwielbia pogoń za szybko poruszającymi się przedmiotami              

i wchodzenie na drzewa, z których jednak z trudem schodzi. Świetnie też potrafi bawić się sam. Z braku gryzoni (np. 

w mieszkaniu, w mieście), aby zaspokoić swój instynkt łowiecki, poluje na owady, zwłaszcza latające. 

Koty są często opisywane jako zwierzęta samotne. W rzeczywistości jednak są z natury towarzyskie. Mają słabo 

rozwinięty instynkt stadny; oznacza to, że w stanie dzikim same dbają o swoje podstawowe potrzeb (bezpieczeństwo, 

pożywienie).  

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

 

Czarnobyl 
ukr. Чорнобиль, ros. Чернобыль –  miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, rejonie iwankowskim, 

u ujścia rzeki Usz do  Prypeci. Miasto swoją nazwę Czornobyl (przetłumaczoną potem na Czernobyl,              

a następnie na Czarnobyl) zawdzięcza roślinie o tej samej nazwie porastającej pola uprawne tamtych 

okolic w XIX wieku. Miasto znane głównie ze względu na oddaloną o 18 kilometrów elektrownię 

atomową, w której wydarzyła się katastrofa atomowa. Przed katastrofą zamieszkane przez około 15 

tysięcy ludzi. Obecnie mieszka tam (czasowo, w systemie zmianowym) ok. 2,5 tys. osób – głównie 

naukowcy, pracownicy różnych agencji, przewodnicy specjaliści. Działa tam również sklep. Ukraińskie 

normy dotyczące czasu przebywania ludzi na terenie "Zony" limitują czas ich obecności do trzech 

miesięcy w ciągu roku. Naukowcy mogą przebywać w Czarnobylu bez jego opuszczania przez dwa 

tygodnie, po upływie tego czasu wyjeżdżają na miesiąc, a ich miejsce zajmują kolejni naukowcy aż do 

ich powrotu. Było miastem prywatnym w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

26 kwietnia 1986 nastąpiła największa katastrofa w dziejach elektrowni jądrowych. Doszło do 

przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora i chemicznego wybuchu wodoru powstałego                

w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa systemu chłodzenia reaktora, co 

spowodowało jego przegrzanie. Została rozerwana obudowa reaktora i budynek w którym się mieścił. 

Doszło do bezpośredniej emisji do atmosfery i otoczenia elektrowni radioaktywnego pyłu grafitu, oraz 

uranu z wnętrza reaktora. Zdaniem raportu Forum Czarnobyla (w skład którego 

wchodziło WHO i ONZ), bezpośrednio w wyniku katastrofy zmarło 31 osób, ponad 200 zachorowało 

na chorobę popromienną, a z otaczających elektrownię terenów w promieniu 30 km ewakuowano ponad 

350 tys. ludzi, tworząc zamkniętą strefę ochronną. Reaktor typu RBMK-1000, który uległ awarii, 

pokryto betonowo-stalową osłoną; pozostałe trzy reaktory pracowały dalej, ostatni z nich (numer 3) – 

sąsiadujący z tym uległym awarii w 1986 r. pracował do 2000 r. Obecnie trwa remont osłony reaktora 

4. Kilkaset metrów od uszkodzonego reaktora wznoszone będą metalowe łuki, które połączone zostaną 

w jedną strukturę, tzw. arkę.  
 

 

Przygotowała: Angelika Smoroń  z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Robert Lewandowski sportowcem 2015 roku 
 

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski został 

najlepszym sportowcem Polski w 2015 roku w 81. plebiscycie 

"Przeglądu Sportowego" i Telewizji Polskiej. 

- Gratulacje kochanie! - powiedziała Anna Lewandowska, która 

odebrała nagrodę w imieniu męża. W ładnej przemowie zaznaczyła, że 

jest przede wszystkim profesjonalną osobą. - Jeszcze nas w tym roku 

zaskoczy - dodała. Robert Lewandowski też podziękował wszystkim 

kibicom, trenerom i kolegom z boiska. Ponieważ przebywa na 

zgrupowaniu w Katarze, zrobił to za pomocą telebimu. 

 

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Anita Włodarczyk, a trzecie 

Agnieszka Radwańska. 

 

W czołowej "10" tym razem nie znalazł się żaden przedstawiciel dyscyplin zimowych. 

Najlepszych polskich sportowców wybierali czytelnicy "PS" i telewidzowie, a oddawanie głosów 

odbywało się w dwóch etapach. W pierwszym - za pomocą wysyłanych pocztą kuponów oraz drogą 

internetową wyłoniono czołową dziesiątkę, którą ogłoszono na początku sobotniej gali w Warszawie.                

O ostatecznej kolejności decydowały wysyłane następnie przez kibiców sms-y. 

Kolegium redakcyjne "Przeglądu Sportowego" przyznało też dodatkowe wyróżnienia. Nagrodę 

specjalną - Patron Polskiego Sportu otrzymał Totalizator Sportowy. Tytułem trenera roku uhonorowano 

szkoleniowca piłkarskiej reprezentacji Polski Adama Nawałkę. 

 

Odkryciem roku został Jan Świtkowski, brązowy medalista mistrzostw świata w pływaniu, a statuetkę 

"Superczempiona" otrzymała Otylia Jędrzejczak. 

 

 

Dziesięciu najlepszych sportowców Polski 2015 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"                     

i TVP: 

 

1. Robert Lewandowski (piłka nożna) 2. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) 3. Agnieszka Radwańska 

(tenis) 4. Paweł Fajdek (lekkoatletyka) 5. Michał Kubiak (siatkówka) 6. Piotr Małachowski 

(lekkoatletyka) 7. Joanna Jędrzejczyk (MMA) 8. Rafał Majka (kolarstwo) 9. Michał Jurecki (piłka 

ręczna) 10. Rafał Sonik (rajdy terenowe). 

 

Patron Polskiego Sportu - Totalizator Sportowy 

Impreza Roku - Tour de Pologne 

Sportowiec Niepełnosprawny - Bartosz Tyszkowski (mistrz świata w pchnięciu kulą oraz w rzucie 

dyskiem) 

Odkrycie Roku - Jan Świtkowski (brązowy medalista mistrzostw świata w pływaniu) 

Trener Roku - Adam Nawałka (szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski) 

Drużyna Roku - piłkarze ręczni (brązowi medaliści mistrzostw świata w Katarze) 

Superczempion - Otylia Jędrzejczak. 

Przygotowała: Aleksandra Ciapała  z kl. V  
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http://gazetapraca.pl/szukaj/m-warszawa
http://www.sport.pl/plywanie/0,121991.html?tag=Otylia+J%EAdrzejczak


 

 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

Rozwiąż krzyżówkę rysunkową i odczytaj hasło: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 

 

 

 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązania zamieszczonych na tej stronie zadań prosimy 

zapisać na kartce, nakleić KUPON KONKURSOWY                 

i wrzucić do skrzynki umieszczonej w szkolnej bibliotece. 

Spośród prawidłowych rozwiązań zostaną wylosowane 

nagrody   
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

  

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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