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 NA  POWITANIE  

  
       Wielka Noc to Zmartwychwstanie, 

to miłość i pojednanie, 

to rodzina wokół stołu zebrana, 

to buzia dziecka roześmiana już od rana. 

To palemki, pisanki, masełko, baranek, 

to serwetki białe i wyprasowane, 

to mama w kuchni,  

która krząta się od rana, 

by na stole zagościły wielkanocne dania 

. 

Wielkimi krokami zbliżamy się do 

najważniejszego, jak i najstarszego 

święta chrześcijańskiego, które upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. Relacje mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa, które 

są w Ewangeliach oraz w listach św. Pawła, wzajemnie się uzupełniają 

i nie są ze sobą sprzeczne. W oparciu o te opisy otrzymujemy wiarygodny 

przekaz prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego spotkaniach 

z apostołami i uczniami. Przekaz prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa 

jest jasny i prosty: Jezus umarł na krzyżu w straszliwych cierpieniach, 

został złożony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Po swoim 

Zmartwychwstaniu ukazywał się wielu osobom, które stały się świadkami 

tego, że On żyje. Zmartwychwstały Pan objawiał się tylko swoim 

przyjaciołom. Nie objawił się oprawcom, którzy skazali Go na śmierć, czy 

tłumowi, który krzyczał przed Piłatem, aby Go ukrzyżować. Jezus nie 

chciał nikogo upokarzać. Objawiał się tak, aby ludzie dobrej woli 

przekonali się, że On żyje w tym samym ciele, które po śmierci zostało 

zawinięte w płótna i pochowane w grobie. Objawiając się, Chrystus 

nikogo nie zniewala, tylko apeluje do wolnej woli każdego człowieka, 

aby uwierzył w fakt Jego Zmartwychwstania, aby przyjął dar Jego 

miłosiernej miłości, która gładzi wszystkie grzechy, i definitywnie 

zerwał z wszelkim złem. 

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim 

spokojnych, radosnych, rodzinnych i oczywiście błogosławionych Świąt 

Wielkanocnych. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy w latach 1943-1963 nie pogodzili się 

z okupacją niemiecką ani radziecką oraz wprowadzanym systemem komunistycznym w Polsce po zakończeniu II 

wojny światowej. W tym dniu uczniowie kl. VII pod kierunkiem wychowawczyni - pani K. Dziedzic przygotowali 

poranek, w trakcie którego przybliżyli uczniom historię zapomnianych bohaterów walczących o wolną Polskę. 

Dzień Kobiet 

8 marca tradycyjnie obchodzony jest Dzień Kobiet. Uczniowie kl. VII i VIII zaprezentowali program artystyczny, 

w którym - na wesoło - przypomnieli o ważnej roli kobiety w życiu każdego mężczyzny. Po programie 

artystycznym Pan Dyrektor S. Szwarkowski, ks. katecheta K. Ceglarz oraz pan woźny W. Kałuziński w imieniu 

wszystkich mężczyzn pracujących w szkole złożyli obecnym paniom okolicznościowe życzenia. 

V Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy 

12 marca odbył się V Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy. W turnieju wzięło udział po dwóch zawodników 

z ośmiu Szkół Podstawowych gminy Łącko (Maszkowice, Kadcza, Obidza, w Zarzecze, w Jazowsko, Szczereż, 

Czarny Potok oraz Kicznia) oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym 

Sączu (7 uczniów). Głównym Sędzią zawodów był Pan Andrzej Majerski. W trakcie turnieju panowała miła 

atmosfera, wszyscy grali zgodnie z zasadami FAIR PLAY. Atrakcyjne nagrody, pamiątkowe puchary i dyplomy 

dla wszystkich uczestników turnieju zostały uroczyście wręczone przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę, 

Sędziego Głównego A. Majerskiego oraz Dyrektora ZSP w Kadczy S. Szwarkowskiego. 

 

Gminny Konkurs Przyrodniczo – Muzyczny 

13 marca odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo – Muzyczny dla dzieci 3 - 6 letnich zorganizowany przez 

nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Kadczy. 

Konkurs uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Łącko pan Jan Dziedzina, który wraz z Dyrektorem ZSP 

w Kadczy mgr S. Szwarkowskim przywitał uczestników, ich opiekunów oraz innych obecnych. Po występie 

przedszkolaków z Kadczy rozpoczął się konkurs. Każdą placówkę przedszkolną reprezentowało po dwoje dzieci 

w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Uczestnicy konkursu prezentowali dowolnie wybraną 

piosenkę o tematyce związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 

ufundowane przez: Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku, Nadleśnictwo Stary 

Sącz, Radę Rodziców ZSP w Kadczy oraz Wójta Gminy Łącko. 

Szkolny Konkurs Matematyczny 

W eliminacjach konkursowych wzięło udział 19 uczniów podzielonych na 3 kategorie wiekowe; KL. III - IV, V - 

VI, VII - VIII. Uczestnicy rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Najlepsze wyniki uzyskali: klasy III – 

IV (I m. - Klara Zielińska kl. IV), klasy V – VI (I m. - Łucja Jawor, Emilia Kurzeja kl. V), klasy VII – VIII (I m. 

Magdalena Olszak kl. VIII). Gratulujemy! 

Lekcja dramowa w kl. VI 

27 marca klasa VI zorganizowała lekcję dramową, której celem było ćwiczenie umiejętności mówienia 

i praktycznej komunikacji, kupowania określonych przedmiotów spożywczych, leków oraz pożyczania książek 

z biblioteki. 

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

29 marca 3-osobowa drużyna grupy starszej oraz 4-osobowa drużyna grupy młodszej z naszej szkoły wzięła udział 

w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, który odbył się 

w SP w Jazowsku. Drużyna starsza zajęła  II miejsce, indywidualnie najwięcej punktów zdobyła Weronika Cebula 

zajmując II miejsce, grupa młodsza zdobyła miejsce IV. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

Hiszpania 

Hiszpania, Królestwo Hiszpanii  – 

państwo w zachodniej części Europy 

Południowej, położone głównie 

na Półwyspie Iberyjskim, obejmujące 

także Baleary i mniejsze wysepki 

na Morzu Śródziemnym, Wyspy 

Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim  

oraz mniejsze tereny w 

północnej Afryce. 

                    

  Zabytki i miejsca warte zobaczenia 

 Akwedukt w Segowii jest 

jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych reliktów rzymskiej obecności 

na półwyspie Iberyjskim. 

 Alkazar w Sewilli – pałac królewski, którego początki sięgają XI w., kiedy rezydowali 

tutaj przedstawiciele kalifatu kordobańskiego 

 Sagrada Família – secesyjny kościół w Barcelonie w Katalonii o statusie bazyliki 

mniejszej, uważany za główne osiągnięcie projektanta Antoniego Gaudíego. 

 

                        CIEKAWOSTKA 

 Nazwa kraju Hiszpania pochodzi od słowa 

Ispania, które oznacza Ziemię Królików. 

 W Madrycie średnio 200 na 365 dni w roku 

jest słonecznych. 

 Z Hiszpanii pochodzą kultowe lizaki chupa 

chups. 

 Hiszpania to największy producent bananów 

w Europie. 

 La Tomatina to hiszpańska bitwa na 

pomidory. Odbywa się każdego roku 

w ostatnią środę sierpnia. 

 

 

Przygotował: Bartłomiej Duda, klasa VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Najdziwniejsze zwierzęta świata 

                                                                                                                                                                                                                                            

Palczak madagaskarski zamieszkuje bambusowe lasy na Madagaskarze.                                                                                                                                                                                                      

Wielkością przypomina kota. Prowadzi jednak nocny tryb życia. W dzień śpi 

w dziuplach, w koronach drzew.  

 

Pancernik karłowaty  występuje na równinnych obszarach Argentyny Jest 

uważany za najmniejszego z rodziny pancerników. Jego głowa i tułów mają od 12-

15 cm. Pancernik karłowaty prowadzi nocny tryb życia. Porusza się pod warstwą 

piasku. Na powierzchnię wychodzi tylko w czasie deszczu. 

 

Gekon liścioogonowy występuje w tropikalnych lasach Madagaskaru. To 

jaszczurka z rodziny gekonów. Przez jego wygląd z daleka można pomylić go ze 

zwykłym liściem! 

 

Rekin chochlik to gatunek rekina charakteryzują 

wysuwające się szczęki i bardzo dziwny kształt głowy. Ponadto skóra rekina 

chochlika jest różowa. Można go spotkać jedynie w głębokich wodach 

oceanów, poniżej 200 metrów głębokości. 

 

   Golec To przedstawiciel rodziny kretoszczurów. Żyje tylko pod ziemią. Potrafi tam 

nawet poradzić sobie bez tlenu! Naukowcy udowodnili także, że umie przezwyciężyć 

każdą odmianę raka w swoim ciele. Wpływ ma mieć na to bardzo duża ilość kwasu 

hialuronowego znajdująca się w jego organizmie.  

 

Żyrafka madagaskarska to gatunek Wyróżnia go długa 

szyja, która sprawia, chrząszcza,  że przypomina małą żyrafę. Jego długość to 

zaledwie 25 mm.   

 

Aksolotl występuje tylko w dwóch meksykańskich jeziorach. Żyje od 10-15 lat. 

W naturalnych warunkach jest gatunkiem zagrożonym. Aksolotl ma duże zdolności 

do regeneracji utraconych części ciała, dlatego hoduje się go w laboratoriach i robi 

badania np. z zakresu transplantologii.  
                  

 

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

 

 

Sawanna - to rozległe obszary trawiaste leżące w strefie międzyzwrotnikowej. Porasta go głównie 

sucholubna trawa oraz nieliczne drzewa. Cechą charakterystyczną jest wyraźnie zaznaczona pora sucha 

i deszczowa. 

 

         
 

 

1. W trakcie pory suchej często  dochodzi do samozapalenia wyschniętej roślinności. Powstają wówczas 

krótkotrwałe pożary. Ciekawostką jest fakt, że baobaby i akacje porastające te tereny nigdy nie zapłoną. 

Ze względu na grubą korę są one odporne na  krótkotrwały ogień. Takie rośliny nazywa się pirofitami. 

2. Na sawannie występują dwie pory - sucha i deszczowa. Pierwsza z nich charakteryzuje się brakiem 

deszczu, wysoką temperaturą i bezchmurnym niebem. W miarę zbliżania się do zwrotnika, tym dłużej 

trwa pora sucha. Zazwyczaj trwa ona od 5 do 7 miesięcy. Wyjątek stanowi sawanna kolczasta, gdzie pora 

sucha może trwać nawet kilka lat. Gdy słońce znajduje się wysoko na niebie, to znak, że nadeszłą pora 

deszczowa. Wówczas temperatury są niższe i występują opady. 

3. Zwierzęta roślinożerne mają swoje sposoby, aby uniknąć ataki drapieżników. Strusie i gazele 

wykorzystują swoją prędkość. Słonie czerpią korzyści ze swoich dużych rozmiarów i siły. Żyrafa dzięki 

swojej dużej wysokości jest w stanie dostrzec potencjalnego agresora z daleka. 

4. Drzewa porastające sawannę potrafią przechowywać wodę na czas pory suchej. Posiadają dodatkową 

wodę w cebulach, pniu oraz korzeniu. 

5. Gleby na tych terenach są bardzo zróżnicowane. 

6. Sawanna zajmuje 1/3 powierzchni kontynentu afrykańskiego. 

7. W Brazylii tereny, na których znajduje się sawanna nazwa się campo, w Wenezueli llanos. 

8. Na tych terenach temperatura waha się w zakresie od 20 do 30 stopni Celsjusza. Nie ulega ona 

drastycznej zmianie, jest na bardzo stopniowa. 

 

W porównaniu do innych terenów roślinność sawanny jest dość uboga. Porasta ją głównie sucholubna 

trawa potrafiąca osiągnąć nawet 5 metrów wysokości (np. trawa słoniowa). Niektóre z nich porastają 

także drzewa, do których należą akacja, palmy, baobaby.          

Przygotowały: Oliwa Pasoń, Julia Zielonka z kl. VI 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

BIEG  MARATOŃSKI 

Pochodzenie nazwy - nazwa pochodzi od miejscowości 

Maraton w Grecji po zwycięskiej dla Greków bitwie 

z Persami pod Maratonem w 490 p.n.e., (Grecy co sił 

w nogach biegli wesprzeć bezbronnych Ateńczyków. 

Francuski filolog, zainspirowany historią marszu 

zasugerował by włączyć bieg na dystansie odpowiadającym 

odległości z Maratonu do Aten do programu pierwszych 

nowożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach.   

Dyscyplina olimpijska -  pierwszych igrzyskach bieg 

maratoński był rozgrywany na dystansie 40 km. W rzeczywistości dystans między Maratonem a Atenami 

wynosi 37 km, jednak postanowiono tę liczbę „zaokrąglić”.  Bieg maratoński mężczyzn tradycyjnie 

kończy każde igrzyska olimpijskie. Maraton kobiet został włączony do programu igrzysk olimpijskich 

dopiero w 1984 roku w Los Angeles.  

Masowy bieg uliczny - od przeszło 100 lat na ulicach największych miast świata rozgrywane są masowe 

biegi uliczne m.in. na dystansie maratońskim. W przeciwieństwie do igrzysk olimpijskich i mistrzostw 

świata. W maratonach ulicznych udział może wziąć każdy. W największych imprezach. uczestniczy 

przeszło 30 tys. biegaczy zawodowców i amatorów. Najstarszy polski maraton organizowany jest 

w Dębnie. Dużą frekwencją jak na polskie warunki (około 5000 uczestników) cieszą się maratony: 

Poznań Maraton, Wrocław Maraton, Cracovia Maraton i Maraton Warszawski.  Najstarszym maratonem 

nowożytnym jest maraton w Bostonie (pierwsza edycja tego maratonu odbyła się 19 kwietnia 1897 roku), 

a w Europie – w Koszycach. Największe maratony odbywają się: w Europie – w Berlinie (ponad 41 tys. 

uczestników) oraz w Londynie, a w Polsce – w Warszawie (w 2013 r. 8673 uczestników).  Na większości 

maratonów obowiązuje limit czasowy pokonania dystansu wynoszący 5 lub 6 godzin. Każda osoba, która 

ukończy maraton, otrzymuje pamiątkowy medal i dołącza do grona „Maratończyków”. Obecnie maratony 

rozgrywane są praktycznie na całym świecie nawet w miejscach tak ekstremalnych jak pustynia (Sahara-

Marathon w Tunezji) czy biegun 

(Antarktika-Marathon). Są też Ice-

Maraton (po jeziorze Bajkał przy temp. -

30 °C) czy Great Wall Marathon (po 

Wielkim Murze Chińskim).   

Maratony w Polsce - pierwszy w Polsce 

bieg maratoński zorganizowano 1924 na 

trasie Rembertów-Zegrze i z powrotem; 

trasa przebiegała w niekorzystnych 

warunkach zarówno atmosferycznych 

(deszcz, wiatr) jak i technicznych 

(nierówna szosa); zwycięzcą został 

Stefan Szelestowski wynikiem 

3:13.10,5, wyprzedzając o blisko 

godzinę następnego rywala.  

Przygotowali: uczniowie  kl. III z wychowawczynią 
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 ZRÓB  TO  SAM 

                                              

Kurczaczki 

 

 

 

 

 

Składniki: 

- dwa jajka na twardo, 

- dwie łyżeczki majonezu, 

-dwa plasterki marchewki, 

- cztery ziarenka pieprzu.  

 

 

Sposób przygotowania: 

 

Ugotuj jajka w wodzie. Gdy jajka ostygną, obierz 

je ze skorupek. Z każdego jajka odkrój niedużą 

część z jednej strony i odłóż na bok. Jajka ustaw 

na talerzyku nieodkrojoną stroną do góry. Połóż 

na każdym z nich po łyżeczce majonezu 

i przykryj odkrojoną częścią. Plasterki 

marchewki pokrój w paseczki   i zrób z nich 

dziobek oraz pazurki. Oczka  zrób z ziarenek 

pieprzu. I gotowe! 

                                     Smacznego!  

 

 

Przygotowały: Aniela Florian i Oliwia Potoniec 

z kl. V 

 

  HUMOR 
 

Rozmawiają dwie sąsiadki: 

-Wiesz, jem tyle co wróbelek, a nie mogę jakoś 

schudnąć... 

Na to druga: - Oj, ja widziałam wczoraj w telewizji 

film. I tam mówili, że wróbelki jedzą tyle, ile ważą. 

 

Adam i Ewa idą przez raj. Ewa pyta Adama 

drżącym głosem: 

-Adamie, kochasz mnie ? 

Adam odpowiada: 

-A kogo mam kochać??? 

 

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Pali się, czy co? 

- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać. 

 

Mama pyta synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja 

o niczym nie wiem. 

 

 

 

Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby wybrać. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają 

dzieci 

- A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani 

- Emerytem. 

 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta: 

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe? 

- A co cię boli chłopcze? 

- Jeszcze nic, ale tato właśnie ogląda moje 

świadectwo. 

 

 

 

 
 

 

Przygotowali: Amelia Chłud i Dominik Wielosik  

z kl. IV 
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Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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