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 NA  POWITANIE  

     

 Nadeszła jesień, a wraz 

z nią sezon grypowy. 

Doskonale zdajemy sobie 

sprawę z tego, że duża 

większość z nas wciąż 

myślami jest jeszcze 

z latem, ale nadeszła pora, 

by zderzyć się 

z rzeczywistością i zacząć 

o siebie dbać. Co zrobić, 

by przetrwać sezon 

jesienny bez choroby?  

 

1. Ubieraj się odpowiednio do temperatury. 

Mimo że na zewnątrz świeci przepiękne słońce, nie znaczy to, że 

temperatura jest równie zachęcająca. Rankiem zadbaj o ciepłą kurtkę 

i buty, a także odpowiednią ochronę na szyję.  

2. Unikaj gwałtownych zmian temperatur i ciągłego przemieszczania się 

z zimnego w ciepłe i na odwrót. Nie ma niczego gorszego dla naszego 

organizmu, jak ciągła zmiana temperatur.  

Jeśli zmuszony jesteś do częstego wychodzenia na zewnątrz, pamiętaj 

o odpowiednim ubraniu i nie sugeruj się tym, że idziesz "tylko na 

chwilkę".  

3. Myj często ręce! Czy wiedziałaś, że mycie rąk przez 20 sekund 

ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów? 

4. Zasłaniaj usta przy kichaniu. 

5. Używaj jednorazowych chusteczek. 

6. Zadbaj o odpowiednią dietę.  

W sezonie jesiennym dużo bardziej niż zwykle przestrzegaj zdrowej 

i zbilansowanej diety, w której nie brak witamin i minerałów. Szczególną 

uwagę zwróć także na odpowiednią dawkę owoców i warzyw. 

Gwarantujemy, że odpowiednia dieta to doskonały probiotyk. 

7. Bądź aktywny fizycznie. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Pasowanie na ucznia 
11 października uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. Na  początku zaprezentowali program 

artystyczny. Mimo dużej tremy  wszystko wypadło znakomicie. Następnie pierwszoklasiści zostali pasowani na 

uczniów. Wszyscy przyjmowali ten symboliczny gest z wielkim przejęciem. W tym wyjątkowym dniu dzieciom 

towarzyszyli rodzice, którzy z dumą obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci. Wszystkim 

pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie. Niech 

zapał do nauki trwa w Was przez cały okres edukacji! 

XVIII Zlot Turystyczno- Krajoznawczy 
12 października 2017r. w Czarnym Potoku odbył się XVIII Zlot Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież 

z Chrystusem w III Tysiącleciu”, którego organizatorem była nasza szkoła. 

Dzień Edukacji Narodowej 
13 października na sali gimnastycznej odbył się poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którym obecni byli: 

nauczyciele na czele z Dyrektorem szkoły S. Szwarkowskim, nauczyciele emeryci, pracownicy obsługowi, 

przedstawicielki Rady Rodziców, Sołtys wsi Kadcza oraz uczniowie naszej szkoły. Po wspólnym odśpiewaniu 

hymnu szkoły uczniowie klas IV-V pod kierunkiem pani P. Marduła zaprezentowali krótki program artystyczny. 

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów i życzeń składanych nauczycielom. 

Spotkanie z policjantami 
17 października do naszej szkoły na spotkanie z uczniami przybyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji 

w Nowym Sączu - sekcja ruchu drogowego. Policjanci wspólnie z dziećmi przypomnieli zasady bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym: mówiono o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, o poruszaniu się po drogach publicznych po 

zmroku oraz o obowiązkowym wyposażeniu roweru. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość 

zadawania pytań m. in. gdzie można jeździć na łyżworolkach. Było to bardzo interesujące spotkanie. 

Wycieczka do Czarnego Potoku 
17 października uczniowie kl. VI udali się na wycieczkę do Czarnego Potoku. Rankiem wyruszyli pieszo  

w kierunku Gruszowa, potem przez Szczereż dotarli do Czarnego Potoku. Na miejscu zatrzymali się na 

odpoczynek przy źródełku, a następnie weszli na chwilę modlitwy do kościoła, w którym znajduje się cudowny 

obraz Matki Bożej Bolesnej z XVII w. Kolejnym etapem była Olszanka, do której dotarli autobusem. Stąd pieszo 

przeszli na Działy, a potem Wygonem wrócili do szkoły. Przez cały dzień mogli podziwiać piękną, kolorową 

jesień. Wszystkim dopisywały świetne humory! 

Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Szczyrzycu 
18 października uczniowie klasy I wraz z dziećmi oddziału przedszkolnego wybrali się na wycieczkę do Wioski 

Indiańskiej w Szczyrzycu. W scenerii przepięknej, jesiennej pogody dzieci miały okazję poznać zwyczaje i życie 

indiańskiej osady. Odległą kulturę Indian, ich stroje, narzędzia i zabawki, jakimi się posługiwali przybliżyła im 

pani przewodniczka, która w tradycyjnym stroju Indianki oprowadziła nas  po całym kompleksie. Wyjazd 

obfitował również w wiele atrakcji. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w indiańskich grach i zabawach, jak 

i uczestniczyć w warsztatach rękodzieła wykonując indiańskie amulety. 

Wycieczka na „Zamczyska” 

18 października w piękny słoneczny dzień, uczniowie klasy II i III  wybrali się na pieszą wycieczkę edukacyjną po 

swojej małej Ojczyźnie – Kadczy. Celem wyprawy było niewielkie wzniesienie zwane „Zamczyskiem” związane 

z historią naszej miejscowości. Dzieci podziwiały również jesienny krajobraz. Największą atrakcją były dla nich 

napotkane zwierzęta. Piesza wyprawa była niezwykle udana. 

Wycieczka na Koziarz i Błyszcz 

18 października uczniowie klasy V naszej szkoły byli w tych pięknych, malowniczych miejscach. Nietrudno tam 

dotrzeć! Wystarczy podjechać kilka kilometrów busem w Brzynę, a potem godzinka pieszo i już jesteśmy na 

Koziarzu. Co za widoki z wieży! Każdy dostrzeże Kadczę, pasmo Lubania (a na nim podobną wieżę), Gorc i Tatry. 

Ile różnobarwnych liści jesienią!  Z Koziarza łatwo i krótko idzie się też na Błyszcz. Warto te miejsca zobaczyć.  

Wychowanie przez teatr 

24 października 2017r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli teatrzyk lalkowy, który przedstawił spektakl oparty na 

książce Kornela Makuszyńskiego pt."O dwóch takich, co ukradli księżyc". 

Apel z okazji Święta Wszystkich Świętych 
31 października 2017r. uczniowie z kl. VI pod opieką pani K. Porębskiej przygotowali apel z okazji Święta 

Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Montażem  słowno-muzycznym wprowadzili wszystkich w refleksję 

i zadumę nad listopadowym świętem związanym z przemijaniem życia ziemskiego, ale i chrześcijańską nadzieją na 

życie wieczne w Niebie. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

B e s k i d y 

 

 

 

 

 

 

 

Beskidy – grupa pasm górskich w łańcuchu Karpat, rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie 

(Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość Beskidów wynosi 50–70 km, a ich 

długość ok.600 km.                                   

Beskidy to nie tylko góry, nie tylko piękne tereny i malownicza przyroda, to również wiele 

atrakcji, poprzez które turyści mogą bliżej poznać historię tego miejsca i obyczaje, jakie panują tam od 

bardzo dawna. 

Co warto zobaczyć w Beskidach? 

Muzeum Browaru w Żywcu 

Browar w Żywcu założony w XIX w. to jeden z najpopularniejszych browarów w Polsce. 

W Żywcu możemy odwiedzić Muzeum Browaru, w którym w bardzo ciekawy i nowatorski sposób 

zapoznamy się z historią tego miejsca i browaru. W muzeum możemy także wejść do wehikułu czasu, 

który przeniesie nas w XIX w. – nagle znajdziemy się na ulicy XIX-wiecznego Żywca, usłyszymy 

odgłosy tej ulicy, odgłosy życia codziennego. Zajrzymy do drukarni, galicyjskiej karczmy czy sklepu 

kolonialnego.  

Leśny Park Niespodzianek 

Ta atrakcja mieści się w Ustroniu - Zawodziu. W parku przygotowano dla gości ścieżki 

przyrodniczo-dydaktyczne dające możliwość obcowania z drapieżną naturą, obserwowania orłów, 

myszołowów, jastrzębi, sów. Jedną z największych atrakcji parku są pokazy lotów ptaków drapieżnych. 

Babiogórski Rezerwat Biosfery 

Będąc w tak malowniczym miejscu, koniecznie powinniśmy zobaczyć, jaka jest tam przyroda. 

W rezerwacie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego roślinność ma układ naturalnych pięter 

klimatycznych. Można tu zobaczyć ogromne ilości odmian roślin. Największą atrakcją parku jest szczyt 

Babiej Góry – Diablak. 

Wodospad w Sopotni 

W Sopotni znajduje się najwyższy w Beskidach wodospad, który jest na liście pomników 

przyrody. Ma wysokość 10 metrów. 

Chlebowa Chata 

Chlebowa Chata znajduje się w Górkach Małych. Najważniejszy w chacie jest piec, w którym 

właściciele wypiekają chleb, korzystając z tradycyjnego, znanego od stuleci przepisu. Gospodarze pieką 

też podpłomyki, do których podają masło i smalec domowej roboty. 

Beskidy czekają na Ciebie!                     

Przygotowała: Anna Wielosik z klasy VII 
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

KOZIARZ, BŁYSZCZ - tak blisko nas! 

 
              Koziarz (943 m) i Błyszcz (945 m)  – to dwa malownicze, blisko siebie położone szczyty w grzbiecie 

głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, znajdujące się w zachodnim końcu tego pasma, 

pomiędzy Jaworzynką (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Zachodnie stoki Koziarza opadają do Dunajca. 

We wschodnim kierunku od Koziarza odchodzi niski grzbiet oddzielający dolinę potoku Kąty od doliny 

Obidzkiego Potoku. Na grzbiecie tym i w dolinach potoków rozłożone są przysiółki Obidzy. 

Zachodnie stoki są strome i zalesione. Należą do miejscowości Tylmanowa. U ich podnóża nad Dunajcem 

znajdują się przysiółki tej miejscowości. Stoki wschodnie należą do miejscowości Obidza. W ich 

podwierzchołkowej części oraz na kopulastym grzbiecie pomiędzy Jaworzynką i Koziarzem znajdują się 

duże otwarte przestrzenie pól uprawnych, łąk i zabudowania należącego do Obidzy, przysiółka Wielga (kilka 

domów). Pola ogrodzone są płotem ze sztachet chroniącym je przed zwierzętami leśnymi niszczącymi plony. 

Na wierzchołku Błyszcza wycięto niewielką polanę, na której wybudowano Ołtarz Papieski. 

Tam stale odbywały się spotkania i msze święte grup oazowych. K. Strauchmann w swojej książce 

„Tajemnice skalnej ziemi” tak pisze: „16 sierpnia 1972 roku na takie wieczorne spotkanie na szczycie 

przyszedł ks. kardynał Karol Wojtyła. Zaczyna mszę, a tymczasem z doliny Dunajca wyłazi gradowa chmura. 

Wśród siedmiuset ludzi znalazły się dwa parasole, które posłużyły do osłonięcia kamiennego ołtarza przed 

nawałnicą”. W 2000 roku dwaj mieszkańcy Tylmanowej ufundowali w tym miejscu ołtarz, a w 2001 

popiersie papieża Jana Pawła II, który zanim został papieżem wędrował tędy przez góry ze Starego Sącza do 

Krościenka. Przy ołtarzu celebrowane są czasami msze święte. Dla potrzeb uczestników tych mszy 

zamontowano ławki. 

W 2015 r. w ramach szerszego programu budowy wież widokowych i tras turystycznych w rejonie Koziarza 

wykonano i oznakowano nowe szlaki turystyki rowerowej i narciarskiej,  a na Koziarzu wybudowano nową 

wieżę widokową. Ma ona całkowicie obudowane schody i taras widokowy, dzięki czemu mogą na nią wejść 

również osoby z lękiem wysokości. 

 

 

Przygotowały: Oliwia Potoniec i Alicja Turek z kl. V   
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Extreme Ironing 

Extreme Ironing – specyficzny sport ekstremalny, polegający na prasowaniu ubrań 

w miejscach trudno dostępnych. Zawodników uprawiających ten sport nazywa się 

"ironmenami".  

Sport ten powstał latem 1997 roku. Po ciężkim dniu pracy Brytyjczyk Phill „Steam” 

(„Para”) Shaw w ramach relaksu chciał się wybrać na wspinaczkę w okoliczne skałki, ale 

czekało na niego prasowanie. Połączył więc przyjemne z pożytecznym.  

Do uprawiania sportu potrzebna jest deska o długości minimum metra i szerokości 30 cm 

w najszerszym miejscu oraz żelazko. W 1999 roku Shaw ruszył w międzynarodową trasę 

w celu rozpropagowania nowej dyscypliny. Dotarł nawet do Nowej 

Zelandii, Australii i Kanady. Wkrótce założył Extreme Ironing Bureau – Biuro 

Ekstremalnego Prasowania, które ustala zasady tego sportu. W 2002 roku 

w Niemczech Extreme Ironing Bureau zorganizowało pierwsze Mistrzostwa świata 

w ekstremalnym prasowaniu. Wśród dyscyplin znalazły się m.in. prasowanie w zepsutym 

aucie (oraz na nim i wokół niego), w rwącej rzece, na czubku drzewa oraz na ściance do 

wspinania. W zawodach uczestniczyło80 ironmenów. W 2006 r. na całym świecie było 

zarejestrowanych około tysiąca amatorów tego sportu. Prasowano już m.in.: 

na Kilimandżaro, Mount HYPERLINK, Mount_Everest" oraz na 

górze Aconcagua w Argentynie. W styczniu 2005 r. został pobity rekord równoczesnego 

prasowania pod wodą – udział wzięły 43 osoby prasujące przez 25 minut na 3 metrach 

głębokości. Z innych rekordów odnotować należy wyczyn Creasa Lightnin'a, który 

przebiegł 26 mil londyńskiego maratonu z pełnym „ekwipunkiem” do prasowania. Sam 

Phill Shaw jest rekordzistą w prasowaniu najdłuższego elementu garderoby - 20 metrów. 

Popularność ekstremalnego prasowania spowodowała, że w 2004 roku pięciokrotny złoty 

medalista olimpijski Sir Steve Redgrave zaproponował włączenie go do puli sportów 

olimpijskich. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Martyna Kozik   z kl. VI 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 2 

LISTOPAD  2017 ⑤ 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_ekstremalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/1997
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspinaczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazko
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Zelandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Zelandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilimand%C5%BCaro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_marato%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Steve_Redgrave


 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś co tak naprawdę daje nam sport? 

       

Ja (Oliwia) lubię taniec. To też sport! 

Kiedy tańczę sprawia mi to taką przyjemność, że 

zapominam o smutkach i kłopotach dnia 

codziennego. Taniec odpręża, ćwiczy mięśnie 

i sprawia, że czujemy się piękni.  

Ja (Łucja) chodzę na piłkę nożną 

i świetnie się bawię z innymi dziećmi. Jest to 

trochę mecząca i wymagająca poświęceń 

dyscyplina sportu, ale daję radę. Zawsze kiedy 

myślę o czymś nieprzyjemnym, bardzo mnie 

uspokaja. Podczas biegania na świeżym 

powietrzu dotleniam swój mózg.  

 

 „Sport to zdrowie - każde dziecko Ci to powie“, ale wiecie dlaczego tak jest naprawdę? Otóż uprawianie 

sportu ma bardzo dużo korzyści. Jedną z nich jest poprawa kondycji, a co za tym idzie - naszego nastroju. 

Gdy coś naprawdę chcemy robić i nam wychodzi, sprawia to przyjemność każdemu: małemu i dużemu. 

    W ostatnim czasie jednym z najsławniejszych piłkarzy  na świecie jest nasz rodak, Robert 

Lewandowski. Dzięki niemu wiele dzieci zaczęło grać w piłkę nożną, a większość dorosłych zaczęła 

interesować się piłką nożną i jej kibicować. Robert  bardzo ich inspiruje do działania i daje dobry 

przykład, że ciężką pracą dużo można osiągnąć. Sport uczy tego, że każdy kiedyś przegrywa, ale też tego, 

że można spróbować raz jeszcze.To pomaga radzić sobie z porażkami i ze stresem. Dodaje odwagi, uczy 

radości życia. Sport to inwestycja w przyszłość, bo można na tym zarobić, a przy okazji zwiedzić świat 

i świetnie się bawić. 

Ruch powoduje mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na różne choroby np. otyłość, choroby 

serca, niedokrwistość, poprawia koordynację ruchową.  

 

Bardzo dużo mówi się teraz jak dobroczynny wpływ na nasz organizm ma sport, jednak większość ludzi 

wymiguje się mówiąc: “nie mam czasu, bo pracuję“  lub “nie mam czasu ,bo mam dużo nauki“. Tak 

naprawdę mają dużo czasu, tylko nie umieją go prawidłowo zagospodarować, ponieważ marnują go na 

np. granie na komputerze lub oglądanie telewizji. 

Spróbujmy nabrać tego dobrego nawyku jakim jest uprawianie sport i zarażajmy nim swoich przyjaciół 

i bliskich, bawiąc się przy tym najlepiej, jak tylko potrafimy. 

To dobry nałóg! 

     Przygotowały: Łucja Jawor i Oliwia Potoniec z kl. IV 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Kwiaty z bibuły 

 Kwiaty z bibuły nie wymagają wielkich 

umiejętności. Na pewno wszystko zależy od tego, 

jaki kwiatek chce się zrobić. Jedne są łatwiejsze, 

inne trudniejsze, bardziej pracochłonne. Są też takie, 

które nawet dzieci w I klasie mogą bez kłopotu 

zrobić. 

 Aby zrobić kwiatki z bibuły potrzebna jest 

oczywiście bibuła, drucik, klej, nożyczki i niekiedy 

dużo cierpliwości. Wymagana jest dokładność, 

staranność i wtedy efekt jest cudowny. 

 Czas, jaki jest potrzebny aby zrobić kwiatek 

jest zróżnicowany. Kilkanaście minut to zapewne 

minimum, bo trzeba przygotować materiały, 

powycinać elementy, potem poskładać, niekiedy 

pokleić. Najwięcej czasu zajmuje zrobienie listków 

lub poszczególnych części. 

Efektowny jest bukiecik z kwiatów, ale to już 

wymaga kilku godzin pracy. 

 

 

Jak wykonać prosty kwiatuszek? 

1. Wycinamy potrzebne elementy z bibuły. 

2. Przygotowujemy - skręcamy płatki. 

3. Robimy środek. 

4. Łączymy środek z płatkami. 

5. Robimy łodyżkę i łączymy ją z listkiem. 
  

 

         

 

 

 

 

Przygotowała: Hanna Florian z kl. III 

 HUMOR 
 

Nauczycielka do Jasia: 

- Dlaczego Twoje zadania zawsze odrabia tato? 

- Bo mama nigdy nie ma czasu – odpowiada 

chłopiec. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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