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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 kl. I 

8  października powiększyła się nasza społeczność uczniowska o 17 uczniów klasy I, którzy w tym dniu 

mieli uroczyste pasowanie na ucznia klasy I. 

Odświętnie ubranych pierwszoklasistów i ich rodziców powitała Dyrektor Szkoły. Następnie pierwszaki 

zaprezentowali dotychczas zdobyte w szkole umiejętności i obiecali, że będą solidnie wypełniać swoje 

obowiązki. Akt pasowania symbolicznym ołówkiem był równocześnie momentem przyjęcia ich w poczet 

uczniów. Na zakończenie uroczystości otrzymali pamiątkowy dyplom i legitymację szkolną oraz zostali 

obdarowani upominkami.  

 

Dzień Edukacji Narodowej 

11 października na sali gimnastycznej odbył się poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obecni byli 

nauczyciele na czele z Dyrektorem Szkoły- panią Stanisławą Gawlik, pracownicy obsługowi, 

Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Mariola Kmiecik-Borek, Sołtys wsi Kadcza- pan Jan Kotas oraz 

uczniowie naszej szkoły. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie klas IV-VIII pod 

kierunkiem pani Pauliny Marduła zaprezentowali krótki program artystyczny. Na zakończenie 

uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła na ręce Pani Dyrektor życzenia nauczycielom ZSP 

w Kadczy.  

 

Rekord w udzielaniu pierwszej pomocy "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" 

16 października. uczniowie klas II - IV wzięli udział w Biciu Rekordu w Udzielaniu Pierwszej Pomocy 

w ramach Programu WOŚP "Ratujemy i Uczymy Ratować". Głównym celem tego wydarzenia była 

popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Mali ratownicy wykazali się wiedzą 

i umiejętnościami z zakresu udzielania pomocy osobie poszkodowanej, u której wystąpiło nagłe 

zatrzymanie krążenia. 

 

XX Zlot Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” 

16 października w 41 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża, w Szczereżu odbył się XX Zlot 

Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu”, którego organizatorem była 

nasza szkoła (Dyrektor SP w Kadczy pani Stanisława Gawlik oraz pani Paulina Marduła). Udział wzięło 

89 uczestników z 8 szkół podstawowych, którzy wraz z opiekunami dotarli do Kaplicy p.w. Św. Józefa 

w Szczereżu, gdzie o godzinie 11.00 odmówiono różaniec prowadzony przez ks. dr Czesława 

Noworolnika- proboszcza parafii w Łącku. Po zakończonej modlitwie drużyny zlotowe udały się na 

boisko Klubu Górka Szczereż, gdzie zostały zaprezentowane piosenki religijne oraz turystyczne. Po 

prezentacji utworów odbyła się krótka przerwa, podczas której uczestnicy mieli czas na zjedzenie posiłku. 

Na koniec każda grupa zlotowa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz wspólnie zaśpiewano kilka piosenek 

turystycznych. Tradycyjnie odśpiewano ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II- „Barkę”. 

 

Fizyka jest wszędzie! 

22 października uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć bardzo interesujący pokaz.  

Podczas spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia, które w ciekawy sposób przybliżyły  wybrane 

zagadnienia z dziedziny fizyki i chemii. 

 

Poranek z okazji Dnia Wszystkich Świętych 

30 października uczniowie kl. VII pod kierunkiem pani Karoliny Porębskiej przygotowali poranek 

z okazji Wszystkich Świętych. Po poranku nastąpiło wręczenie legitymacji nowym członkom SK Caritas. 

 

Konkursy Przedmiotowe w r. szk. 2019/2020 

W drugiej połowie października 2019r. uczniowie kl. VIII i VII przystąpili do etapu szkolnego 

małopolskich konkursów przedmiotowych. Życzymy wysokich wyników i zakwalifikowania się do etapu 

rejonowego! 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

            Wielki Kanion Kolorado          

              Wielki Kanion to głęboki jar w 

środkowym biegu rzeki Kolorado, położony na 

wyżynie o tej samej nazwie, w północnej części 

amerykańskiego stanu Arizona. Długi na 446 

kilometrów, powstał w wyniku erozji rzeki, która 

doprowadziła do rozcięcia powierzchni wyżyny 

złożonej ze skał pamiętających jeszcze czasy 

mezozoiku, paleozoiku, a nawet prekambru. 

Zobaczyć można tam warstwy wapieni, łupków, 

piaskowców i granitów. Głębokość wąwozu 

miejscami przekracza nawet 1600 metrów, 

a o tym, by stanąć na jego krawędzi, marzy 

niezliczona rzesza podróżników. To dzieło 

przyrody, od 1919 roku, chronione jest przez, 

utworzony decyzją Kongresu, Park Narodowy 

Wielkiego Kanionu. Ponad pół wieku później, obszar ten wpisany został na Listę Światowego  

Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 

Skywalk – widoki, których nie można 

zapomnieć 

W 2007 roku, w zachodniej części Wielkiego 

Kanionu, wybudowana została widokowa 

platforma Skywalk, która określana jest mianem 

„najwyższego balkonu świata”. Turyści mają 

możliwość podziwiania zapierających dech 

w piersiach widoków z wysokości ponad 1200 

metrów. Mieszanka adrenaliny i emocji 

gwarantowana. Platforma wykonana jest ze stali 

i z hartowanego szkła, przypomina podkowę 

i stanowi jedną z najczęściej wybieranych atrakcji, 

jakimi szczyci się Wielki Kanion Kolorado.  

 

 

 

Barwy Wielkiego Kanionu zmieniają się w zależności 

od pory roku.  

 

Przygotowała: Martyna Kozik  z kl. VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Te zwierzęta umierają przez plastik! 

Plastikowe śmieci zanieczyszczają  morza i oceany, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla mieszkających 

w nich zwierząt. Od krabów po wieloryby, od bakterii po ludzi ‒ tworzywa sztuczne w naszych morzach 

szkodzą życiu na całej długości łańcucha pokarmowego. 

 

Ptaki morskie 

Dane pokazują, że każdego roku z powodu 

spożycia plastiku ginie ponad milion ptaków 

morskich. Z jednej strony giną zaplątane w sieci 

rybackie i różnego rodzaju opakowania, z drugiej 

strony zjadają fragmenty plastiku, myląc je 

z pokarmem. Przykład? Naukowcy z University 

of Tasmania donieśli, że spożycie plastiku ma 

negatywny wpływ na zdrowie burzyków 

bladodziobych, które są zagrożonym gatunkiem 

ptaków morskich. Badanie wykazało, że ptaki, które zjadły plastik, rozwijały się wolniej i miały problem 

z nerkami. 

Żółwie morskie 

Badanie University of Exeter z 2017 r. wykazało, że setki żółwi morskich giną każdego roku w wyniku 

zaplątania się w plastik ‒  głównie w porzucone sieci rybackie lub siatki po piwie. W ubiegłym roku 

naukowcy z Exeter wykryli mikroplastiki w jelitach każdego gatunku żółwia morskiego w Oceanie 

Atlantyckim  i Pacyfiku oraz w Morzu Śródziemnym, a także w miejscach gniazdowania żółwi Karetta 

I żółwi zielonych. Obecność plastiku w żółwich gniazdach potencjalnie wpływa na hodowlę tych zwierząt. 

Ponieważ mikroplastiki absorbują ciepło, ich obecność może podnieść temperaturę inkubacji, zmieniając 

stosunek samców do samic. 

Wieloryby 

Bardzo często połykają duże kawałki plastiku podczas polowania. Tworzywa sztuczne zatykają przewód 

pokarmowy, przyczyniając się do śmierci głodowej zwierząt. Na początku tego roku badacze z muzeum 

historii naturalnej w Davao City na Filipinach wyłowili ciało wieloryba, który miał ponad 40 kg plastiku 

w żołądku i jelitach. Z podobnym przypadkiem zetknęli się naukowcy z Florydy, którzy znaleźli plastikowe 

torby i balony w brzuchu młodego delfina długonosego. Zwierzę tak bardzo się męczyło, że zostało poddane 

eutanazji. 

 

DBAJMY O PLANETĘ! 

 Przygotowali: Kacper Iwański i Emilia Brodowska z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 
O LICZBIE PI 

 

Już w starożytności zauważono, że stosunek długości obwodu okręgu do długości jego średnicy (tak 

najczęściej definiuje się liczbę pi) jest wielkością stałą i co istotne, wielce przydatną do obliczania pól 

rozmaitych figur. W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 

3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! Dziś nie można stwierdzić, 

czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nie znanych nam z imienia uczonych. W III 

wieku przed Chrystusem, Archimedes oszacował pi jako 22/7 (czyli z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku), a do wyniku 3,1416 doszedł dopiero w II wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz. Używany 

dzisiaj symbol pi nie pochodzi wcale z czasów starożytnych. Wprowadził go w 1706 roku Wiliam Jones 

(pi pochodzi od pierwszej litery greckiego słowa „peryferia”). Liczba ta nazywana jest również ludolfiną, 

od imienia Ludolpha van Ceulena, który w 1596 roku podał jej przybliżenie z dokładnością 35 miejsca 

po przecinku, co w tamtych czasach było ogromnym wyczynem. Obecnie nie ma problemów, aby poznać 

liczbę pi choćby do milionowego miejsca po przecinku. Z pomocą ludziom przychodzą komputery. 

Jesienią 1995 r. ogłoszony został rekord wynoszący ^ 442 450 000 cyfr. Odpowiednią liczbę osiągnięto 

za pomocą programu napisanego przez Japończyka Daisuke Takahashi, sprawdzonego niezależnie na 

dwóch komputerach. Czas pracy każdego z nich wynosił 55 dni!!!  

Nieskończoność i googol 

„Istnieje liczba największa, ale dosięgnąć jej nie zdoła człowiek. Tylko bogowie mają tę moc i oni jedni 

potrafią policzyć gwiazdy na niebie” 

Od początku historii ludzie borykali się z problemami nieskończoności. Próby opanowania pojęcia 

nieskończoności zaczęły się już w starożytnej Grecji, w szkole pitagorejskiej, w której słusznie 

przyjmowano, że nieskończoność to jest coś, czemu nie można przypisać żadnej wielkości. W czasach 

Platona, problem ten zapoczątkował teorię przestrzeni, czasu i nieskończoności. 

Później pojęcie nieskończoności w matematyce uzyskało sens precyzyjny i nie wydaje się już 

nieprzejrzyste. Ma ono nawet swój symbol: rodzaj położonej ósemki ∞, zwanej także lemniskatą. Został 

on wprowadzony do konwencji graficznej matematyki stosunkowo niedawno - zawdzięczamy go 

angielskiemu matematykowi Johnowi Wallisowi, który użył go po raz pierwszy w 1655 r. 

Istnienie nieskończoności nie może być przedmiotem dowodu matematycznego, gdyż nieskończoność 

zbioru liczb, czyli niemożność ich przeliczenia, jest jednym z podstawowych aksjomatów, na których 

opiera się cała dzisiejsza matematyka. 

Amerykański matematyk - Edward Kasner, chcąc przyzwyczaić swego siostrzeńca do wielkich liczb, 

wynalazł pewnego razu googol, liczbę równą 10
100

, a więc liczbę 1 ze stoma zerami. Dla matematyka 

przyzwyczajonego do operowania nieskończonością nieduża to liczba, a jednak przekracza ona wszelkie 

ilości spotykane w świecie realnym i nie ma przez to większego znaczenia fizycznego.  

Przygotował: Dominik Wielosik z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

              W październiku nasza szkoła wzięła udział w zawodach gminnych w Halowej Piłce Nożnej 

i Unihokeju osiągając dobre i medalowe miejsca. 

Trzeba jednak zacząć od podziału, jaki występuję w poszczególnych rocznikach uczniów, a mianowicie: 

Zawody sportowe dzielą się Igrzyska Dzieci – uczniowie z roczników 2007 i młodsi, oraz Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej dla uczniów z rocznika 2005 i 2006. Osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 

Największym sukcesem jest zdobycie WICEMISTRZOSTWA Gminy w Unihokeju chłopców 

w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Drużyna w składzie: Nakielski Kacper, Kwiatkowski Piotr, Niemiec Jakub, Wielosik Jakub, Janik Karol, 

Kołodziej Mariusz, Zielonka Mateusz, Pogwizd Michał, Owsianka Daniel, Stawiarski Filip wywalczyła 

srebrny medal ulegając jedynie drużynie z Zagorzyna!!!  

W pozostałych zawodach reprezentacje naszej szkoły plasowały się dobrych, wysokich miejscach.  

W Halowej Piłce Nożnej Chłopców w kategorii Igrzyska Dzieci chłopcy zdobyli 4 miejsce, a oto skład 

drużyny: Nieckarz Jakub, Kwiatkowski Wiktor, Gadzina Patryk, Wielosik Dominik,Mika Bartłomiej, 

Kozik Kornel, Waligóra Miłosz, Hedwik Oskar. 

Natomiast w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej drużyna 

w składzie Kwiatkowski Piotr, Nakielski Kacper, Niemiec Jakub, Wielosik Jakub, Kołodziej Mariusz, 

Zielonka Mateusz zajęła 5 miejsce.  

Natomiast dziewczęta z klas VII-VIII otarły się o podium i ostatecznie zdobyły 4 miejsce w walce 

o mistrzostwo Gminy w Halowej Piłce Nożnej. A oto ich skład: Haza Aleksandra, Kozik Patrycja, 

Smoroń Angelika, Kozik Martyna, Julia Zielonka, Potoniec Oliwia, Turek Alicja, Majerska Maja 

We wspomnianym sukcesie w Unihokeju również swój turniej tego dnia rozgrywały dziewczyny, ale ich 

przeciwniczki okazały się bardziej bramkostrzelne od „naszych” i niestety, w ostatecznym rozrachunku 

turnieju, dziewczyny zajęły tylko 5 miejsce. Skład drużyny: Haza Aleksandra, Kozik Patrycja, Smoroń 

Angelika, Kozik Martyna, Pasoń Oliwia, Potoniec Oliwia, Turek Alicja, Majerska Maja 
 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Krem z dyni 
Składniki: 

1 kg dyni 

2 marchewki 

1 duża cebula2 kostki warzywne       

1 łyżka masła 

1 łyżka mąki 

bazylia 

prażone pestki słonecznika 

bulion 500ml 

Przygotowanie: 

 Kroimi dynię oraz marchwkę w kosteczkę, 

szatkujemy cebulę 

 Wrzucamy przygotowane warzywa do 500ml 

bulionu i gotujemy ok 20-25 minut                                                                                                                            

 

 

 Miksujemy zupę i dodajemy zasmażkę 

(rozpuszczamy na patelni łyżkę masła i 

mieszamy z jedną łyżką mąki pszennej). 

Wszystko blendujemy, dodajemy sól 

i pieprz do smaku 

 Nalewany do miseczek, dodajemy bazylię 

i prażony słonecznik.  

 

 

 

Przygotowała: Martyna Kołodziej z kl. III 

 HUMOR 

Ojciec pyta Adasia:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 

szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go 

do tej pory nie znalazł... 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 

dziennika z rąk. 

Nauczycielka pyta Jasia: 

Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki - odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny. 

Jasiu wraca z szkoły i mówi do taty:  

- Tato, wyrzucili mnie ze szkoły.  

- Za co? - pyta tata  

- W sumie to nie wiem, bo nie było mnie tam pół 

roku... 

 
 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. IV z wychowawcą 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 2 

LISTOPAD  2019  

 


