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 NA  POWITANIE  

                      

WALENTYNKI 

Skąd wzięły się walentynki? 

Legend mówiących o genezie 

święta zakochanych jest wiele. Jedna 

z nich opowiada o czasach panowania 

cesarza Klaudiusza II Gockiego, kiedy to 

Rzym był uwikłany w tak liczne i krwawe 

wojny, że mężczyźni nie chcieli 

wstępować do wojska. Cesarz uznał, że 

powodem takiego postępowania była ich 

niechęć do opuszczania swoich 

narzeczonych i żon. Dlatego odwołał 

wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom 

potajemnie się pobierać. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. 

Jakich czasów sięgają walentynki? 

Legenda o św. Walentym – kapłanie potajemnie udzielającym ślubów 

sięga czasów starożytnych. Jako datę jego śmierci podaje się 14 lutego 269 lub 

270r. – dzień, w którym urządzano miłosne loterie.  

Święto w Anglii obchodzone jest od około 500 lat, a w Polsce od początku 

lat 90. 

Ilu było świętych o imieniu Walenty? 

Wielu, ale najczęściej mówi się o dwóch. Jeden to wspomniany kapłan 

Rzymski, drugi to biskup Walenty z Terni w Umbrii (Włochy), który znany jest 

z tego, że jako pierwszy pobłogosławił związek poganina i chrześcijanki. Zdarza 

się, że Walentego biskupa i Walentego kapłana utożsamia się z tą samą osobą. 

Ilu Polaków obchodzi walentynki? 

Mimo, że święto to jest u nas obchodzone od mniej więcej 20 lat, ponad 

70% Polaków deklaruje, że będzie je obchodzić. 

Czy Polska ma swój dzień zakochanych? 

W Polsce tradycyjnym świętem zakochanych była noc Kupały znana 

również pod nazwą nocy świętojańskiej, barwnie opisana w „Starej baśni” 

Kraszewskiego. Obchodzono ją w okresie letniego przesilenia, w nocy z 23 na 24 

czerwca. Było to święto jedności, połączenia ognia i wody, mężczyzny i kobiety, 

płodności i miłości.                                               
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Szkolny Konkurs Matematyczny 

 

Szkolny Konkurs Matematyczny odbył się  8 stycznia. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 14 uczniów 

z kl. IV – VIII. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny dostosowany do treści programowych 

realizowanych na poziomie danej klasy, zawierający zadania o charakterze otwartym i zamkniętym. Za 

poprawne rozwiązanie testu każdy uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów. Prace oceniała 

Komisja Konkursowa w składzie: pani Agnieszka Łatka i pani Krystyna Dziedzic. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

I.    Mateusz Gadzina kl.VI  

II.   Patrycja Kozik kl. VIII; Piotr Kwiatkowski kl. VIII  

III.  Łucja Jawor kl. VI 

Osoby, które uzyskały miejsca I – III otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  

 

Przedstawienie teatralne 

 

17 stycznia uczniowie kl. P - III obejrzeli przedstawienie teatralne pt. "Koza Kłamczucha" Bajka, przez 

słowa aktorów pokazała, że nie warto kłamać w życiu.  

 

Szkolny Konkurs  „P R Y M U S     K L A S Y” 

  

20 stycznia zakończył się I etap konkursu. Po podsumowaniu najlepsi w nauce i zachowaniu w I półroczu 

roku szkolnego 2019/2020 okazali się uczniowie: 

Klasa IV   -  I miejsce – Julia Pierzchała  

Klasa V   -    I miejsce – Zuzanna Piszczek  

Klasa VI   -  I miejsce – Łucja Jawor  

Klasa VII   -  I miejsce – Alicja Turek  

Klasa VIII   -  I miejsce – Piotr Kwiatkowski 

  

Spotkanie  Samorządu Uczniowskiego 

 

21 stycznia odbyło się zebranie członków Samorządu Uczniowskiego, w którym uczestniczył Pan 

Dyrektor oraz wychowawcy klas. Zarząd złożył sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze, następnie 

odbyła się dyskusja. 

Spotkanie z przedstawicielami KRUS 

 

24 stycznia gościliśmy przedstawicieli KRUS, którzy w ciekawy sposób zaprezentowali zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w gospodarstwie rolnym. 

 

Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu 

 

24 stycznia na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie podsumowujące pracę szkoły w I półroczu. 

Na początku wszyscy obejrzeli prezentacje przygotowane przez uczennice kl. VIII, które w interesujący 

sposób przypomniały najważniejsze wydarzenia, Następnie pani Dyrektor Stanisława Gawlik, na 

podstawie danych statystycznych, podsumowała mijające półrocze i przypomniała obowiązujące podczas 

wypoczynku zasady bezpieczeństwa. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

                                                     Galapagos-Ekwador 

Archipelag jest znany pod wieloma nazwami. 

 Hiszpańska nazwa „Archipiélago de Galápagos” albo „Islas Galápagos” pochodzi od słowa „galápago” 

oznaczającego żółwia, co wiąże się z zamieszkującymi wyspy żółwiami słoniowymi. Raport odkrywcy 

wysp Tomása de Berlangi, w którym opisano żółwie „galápagos” posłużył jako źródło informacji dla 

flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa, który nowe wyspy nazwał „Insulae de los Galápagos” 

i umieścił na mapie Orbisterrarum opublikowanej w 1574 roku. Także w latach 70. XVI wieku wyspy 

pojawiły się jako „Insulae de los Galápagos” na mapie drugiego flamandzkiego kartografa Merkatora. 

 Później jednak wyspy nazywano Las Encantadas (pol. „Zaczarowane Wyspy”). Z nazwą związana jest 

historia kapitana Diego de Rivadeneiry uciekającego w połowie XVI w. z Peru, którego statek został 

zniesiony przez prądy w kierunku Galapagos. Prądy morskie były tak silne, że uniemożliwiały dopłynięcie 

do brzegu wysp, a żeglarzom się zdawało, że to wyspy się przesuwają po morzu – stąd miały być 

„zaczarowane”. 

 Pierwszą mapę nawigacyjną wysp sporządził w 1684 roku bukanier Ambrose Cowley, a poszczególnym 

wyspom nadał angielskie nazwy pochodzące od nazwisk brytyjskich rodów szlacheckich. 

.  

 Po przyłączeniu wysp do Ekwadoru w 1832 roku archipelag nazwano „Archipiélago de Ecuador”. W 1892 

roku w 400. rocznicę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba wyspy otrzymały swoją oficjalną – 

jednak rzadko używaną – nazwę „Archipiélago de Colón”. 

 Współcześnie archipelag znany jest pod nazwą „Galápagos”: większe wyspy mają nazwy zarówno 

hiszpańskie, jak i angielskie, a mniejsze często tylko angielskie. Wiele wysp ma po kilka nazw w obydwu 

językach. Angielskie nazwy zostały nadane od nazwisk brytyjskich rodów szlacheckich (Albemarle), 

nazwisk piratów (Bindloe czy Ewres) lub nazw statków (Beagle, Indefatigable). W sumie, nazwanych jest 

61 wysp i wysepek (13 większych, 6 mniejszych wysp, 42 wysepki).  

                                                                                                                                                                         

Przygotował: Filip Stawiarski  z kl. VIII 

 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 5 

LUTY 2020 ③ 
 



 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Pożary w Australii 

 
Pożary w Australii doprowadziły do katastrofalnych zniszczeń. Spadł deszcz, ale to za mało, by zatrzymać 

kataklizm. Ogień może trawić kraj jeszcze przez wiele tygodni. Tymczasem w sieci publikowane są zdjęcia 

obrazujące, jak wiele szkód wyrządził szalejący ogień i jak bardzo zmienił tamtejszy krajobraz. 

 

 

Australia płonie od września ubiegłego roku. Skala kataklizmu jest ogromna. Chmury dymu osiągnęły 

w Australii wielkość Unii Europejskiej, a szalejące pożary strawiły 10 milionów hektarów. To obszar 

wielkości Portugalii lub Korei Południowej. Dla porównania pożary Amazonii w 2019 roku pochłonęły 900 

tysięcy hektarów, a pożary w Kalifornii blisko 800 tysięcy hektarów.  

 

W Australii ogień zniszczył ponad 2 tysiące domów. Od wybuchu pierwszych pożarów życie straciło 28 osób 

i ponad miliard zwierząt. Niektóre z nich, m.in. koale, są teraz skrajnie zagrożone wyginięciem. 

 

  

Dlaczego tak trudno ugasić pożary w Australii 

Zacznijmy od pierwszej kwestii: dlaczego te pożary są tak trudne do opanowania. Otóż dlatego, że latem 

w południowej i południowo-wschodniej Australii zwykle trwa długa susza. Tegoroczna trwa już od wielu 

miesięcy. Deszcz nie pada, a temperatura rośnie w wielu miejscach do ponad 40 st. C. To wywołuje kompletne 

wysuszenie podłoża, czyli ściółki i krzewów, więc zapłon jest bardzo łatwy – wystarczy przypadkowa iskra, 

rozgrzana rura wydechowa lub piorun – i pożar powstaje natychmiast i natychmiast się rozprzestrzenia. 

Przy czym nie obejmuje on wyłącznie podłoża, lecz pod wpływem konwekcji, a więc unoszenia rozgrzanego 

powietrza, może przedostać się wysoko, nawet na kilkadziesiąt metrów w górę, na sąsiednie obszary. Przecinki 

czy wycinki drzew i krzewów buszu niewiele dają, bo pożar, a dokładnie bardzo wysoka temperatura idąca od 

dołu płonącego już obszaru, wznosi się i idzie górą wraz z iskrami i fragmentami płonących części i drobin. 

A potem na obszarze wolnym od ognia, więc zimniejszym – opada w dół jak bomba paliwowa. 

  

                                        

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

 

CZWÓRKA Z KRESKAMI PIONOWYMI O RÓWNEJ WYSOKOŚCI 

Jej autor podchodzi do swoich pomysłów bardzo metodycznie i realizuje je krok po kroku, zgodnie  

z precyzyjnym planem. 

         CZWÓRKA Z KRESKĄ POZIOMĄ DOCHODZĄCĄ DO KRESKI PRAWEJ  

Autor takiej czwórki nie potrzebuje długich przygotowań: zaczyna wcielać w życie swoje pomysły na 

podstawie bardzo skąpych danych i przesłanek. W jego przypadku to minimum informacji okazuje się 

jednak zupełnie wystarczające. 

LICZBY PRACUJĄ 

Liczenie jest dobre na początek, jednak każde bardziej wyrafinowane wykorzystywanie liczb wiąże 

się z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Podstawy arytmetyki – dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie i dzielenie – szybko znalazły swoje zastosowanie praktyczne. 

Gdy tylko ludzie zaczęli posługiwać się liczbami w taki sposób, dostrzegli pojawianie się pewnych 

schematów. Liczby zdają się sprawiać figle, żyć własnym życiem, zaskakiwać swoimi niezwykłymi 

właściwościami. Niektóre są proste, lecz eleganckie – jak sposób mnożenia dwucyfrowej liczby przez 

11 – po prostu dodajemy do siebie cyfry i wstawiamy wynik do środka: 

63 x 11 = 693 (6 + 3 = 9; wstaw 9 między 6 i 3). Niektóre są tak wyrafinowane, że zapierają dech w 

piersiach. Teoria liczb, która zawiera w sobie arytmetykę, zajmuje się właściwościami liczb. Dawniej 

ludzie przypisywali liczbom specjalne właściwości, byli przekonani o ich mistycyzmie, kojarzyli 

z magicznymi rytuałami. Współcześni matematycy mówią o pięknie liczb.  

CIEKAWOSTKI MATEMATYCZNE 

 • W matematyce istnieją teoria gier, teoria warkoczy i teoria węzłów.  

• Wśród wszystkich figur o jednakowym obwodzie koło będzie miało największe pole powierzchni. 

Ale wśród wszystkich figur z jednakowym polem powierzchni koło będzie miało najmniejszy obwód.  

• Placek można podzielić na osiem równych części, krojąc go nożem tylko 3 razy. Przy tym, istnieje 

na to 2 sposoby.                                                                                                                          

 • Zero nie może być zapisane cyframi rzymskimi.                                                                              

 • Suma liczb od 1 do 100 wynosi 5050 Detale:   
 

 

 

 

Przygotowała: Klara Zielińska z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

            Nowy rok w naszej gminie w sporcie to zmagania w indywidualnym tenisie stołowym. Nasza szkoła również 

wzięła udział w tych zawodach. W dniu 11 stycznia na zawody które odbywały się w Zagorzynie udali się uczniowie 

z klas 4-6. Reprezentacja naszej szkoły to: Łucja Jawor, Florian Hanna, Nikola Niemiec, Wiktor Kwiatkowski, Jakub 

Nieckarz, Gadzina Patryk. W kategorii dziewcząt nasza zawodniczka – Łucja Jawor została wicemistrzynią gminy 

i  uzyskała awans na zawody szczebla Powiatowego, gdzie zdobyła brązowy medal. Jest to nie lada osiągniecie gdyż 

mistrzynią i wice mistrzynią powiatu byłby zawodniczki również z naszej gminy, co doskonale obrazuje jak wysoki 

poziom jest tenisa wśród najlepszych dziewcząt z gminy. Kolejnym etapem na który uda się nasza zawodniczka 

będzie etap rejonowy w Limanowej. W kategorii chłopców najlepiej spisał się Wiktor Kwiatkowski zdobywając 9. 

Dla wszystkich uczestników zawody były dobrą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności na tle dzieci z innych 

szkół. Tenis Stołowy jest dyscypliną która wymaga ciągłego treningu. Aby osiągnąć sukces trzeba trenować przez 

cały rok, a w szkole jest ku temu okazja bo systematycznie co tydzień jest koło tenisa stołowego na które 

uczęszczają pasjonaci tej dyscypliny sportu. Miejmy nadzieję że to cenne doświadczenie zaowocuje i w przyszłym 

roku będziemy mieć większą ilość uczniów cieszących się z sukcesu w tych zawodach. 

Tydzień później na zawody również do Zagorzyna udała się reprezentacja szkoły złożona z uczniów klas VII-VIII. Nasi 

reprezentanci to: Patrycja Kozik, Aleksandra Haza, Martyna Kozik oraz Nakielski Kacper jako jedyny przedstawiciel 

chłopców. Wśród dziewcząt najlepsze miejsce zdobyła Patrycja Kozik -7 miejsce. Kacper wywalczył 9 miejsce. 

W kategorii dziewcząt zawody zdominowały dziewczyny z dwóch szkół – z Jazowska i Czarnego Potoku zdobywając 

na przemian pierwszych 6 miejsc. W śród chłopców również dominował Czarny Potok, Zagorzyn i Jazowsko. Dla 

Kacpra który jeszcze w przyszłym roku będzie miał szansę reprezentować naszą szkołę była to wartościowa lekcja 

ile jeszcze czeka go pracy aby osiągnąć sukces... a sukces może osiągnąć gdyż ma bardzo duży potencjał i pomału 

nabiera już odpowiednich umiejętności potrzebnych w tym sporcie.  

 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Przepis na pączki. 

SKŁADNIKI (OK. 20 SZTUK) 

1 szklanka (250 ml) mleka 

50 g świeżych drożdży (lub 14 g suszonych) 

3 łyżki cukru 

500 g mąki pszennej (np. luksusowej, tortowej) 

szczypta soli 

1 łyżka cukru wanilinowego 

1 jajko 

4 żółtka 

4 łyżki stołowe masła (40 - 50 g), roztopionego i 

ostudzonego 

2 łyżki spirytusu 

1 litr oleju np. rzepakowego, smalcu, oleju z orzeszków 

ziemnych (arachidowych), oleju ryżowego, kokosowego 

lub palmowego 

marmolada wieloowocowa (lub truskawkowa lub 

różana), może też być konfitura z róży (płatki róży w 

cukrze), konfitura truskawkowa, pomarańczowa lub 

wiśniowa 

około 100 g cukru pudru 

lukier (około 250 g cukru pudru i 1 - 2 łyżki wody lub 

soku z cytryny) 

smażona skórka pomarańczowa 

 

PRZYGOTOWANIE 

Podgrzać mleko (ma być dość ciepłe, ale nie gorące), 

wlać do pojemnika lub miski, dodać pokruszone drożdże, 

1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Wymieszać i wstawić do 

garnka z bardzo ciepłą wodą. Odstawić na około 15 

minut do czasu aż drożdże porządnie się spienią. W 

międzyczasie przesiać mąkę do dużej miski, dodać sól i 

cukier wanilinowy. 

Jajko i żółtka utrzeć z pozostałymi 2 łyżkami cukru na 

białą i puszystą pianę (około 10 - 15 minut ucierania). Do 

miski z mąką wlać wyrośnięte drożdże i wymieszać 

drewnianą łyżką. Dodać ubite jajka i wymieszać. 

Następnie dokładnie wyrobić ciasto (ręką przez około 15 

- 20 minut lub odpowiednią końcówką miksera przez 10 

- 15 minut). Gdyby ciasto bardzo trudno się wyrabiało, 

było za gęste, można dodać 2 - 3 łyżki ciepłego mleka. 

Na koniec wyrabiania ciasto ma odstawać od ręki.  

Przygotowała: Zuzanna Pawlik z kl. III 

  

 Jajko i żółtka utrzeć z pozostałymi 2 łyżkami cukru 

na białą i puszystą pianę (około 10 - 15 minut 

ucierania). Do miski z mąką wlać wyrośnięte drożdże 

i wymieszać drewnianą łyżką. Dodać ubite jajka i 

wymieszać. Następnie dokładnie wyrobić ciasto (ręką 

przez około 15 - 20 minut lub odpowiednią końcówką 

miksera przez 10 - 15 minut). Gdyby ciasto bardzo 

trudno się wyrabiało, było za gęste, można dodać 2 - 

3 łyżki ciepłego mleka. Na koniec wyrabiania ciasto 

ma odstawać od ręki. 

Do wyrobionego ciasta dodać roztopione i ostudzone 

masło oraz spirytus. Zagnieść lub zmiksować ciasto 

do całkowitego połączenia się składników. Przykryć 

ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do 

wyrośnięcia (np. blisko źródła ciepła, bez 

przeciągów) na około 1 lub 1 i 1/2 godziny, do czasu 

aż ciasto znacznie zwiększy objętość (najlepiej rośnie 

w dużych i szerokich miskach). 

Stolnicę lub blat kuchenny lekko podsypać mąką, 

wyłożyć ciasto i powygniatać przez około 2 - 3 

minuty pozbywając się pęcherzy powietrza. Ciasto 

rozpłaszczyć na niezbyt duży placek (o wymiarach 

około 25 x 30 cm i na wysokość około 2 cm), ostrą 

szklanką o średnicy około 6,5 cm wycinać kółka. 

Z pozostałego ciasta ulepić kulkę, zagnieść, 

rozpłaszczyć i powycinać resztę krążków. 

Krążki rozłożyć równomiernie na stolnicy, przykryć 

czystą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 

około 30 - 45 minut do wyrośnięcia. Jeśli chcemy 

smażyć pączki od razu z nadzieniem, każdy krążek 

delikatnie rozpłaszczamy na dłoni, w środek 

kładziemy łyżeczkę nadzienia, zlepiamy brzegi jak 

w pierożkach i lepimy kulkę. 

Wyrośnięte pączki wkładać na odpowiednio nagrzany 

olej (smażymy partiami, po około 5 pączków 

jednocześnie) i smażyć przez około 2 minuty z każdej 

strony.   
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 Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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