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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 270 r. – 

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 

Wychowanie przez teatr 

11 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć spektakl teatralny pt. "Alicja w krainie 

czarów" w wykonaniu aktorów teatru „Blaszany Bębenek”. 

Karnawał w przedszkolu 

16 stycznia w naszym przedszkolu odbyła  się zabawa karnawałowa. Tego dnia  już od rana 

w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, 

można było spotkać wróżki, królewny, myszkę Miki, Elsę i Annę z "Krainy Lodu", skrzata, farmera, 

marynarza, ...  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci.  Przebierańcy chętnie 

uczestniczyli w wesołych tańcach oraz licznych konkursach z nagrodami. Nie brakło też słodkiego 

poczęstunku, który przygotowali rodzice. Zabawa dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń. 

Następny bal karnawałowy już za rok… 

Karnawał w szkole 

Karnawał jest okazją do organizowania zabaw w szkole. 17 stycznia odbyły się w naszej szkole zabawy 

karnawałowe dla uczniów klas I – VII. Dzieci ubrane w piękne stroje karnawałowe tańczyły i bawiły się 

przy dźwiękach muzyki. Zabawie towarzyszyło wiele ciekawych konkursów przygotowanych 

i przeprowadzonych przez członków Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy konkursów nagradzani byli 

nie tylko brawami, ale także upominkami. Rodzice nie zapomnieli o przygotowaniu pysznego 

poczęstunku. Były to niezwykle radosne chwile, które na długo pozostaną w pamięci dzieci. 

Konkursy przedmiotowe - etap rejonowy 

W drugiej połowie stycznia odbyły się eliminacje rejonowe małopolskich konkursów przedmiotowych.  

W Konkursie Biblijnym brała udział uczennica kl. V - Alicja Turek, w Konkursie Humanistycznym 

i Języka Angielskiego - Weronika Cebula, która jest uczennicą kl. VII. Wiemy już, że Weronika 

osiągnęła bardzo wysoki wynik (92%) w Konkursie Humanistycznym i zakwalifikowała się do kolejnego 

etapu - finału w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego 

26 stycznia odbyło się zebranie członków SU. Na spotkaniu obecni byli: Dyrektor szkoły, wychowawcy 

i uczniowie klas IV-VII. Sprawozdanie z działalności organizacji za I półrocze złożyła przewodnicząca 

Joanna Olszak. Po wysłuchaniu sprawozdania uczniowie zabrali głos w dyskusji, zadawali pytania, 

składali propozycje do pracy w II półroczu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. 

Szkolny konkurs „PRYMUS KLASY” 

Zgodnie z regulaminem Szkolnego Konkursu „Prymus Klasy”  25 stycznia zakończył się I etap konkursu. 

Najlepsi w nauce i zachowaniu w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 okazali się uczniowie: kl. IV – 

Łucja Jawor, kl. V  – Alicja Turek , kl. VI – Wiktoria Klag, kl. VII – Weronika Cebula Zwycięzcom 

I etapu konkursu gratulujemy! 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

KARAIBY 

– region składający się z Morza Karaibskiego, tamtejszych 

wysp (w całości znajdujących się na Morzu Karaibskim, 

lub też częściowo z nim graniczących a częściowo 

z Oceanem Atlantyckim) oraz otaczających je wybrzeży. 

Region jest położony na południowy wschód od Zatoki 

Meksykańskiej i kontynentalnej Ameryki Północnej, na 

wschód od Ameryki Środkowej i na północ od Ameryki 

Południowej. 

Porównuje się do nich najpiękniejsze plaże i wyspy. Nic 

dziwnego, że inspiracji na Karaibach szukali między 

innymi Szekspir, Twain czy polski malarz Michał 

Leszczyński.  

Najpiękniejsze Wyspy Karaibskie 

1. Portoryko 

Puerto Rico, czyli „bogaty port”, mawiali 

Hiszpanie, którzy w XVI wieku szukali na 

wyspie złota. Do dziś zachowały się z tego 

okresu najstarsze zabytki na Karaibach. 

 

2. Aruba 

Ta niewielka wyspa u wybrzeży Ameryki 

Południowej jest popularnym celem wśród 

mieszkańców USA, szczególnie młodych par. 

Amerykańskie magazyny ślubne zaliczają ją 

do najgorętszych kierunków na miesiąc 

miodowy.  

3. Bonaire 

Wyspa "B". Razem z Arubą i Curacao tworzy maleńki holenderski archipelag "ABC. Podczas gdy 

najpopularniejsza Aruba słynie z luksusowych hoteli w amerykańskim stylu, a Curacao z przepięknej 

starówki w Willemstad (stolicy Antyli Holenderskich), Bonaire to zdecydowanie najlepszy spot nurkowy. 

Wyspę otacza Morski Park Narodowy chroniący jeden z najpiękniejszych odcinków karaibskiej rafy. 

 

 4. Curacao 

Wśród turystów promowana jest jako wyspa przygody, rozrywki i kultury. U jej wybrzeży leżą jedne 

z najlepszych wg wielu branżowych rankingów punkty do nurkowania. W stolicy Willemstad zobaczymy 

XVII-wieczną starówkę wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

5. Kajmany 

Do XVII w. były wyspami, gdzie żyły tylko żółwie morskie i gdzie piraci urządzili sobie złodziejską 

„dziuplę”. Dzisiejsze Kajmany to długie, białe plaże z jedną z najpiękniejszych na Karaibach Seven Mile 

Beach (na zdj.), eleganckimi hotelami w brytyjskim stylu i doskonałymi punktami do nurkowania.. 

                                                                                                           Przygotował: Franciszek Rams z kl. VII                                                                                                                                           
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

PLANETA ZIEMIOPODOBNA 

Planeta ziemiopodobna (także bliźniaczka Ziemi, planeta siostrzana 

Ziemi, druga Ziemia) – planeta, na której panują podobne warunki jak 

na Ziemi.  

Spekulacje na temat planet ziemiopodobnych pojawiają się w nauce, 

filozofii, fantastyce naukowej i popkulturze. Zwolennicy kolonizacji 

kosmosu uważają taką planetę za nowy dom dla ludzkości, 

umożliwiający przetrwanie w razie katastrofy na Ziemi. Uważają 

również, że im bardziej podobna do Ziemi planeta, tym większa szansa 

istnienia na niej życia i cywilizacji.    

Istnienie planet ziemiopodobnych było postulowane jeszcze zanim rozpoczęto badania planet 

pozasłonecznych. Zasada kopernikańska stwierdza, że warunki panujące na Ziemi nie są wyjątkowe, 

zatem planety podobne do Ziemi powinny występować dość często w nieskończonym 

Wszechświecie, podczas gdy według hipotezy rzadkiej Ziemi są one niezmierną rzadkością. 

Filozofowie zauważyli, że biorąc pod uwagę wielkość Wszechświata, bliźniaczka Ziemi musi gdzieś 

istnieć (np. eksperyment myślowy „Ziemia Bliźniacza”). 

Niektóre teorie naukowe wskazują, że planety podobne do Ziemi mogły istnieć w przeszłości  

w Układzie Słonecznym. W przyszłości mogą zostać utworzone sztucznie, np. za pomocą 

terraformowania. Według hipotezy Wieloświata, planeta taka może być również odpowiednikiem 

samej Ziemi w innym Wszechświecie. 

Postęp w technikach wykrywania planet pozasłonecznych zwiększa prawdopodobieństwo, że planeta 

ziemiopodobna może zostać odkryta w przyszłości w naszej Galaktyce. Prace poświęcone częstości 

występowania takich planet i ich liczby w Drodze Mlecznej dają wartości od jednej (Ziemia) do 

miliardów; ostatnie badania, oparte na rosnącym materiale obserwacyjnym sugerują, że są one dość 

liczne. 

Niedawne odkrycia wpłynęły na pole badań astrobiologii, modele warunków pozwalających na 

istnienie życia i poszukiwania inteligencji pozaziemskiej. NASA i Instytut SETI zaproponowały 

kategoryzację nowo odkrytych planet za pomocą skali podobieństwa do Ziemi (ang. Earth Similarity 

Index, ESI) w oparciu o masę, promień i temperaturę. Według tego wskaźnika najbardziej podobną 

do Ziemi spośród znanych nam egzoplanet jest Proxima Centauri.. 

 

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

Odkrycie sprzed 215 lat 

 

Nocą z 11 na 12 grudnia 2017 r. w trakcie gwałtownej 

wichury, krzyż wieńczący wieżę kościoła św. Marcina w Stanicy 

(pow.gliwicki, woj. śląskie) niebezpiecznie się przechylił, grożąc 

runięciem na ziemię. W ocenie fachowców, wszelkie próby 

prowizorycznej naprawy nie wchodziły w rachubę, krzyż wraz 

z podstawą należało zdemontować. 

Zdemontowany, kuty w metalu krzyż z symbolami klasztoru Cystersów oraz jego podstawa 

wykonana z blachy miedzianej zachowane są w dobrym stanie i po konserwatorskich zabiegach z czasem 

będą mogły powrócić na swoje miejsce. 

W metalowej podstawie krzyża pozostały ślady po II wojnie światowej w postaci „przestrzelin” 

pociskami karabinowymi. Prawdziwą sensację odkryto jednak wewnątrz kulistej podstawy, a mianowicie 

metalowy walec o wymiarach około 10 na 30 cm, szczelnie zaspawany, nie budzący wątpliwości, że jest 

to tak zwana „kapsuła czasu”, zwyczajowo umieszczana przez fundatorów w budowlach takich jak 

kościoły. 

Konsekracji kościoła dokonano 

w 1804 roku, kapsułę więc musiano 

umieścić w wieży przed tą datą, 

prawdopodobnie w 1802 roku, a więc 

jej zawartość musi sobie liczyć ponad 

215 lat. To czas, kiedy Stanica była 

własnością Klasztoru Cystersów 

w Rudach, okoliczne wsie prywatną 

własnością feudałów, a większość 

mieszkańców tej ziemi stanowili 

chłopi pańszczyźniani. 

Po kilku dniach oczekiwania, 

konserwator zabytków otworzył 

kapsułę, a oto co w niej znaleziono: 

 

 

Przygotowała: Aniela Florian z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

                        Wrotkarstwo figurowe 

Wrotkarstwo figurowe to dyscyplina 

sportowa wywodząca się z łyżwiarstwa 

figurowego. Zwłaszcza kilkadziesiąt lat temu, 

kiedy technika nie pozwalała na budowanie 

lodowisk całorocznych, było ono wręcz 

dyscypliną zamienną, a najlepsi łyżwiarze 

figurowi często odnosili sukcesy również na 

wrotkach. Wrotkarze figurowi mają do wyboru 

wrotki tradycyjne – czterokołowe (ang. roller-

skates lub quad skates) oraz bardziej nowoczesne 

łyżworolki (inline skates). Ostatnimi czasy sięgają oni jednak raczej po te drugie. Jazda figurowa na 

rolkach i wrotkach jest również dyscypliną cyrkową.                                                                                                                                               

W dyscyplinie tej rozgrywane są międzynarodowe zawody, z Mistrzostwami Świata włącznie. 

Zawodnicy występują w licznych rewiach, przedstawieniach i pokazach, a Międzynarodowa Federacja 

Sportów Wrotkarskich od lat stara się o włączenie wrotkarstwa artystycznego oraz innych dyscyplin 

wrotkarskich do programu Letnich Igrzysk Olimpijskich. W związku z rosnącą popularnością i 

zainteresowaniem nią w Polsce, dnia 14 czerwca 2017 roku, przy Polskim Związku Sportów 

Wrotkarskich została powołana Komisja ds. jazdy figurowej. 

Zawody wrotkarskie 

           Zawody we wrotkarstwie figurowym rozgrywają się na specjalnie do tego przeznaczonych halach 

sportowych o odpowiednich wymiarach (1800 m²) i nawierzchni, zwanymi wrotowiskami, ale niekiedy 

może je zastąpić odpowiednio przygotowana sala gimnastyczna. 

Dlaczego wrotkarstwo?                                                                                    

             Swego czasu rozgorzały ogromne dyskusje na temat nazewnictwa tego sportu. Ci, co jeżdżą na 

rolkach głównie nazywali je "rolkarstwo". Patrząc na historię tego sportu, jazda na "rolkach" jest tylko i 

aż kolejną ewolucją, która wyrosła z wrotek tradycyjnych. 

Oficjalną nazwą jest wrotkarstwo, jest to sport, 

który wyrósł z korzeni wrotek, istnieje i jest 

rozpoznawany z taką nazwą na całym świecie. W tym 

całym wrotkarskim drzewie istnieją trzy główne gałęzie, 

które przedstawiają się jako: wrotkarstwo tradycyjne, 

wrotkarstwo nowoczesne popularnie nazywane "rolkami" 

oraz jazda na deskorolce.  

                                                                                               

 

Przygotowała: Angelika Smoroń z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

Świeczkowy bałwanek     

Do zrobienia bałwanka potrzebujemy; 

białą świecę, farby akrylowe, kolorową wstążkę, 

guziki oraz klej najlepiej użyj pistoletu do klejenia 

na gorąco. 

1.Na białej świecy malujemy twarz bałwanka 

(oczka, buzię i nos). 

2.Zawiązujemy kolorową wstążkę na świecy, tak 

aby utworzyła szal bałwanka. 

3.Guziki przyklejamy klejem w pionowym rządku. 

Tak ozdobioną świecę możemy użyć jako oryginalną 

ozdobę. 

                                                                                                                                   

 

 

 
         

 

 

 

 

Przygotowała: Natalia Stawiarska z kl. III 

 HUMOR 

 

 

 

Jasio napisał na tablicy: 

"Fczoraj byłem f szkole". 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 

Jasiu odmień czasownik idę 

- ja idę, ty idziesz, on idzie 

- trochę szybciej Jasiu 

- ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie... 

Na religii: 

- Kto widzi i wie wszystko? 

Na to Jasiu: 

- Moja sąsiadka… 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 5 

LUTY  2018 ⑦ 
 



 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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