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 NA  POWITANIE  

   

 

DRODZY CZYTELNICY! 

Zaczął się maj – ostatni miesiąc wiosny. Coraz bliżej wakacje – 

czas odpoczynku. Przed nami trudny okres – ostatni moment 

poprawiania ocen.  

Mamy nadzieję, że z dobrymi stopniami uda się Wam zakończyć 

rok szkolny 2017/2018. 

 

POWODZENIA!!! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Ogólnopolski Turniej BRD - etap gminny 

13 kwietnia 4-osobowa drużyna z naszej szkoły w składzie: W. Cebula, J. Olszak, P. Kwiatkowski i D. 

Stolarski wzięła udział w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 

Drogowym, który odbył się w SP w Jazowsku. Konkurs składał się z trzech etapów: uczniowie 

rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego, musieli się wykazać znajomością udzielania pierwszej 

pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Drużynowo zajęliśmy III miejsce, indywidualnie (20 

uczestników) najwięcej punktów zdobyła W. Cebula zajmując IV miejsce. 

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny 

 

19 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – V oraz  

VI – VII wyłonionych w eliminacjach klasowych (12 uczniów).  

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (tekstu z lukami, krzyżówki) i komputerowej.  

Najlepsze wyniki uzyskały: 

- w grupie młodszej – kl. IV – V pierwsze  miejsce – A. Turek ucz. kl. V 

- w grupie starszej – kl. VI – VII pierwsze miejsce – W. Cebula ucz. kl. VII   

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: A. Cebula, A. Szwarkowska, M. Łatka.  

Poziom umiejętności ortograficznych uczestników konkursu był wysoki. Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc z każdej grupy wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

 

Dzień Ziemi 

„Ziemio nasza, Ziemio miła Tyś nas wszystkich wykarmiła, Twe powietrze, lasy, wody, To największa 

Twa uroda. Więc człowieku, pilnuj srodze, By nie padło wszystko w trwodze, Bo gdy zniszczysz wszystko 

wszędzie, To i ciebie też nie będzie” 

23 kwietnia w naszej szkole odbył się poranek z okazji Dnia Ziemi. Program tego dnia był bardzo 

urozmaicony. Interesujące przedstawienie przygotowała klasa 5, która zachęcała wszystkich do dbania o 

środowisko naturalne. Uczniowie przypomnieli sobie, jak piękne dary ma dla nas nasza planeta, co ją, 

niestety, zatruwa i niszczy oraz co to jest recykling i jak należy segregować odpady. Z kolei po 

zaśpiewaniu piosenki przez klasę I wszyscy utwierdzili się w przekonaniu, że każdy jest odpowiedzialny 

za naszą planetę. Wiele emocji wśród uczestników wzbudził pokaz mody ekologicznej.  Modelki  z klasy 

5, 6 i 7 wspaniale zaprezentowały  przygotowane z surowców wtórnych kreacje.  

Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Ziemi było sprzątanie naszej okolicy - Kadczy.   

 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

28 kwietnia  na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przez uczniów kl. VI pod opieką 

wychowawczyni. Szkolne obchody  miały za cel przybliżenie uczniom ważnych wydarzeń z XVIII 

wieku. Wszyscy mieli przypięte biało - czerwone kotyliony jako element obchodów Święta oraz znak 

naszej obywatelskiej wspólnoty. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

                  Wrocław leżący nad Odrą to cudowna stolica Dolnego Śląska o bogatej 

przeszłości, liczącej ponad 1000 lat. Jest to jeden z najciekawszych, a przy tym najpiękniejszych 

ośrodków miejskich w Polsce, niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Wrocław nazywany 

Kwiatem Europy zachwyci każdego - piękna architektura, urocze zaułki, zielone połacie, knajpki 

z niecodziennym klimatem, prężnie działające ośrodki kulturalne i rekreacyjne oraz niepowtarzalna 

atmosfera ogólna miasta sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. 

Już przy pierwszej wizycie urzekło mnie to miasto. Swe bogactwo, znaczenie i różnorodność 

kulturową Wrocław zawdzięcza kontaktom handlowym pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami od 

najdawniejszych czasów i choć był on przez pewien okres pod obcym panowaniem, polskość nigdy się 

w nim nie zatraciła.  

Atrakcje we Wrocławiu 

Jedną z największych atrakcji we 

Wrocławiu, jest obecnie Sky Tower. 

To nowy symbol miasta - najwyższy 

biurowiec w Polsce liczący 212 m! 

Mieści się tu m.in. centrum handlowe, 

a na 49 piętrze powstał fantastyczny 

punkt widokowy, oblegany przez 

turystów. Ja również zachwycałam się 

rozciągającym się pode mną 

widokiem. 

 

 Turyści chętnie odwiedzają też 

popularne w całym kraju wrocławskie 

Zoo, tym bardziej, że w 2014 roku 

udostępniono tu niezwykle 

nowoczesne i piękne Afrykarium z akwariami, basenami i tunelami pełnymi afrykańskich stworzeń. To 

unikat nie tylko w Polsce, ale i na 

świecie. 

Ogromne wrażenie zrobił na 

mnie także klimatyczny Ogród 

Japoński stojący koło Hali Stulecia 

wpisanej na Listę Unesco. Ponadto 

niedawno koło Ogrodu Zoologicznego 

powstała nowa atrakcja Wrocławia - 

Kraina Miniatur. 

Mówiąc o atrakcjach 

Wrocławia nie sposób pominąć 

krasnali, słynnych wrocławskich 

krasnali, które dosłownie opanowały 

to miasto i stały się jego symbolem! Są na chodnikach, w zaułkach, na klombach, latarniach... A to tylko 

wybrane ciekawostki tego pięknego dolnośląskiego miasta, które, mam nadzieję, odwiedzicie w tym roku 

szkolnym. 

Przygotowała: Weronika Cebula z kl. VII  
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https://www.polskieszlaki.pl/dolny-slask.html
https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-japonski-we-wroclawiu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-japonski-we-wroclawiu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/hala-stulecia.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zabytki-unesco-w-polsce.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kraina-miniatur-we-wroclawiu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wroclawskie-krasnale.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wroclawskie-krasnale.htm


 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

 

 

                        Góra lodowa – ogólnie: zwarta bryła lodu, oderwana w wyniku procesu zwanego 

cieleniem lodowca  i pływająca po powierzchni wody lub osiadła na dnie. Światowa organizacja 

Meteorologiczna zawęża tę definicję do brył o powierzchni przekraczającej 300 m² i wystających ponad 

powierzchnię co najmniej o 5 metrów (mniejsze to: i odłamki góry lodowej – growlery ). Najnowsze 

informacje donoszą ,że od Antarkydy oderwała się góra lodowa 11 razy większa od Warszawy. Antarktyda 

jest tak odległa, że ignorujemy nawet gwałtownie topniejącą Arktykę,  pomimo, że  ma ogromny wpływ na 

klimat w Polsce. Kiedy u nas jest lato, na Antarktydzie panuje zima, a więc czas, kiedy teoretycznie lód 

szelfowy powinien być bardziej stabilny, ale jednocześnie targają nim silne wiatry . Pod wpływem wiatru 

i topnienia ich fragmenty mogą zostać oderwane i popłynąć w świat w postaci gór lodowych, które stopniowo 

rozdzielają się na coraz mniejsze bloki, a w końcu roztapiają się w cieplejszych wodach.   

Góry lodowe są zwykle barwy białej lub biało-szarej - wynika to z tego, że składają się ze śniegu i lodu, 

odbijającego promienie słoneczne w całym zakresie promieniowania widzialnego. Dodatkowo, 

niejednorodność lodu powstającego w wyniku kompresji śniegu, związana z obecnością licznych 

pęcherzyków powietrza i innych zanieczyszczeń powoduje odbijanie i rozpraszanie promieni słonecznych 

padających na lód
[1} 

Topnienie części góry lodowej zanurzonej w wodzie zachodzi pod wpływem rozpuszczania lodu przez słoną 

wodę morską (mniejsze znaczenie) i topnienie powodowane przez przekazywanie ciepła z wody do lodu.     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Julia Zielonka z kl. V 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

              10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

1.Spożywaj posiłki regularnie: od czterech do pięciu posiłków co 3–4 godziny-zapewnisz sobie mnóstwo 

energii! 

2.Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak największej ilości. Powinny one stanowić co najmniej 

połowę naszych codziennych posiłków. Zawierają mnóstwo cennych składników i są źródłem wielu 

niezbędnych witamin, substancji mineralnych. 

3.Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. Żywność bogata w błonnik wspomaga 

prawidłowe funkcjonowanie systemu trawiennego i obniża ryzyko zachorowania na różne rodzaje 

nowotworów. 

4.Codzienne spożywaj co najmniej dwie duże szklanki mleka. Można je zastąpić innymi produktami 

mlecznymi, na przykład jogurtem, kefirem i – częściowo – serem. 

5.Ograniczaj spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg 

tygodniowo. Uzupełniaj dietę rybami, nasionami roślin strączkowych i jajami. 

6.Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi. 

7.Unikaj spożywanie cukru i słodyczy. Zastępuj je owocami i orzechami. 

8.Nie dosalaj potraw i jedz produkty z niską zawartością soli. W zamian wykorzystuj zioła, które mają 

cenne składniki i wzbogacają smak.Nadmiar soli powoduje nadciśnienie i choroby serca. 

9.Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie. 

10.Dokładnie gryź i przeżuwaj! Dokładne gryzienie pokarmu umożliwia sokom żołądkowym znacznie 

szybsze trawienie. 

Przygotowali: Jan Borek, Wiktor Kwiatkowski z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

   TENIS STOŁOWY 

        Tenis stołowy (znany też jako ping-

pong) – gra, w której uczestniczą 2 (gra 

pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra 

podwójna – debel, mikst), polegająca na 

odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała 

nad siatką lub obok siatki na drugą połowę 

stołu. Piłeczka może uderzyć o stół tylko raz 

(na połowie przeciwnika), niedozwolone jest 

odbijanie piłeczki z powietrza, tak jak to ma 

miejsce w tenisie. Punkty przyznawane są 

m.in. za uderzenia, których przeciwnik nie 

odebrał. Tenis stołowy jest jedną 

z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc 

pod uwagę liczbę zawodników 

uprawiających ten sport. 

Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników niezwykle energicznych 

ruchów i reakcji. Rozgrywka polega przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej piłce, by sprawić 

przeciwnikowi jak najwięcej trudności przy jej odbiorze. Od 2001 roku, kiedy zasady tenisa stołowego 

miejscami dość istotnie się zmieniły, set rozgrywany jest do momentu, w którym któryś z zawodników 

zdobędzie 11 punktów (wcześniej 21). Zwykle gra się do 3 wygranych setów, lub 4 (na imprezach 

wyższej rangi np. mistrzowskiej) 

Tenis stołowy narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku. Z biegiem czasu, kiedy gra stawała się coraz 

bardziej popularna (szczególnie wśród zamożniejszych Anglików) postanowiono sprzedawać sprzęt do 

gry (wcześniej służyły do tego przedmioty używane codziennie). Wkrótce pojawiły się też popularne 

nazwy powstałe od charakterystycznego dźwięku odbijanej piłeczki, takie jak ping pong czy whiff whaff. 

Ta pierwsza została nawet zastrzeżona w 1901 roku przez angielskiego producenta sprzętu J. Jaques & 

Son Ltd. Ping pong był używany jako nazwa w czasie gry drogim sprzętem Jaquesa, choć w tym samym 

czasie inni producenci używali nazwy „tenis stołowy”. Podobna sytuacja miała miejsce w Stanach 

Zjednoczonych, gdy Jaques sprzedał prawa do nazwy ping pong firmie Parker Brothers. Kolejną zmianę 

wprowadził James Gibb, angielski entuzjasta tenisa stołowego, który po wycieczce do USA w 1901 

zaczął używać piłeczki z celuloidu. Ważna data dla tenisa stołowego to rok 1903, kiedy to E.C. Goode 

wprowadził okładziny przyklejane do deski. Na początku XX wieku gra bardzo szybko się rozwijała, 

nabywała kolejnych swoich zwolenników, a w 1902 odbyły się nawet nieoficjalne mistrzostwa świata. W 

1921 został założony angielski Związek Tenisa Stołowego (ang. Table Tennis Association), a w 1926 

powstała Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ang. International Table Tennis Federation). W 

Londynie odbyły się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w roku 1926. Kolejną przełomową datą dla tej 

dyscypliny sportu był rok 1988, kiedy to tenis stołowy po raz pierwszy pojawił się w programie igrzysk 

olimpijskich w Seulu.                                                                                                            

                         Przygotował: Piotr Kwiatkowski z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

Sorbet truskawkowy 

4 porcje                                                    

Aby zrobić sorbet truskawkowy potrzebujemy 

minimum 6 godz. i 25 minut. 

Składniki: 

 - 1 kg truskawek 

 - 1 szklanka cukru. 

Przygotowanie: 

1. Zagotuj 1 szklankę wody z cukrem (mieszając). 

Ostudź. 

2. Truskawki umyj, usuń szypułki i zmiksuj 

z zimnym syropem zrobionym wcześniej. 

3. Wstaw do zamrażarki i co 2 godziny mieszaj. Po 

sześciu godzinach będzie gotowy. 

4. Rozłóż do pucharków i udekoruj listkiem melisy.           

Smacznego :) 

 

 
     Przygotował: Patryk Gadzina  z kl. III 

 HUMOR 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 8 

MAJ  2018  

 


