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 NA  POWITANIE  

     

Wiosna blisko  

Kiedy w termometrach 

podnosi się rtęć. 

Kiedy to ze śniegiem deszcz 

pada na zmianę. 

Wiadomo, że wiosna przyjść 

ma do nas chęć 

i ze słońcem układa swe 

zielone plany. 

 

A w rynnach, co milczały 

przez calutką zimę. 

Raz po raz jakieś szmery słychać, jakieś trzaski. 

A my bez futrzanych rękawic chodzimy 

i śnią się nam parasole w kolorowe paski. 

 
„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, wiosna, ach to ty!” Tak śpiewał Marek 

Grechuta, tak też każdemu z nas kojarzy się wiosna - z ciepłem, radością, coraz 

dłuższymi dniami pełnymi niesamowitych przygód. Wiosną wszystko jest 

magiczne, życie budzi się na nowo. więcej „bujamy” w obłokach, nie bierzemy 

do siebie wszystkiego „na serio”. I to w tej porze roku jest najpiękniejsze. „Gdzie 

kwitnie kwiat –musi być wiosna, a gdzie jest wiosna –wszystko wkrótce 

zakwitnie”. Trudno nie zgodzić się ze słowami niemieckiego poety Friedricha 

Ruckerta. 

 Po chłodnej, mało przyjemnej zimie znów odkrywamy świat. Cieszy nas 

skrawek trawy widocznej spod topniejącego śniegu, śpiew ptaków, słońce. 

Pozbywamy się szalików, czapek i kozaków. Każdemu poprawia się humor, bo 

jak tu się nie cieszyć, gdy za oknem wszystko śpiewa.  

Uczniom ta pora roku kojarzy się z wycieczkami szkolnymi, biwakami, 

beztroską 

 i zbliżającymi się wakacjami. Częstsze spotkania z przyjaciółmi, długie spacery, 

jazda na rowerze,  możliwość biegania, grania w piłkę na zewnątrz powoduje, że 

dzieci czują się wprost fantastycznie. Wstawanie o szóstej rano nie będzie 

oznaczało ciemnego pokoju i chęci pozostania jak najdłużej w łóżku. Grube 

swetry odejdą w niepamięć, podobnie jak kurtki.  

Tak więc gdy ujrzycie pierwsze oznaki wiosny, wyjdźcie na zewnątrz, nabierzcie 

świeżego powietrza do płuc i delektujcie się wiosenną chwilą. Przed nami coraz 

dłuższe i coraz cieplejsze dni... 
                                                                                                     Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Konkurs  „Pomaganie jest fajne” 

17 lutego 2017r. został rozstrzygnięty konkurs na wierszyk-rymowankę w ramach Ogólnopolskiego 

Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”. Konkurs był skierowany do uczniów klas I-VI i został 

podzielony na dwie kategorie wiekowe: kl. I-III oraz Kl. IV-VI.  Komisja w składzie: Zaremba Barbara, 

Szwarkowska Anna oraz Karabin Małgorzata wyłoniła następujących zwycięzców: 

Grupa młodsza:  
I miejsce – Łucja Jawor kl.III 

II miejsce – Nikola Niemiec kl. III 

III miejsce – Daria Ciągło kl.III 

Wyróżnienia: Jakub Nieckarz kl.III  Kamila Zaremba kl.III  Linda Kozik kl.III Miłosz Waligóra kl. III 

Grzegorz Baziak kl. III 

Grupa starsza:  

I miejsce – Kozik Martyna, kl. V 

II miejsce – Cebula Weronika, kl. VI 

III miejsce – Pasoń Oliwia, KL. IV 

Wyróżnienia: Haza Aleksandra, kl. V, Waruś Regina, kl. VI, Nakielski Kacper, kl. IV, Janik Karol, kl. 

IV, Turek Alicja, kl. IV 

Wyjazd do kina 

22 lutego 2017r. uczniowie z klas I – IV wraz z wychowawczyniami wybrali się do kina „Sokół”            

w Nowym Sączu na film edukacyjny „Był sobie pies”.  Dzieci z zaciekawieniem oraz głośnym śmiechem 

oglądały niezwykłe przygody psa Baileya, który poszukiwał  odpowiedzi na pytanie „Jaki jest sens 

życia?”. Pobyt w kinie dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń oraz utwierdził  w przekonaniu, że 

pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. 

Szkolny Etap OTWP 

22 lutego 2017 roku odbył się finał szkolnego etapu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym 

wzięło udział 13 uczniów z klas IV – VI, którzy wygrali eliminacje klasowe. 

Wyniki etapu szkolnego przedstawiają się następująco: 

I  miejsce – Damian Stolarski (kl. VI) 

II miejsce – Oliwia Pasoń (kl. IV) 

III-IV miejsce – Joanna Olszak (kl. VI), Michał Pogwizd (kl. IV) 

Laureaci etapu szkolnego: Damian Stolarski, Oliwia Pasoń, Joanna Olszak i Michał Pogwizd będą 

reprezentować naszą szkołę na etapie gminnym OTWP w dniu 9 marca 2017 oraz otrzymają nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców 

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

      

L O N D Y N 
 

 

 

 - stolica Wielkiej Brytanii, położony jest                          

w południowej Anglii nad Tamizą, 64 km od jej ujścia do 

Morza Północnego. Pod względem liczby mieszkańców 

Londyn jest jedną z największych aglomeracji miejskich 

świata. 
 

"Jeśli jesteś znudzony Londynem, jesteś znudzony 
życiem" 

Samuel Johnson, pisarz angielski 

 

 

15 powodów, by pokochać Londyn 

1. Londyn poza tym, że jest stolicą UK, spokojnie może zostać określony mianem stolicy świata - 

stanowi zlepek praktycznie wszystkich kultur globu.  

2. W niedzielne i sobotnie popołudnia oraz w wieczory pozostałych dni tygodnia, trwają mecze 

odznaczające się niepowtarzalną atmosferą. Londyn może poszczycić się 13 profesjonalnymi 

klubami piłkarskimi.  

3. W Londynie znajduje się około 3,800 pubów, 6,100 restauracji i ponad 40,000 sklepów. 

4. Dzieci wręcz uwielbiają wizyty w V&A Museum of Childhood, które niedawno przeszło 

generalny remont. Odwiedzający mogą podziwiać niezwykle szeroka kolekcję wszelkich gier                

i zabawek. 

5. Czy istnieje coś bardziej angielskiego niż popołudniowa herbatka? Londyn to prawdziwy skarbiec 

uroczych i klimatycznych tea-time lokali. 

6. Miłośnicy architektury mogą na co dzień cieszyć oko mieszanką nowoczesnego stylu oraz 

tradycyjnych budowli. 

7. Vauxhall City Farm posiada wielki, ekologiczny ogród oraz wiele gatunków zwierząt. To 

niespotykane miejsce, w sercu wielkiego miasta pozwala na bliski kontakt z naturą. 

8. Zwiedzanie Londynu nie musi być drogie. Wszystkie główne muzea i galerie sztuki oferują 

darmowe wejścia, często mają miejsce występy teatrów ulicznych. 

9. Posiadający 90,000 miejsce siedzących Wembley Stadium to miejsce koncertów największych 

gwiazd muzyki oraz rozgrywek meczów footbolowych. 

10. W Londynie znajduje się przeszło 150 teatrów. 

11. To chyba najlepsze miasto do studiowania. Niezliczona ilość bibliotek (nie tylko 

specjalistycznych) gwarantuje, że znajdziemy każdą interesującą nas książkę. Studenci z innych 

krajów mają świetna okazję do szybkiej i przyjemnej nauki angielskiego. Warto wspomnieć                   

o niezwykle wysokim poziomie edukacji!  

12. Osoby zainteresowane modą znajdą tutaj niezliczoną ilość tzw. vintage shops. 

13. W Londynie (w porównaniu do Wielkiej Brytanii) najrzadziej jest deszczowa, brzydka pogoda! 

14. To jedno z najbardziej zielonych miast świata. 

15. Greenwich i południk zerowy daje niepowtarzalną okazję żeby równocześnie stanąć na półkuli 

wschodniej i zachodniej.  

Przygotowała: Joanna Olszak, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

JENOT  

Jenot, gatunek drapieżnego ssaka należącego do 

rodziny psowatych. 

 

BUDOWA CIAŁA 

Jest to ssak średniej wielkości – z wyglądu 

przypomina niewielkiego psa lub szopa pracza. 

Tułów ma długi, a kończyny krótkie. Ogon 

stosunkowo krótki, gruby i puszysty. Głowa mała,             

o krótkim spiczastym pysku i krótkich 

zaokrąglonych uszach. Po bokach głowy, na 

policzkach, wyrastają mu długie włosy, tworzące 

charakterystyczne żółtawe „bokobrody”. Ubarwienie 

futra jest zmienne, najczęściej płowo-bure lub 

brunatno-szare z czarnym nalotem. Na pysku ma czarną plamę, która obejmuje oczy, policzki i bokobrody, 

tworząc charakterystyczną maskę. Ma długą, gęstą i puszystą sierść. Cechą bardzo charakterystyczną jest 

znamię w kształcie „krzyża” utworzony z czarnych włosów na grzbiecie, łopatkach i ogonie. Umaszczenie 

zimowe jest ciemniejsze od letniego. 

 

POŻYWIENIE 

Jest drapieżnikiem, ale dużą część jego pożywienia stanowią też rośliny. Poluje głównie nocą. Ofiarami jego 

polowań są drobne gryzonie oraz jaja i pisklęta ptaków gniazdujących na ziemi. Nie gardzi także drobniejszą 

zdobyczą: ślimakami, owadami, skorupiakami i drobnymi kręgowcami.  

 

WYSTĘPOWANIE 

Występuje w Azji i Europie, choć jego pierwotnym obszarem występowania był Daleki Wschód. W 1939 

roku został sprowadzony do europejskiej części Związku Radzieckiego ze względu na swoje wartościowe 

futro - został zaaklimatyzowany na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Stąd samorzutnie rozprzestrzenił się po 

Europie. Obecnie spotykany również w Skandynawii, Rumunii i Niemczech. W Polsce zanotowano jego 

obecność w środowisku naturalnym po raz pierwszy w roku 1955 w Puszczy Białowieskiej. Występuje na 

terenie całego kraju, najliczniej w północno-wschodnich województwach.  

 

TRYB ŻYCIA 

Występuje przede wszystkim w dużych lasach i różnego rodzaju mniejszych zadrzewieniach. Lubi przebywać 

w pobliżu wody. W dzień ukrywa się w norach. Rzadko jednak kopie je sam, przeważnie wykorzystuje nory 

wykopane przez borsuka lub lisa. Czasami kryje się w dziuplach drzew. Można go spotkać również                          

w stogach słomy.  

 

CIEKAWOSTKA 

Jenot jest łatwy do oswojenia, mało agresywny. Nie jest zagrożony wyginięciem. Jako jedyny z psowatych 

zasypia na zimę. Futro jenota jest wykorzystywane przy produkcji kurtek, najczęściej jako ozdoba kaptura. 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 

④ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6 

MARZEC 2017  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupiaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleki_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Radziecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Skandynawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82owieska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nora_%28etologia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borsuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziupla
https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C3%B3g_%28rolnictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oma


  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

SMOG - CO TO TAKIEGO? 

Przyczyn SMOGU , czyli zanieczyszczeń 

powietrza jest kilka:  

 domowe piece grzewcze, 

 elektrownie węglowe i zakłady 

przemysłowe, 

 transport samochodowy. 

 

SMOG W POLSCE! 

Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM 2.5 

znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce są kolejno: 

 Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina i Nowy Sącz. Po 

zamontowaniu monitoringu zapylenia miast, do najbardziej zanieczyszczonych zaliczają się także Gliwice oraz 

Zabrze. W większości tych miejscowości smog powodowany jest tzw. niską emisją (znaczne nagromadzenie 

emitorów o wysokości do 40 metrów nad poziom gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej 

powierzchni). Smog w Polsce występuje więc głównie w sezonie grzewczym (wrzesień-kwiecień). W styczniu 2017 

w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów zostały 

przekroczone nawet o ponad 3000%. Według Głównego Inspektora Sanitarnego poziomy alarmowe (300 

mikrogramów na metr sześcienny, kiedy to samorządy powinny podjąć specjalne doraźne działania) przekroczone 

zostały  w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim. 

SMOG- nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza 

wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej 

pogody. 

Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie 

dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować 

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog 

powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory 

oraz przewlekłą chorobę płuc , jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci . 

Jak dobrze, że mieszkamy w KADCZY  wśród lasów, rzek i łąk możemy oddychać powietrzem dobrej jakości. 

Niestety nie jest ono idealne. Dlatego musimy wszyscy zadbać o to aby było jeszcze bardziej czyste, przejrzyste      

i bez zanieczyszczeń. TY też możesz zrobić coś dobrego dla naszego powietrza.  

     

  Przygotowała: Julia Zielonka z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

  

Łukasz Fabiański 

Polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w walijskim klubie Swansea City 

oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006 oraz Mistrzostw 

Europy 2008 i 2016. 

Początki kariery 

Łukasz Fabiański urodził się 18 kwietnia 1985 w Kostrzynie nad Odrą,                                   
a wychowywał się w Słubicach skąd pochodzi jego rodzina. Swoją karierę piłkarską 
rozpoczął w roku 1999 w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Następnie, w wieku 
15 lat dołączył do MSP Szamotuły. W trakcie swojej kariery grał następnie                           
w drużynach seniorskich Lubuszanina Drezdenko, Sparty Brodnica oraz Mieszka 

Gniezno.Zawodowy kontrakt podpisał w 2004 z Lechem Poznań. W tym samym roku był również na stażu                       
w Arsenalu, jednak ostatecznie odrzucił ofertę kontraktu i wrócił do Polski. W drużynie Lecha, był rezerwowym.     
W grudniu 2005 wystąpił w meczu kadry "B" prowadzonej przez Edwarda Klejndinsta ze Szkocją, a swój debiut                    
w reprezentacji Polski zaliczył w meczu z Arabią Saudyjską rozegranym 28 marca 2006 . W reprezentacji Polski 
rozegrał 35 meczów. 

Kariera reprezentacyjna 

15 maja 2006 został powołany do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006. 21 listopada 2007 
rozegrał swój pierwszy mecz o punkty w reprezentacji – w zremisowanym 2:2 meczu z Serbią.W maju 2012 został 
powołany do szerokiej kadry na Euro 2012, jednak opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji barku wykluczającej go 
z gry. W 2014, w jesiennych meczach Eliminacji Mistrzostw Europy 2016 wraz z Arturem Borucem pełnił rolę 
rezerwowego bramkarza Reprezentacji Polski. 18 listopada zagrał  w zremisowanym meczu towarzyskim ze 
Szwajcarią. 29 marca 2015 został pierwszym bramkarzem w eliminacyjnym meczu z Irlandią[1]. Mecz zakończył się 
wynikiem 1:1. 30 maja 2016 został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do kadry Polski na Mistrzostwa 
Europy 2016. Na turnieju pełnił funkcję drugiego bramkarza, jednak z powodu kontuzji Wojciecha Szczęsnego 
wystąpił w zremisowanym 0:0, drugim meczu fazy grupowej przeciwko reprezentacji Niemiec. Był to debiut 
Fabiańskiego na wielkim turnieju. Z powodu wspomnianego urazu Szczęsnego, rozegrał w bramce reprezentacji 
także wszystkie następne mecze Polski na Euro 2016, wpuszczając dwie bramki – po jednej w meczu 1/8 finału ze 
Szwajcarią (1:1 k. 5:4) i ćwierćfinałowym z Portugalią, po którym Polska odpadła z turnieju przegrywając 3:5                    
w rzutach karnych. 

 

Sukcesy 

Legia Warszawa: Mistrzostwo Polski: 2005/2006 

Arsenal Londyn:  Puchar Anglii: 2013/2014 

Indywidualnie: Najlepszy bramkarz Ekstraklasy: 2005/2006, 
2006/2007; Najlepszy bramkarz Premier League wg 
FourFourTwo: 2014/2015 

                                    

 Przygotowali: Milena Iwańska i Jakub Nieckarz z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

Sałatka wiosenna z jajkiem, 

rzodkiewką i fetą 

 

Składniki 

6 jajek ugotowanych na twardo 

duża główka sałaty masłowej 

3 ogórki 

2 pęczki rzodkiewki 

1 czerwona cebula 

100 g sera feta 

pęczek szczypiorku 
 

 

 

Sos 
3 łyżki majonezu 

3 łyżki śmietany 18% 

ząbek czosnku 

kilka kropel soku z cytryny 

sól pieprz do smaku 

 

Sposób przygotowania 

Oczyszczoną sałatę rwiemy na mniejsze 

kawałeczki. Cebulę siekamy w piórka. Ogórki 

obieramy i kroimy w 2 cm słupki. Rzodkiewkę 

oczyszczamy i kroimy w plasterki. Ser feta kroimy 

w kostkę. Podane składniki mieszamy. Układamy 

na 6 talerzach, Majonez mieszamy z śmietaną, 

przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz sokiem 

z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Na sałacie 

układamy jajka pokrojone w ćwiartki, polane 

sosem majonezowym i posypane pokrojonym 

szczypiorkiem 

 

 Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. V 

 

 HUMOR 
 

 Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich 

liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Ojciec pyta syna:  

- 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... 

 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia.  

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 

jedynkę za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 
 

- Zosiu- pyta nauczycielka matematyki - jak 

podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu 

harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

 

Przygotowali: Piotr Kwiatkowski i Patrycja Kozik        

z kl. V 

 

Nauczycielka przyrody pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam...  

 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia 

wzbudza tabliczka umieszczona obok mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć - 

pyta kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego 

nieboszczyka. 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki 

wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, proszę pana. 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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