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 NA  POWITANIE  

   

DRODZY CZYTELNICY! 

To kolejny, marcowy  numer naszej gazetki, w którym zostały 

zamieszczone artykuły z życia szkoły i nie tylko. Mamy nadzieję, 

że znajdziecie coś, co Wam przypadnie do gustu . 

Zapraszamy do lektury 

Opiekunki 

 

Spełnienia wszystkich 

marzeń, 

zadowolenia z siebie, 

radości życiowej 

i aby każdy kolejny dzień 

był Dniem Kobiet 

życzymy Wam wspaniałe,  

niepowtarzalne Panie 

i Dziewczyny! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

WYJAZD DO KINA 

           5 lutego 2018r. uczniowie kl. IV - V obejrzeli film pt. "Cudowny chłopak" w kinie "Helios" 

w Nowym Sączu. 

SPOTKANIE Z MALTAŃSKĄ SŁUŻBĄ MEDYCZNĄ   

            7 lutego 2018r. w naszej szkole gościliśmy członków 

krynickiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej. 

Na zaproszenie ks. Krzysztofa Ceglarza przybyli młodzi 

wolontariusze oraz ks. Andrzej Faron, który jest organizatorem 

i szefem krynickiego oddziału. Goście zaprezentowali metody 

udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzili szkolenie dla 

grupy młodszych i starszych uczniów. Na zakończenie pokazu 

można było obejrzeć wyposażenie ambulansu, z którego 

w nagłych wypadkach korzystają maltańczycy. 

KONKURS WOKALNY 

           7 lutego 2018r. przedstawiciele kl. 0 – VII wzięli udział w konkursie wokalnym pod hasłem 

„Rozwiń talent”, który był rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych. Zgłoszeni do konkursu uczniowie 

wykonywali utwory dziecięce z towarzyszeniem podkładu muzycznego.  

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

           8 lutego 2018r. odbyły się szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło 

udział 13 uczniów z kl. IV – VII. Biorąc pod uwagę wyniki z testów, uzyskane w obu etapach (łącznie), 

komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców Turnieju: I m. Michał Pogwizd, II m. Mirella Hebda i Oliwia 

Pasoń, III m. Angelika Smoroń.  

RAJD NA PRZEŁĘCZ PRZYSŁOP 

           9 lutego 2018 r. 14- osobowa grupa uczniów klasy VII naszej szkoły (z wychowawczynią) wzięła 

udział w III Historyczno-Edukacyjnym Rajdzie na Przełęcz Przysłop zorganizowanym w związku z 74  

rocznicą obławy niemieckiej na partyzancki oddział AK „Wilk”. 

Na miejscu zbiórki (Obidza-Krupówki) zameldowali się o godzinie 8:00, tam otrzymali mapę szlaku 

i rozkazy. Jako sformowana drużyna zaopatrzeniowa, zwerbowana i przeszkolona, mieli dotrzeć na 

Przysłop, aby spotkać się z dowódcą oddziału partyzanckiego „Wilk”. Aby dostać się do obozu 

partyzanckiego, musieli poruszać się wyznaczonym szlakiem i przejść przez cztery kontrole (w tym dwie 

niemieckie). Na wrogich posterunkach podawali zmyślony cel podróży (należało wykazać się 

kreatywnością) i posłużyć się fałszywą kenkartą. Na posterunkach partyzanckich wpływ na ocenę grupy 

miała umiejętność przeprowadzenia zbiórki oraz przekazanie raportu z podróży w pozycji zasadniczej 

przez dowódcę drużyny (Adrian Krzak). Musieli uważać na Niemców, ale nie mogli ich ominąć (jeden 

z naszych, będących na czujce, został złapany przez Niemca). Każdemu posterunkowi przekazywali 

swoją kartę zadań do oceny. Należało się także wykazać wiedzą historyczną. Na Przysłop dotarli 

w południe. Czekał tam na nich gorący żurek z kiełbasą i herbata, mogli się także zintegrować z innymi 

grupami przy wspólnym ognisku. O godzinie 13:00 rozpoczęły się uroczystości przy pomniku. Najpierw 

odśpiewano hymn państwowy i odmówiono modlitwę za rozstrzelanych partyzantów, a później był Apel 

Poległych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę.  
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

                                                 Wielki Mur Chiński 

W 1987 roku został wpisany na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, a 7 lipca 2007 ogłoszono 

go jednym z siedmiu nowych cudów świata. 

Według mnie jest to ciekawy zabytek. 

        Zbiorcza nazwa systemów obronnych 

składających się z zapór naturalnych, sieci, 

fortów i wież obserwacyjnych oraz (w 

najbardziej strategicznych miejscach) murów 

obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub 

kamiennych, osłaniających północne Chiny 

przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu.  

          Osobne odcinki muru budowane były przez poszczególne państewka feudalne. Połączenie budowli 

w jeden zespół, służący do obrony przed koczowniczymi plemionami mongolskimi i strzegący biegnącego 

w pobliżu Jedwabnego Szlaku, nastąpiło w czasie panowania pierwszego cesarza z dynastii Cin (Qin) Szy 

Huang-ti (221-210 p.n.e.). Jego szerokość u podstaw wynosi ok. 6,5 m, zaś wysokość 9 m. Na górze mur 

ma 5,5 m szerokości - wystarczająco, aby mogła po nim maszerować piechota po 10 żołnierzy w szeregu 

albo kawaleria po 5 koni w szeregu. Doniesienia prasowe, według których łączna długość budowli ma 

wynosić 8851,8 km i składać się odpowiednio z 6259,6 km – murów wzniesionych ludzką ręką, 2232,5 

km – barier naturalnych, takie jak rzeki i wzgórza i 359,7 km rowu, pochodzą najprawdopodobniej 

z doniesienia China Daily. Umocnienia w różnych epokach wznoszono w różnych miejscach, 

w zależności od bieżącej sytuacji politycznej; warunki naturalne powodowały, że część z nich budowano 

w tych samych, kluczowych punktach (np. na przełęczach górskich). Wbrew wielu przekonaniom Mur 

Chiński nie może być widziany ludzkim okiem z powierzchni Księżyca. Kosmiczny mit, który mówił, że 

Mur jest widoczny z księżyca, narodził się już w XVIII w. W 1932 r. spopularyzował go podróżnik 

Richard Halliburton w drugiej Księdze cudów. W ścianach nie zamurowano kości zmarłych robotników. 

Do dziś w chińskich opowieściach żywa jest legenda z czasów cesarza Qin Shi Huangdi o niejakiej Meng 

Jiang. Jej mąż został wezwany przez okrutnego cesarza do pracy, po czym zmarł z wycieńczenia. Żona 

płakała przez 10 dni, aż fragment muru runął i odsłonił kości nieboszczyka. Ta opowieść ma wiele wersji 

– w jednej z nich Meng Jiang rzuca się nawet do rzeki, bo cesarz okrutnik zamierzał ją poślubić.  

W każdym razie nieprawdą jest, że w murze byli chowani zmarli robotnicy. Ówcześni inżynierowie 

wiedzieli, że rozkładające się ciała mogłyby osłabić strukturę budowli. Tak jak nasiona, które znalazłyby 

się w ubitej ziemi.  

                                                

                                                                     Przygotowała: Emilia Owsianka z kl. VII                                                                                                                                           
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

TĘCZA 

Tęcza -  zjawisko optyczne i meteorologiczne, występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego 

łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania 

słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropli wody (np. deszczu lub mgły) 

mających kształt zbliżony do kulistego. 

Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, powodującego różnice w kącie załamania światła 

o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza. 

Światło widzialne jest postrzegalną wzrokiem częścią widma promieniowania 

elektromagnetycznego i w zależności od długości fali postrzegane jest w różnych barwach. Kiedy światło 

słoneczne przenika przez kropelki deszczu, woda rozprasza światło białe (mieszaninę fal o różnych 

długościach) na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach) i oko ludzkie postrzega 

wielokolorowy łuk. 

Pomimo faktu, że w tęczy występuje niemal ciągłe widmo kolorów, wyszczególnia się z reguły następujące 

barwy: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz 

łuku). 

Najczęściej obserwowana jest tęcza główna, lecz mogą pojawić się także tęcze wtórne i następne oraz kilka 

opisanych poniżej zjawisk optycznych, towarzyszących tęczy. Tęcza powstaje naprzeciw słońca i nie należy 

jej mylić ze zjawiskiem halo, które występuje wokół słońca, a powstaje w wyniku innych zjawisk 

optycznych
[4]

. 

Tęcza pojawia się często w mitologii, religii, literaturze i sztuce. Tęczowa flaga stanowiła 

symbol masońskiego zakonu Order of the Rainbow Girls (7 barw). Flagę z sześcioma barwnymi pasami (bez 

koloru indygo) ustanowiły za swój symbol osoby LGBT. 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Przygotowali: Karol Janik i Kacper Nakielski z kl. V   

④ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6 

MARZEC 2018  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Optyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszczepienie_światła
https://pl.wikipedia.org/wiki/Światło_widzialne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_słoneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_słoneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Refrakcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbicie_fali
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspersja_(optyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widmo_(spektroskopia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_elektromagnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_elektromagnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widzenie_fotopowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widmo_optyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Widmo_emisyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwy_proste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_pomarańczowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_żółta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_zielona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_niebieska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indygo_(barwa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_fioletowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halo_(zjawisko_optyczne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tęcza#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Rainbow_Girls
https://pl.wikipedia.org/wiki/LGBT


  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Historia Tłustego Czwartku 

 

W kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem, znany także jako zapusty. 

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, 

wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub 

chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie 

zapijano wódką. 

Historia tłustego czwartku sięga czasów starożytnych, kiedy to w Rzymie bawiono się hucznie, by 

powitać nadchodzącą wiosnę i pożegnać zimę. Wtedy ludzie zajadali się tłustymi mięsami i popijali je 

alkoholem, do których zajadano pączki, robione z ciasta chlebowego. Nie były one słodkie, lecz 

nadziewane słoniną. 

W naszej tradycji tłusty czwartek to zawsze ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Jako że  

Wielkanoc jest świętem ruchomym,Tłusty Czwartek nie wypada co roku w ten sam dzień. 

Dzień ten był kiedyś początkiem Tłustego Tygodnia, czyli czasu wielkiego obżarstwa. Pozwalano 

sobie na ogromne ilości tłustych mięs, kapustę ze skwarkami, słoninę. Dlatego też ostatnie dni karnawału 

nazywano wtedy mięsopustem, zapustem lub ostatkami. Należało najeść się do syta i wybawić przed 

zbliżającymi się 40 dniami postu, kiedy katolicy powinni zachować wstrzemięźliwość i umiarkowanie 

także w jedzeniu i piciu. 

Inaczej obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce, czyli tamtejszy Combrowy Czwartek. Według 

legendy pochodzącej z XVII wieku, w ostatni czwartek karnawału zmarł wójt Combr, który zakazywał 

handlować przekupkom na krakowskim rynku. W każdą rocznicę jego śmierci handlujące kramarki 

urządzały wielką i huczną zabawę. Zaczepiały mężczyzn i za krzywdę jaką niegdyś doznawały od wójta 

Combra, brały na nich odwet, np. ściągającz nich okrycie lub zmuszając do tańca.Tradycja jedzenia 

pączków na słodko pojawiła się w Polsce w XVI wieku. Dawniej przygotowując te słodkie drożdżowe 

ciastka do środka niektórych wkładano orzechy i migdały, a osoba, która trafiła akurat na pączek 

z „niespodzianką” miała cieszyć się szczęściem przez całe życie. 

 

 

Przygotowały: Milena Iwańska i Linda Kozik z kl. IV 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6 

MARZEC  2018 ⑤ 
 



 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

      CIEKAWOSTKI O SPORCIE 

PŁYWANIE 

Czy wiesz że pływanie jest w programie igrzysk olimpijskich od samego początku. Od igrzysk w 1908 r. 

zaczęto organizować zawody w krytych pływalniach. 

KOSZYWÓWKA 

Polska koszykarka, Małgorzata Teresa Dydek-Twigg, była prawdopodobnie najwyższą profesjonalną 

koszykarką na świecie. Jej wzrost podawany w mediach wahał się od 213 do 218 cm. 

SZACHY 

Teoretycznie najdłuższa gra w szachy może zawierać nawet 

do 5949 ruchów!!!  

 

ZAPASY 

Najstarsze zapisy o zapasach pochodzą z około 5000 r p.n.e. 

Kung-fu 

Początkowo techniki walki były wykorzystywane głównie do obrony przed zwierzętami, jednak z czasem 

coraz większego znaczenia nabierała samoobrona przed drugim człowiekiem. 

Podnoszenie ciężarów 

Adrian Zieliński, zdobywając w 2014 roku tytuł mistrza Europy, dołączył do wąskiego grona polskich 

ciężarowców, którzy na swoim koncie mają tytuł mistrza olimpijskiego, mistrza świata i mistrza Europy – 

tzw. Ciężarowa Korona. 

Taniec 

Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu jak: łyżwiarstwo figurowe, pływanie 

synchroniczne i gimnastyka artystyczna. 

Hokej na lodzie 

Na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważniejsza na świecie klubowa liga 

hokejowa świata NHL. 

Kolarstwo 

Za twórcę kolarstwa górskiego uważa się najczęściej Gary'ego Fishera, który w 1979 r. jako pierwszy 

wpadł na pomysł produkcji rowerów przystosowanych do jazdy w trudnym terenie. 

                                                       Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

  PRZEPIS  NA  OPONKI 

 Składniki: 

1kg mąki, 1kg sera białego(twaróg) 

1,5 szklanki cukru  

1 torebka cukru waniliowego 

3-4 jajka  

2 łyżeczki sody oczyszczonej  

pół kostki masła lub margaryny  

cukier puder do posypania  

olej do smażenia 

 

Ser przepuścić przez maszynkę do mielenia, dodać 

wszystkie składniki i wyrobić ciasto na jednolitą 

masę. Wałkować na grubość pół centymetra, 

wykrawać szklanką krążki, w każdym z nich wyciąć 

środek kieliszkiem. Smażyć na bardzo gorącym 

tłuszczu.  Po usmażeniu posypujemy cukrem 

pudrem.                                                      
                                                                                                                               

 

 
         

 

 

 

 

Przygotował: Dominik Wielosik  z kl. III 

 HUMOR 
 

Przed egzaminem student pyta studenta: 

- Powtarzałeś coś? 

- Tak. 

- A co? 

- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

 

Mama pyta swego synka:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem. 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

 

 

 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, jak wysoka jest szkoła 

- Z metr. 

- A skąd Ci coś takiego przyszło do głowy? 

- Bo ja mam jej po dziurki w nosie 

 

Podchodzi kolega do nowego ucznia i mówi: 

-Nowy? 

-Nie, wyprany w Perwolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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