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 OD  REDAKCJI  

  

Październik chodził drogą 

w wyrudziałym kaftanie, 

drzewom włosy malował 

jesiennymi farbami. 

 

Dobierał im kolory 

odpowiednio twarzowe 

jaskrawo-żółte klonom 

osikom - malinowe. 

 

Wystroił je paradnie 

ale w tym cały kłopot, 

że im wkrótce rozkradnie 

wszystkie barwy listopad. 

 

DRODZY  CZYTELNICY! 

 
Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym numerze 

„Kadeckiego Żaczka” w nowym roku szkolnym!  

Jesteśmy już o rok starsi, mądrzejsi, a przede wszystkim, mamy nadzieję, że 

wypoczęci i gotowi do nauki na nowe dziesięć miesięcy.  

Pewnie wspominacie jeszcze wakacje, morze, góry, jeziora, a być może jeszcze 

ktoś słyszy szum fal i czuje powiew bryzy... Jednak wakacje już za nami i czas 

wziąć się do pracy! 

 W każdym roku szkolnym jest coś nowego. W naszej gazetce także 

nastąpią zmiany. Chcieliśmy, aby kolejne numery opracowywane były przez 

większość uczniów, dlatego artykuły (a właściwie praca nad nimi) zostały 

przydzielone poszczególnym klasom. I tak: działem „Kącik literacki” zajmą się 

uczniowie klasy VI, „Zwierzęta świata” opracują dzieci z klasy III, „Ze 

szkolnego boiska” (sport) – uczniowie klasy V, „www – czyli warto wiedzieć 

więcej” (w miejsce wywiadów) – klasa IV, humor, rozrywka – klasa II, 

kolorowanka – klasa I.  

Nad opracowywaniem artykułów czuwać będą oczywiście wychowawcy klas,           

a nad całością (zebranie materiałów, skład) – opiekunki pisemka. Kolportażem 

gazetki zajmie się Rada Uczniowska Samorządu Szkolnego. 

Mamy nadzieję, że „Kadecki Żaczek” również w tym roku szkolnym 

spełni Wasze oczekiwania. 

Życzymy miłej lektury - 

Opiekunki 
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Umysłowe igraszki str. 7.  
  

 
 
 
 

Śmiej się z nami str. 7.  

 

 
 
 
 
 

Dla najmłodszych str. 8.  
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015.  
Uroczystym apelem rozpoczął się 1 września 2014r. o godz. 8:00 w naszej 
szkole nowy rok szkolny 2014/2015. Dyrektor szkoły, pan Stanisław  
Szwarkowski powitał zebranych uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, 
rodziców i nauczycieli, życząc powodzenia oraz  wytrwałości w nauce 
i pracy. 
Po uroczystej inauguracji uczniowie udali się z wychowawcami do swoich 
klas na pierwsze lekcje wychowawcze. 

 

                                                                                 
Apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

17 września odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 95 rocznicy wybuchu                     

II wojny światowej, który został przygotowany przez uczniów kl. VI pod opieką 

wychowawczyni, pani Krystyny Dziedzic. Społeczności szkolnej zostały przybliżone 

wydarzenia historyczne związane z atakiem Niemiec hitlerowskich oraz ZSRR na nasz kraj 

w 1939r. Poprzez wiersze i piosenki z tamtych lat uczniowie poprowadzili obecnych od 

chwili rozpoczęcia wojny aż do jej zakooczenia – w 1945r. Obchody uroczystości miały za 

cel oddanie czci tym, którzy za wolnośd naszej Ojczyzny oddali swe życie.  

 

   Akcja „Sprzątanie Świata”  

W dniach 18 – 22 września  uczniowie naszej szkoły przystąpili do corocznej akcji  

„Sprzątanie Świata”. Każdej klasie przydzielono rejon Kadczy, który należało 
wysprzątad. Uczniowie z zapałem zabrali się do pracy zbierając papierki, 
opakowania po napojach i słodyczach. Z przykrością należy stwierdzid (na 
podstawie zebranych śmieci), że głównymi sprawcami tego nieporządku są 
dzieci.  
Akcja ta powinna nam wszystkim uświadomid, jak ważna jest troska                                 
o środowisko naturalne. 

 

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 KĄCIK LITERACKI 

 

To miejsce warto odwiedzić 

 

Kalwaria Zebrzydowska 

Sanktuarium pasyjno - maryjne w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, zwane też ,,Polską Jerozolimą" należy 

do największych ośrodków kultu religijnego w Europie. 

Jeżdżę tam co roku, raz z tatą i bratem na Kult Męki 

Pańskiej, drugi - z dziadkiem na pielgrzymkę i czasami 

całą rodziną na Kult Maryjny. 

 

Centrum Kalwarii stanowi barakowa bazylika, w której cześć odbiera cudowny wizerunek Matki Bożej 

Kalwaryjskiej oraz zespołu 44 kościołów i kaplic wkomponowanych w malowniczy krajobraz Beskidu 

Makowskiego, zwanych popularnie Dróżkami Kalwaryjskimi.  

Nabożeństwo dróżkowe Pana Jezusa, wzorowane na obchodach jerozolimskich, rozwinęło się już                 

w ciągu pierwszych lat istnienia Kalwarii i stanowi do dziś główną formę pobożności pasyjnej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Istnieje specjalny rytuał tego nabożeństwa, składający się z odpowiednich rozmyślań, 

modlitw i pieśni odmawianych (śpiewanych) kolejno przy 28 stacjach  Męki Pańskiej. Początkowo było 

ono odprawiane w święta: Znalezienia (3 V) i Podwyższenia (4 IX) Krzyża Świętego, w piątki Wielkiego 

Postu i szczególnie w Wielki Piątek. Później - i tak jest do dzisiaj - przyjął się zwyczaj odprawiania tego 

nabożeństwa przez poszczególne grupy pątników, bądź indywidualne osoby, w czasie odpustów 

kalwaryjskich, zwłaszcza Wielkiego Tygodnia i Wniebowzięcia, i poza odpustami, podczas pielgrzymki 

do Kalwarii.        

 Powinniście wiedzieć, że kult maryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga swymi początkami 

czasów Mikołaja Zebrzydowskiego. To on postarał się o tytuł Matki Bożej Anielskiej dla głównego  

kościoła, w którego ołtarzu głównym umieścił Jej srebrną figurę. Rzeźba ta,  zakupiona w Loretto we 

Włoszech, doznawała czci wiernych przez pierwsze 40 lat istnienia sanktuarium  kalwaryjskiego. Mikołaj 

Zebrzydowski wybudował również dwie kaplice maryjne: Domek i Grób Matki Bożej, a jego syn Jan 

dołączył do nich jeszcze 8 kaplic Matki Bożej, przy których przybywający tu pątnicy  zaczęli odprawiać tu 

nabożeństwo dróżkowe maryjne, nazwane Dróżkami Matki Bożej, które z czasem bardzo się rozwinęło. 

Dziś składa się ono z trzech części: Bolesnej, Zaśnięcia i Wniebowzięcia, i jest chętnie przez pielgrzymów 

praktykowane, zarówno w czasie odpustów kalwaryjskich i poza nimi. 

 Sanktuarium pasyjno- maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej jest miejscem bardzo ciekawym do 

zwiedzenia, zarówno  w wakacje jak i w ciągu roku szkolnego. Polecam każdemu, kto jeszcze tam nie był, 

żeby pojechał i zwiedził nie zapominając o tym, że to było ulubione miejsce do pielgrzymowania naszego 

świętego Jana Pawła II. 

                                                                                          Przygotowała: Wiktoria Słaby z kl. VI                                                               
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

K O L  I B E R 
…jednak trochę większy od owada! 

 

Koliber i osa   

Koliber to najmniejszy ptak świata. Waży od dwóch do dwudziestu gramów i osiąga długośd od 6 do 22 

centymetrów. Macha skrzydłami z prędkością 72 uderzeo na sekundę. Występuje głównie w Ameryce Środkowej. 

Jego pióra dają złudzenie rozszczepiania światła i zyskują kolorowe ubarwienie.  Koliber potrafi latad z szybkością 

nawet do 120 km/h, a dzięki charakterystycznej budowie mają możliwośd lotu pionowego, zwisu i lotu do tyłu oraz na 

boki. Żywi się on nektarem kwiatów. Kolibry to ptaki wymagające wysokiej temperatury i całorocznego dostępu do 

kwiatów, nie występują w Polsce. Niedoświadczony obserwator może pomylid kolibra z dużą, latającą za dnia dmą — 

fruczakiem gołąbkiem, który występuje w Polsce. 

 

Fruczak gołąbek 

Kolibry znoszą 1 lub 2 jaja, które wysiadują następnie przez okres 14-19 dni. Pisklęta pobierają pokarm od 

rodziców przez 3 tygodnie. Koliber ma szybki metabolizm, je więcej niż waży – nawet co dwie godziny, inaczej umrze 

z głodu. 

                                                                                     Przygotował: Piotr Kwiatkowski z kl. III 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 
   

 Latanie nie tylko na dywanie -                

Historia maszyn latających 

Latanie - odwieczne pragnienie człowieka. Jak to się stało, że udało je się 

zrealizowad? Jak wyglądały pierwsze maszyny latające? 

               Pierwsi balonem wznieśli się w powietrze bracia Montgolfier. W roku 1783 wykonali wielki balon                           

z papieru i napełnili go powietrzem. Z czasem balony gazowe zastąpiły gorące powietrze. 

Dzisiejsze samoloty wywodzą się z konstrukcji modela szybowca Sir George'a Cayley'a z roku 1804. W 1853 roku 

Cayley zbudował pełnowymiarowy szybowiec. 

               Za "pierwszego prawdziwego lotnika", uważany jest Otto Lilienthail, który pod koniec XIX wieku z 

powodzeniem odbył kilka kontrolowanych lotów na szybowcach własnej konstrukcji. 

Bracia Orvill i Wilbur Wright w grudniowy dzieo 1903 roku w miejscowości Kitty Hawk, dokonali pierwszego na 

świecie kontrolowanego lotu silnikowego. Ich dwupłatowiec przeleciał 40 metrów i osiągnięcie to 

zapoczątkowało prawdziwy rozwój lotnictwa. 

              W Europie jednym z pionierów lotnictwa był Francuz Louis Bleriot, który pierwsze próby latania 

podejmował od 1905 roku. Po zapoznaniu się z "Flayerem" braci Wright w 1908 roku, zdołał udoskonalid swoje 

wcześniejsze samoloty i w rok później na maszynie swojej konstrukcji w dniu 25 lipca 1909 roku pokonał 

odległośd 41 km przelatując nad kanałem La Manche. Jego maszyna Bleriot typ XI była pierwszą zbudowaną na 

szerszą skalę. 

              Pierwsze samoloty miały drewniane kadłuby z otwartą kabiną, silniki o małej mocy i zaledwie 

podstawowe elementy pozwalające na sterowanie nimi. Żaden z nich nie przekraczał prędkości 75km/h ani nie 

mógł wznieśd się wyżej niż 150 metrów. 

             Wybuch I wojny światowej znacznie przyspieszył rozwój ewolucyjny konstrukcji lotniczych. Pod koniec 

wojny samolot był już skomplikowaną maszyną, a co najważniejsze-niezawodną konstrukcją. 

W połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia budowano już mocne samoloty o opływowych kształtach,                                   

w których pracowały wielocylindrowe silniki często wspomagane sprężarką. 

             W 1929 roku doszło do rekordu dotychczasowych prędkości samolotów. Brytyjski samolot Supermarine S6 

wyniósł prędkośd 529 km/h. 

            W 1927 roku pilotowany przez Lindbergh'a mały górnopłat "Spirit of St. Louis" jako pierwszy wykonał 

samolotowy przelot nad Atlantykiem. 

              Zaczęły powstawad linie lotnicze. Najszybciej przewozy pasażerskie rozwijały się w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie firma Boeing w 1933 roku zbudowała pierwszy pasażerski samolot świata model 247. 

Samolot wyposażony był w chowane pod skrzydło po starcie podwozie oraz posiadał zainstalowanego 

"automatycznego pilota". Samolot ten stał się wzorcową konstrukcją dla późniejszych samolotów pasażerskich. 

 

 

Przygotowali: Kamil Gadzina i Damian Stolarski z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Sport to zdrowie, każdy Ci to powie 

 
W tym roku odbywają się Mistrzostwa Świata                                    

w siatkówce mężczyzn 2014r. 
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn, to zespół siatkarski reprezentujący 

Rzeczpospolitą Polską w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, 

powoływany przez selekcjonera, w którym występowad mogą wszyscy zawodnicy 

posiadający obywatelstwo polskie. Reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej we 

wszystkich rozgrywkach organizowanych pod egidą FIVB i CEV (tj. Igrzyskach Olimpijskich, 

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Wielkich 

Mistrzów, Lidze Światowej oraz eliminacjach do tych imprez). Za jej funkcjonowanie 

odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS). 

 

Najwieksze Sukcesy naszych siatkarzy: 

Igrzyska Olimpijskie 

    Złoty Medal Olimpijski: 1. miejsce – 1976 

Mistrzostwa Świata 

   Zdobycie Mistrzostwa Świata - Złoty Medal 1. miejsce – 1974 

 Srebrny Medal  2. miejsce – 2006 

Mistrzostwa Europy 

   Złoty madal - Mistrz Europy 1. miejsce – 2009 

   Srebrny medal  2. miejsce w  – 1975, 1977, 1979, 1981, 1983 

   Brązowy medal 3. miejsce w  – 1967, 2011 

Puchar Świata 

    Drugie Miejsce w pucharze Świata 2. miejsce – 1965, 2011 

Liga Światowa 

 Złoty medal w Lidze Światowej 1. miejsce – 2012 

Brązowy Medal w Lidze Światowej 3. miejsce – 2011 

 Ciekawostka 

Ulubiona Piosenka Naszych Siatkarzy To: 

Szalona Ruda !!! :) 
Przygotował: Kacper Klimek z kl. V   
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

Uzupełnij wyrazy brakującymi literami 

Raz w S wałkach du y kr lik ciał 

zak pić parę li. Lecz go andel tro

ę n dzi, zaczął  arty stroić z l

dzi: a to uknie gdzieś nad u em, a to 

w oczy sypnie pu em, tego sk bnie i 

tamtego, trwa zabawa na całego. Dość j

ż artów ma p blika: czas p egonić 

stąd kr lika.  Kr likowi się dostało,  

li k pić się nie dało. Na ka  z tego 

taka będzie: dob e się za owuj 

wszędzie. Bowiem takie jest me zdanie:  

gr nt to dobre wy owanie  

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam..... 

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma pojęcia 

"większej" lub "mniejszej" połowy. Obie połowy są 

zawsze równe. Pod koniec lekcji podsumowuje: 

- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak większa 

połowa z was pewnie tego nie rozumie! 

Pani od biologii pyta Kazia: 

-Wymieo mi pięd zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

Ten szczeniak jest pana ? 

- Jasne , że tak ! 

- To dlaczego na furtce wisi ,,Uwaga pies!!!""  

- Bo wszyscy mi go depczą... 

Dwa rekiny zauważyły chłopca na desce 

windsurfingowej. 

Jeden mówi do drugiego: 

- O..... I to jest obsługa. Ładnie podane, na tacy. 

Jasiu dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co 

twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka 

polskiego. 

Zosiu, co tak długo robisz w kuchni?- Wpadła mi 

kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźd. 

 
Przygotowali uczniowie  klasy II z wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 
Przygotowali uczniowie klasy I z wychowawczynią 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 1 

PAŹDZIERNIK  2014  

 


