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 NA  POWITANIE  

  
Dzieci na Wielkanoc 
 

Dzieci na Wielkanoc są inne niż 

zazwyczaj, 

W dzieciach na Wielkanoc jest moc 

tajemnicza, 

Dzieci na Wielkanoc wstają bardzo rano 

I pytają: Dlaczego dzwony tak głośno 

krzyczą? 

Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta, 

Czerwonymi ustami plotą różne głupstwa: 

Czy strażak śpi na wieży, czy słońce to 

jest księżyc 

I dlaczego hiacynty zaglądają w lustra. 

Ty także byłeś mały. To historia dawna, 

Powiadasz. Ja rozumiem - dzisiaj nosisz 

krawat, 

Parasol i notesik, 

Ale gdyś jest wśród dzieci, 

                                                                            Czy nie jesteś znów dzieckiem? 

Wielka Noc - poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania 

najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 

Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, 

Wielka Sobota znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). Podczas nich 

dowiadujemy się, jak wyglądały ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa na ziemi.                   

W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania 

Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta. Podczas 

soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę 

po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może 

wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy 

powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, 

m.in.: Środa Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, 

Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. W prawosławiu Wielkanoc obchodzi się 

zgodnie z kalendarzem juliańskim. Wielka Niedziela to czas niepohamowanej radości – 

inna nazwa tego dnia to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – to szczególny dzień, 

bowiem upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa. Z Wielkanocą związanych jest wiele 

zwyczajów ludowych. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o śniadaniu 

wielkanocnym, pisankach, święceniu wielkanocnego koszyczka (w Wielką Sobotę), 

palmie wielkanocnej (z którą należy udać się do kościoła w Niedzielę Palmową, która 

upamiętnia wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy). 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni 

Was - drodzy Czytelnicy i Waszych Bliskich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu 

trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

                      Dzień Kobiet 

        9 marca odbył się w naszej szkole poranek z okazji Dnia Kobiet.                           

W ciekawym programie (przygotowanym przez Pana Dyrektora i ks. Marcina 

Dusia) chłopcy przypomnieli historię święta kobiet. Nie zabrakło również 

akcentów humorystycznych. Poranek zakończył się pięknymi życzeniami dla 

pań pracujących w szkole, które zostały obdarowane wiosennymi tulipanami. 

                     I Integracyjny Turniej Warcabowy 

         11 marca 2015r. w ZSP w Kadczy odbył się I Integracyjny Turniej Warcabowy pod patronatem Wójta Gminy 

Łącko Pana Jana Dziedziny. W turnieju udział wzięło 15 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Nowym Sączu oraz 14 uczniów kl. V-VI z Szkoły 

Podstawowej w Kadczy. Uczniowie naszej szkoły i zaproszeni goście obejrzeli 

najpierw spektakl teatralny „Calineczka”, a potem przystąpili do warcabowych 

rozgrywek. Głównym sędzią zawodów był pan Andrzej Majerski – 

wychowawca w internacie SOSW w Nowym Sączu.  

Dzieci rywalizowały ze sobą w kategoriach dziewcząt i chłopców. W trakcie 

turnieju panowała miła atmosfera, wszyscy grali zgodnie z zasadami fair play. 

Atrakcyjne nagrody, pamiątkowe puchary i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zostały uroczyście 

wręczone przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę oraz Dyrektora ZSP w Kadczy Stanisława Szwarkowskiego.  

                                                                         Witając wiosnę – szanujmy Ziemię! 

Kiedy uczniowie naszej szkoły zauważyli, że słoneczko coraz mocniej 

przygrzewa, rośliny leniwie zaczynają budzić się z zimowego snu, a data 21 

marca jest tuż, tuż…postanowili przygotować poranek dnia 20.03.2015r., 

podczas którego tradycyjnie, choć ekologicznie pożegnali pannę Marzannę – 

symbol zimy obrzucając ją papierowymi kulami oraz uroczyście przywitali 

wiosnę. Zauważając pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny nie umknęło ich 

uwadze również to, że niespodziewanie wkoło przybyło śmieci, a to wszystko za 

sprawą śniegu, który bezlitośnie ukazał wszystko co pozostawało poza zasięgiem oczu podczas zimowego czasu,             

a teraz te oczy raziło… Tak więc podczas wystąpienia uczniowie klas IV i VI przypomnieli wszystkim zebranym 

zasady właściwego obchodzenia się z przyrodą, tak aby zawsze mogła przyciągać naszą uwagę tylko swoim 

pięknem. 

                                                                           Święta Wielkanocne 

      31 marca odbył się poranek poświęcony zbliżającym się świętom, który został 

przygotowany przez uczniów kl. II z wychowawczynią, panią Stanisławą Gawlik. Dzieci w 

interesujący sposób opowiedziały o zwyczajach i tradycjach związanych z obchodami 

Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Nastrój spotkania podkreślała świąteczna 

dekoracja: pięknie zastawiony stół, na którym nie zabrakło tradycyjnych pisanek.   
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 KĄCIK LITERACKI 

Sposób na nudę 

                Zapewne wiele osób nie wie jak spędzić czas wolny. Czasami po prostu nie wiemy co zrobić w 

wolnej chwili i zaczynamy się nudzić . Wystarczy wtedy zerknąć na ten artykuł  i już coś zaczyna w 

głowie świtać. Oto kilka pomysłów na zabicie nudy:  

1. Chodzenie na spacery (spacery przydadzą się tym, którzy potrzebują chwili ciszy i spokoju). 

2. Gry komputerowe (trzeba uważać bo uzależniają,  ale 1 godzinka nie zaszkodzi). 

3 .Spotykanie się z przyjaciółmi. 

4 .Jeżdżenie z rodzicami na wycieczki np. basen, góry (dzięki wycieczkom z rodzicami poprawią się więzi 

rodzinne). 

5. Oglądanie telewizji. 

6 .Granie w gry planszowe. 

7. Ćwiczenia sportowe (dzięki ćwiczeniom sportowym poprawisz kondycje, wygląd oraz będziesz 

zdrowy). 

8 .Nauka gry na instrumencie muzycznym. 

9 .Malowanie obrazów. 

10. Układanie puzzli. 

11. Kolekcjonowanie przedmiotów np. liście, monety  (kolekcjonowanie przedmiotów może naprawdę 

długo potrwać, ale będzie można później pochwalić się innym). 

12 .Hodowla roślin i zwierząt.  

13 .Jazda na rowerze. 

14. Czytanie książek (polecam przeczytać książkę pod tytułem "Tajemniczy ogród", ponieważ jest bardzo 

ciekawa i wciąga). 

15. Rozwiązywanie krzyżówek  (książki z krzyżówkami są niedrogie i można je kupić w każdym sklepie, 

dodatkowo rozwijają umysł). 

 16.Można również postarać się zrobić coś z niczego.       

       Jest też wiele innych pomysłów, a to kilka z nich, które możecie wykorzystać, kiedy was dopadnie 

nuda. Mam nadzieję,  że te pomysły pomogą wam miło i pożytecznie spędzić wolny czas. 

 

 

                                                                       Przygotował: Aleksander Święchowicz z kl. VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

SZPAK 
 

Szpak to pospolity w Polsce ptak o czarnym metalizującym zielenią i fioletem ubarwieniem pierza. Pióra są 

nakrapiane białymi plamkami, których u samic jest więcej. Dziób ma żółty kolor, przy nasadzie 

przechodzący w kolor niebieski. Nie stroni od siedlisk ludzkich. Ze względu na niszczenie szkodników i 

łatwość rozmnażania, szpak ma duże znaczenie w biologicznej ochronie lasów, pól, sadów i ogrodów. W 

sadach czereśniowych szpaki czynią szkody, jednak są to ptaki z innej okolicy. Osobniki obu płci są tej 

samej wielkości. 

 

Występowanie i środowisko: 

Europa, Azja oraz Ameryka Północna i Australia, gdzie został zaaklimatyzowany.  

 

Tryb życia i zachowanie 

Ptak bardzo ruchliwy. Gromadzi się w ogromne, liczące do kilku tysięcy osobników stada. Ptak wędrowny. 

Przylatuje do Polski w marcu, a nawet w lutym, odlatuje od sierpnia do początku listopada. Zimuje w 

okolicach Morza Śródziemnego, także na zachodzie Polski. 

 

Głos 

Dorosłe szpaki wydają odgłosy "szpet-

szpet", "sztar-sztar" i wiele innych 

różnorodnych głosów, młode: "tszyrr". 

Charakterystyczny jest śpiew samca, 

podczas którego stroszy upierzenie, macha 

lekko uniesionymi skrzydłami. 

 

Pożywienie 

Szpaki żywią się małymi bezkręgowcami i 

owocami (czereśnie, wiśnie, truskawki). 

Owady zjada wiosną i latem. 

 

Rozmnażanie 

Gniazdem szpaka może być: dziupla, budynki (dziury, nisze), domki lęgowe. Samica składa od 4 do 6 jaj 

dwa razy w roku od kwietnia do czerwca, najczęściej w koloniach. Jaja wysiaduje samica i samiec przez dwa 

tygodnie, a następnie wspólnie karmią pisklęta. Pisklęta są gniazdownikami. Zdarza się, że samiec, do 

pierwszego wylęgu, współpracuje z kilkoma samicami. Młode tworzą koczujące stada. 

 

Ochrona i zagrożenia  

W Polsce jest to gatunek chroniony. Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem.  

 

Ciekawostka 

Szpak świetnie naśladuje głosy wielu ptaków, plusku wody, a w niewoli potrafi gwizdać dłuższe melodie i 

wymawiać pojedyncze słowa. Niegdyś z tego powodu szpaki były trzymane w domach w klatkach. 

 Przygotowała: Klasa kl. III z wychowawczynią  
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Możliwości wykorzystania sieci Internet 

Na pewno wiecie, że możliwości wykorzystania sieci Internet są ogromne i ciągle rosną. Dzięki sieci Internet 

można np.: 

- przesyłać korespondencję do bardzo odległych miejsc w bardzo krótkim czasie 

- przesyłać nie tylko tekst, ale również zdjęcia, filmy, dźwięk 

- korzystać z informacji znajdujących się na innych komputerach, np. z serwisów giełdowych, z zasobów         

bibliotecznych itd. 

- uczestniczyć w dyskusjach "na żywo" z innymi użytkownikami sieci 

- zamówić towary w specjalnych sklepach internetowych 

- skorzystać z porad innych użytkowników Internetu w ramach tak zwanych grup dyskusyjnych.  

 

Dzięki sieci komputerowej można w prosty sposób  

załatwić wiele trudnych spraw 

Internet wykorzystywany jest też coraz częściej  w biznesie, handlu 

i edukacji. Już dziś działają specjalne sklepy internetowe oraz 

szkoły, w których można zdobywać wiedzę nie wychodząc z 

domu. 

Możliwości wykorzystania sieci Internet są bardzo różnorodne. 

Wśród nich można wyróżnić kilka najważniejszych. Noszą one 

nazwę usług. Do najważniejszych usług oferowanych w sieci 

Internet należą:  

 

WWW 

(ang. World Wide Web) określana też mianem światowej pajęczyny.  

Usługa ta została stworzona w 1990 r. i od tamtego czasu rozwija się bardzo 

dynamicznie. Umożliwia ona czytanie tekstów (tzw. stron internetowych) 

znajdujących się na różnych komputerach. Dzięki niej możemy oglądać, siedząc 

wygodnie w domu, stronę zapisaną na komputerze znajdującym się za oceanem, 

tak jakby był on tuż obok nas.                                                                             Praca z komputerem potrafi wciągać                                                                                                           

Poczta elektroniczna - tzw. e-mail 

Usługa ta należy do najstarszych usług internetowych. Polega na przesyłaniu informacji (listów) w postaci 

elektronicznej między użytkownikami sieci. Działa prawie tak samo, jak zwyczajna poczta. 

Nie trzeba jednak szukać koperty, naklejać znaczka i biec na pocztę. Dodatkowo do naszych listów można 

dołączać zdjęcia, muzykę, a nawet krótkie filmy. 

Grupy dyskusyjne 

Usługa ta umożliwia przesyłanie poczty nie do indywidualnej osoby, ale do całej grupy użytkowników 

zainteresowanych danym zagadnieniem. Daje to możliwość prowadzenia otwartej dyskusji na dany temat. W 

ramach grup dyskusyjnych możemy zwrócić się do innych internautów o pomoc w rozwiązaniu nurtujących nas 

problemów.  

IRC 

(ang. Internet Relay Chat), czyli internetowe pogaduszki. Usługa ta, zwana również internetową kawiarenką, 

umożliwia rozmowę na bieżąco z kilkoma użytkownikami Internetu jednocześnie.  

FTP 

Usługa ta umożliwia przesyłanie całych programów (plików) z jednego komputera na drugi. Komputer, z którego 

pobierane są pliki, nosi nazwę serwera FTP. 

Przygotowała: Oliwia Zaremba z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

Skoki narciarskie 
Skoki narciarskie – dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od 

połowy XIX wieku. Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją 

norweską (połączenie biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa 

klasycznego. Dyscyplina ta cieszy popularnością głównie w Europie, szczególnie  w 

krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy Środkowej (w Austrii, 

Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza Europą dyscyplina ta 

jest popularna głównie w Japonii. 

Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się  i odbiciu od progu 

skoczni. Na największych skoczniach, tzw. mamucich, możliwe są skoki przekraczające 200 metrów (konkurencję tę nazywa 

się wtedy lotami narciarskimi). Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku. 

Od 1924 skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską na normalnej skoczni, od 1964 także na dużej, a od 1988 rozgrywane są 

zawody drużynowe; mistrzostwa świata od 1925 na normalnej, od 1962 na dużej, od 1982 drużynowo; od 1972 także 

mistrzostwa świata w lotach, a od 2004 w ramach tych zawodów organizowane są konkursy drużynowe; od 1953 prestiżowy 

Turniej Czterech Skoczni, a od 1979 cykl zawodów składających się na Puchar Świata. Rozgrywane są również mistrzostwa 

świata juniorów. W latach 1997–2010 rozgrywano także Turniej Nordycki. Od 2009 rozgrywany jest FIS Team Tour. Od 1994 

roku organizowane jest Letnie Grand Prix czyli cykl zawodów organizowanych w sezonie letnim, będący odpowiednikiem 

zimowego Pucharu Świata, gdzie skoczkowie rozpędzają się na rozbiegu po porcelanowych torach, a lądują na specjalnym 

tworzywie – igelicie – pokrywającym zeskok. 

Od sezonu 2011/2012 w ramach Pucharu Świata rywalizują również kobiety, dla których dotąd najbardziej prestiżowymi 

rozgrywkami był Puchar Kontynentalny. Wchłonął on w 2004 dotychczasowy najważniejszy cykl kobiecy, FIS Ladies Winter 

Tournee, rozgrywany od 1999, początkowo pod nazwą FIS Ladies Grand Tournee. Od 2009 skoki kobiet weszły w program 

mistrzostw świata, a w 2014 skoki kobiet zadebiutowały w programie igrzysk olimpijskich. Od 2012 organizowane jest 

również Letnie Grand Prix kobiet. 

Od 15 lutego 2015 r. oficjalny rekord świata jest w posiadaniu Andersa Fannemela, który uzyskał 251,5 m pobijając rekord 

świata ustanowiony przez Petera Prevca (250m) poprzedniego dnia, również na skoczni  

w Vikersund. 

W tym roku zdobyliśmy brązowe medale na Mistrzostwach Świata w Falun. Polskę 

reprezentowali :Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Jan Ziobro.      

Ocena skoku 

Za każdy skok zawodnik otrzymuje: 

 punkty za odległość – za osiągnięcie punktu konstrukcyjnego 

(kalkulacyjnego) zawodnik otrzymuje 60 pkt (120 pkt  

na skoczniach mamucich), za każdy metr więcej dodaje się, 

 a za każdy metr mniej odejmuje punkty, zależnie od rozmiaru skoczni (na 

K-90 po 2 pkt za metr, na K-120 po 1,8 pkt za metr, a na skoczniach 

mamucich po 1,2 pkt za każdy metr). Długość skoku mierzona jest od progu skoczni do pięty tylnego buta skoczka w 

chwili zetknięcia się narty na całej długości  z zeskokiem z dokładnością do 0,5 metra. 

 noty za styl – przyznawane są przez pięciu sędziów, przy czym najwyższej i najniższej z pięciu not nie bierze się pod 

uwagę, pozostałe są sumowane. Nota od jednego sędziego wynosi od 0 do 20 punktów. 

 bonus – punkty dodatnie lub ujemne, przeliczane ze względu na wiatr lub zmianę platformy startowej (od zawodów 

na skoczni mamuciej w Oberstdorfie w sezonie 2009/2010 (z wyłączeniem Igrzysk Olimpijskich) i na wszystkich 

zawodach od następnych sezonów). 

Suma tych trzech liczb stanowi ocenę skoku. Ocena nie może być ujemna – jeśli ocena po zsumowaniu obu not jest niższa od 

zera, zawodnik otrzymuje za skok 0 punktów. 

Przygotowała: Magdalena Janik  z kl. V 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

Zagadki 

Jak się nazywa ta pora roku, 

co ściele dywan zielony wokół? 

 

Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, 

te bure kotki na drzewie siedzą. 

 

Choć nie kwaczą, 

to coś z kaczki mają. 

Czy już wiecie, 

jak się nazywają? 

 

Różnobarwne kwiaty 

na rabatce rosną,  

tulą się do siebie 

dasz je pani wiosną. 

 

Jeszcze śpi wszystko co żyje, 

jeszcze nic nie rośnie. 

A on śmiało śnieg przebije, 

powie nam o wiośnie. 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

 Polskie przysłowia ludowe na kwiecień 

1. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, 

trochę lata. 

2. Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop 

nie zubożeje. 

3. Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako 

gaj. 

4. Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

5. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców 

będzie dużo. 

6. Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców 

będzie mało. 

7. Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców 

przynosi. 

8. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

9. Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole 

śnieg zawieje. 

10. Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie 

chłody się zapowiadają. 

 

 

 Zajączek wielkanocny 

Z dala słychać trzask gałęzi, 

to zajączek przez las pędzi. 

Chociaż Wielka jest sobota, 

ciężka czeka go robota. 

 

Z hukiem wpada do kurnika, 

bierze jajka, szybko znika, 

w drodze wszystkie je maluje, 

z trudem tempo utrzymuje. 

 

Z pisankami zdążyć musi 

zanim z Rezurekcji wrócisz. 

Potem trochę  odpocznie, 

w ciepłym gniazdku sobie spocznie. 

 

Miejsca długo nie zagrzeje, 

coś mu się na głowę leje. 

Głośno śmieje się baranek: 

To już Lany Poniedziałek! 

 

Wesołych Świąt! 

 

Przygotowali uczniowie klasy II z wychowawczynią 
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