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 NA  POWITANIE  

  

DZIECKO 
Dziecko, to tak dużo i tak mało. 

Dziecko, tak dużo chciałoby mieć, 

Czasami niewiele, całkiem mało. 

Dziecko każdego by kochało wtedy, 

Gdyby każdy kochał je. 

Świat kolorowy jak tęcza, 

Pełen przygód tylko dobrych,  

nie złych. 

Przygoda w szkole, na rowerze, 

W lesie, w wodzie, na spacerze. 

W pokoju biurko, na nim książki, 

We włosach kolorowe wstążki. 

Tak kolorowy chciałabym mieć świat, 

Myślę, że też każdy z Was. 
 

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak 

nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice 

wynikają przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych danego obszaru 

kulturowego. W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci 

obchodzone jest 1 czerwca.Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 roku,             

a jego inicjatorem była organizacja „The International Union for Protection of 

Childhood” działająca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym 

świecie. Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już w kalendarzach niektórych 

krajów, między innymi w Chinach od 1926 roku. W 1953 roku do obchodów 

tego święta przyłączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i wielu krajach 

święto dzieci przypada na dzień 20 listopada (obchodzone jest jako Dzień Praw 

Dziecka), w dniu upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 

roku. 

Większości z nas, święto to kojarzy się zwykle z luźniejszym dniem w szkole            

i całą masą prezentów. To czas radosnej zabawy, kojarzonej wszędzie i bez 

wyjątku z przywilejem młodego wieku. Jednak są kraje, w których dzień ten 

obchodzi się w sposób szczególny, nie tylko bawiąc się, ale też (a może przede 
wszystkim) nawiązując do i hołdując wielowiekowej tradycji. 

Z okazji Dnia Dziecka  

życzymy wszystkim Uczniom,  

aby ich dzieciństwo  

było jak najlepsze  

i aby trwało jak najdłużej! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

                          224 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 30 kwietnia na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przez 

uczniów kl. IV pod opieką wychowawczyni, pani A. Cebula, natomiast 2 maja                   

w Łącku, odbyły się gminne obchody tej rocznicy. Wzięły w nich udział delegacje 

różnych instytucji, organizacji i szkół. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor                       

S. Szwarkowski wraz z pocztem sztandarowym. 

                            

                       Święto Strażaka 

Jak co roku 4 maja, swoje święto obchodzą 

wszyscy strażacy.  W tym dniu do naszego przedszkola przybył - na zaproszenie dzieci- 

reprezentant OSP z Kadczy  pan Marek Jodłowski, na którego ręce przedszkolaki 

złożyły najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Strażaka oraz wręczyły samodzielnie 

wykonany rysunek przedstawiający ich pracę. 

            

             70 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej 

Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej  uczniowie kl. VI pod kierunkiem 

wychowawczyni pani K. Dziedzic przygotowali prezentacje multimedialne związane z przebiegiem działań wojennych oraz 

okupacją ziem polskich w latach 1939 - 1945. Zostały one przedstawione społeczności szkolnej 12 maja podczas spotkania na 

sali gimnastycznej. 

 

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kard. S. Wyszyńskiego na Jasną Górę. 

13 maja 42 uczniów z klas III-VI naszej szkoły, 5 rodziców wraz z wychowawcami, ks. 

Marcinem Duś oraz Panem Dyrektorem wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę. Udaliśmy się także do Złotej 

Góry, gdzie zwiedziliśmy Park Miniatur Budowli Sakralnych oraz mogliśmy podziwiać 

największą na świecie figurę św. Jana Pawła II. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, a przede 

wszystkim umocnieni duchowo, około godz. 21 wróciliśmy do domów. 

                        

                   Dzień otwarty w przedszkolu 

20 maja po raz kolejny odbył się w naszym przedszkolu dzień otwarty, podczas którego 

wszystkie dzieci z okolicy, które nie uczęszczają do naszej placówki mogły odwiedzić przedszkolaków i uczestniczyć we 

wspólnych zabawach. Po powitaniu przybyłych gości przez Pana Dyrektora dzieci rozpoczęły spotkanie wspólnymi zabawami, 

pląsami i tańcami. Nie zabrakło kolorowanek, układanek, klocków, a nawet  zjeżdżalni. Przybyłe dzieci wychodziły 

uśmiechnięte i pełne wrażeń, obdarowane balonikami oraz słodkim upominkiem. 

 

                                                                          Dzień Matki 

26 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Matki pod hasłem „Mamo, 

kocham Cię!”. Uroczystość rozpoczął  pan dyrektor S. Szwarkowski, witając gości i 

składając Mamusiom życzenia. Uczniowie z klas I- III wyrazili swoją wdzięczność za 

trud wychowania poprzez występ artystyczny. Po odśpiewaniu „Sto lat”, wręczyli 

mamusiom własnoręcznie przygotowane upominki. Mamy były zachwycone występami 

swoich pociech. 

                                                                         

                                                                        Święto Rodziny 

W środę 27 maja w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Mamy 

 i Taty - Święto Rodziny. Na zaproszenie przybyli rodzice przedszkolaków, którzy  obejrzeli występ artystyczny swoich 

pociech. Po części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom samodzielnie wykonane prezenty. Na wszystkich gości i dzieci 

czekał słodki poczęstunek. 

  

                     Święto Szkoły 
W czwartek 28 maja uroczyście obchodziliśmy XIII rocznicę nadania naszej szkole 

imienia Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:30 Mszą św.              

w Kościele Parafialnym. Następnie w budynku szkoły odbyła się prezentacja muzyczna 

(gra na instrumentach, śpiew) z udziałem gości, rodziców, uczniów naszej szkoły                         

i przedszkola. Następnie ks. Marcin Duś wręczył nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy         

o Patronie. Radosne święto zakończył mecz siatkówki uczniów i nauczycieli, który 

zakończył się wygraną uczniów 3:1.  
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 KĄCIK LITERACKI 

 

Moje wakacyjne marzenie 

     W tym roku chciałabym pojechać na Węgry na baseny. Byłam już tam trzy razy i bardzo mi się 

podobało. Jest tam dużo fajnych rzeczy a najważniejsze, że jest dużo basenów i słońce. Hajdúszoboszló to 

bez wątpienia najbardziej popularny wśród Polaków kompleks basenów termalnych. Jednym                                

z największych plusów pobytu w Hajdúszoboszló jest fakt, że niemalże każdy jego mieszkaniec w stopniu 

większym lub mniejszym włada językiem polskim. Zespół basenów z Hajdúszoboszló nazywa się 

HungaroSPA i reklamuje się jako największy kompleks basenów w Europie, co wcale nie wydaje się 

przesadą. Na odwiedzających czekają liczne zbiorniki z wodą leczniczą, baseny o różnych wymiarach                   

z przyległymi zjeżdżalniami i zadaszony Aqua-pałac. Na terenie obiektu znajdują się także: hotel, pole 

kempingowe, centrum sportowe i jeziorko przeznaczone dla kajakarzy. można znaleźć park z łódkami,             

11 basenów, w tym baseny ze sztucznymi falami, brodziki dla dzieci, pływalnia sportowa, basen dla 

plażowiczów z ogromną zjeżdżalnią. Dla miłośników innych sportów są do dyspozycji korty tenisowe, 

boiska, stoły do tenisa stołowego i minigolf.   

Podoba mi się różnorodność basenów:  małe, duże, ciepłe itp. Godne uwagi jest dobre jedzenie                         

w rozsądnych cenach. Szczególnie polecałabym langosa- placka na wzór polskich naleśników                            

z różnorodnym nadzieniem,  Dużym plusem jest możliwość wnoszenia na teren kąpieliska własnego 

jedzenia i napojów. 

 Coraz więcej Polaków przyjeżdża tam na urlop. Wieczorem ja z moją rodziną i znajomymi 

rodziców siadamy przy kominku i palimy grilla. Czasami również wychodzimy na miasto na koncerty, 

muzykę na żywo. Odwiedzamy także różne restauracje. Każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to piękne 

miejsce do wypoczynku. Polecam, każdy znajdzie miejsce dla siebie i urozmaici swój pobyt dzięki 

licznym  atrakcjom. 

 

                                                                        

 

Przygotowała: Aneta Talarczyka z kl. VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

WĄŻ BOA  

Boa dusiciel to jeden z najbardziej znanych 

gatunków węży z podrodziny boa, 

spokrewniony z największym odkrytym 

dotychczas wężem wszechświatów – titanoboą. 

Miejsce występowania: Zamieszkuje Amerykę 

Północną, Środkową i Południową oraz niektóre 

wyspy Karaibskie. Przebywa w wilgotnych 

lasach na półpustyniach. Preferuje dżungle ze 

względu na wysoki poziom wilgotności                       

i temperatury powietrza, jak również na obfitość 

pokarmu. Żyje z reguły wzdłuż rzek i strumieni. 

Zajmuje nory ssaków, w których chowa się 

przed drapieżnikami. 

Wygląd zewnętrzny: Boa dusiciele mogą się między sobą różnić kolorystycznie, w zależności od 

obszaru  występowania. Zazwyczaj przeważa brąz , szarość i beż. Łaty na łuskach są brązowe lub 

czerwone, a ich zarys staje się wyraźniejszy wraz ze zbliżaniem się do ogona. Ubarwienie i wzory 

są świetnym kamuflażem w dżunglach i lasach . Zdarzają się jednak osobniki wykazujące 

zaburzenia w tej materii, cierpiące na bielactwo. Osobniki tego rodzaju są niezmiernie rzadkie                  

w naturze, ale dosyć częste w niewoli.  

Tryb życia: Boa prowadzi samotniczy tryb życia, za wyjątkiem okresu godowego. Jest aktywny             

w nocy, w ciągu dnia wygrzewa się na słońcu. Jest to gatunek na wpół nadrzewny, młode osobniki 

wspinają się na drzewa i krzewy, im starszy i cięższy osobnik, tym częściej przebywa na ziemi. Jako 

dusiciel nie posiada jadu, ale jest w stanie boleśnie ugryźć jeśli poczuje się zagrożony. 

Odżywianie: Żywi się małymi i średnimi ssakami oraz ptakami. Najczęściej chwyta gryzonie, ale 

potrafi zjeść większe jaszczurki. Młode żywią się małymi myszami, ptakami, nietoperzami, 

jaszczurkami i płazami. Poluje przez zasadzkę, atakuje gdy ofiara podejdzie wystarczająco blisko. 

Najpierw chwyta zdobycz zębami, a następnie przechodzi do duszenia, gdy ofiara umrze połyka ją 

w całości. W zależności od wielkości zdobyczy trawienie trwa od 4 do 6 dni. Po obfitym posiłku 

boa może nie polować nawet przez kilka tygodni. 

 

 

Przygotowała: Martyna Kozik  z klasy kl. III 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

ORDER  UŚMIECHU 
Czy wiecie, że Orderu Uśmiechu nie byłoby... gdyby nie było Jacka  

i Agatki. No, chyba, że wymyśliłby go ktoś inny, ale wtedy order 

też byłby zupełnie inny.  Jego historia zaczęła się tak : 

Dawno, dawno temu, bo w latach sześćdziesiątych  ubiegłego 

wieku, czyli trzydzieści parę  lat wcześniej, nie było kolorowej 

telewizji, kablówki i satelity. Ani  pilota, którym można by było 

skakać z kanału na kanał, żeby wybrać coś ciekawego do 

obejrzenia. Wieczorem, na czarno- białych telewizorach dzieci mogły oglądać tylko  „Dobranockę”. 

Występowały  w niej  dwie  kukiełki, dziewczynka i chłopiec, czyli Agatka i Jacek, które  odgrywały 

różne śmieszne scenki. Dzieciom w tamtych czasach bardzo się ten program podobał. 

Pewnego razu pisarka  Wanda Chotomska, autorka książeczek dla dzieci, która wymyślała historyjki                 

z Jackiem i Agatką, spotkała się z chorymi dziećmi w  szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie  pod  

Warszawą. Kiedy zaczęli rozmawiać o różnych śmiesznych i zwariowanych przygodach Jacka i Agatki, 

jeden z chłopców nagle powiedział, że on to by chętnie dał  Jacusiowi jakiś medal albo order. Dlaczego 

tylko Jacusiowi, a nie obojgu, bo przecież wspólnie  zabawiali   i rozśmieszali dzieci – tego nikt nie wie. 

Tak narodziła się idea Orderu Uśmiechu. Na jesieni 1968 roku odbyło się posiedzenie Kapituły, na 

którym  w imieniu dzieci przyznano po raz pierwszy to odznaczenie.  Wyróżnionym nim osobom 

przysługiwał tytuł Kawaler Orderu  Uśmiechu.   Kawalerem z  legitymacją  numer 1 został  prof. dr 

Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z  Poznania, któremu tysiące dzieci zawdzięczały 
zdrowie, a nieraz i życie.  W czasie uroczystości dekoracji Orderem Uśmiechu był pasowany czerwoną 

różą i musiał wypić  puchar kwaśnego  soku z cytryny i w dodatku uśmiechnąć się. Ta ceremonia  

obowiązuje do dziś. 

Od tej pory dwa razy w roku – w  pierwszym dniu wiosny i w ostatnim dniu lata zbierała się Kapituła, 

aby zatwierdzić kolejnych Kawalerów Orderu. W 1979 roku, ogłoszonym przez ONZ 

Międzynarodowym Rokiem Dziecka, sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim  nadał Orderowi 

Uśmiechu międzynarodową rangę.  

Do tej pory od chwili nadania pierwszego Orderu Uśmiechu, dzieci  nagrodziły nim blisko 900 osób                

z ponad 40 krajów świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są takie osobistości jak : Ojciec Święty 

Jan Paweł II i zwierzchnik Kościoła buddyjskiego w Tybecie Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Tove 

Janson- twórczyni Muminków i Astrid Lindgren –autorka PipiLangstrum, królowa Szwecji Sylwia, 

pisarka Ewa Szelburg – Zarembina, piosenkarki Majka Jeżowska i Eleni, Marek  Kotański - twórca 

Monaru i Markotu, Andrzej Kieruzalski - twórca i kierownik Zespołu „Gawęda”,  Irena Sendlerowa, 

która uratowała podczas wojny życie 2500 żydowskich dzieci i wiele innych osób wielkiego serca. 

W 1996 roku odbył się Pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu.  Na miejsce spotkania 

wybrana została Rabka, znane uzdrowisko dziecięce, któremu władze państwowe przyznały na wniosek 

uczestników zlotu  tytuł „ Miasto Dzieci Świata”.   

W 2018 roku Order Uśmiechu będzie miał już 50 lat! 
 

Przygotowała: kl. IV z wychowawcą 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

 

Spadochroniarstwo 
 

Spadochroniarstwo to sport ekstremalny, polegający na 

wykonywaniu skoków spadochronowych, w których - zależnie od 

dyscypliny - ocenie podlega element składowy skoku, np. 

wykonywanie akrobacji w swobodnym spadaniu, wykonanie 

akrobacji na otwartej czaszy lub precyzja lądowania.  

 

Spadochroniarstwo jest sportem młodym. W miarę zdobywania 

przez skoczków coraz większych umiejętności i doświadczenia doskonalono zasady rywalizacji sportowej 

w spadochroniarstwie, zwiększano stopień trudności w uprawianych dotąd dyscyplinach lub 

wprowadzano nowe. Duży wpływ na zmiany regulaminów zawodów spadochronowych miało także 

doskonalenie konstrukcji spadochronu sportowego.  

 

 Odmianą sportu spadochronowego, w którym również są rozgrywane zawody jest B. A. S. E. - sport 

polegający na skakaniu ze spadochronem z obiektów stałych (budynki, klify, anteny, mosty, urwiska 

górskie, wieżowce  itp.) 

Spadochroniarze startują w zawodach, w których konkurencje spadochronowe są składowymi 

wielobojów, np. wielobój spadochronowy. W wieloboju spadochronowym rozgrywane są konkurencje: 

-celność lądowania w dzień, 

-celność lądowania w nocy, 

-pływanie stylem dowolnym na dystansie 100 m, 

-bieg przełajowy na dystansie 3 km, 

-strzelanie z karabinku sportowego (kbks) na odległość 50 m. 

 

Przygotowała: Paulina Duda  z kl. V 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

Jakie to są słowa? – Odgadnij rebusy: 

  

 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  

 

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Historia - Sensacje XX-wieku  

J. polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  

Poprawka - Stawka większa niż życie  

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

 

Wakacyjne przestrogi – 

aby wakacje były wesołe                    

i bezpieczne :) 
 

Ważne numery: 

do policji (997), pogotowia 

ratunkowego (999)oraz straży pożarnej (998) lub 112 
 

Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, czysta 

tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. 

Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody 

Zrób krótką rozgrzewkę, a potem skacz do wody. 

A  na plaży tłum ludzi w słońcu się smaży. 

Wiedz o tym, że udar słoneczny jest niebezpieczny. 

Zatem pamiętaj mały zuchu, 

olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu. 

Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu, 

musisz pamiętać o rzeczach wielu 

Nie zostawiaj po sobie śmieci! 

Chyba już wiedzą o tym dzieci. 
Nie wolno też ogniska palić, 

bo las się może zapalić 

Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa 

nie chroń się nigdy pod wysokie drzewa. 

 

Przygotowali uczniowie klasy II z wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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