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 NA  POWITANIE  

     

              

Nie nauczy się Jaś,  

Jan umiał nie będzie,  

przysłowie stare,  

niech przypomniane będzie. 

Codziennie starsi,  

nim się oglądniecie 

                                                                           Janami już będziecie. 

 

Witamy w nowym roku szkolnym! 

 

Czwartego września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  

Czeka nas sporo pracy, ale też na pewno dużo wesołych 

i niezapomnianych chwil spędzonych w murach naszej szkoły. 

Z pewnością każdy z nas przeżywa coś innego: pierwszaki przychodzą 

lekko wystraszone i niepewne, uczniowie klasy piątej, szóstej i siódmej to 

już „starzy wyjadacze”, witający się ponownie z kolegami, koleżankami 

i nauczycielami. 

Nauczyciele zaś z przyjemnością witają znajome twarze, a pierwszaków 

obserwują z zaciekawieniem.  

Miejmy nadzieję, że każdemu z nas ten nowy rok szkolny 

przyniesie wiele sukcesów i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, a jak 

najmniej kłopotów i problemów. 

 

Tego Wam życzą Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018  

Uroczystym apelem rozpoczął się 4 września 2017r. o godz. 9:00 w naszej szkole nowy rok szkolny 2017/2018. 

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. 

Festiwal Biegów w Krynicy 

8 - 10 września w Krynicy, jak co roku, odbyła się największa impreza biegowa w Polsce. Grupa uczniów z kl. IV -

VII naszej szkoły miała okazję być tam w dniu 8 i 10 września. W piątek uczniowie brali udział w biegu uczniów 

szkół podstawowych. Grupa uczniów z kl. IV-VII naszej szkoły miała okazję być w dniu 8 i 10 września 

w Krynicy. W piątek uczniowie brali udział w biegu uczniów szkół podstawowych. Uczennice klasy IV – Daria 

Ciągło i Nikola Niemiec oraz uczennica kl. VII - Oliwia Zaremba zakwalifikowały się do biegu finałowego. 

Byliśmy bardzo dumni i głośno dopingowaliśmy je na trasie biegu. Wzięliśmy udział w zawodach sportowych 

Aktywna Małopolska: kręcenie obręczą na czas, wykonywanie pompek, rzut piłeczką do tarczy, skoki na skakance 

i przeciąganie liny. W tym konkursie uzyskaliśmy ex aequo pierwsze miejsce ze SP w Muszynie, ale lepsi 

w sztafecie okazali się uczniowie z Muszyny i to oni otrzymali główną nagrodę - stypendium.  

Wycieczka do piekarni   

21 września uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni Marii 

Łatki oraz studentki II roku PWSZ w Nowym Sączu pani Doroty 

Gabryś pojechali na wycieczkę edukacyjną do Piekarni GS w Łącku. 

Towarzyszył dzieciom pan Józef Bieryt, emerytowany pracownik tejże 

piekarni, prywatnie dziadek uczestniczki wycieczki Amelii Chłud. 

Dzieci w ciekawy i praktyczny sposób uzyskały odpowiedź na pytanie: 

Jak powstaje chleb? Zobaczyły jak działają maszyny służące do 

wyrobu pieczywa, jak formuje się chleby, bułki, rogale. Z ciekawością 

zaglądały do wnętrza wielkiego pieca, do którego pan piekarz wkładał 

chleby. Największą radość sprawiła im możliwość samodzielnego 

formowania na wielkiej stolnicy i z prawdziwego ciasta: bułek, rogalików itp. Na zakończenie spotkania wszystkie 

dzieci otrzymały pyszne drożdżówki. 

 

Wycieczka do Łańcuta i Rzeszowa 

26 września uczniowie klas IV-VII naszej szkoły byli na  wycieczce w Łańcucie i Rzeszowie. Zamek w Łańcucie 

jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych 

oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu 

angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane 

z codziennym życiem pałacu. Byliśmy pod wielkim wrażeniem przepychu i wspaniałości komnat łańcuckiej 

rezydencji. Bardzo podobała nam się także powozownia i oranżeria. Następnie udaliśmy się do położonego 

kilkanaście kilometrów dalej Rzeszowa, gdzie przeszliśmy podziemną historyczną trasą znajdującą się pod 

rzeszowskim rynkiem. Przed wyjazdem odwiedziliśmy oczywiście restaurację Mc Donalds.                                    

Zmęczeni, ale pełni wrażeń, szczęśliwie wróciliśmy do domów. 

 

Spotkanie absolwentów 

29 września 2017 roku w Domu Weselnym „Sopata” w Obidzy odbyło 

się spotkanie po 20 latach absolwentów Szkoły Podstawowej w Kadczy 

– rocznik 1982. 

14-osobowa klasa ukończyła naukę w naszej szkole w roku szkolnym 

1996/1997 prowadzona przez wychowawczynie – Stanisławę Gawlik 

i Aleksandrę Cebula. 

Rozmowy o tym, co wydarzyło się w życiu każdego z absolwentów 

przez te 20 lat przeplatały się z opowieściami o czasach szkolnych, 

wycieczkach, lekcjach… Na spotkaniu nie zabrakło wzruszających 

chwil, szczególnie gdy wspominano dwóch kolegów, z którymi 

przyszło się pożegnać. 

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień… 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

Brema, Wolne Hanzeatyckie Miasto 

 (niem. Bremen, Freie Hansestadt Bremen) – najmniejszy pod 

względem powierzchni i ludności kraj związkowy Niemiec. 

W minione wakacje miałam okazję po raz drugi spędzić kilka 

dni w tym pięknym miejscu. 

Brema jest miastem pełnym uroku. Nie jest największą niemiecką 

metropolią, ale turystom zdaje się to w niczym nie przeszkadzać. 

Przechadzając się wąskimi uliczkami starego miasta możemy poczuć 

się tak, jakbyśmy odbyli podróż w czasie.  

Miasto zapewnia wiele rozrywek. Na samym zwiedzaniu 

upływa dużo czasu: w końcu ponad 1200 lat historii musi znaleźć 

odbicie w architekturze Bremy! Najsłynniejsze  

i najbardziej charakterystyczne punkty na mapie Bremy to jednak 

wcale nie monumentalne, stare budowle. Są to dwa pomniki. 

Pierwszy to bez wątpienia posąg Rolanda, znanego ze 

średniowiecznego eposu. Właściwie nie byłoby w nim nic 

nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ma szczególne znaczenie dla 

mieszkańców. Bremeńczycy uznają, że Roland jest symbolem 

wolności i niezależności miasta. Legenda miejska głosi, że Brema 

tak długo będzie wolna, jak 

długo Roland stojący na rynku 

będzie pilnował miasta.  

  

Drugi słynny pomnik to Bremeńscy Muzykanci: osioł, pies, 

kot i kogut stojący na sobie. Jest to hołd złożony wędrującym do 

miasta postaciom z baśni braci Grimm. 

Brema, jej wąskie uliczki oraz klimat hanzeatyckiego miasta, 

stanowią wspaniałą opcję wakacyjną dla każdego! Pobyt w tym 

urokliwym miejscu pozostanie na długo w mojej pamięci. Także 

dlatego, że po raz pierwszy poleciałam tam samolotem. 

                                    

Przygotowała: Weronika Cebula z  klasy VII 
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

Huragan Irma 

Huragan Irma – huragan piątej kategorii, uformowany na zachód od wybrzeży Afryki, którego trasa wiodła 

w pobliżu Wysp Karaibskich i Florydy. To dziewiąty cyklon 

tropikalny o własnej nazwie w rejonie Północnego Atlantyku i 

drugi huragan co najmniej 4 kategorii w 2017 roku w tym 

rejonie, kolejny po huraganie Harvey. 

Huragan został objęty obserwacją przez amerykańską agencję 

monitoringu (National Hurricane Center) w dniu 26 sierpnia, w 

pobliżu Republiki Zielonego Przylądka, w czasie gdy miał 

jeszcze status sztormu tropikalnego. Bardzo szybko przybrał na 

sile i 31 sierpnia uzyskał status huraganu. 4 września Irma 

otrzymała 5 (najwyższą) kategorię, z wiatrem o prędkości do 

300 km/h. 

 

Pierwszym państwem karaibskim, do którego dotarł huragan, była Antigua i Barbuda. W momencie 

uderzenia huragan miał kategorię 5. Wiatr wiał z prędkością od 190 do 240 km/h. Barbuda licząca około 

1000 mieszkańców ucierpiała bardziej. Około 90% budynków zostało zniszczonych, a 50% ludności straciło 

dach nad głową, lecz zginęła tylko jedna osoba[6]. Straty materialne oszacowano na co najmniej 250 mln 

USD. 

W dniu 6 września huragan Irma przeszedł nad francuskim terytorium zależnym: wyspami Saint-Martin 

i Saint-Barthélemy leżącymi w Małych Antylach. W momencie uderzenia huragan miał kategorię 5.Wyspy 

znacznie ucierpiały, całkowicie przerwano dostawy prądu, a wiatry Irmy, które osiągały prędkość 300 km/h, 

wyrywały drzewa z ziemi, przewracały pojazdy, a gruzy i fragmenty budowli zostały rozrzucone po całym 

terytorium. W wyniku działań huraganu zginęło co najmniej 11 osób, a straty materialne 8 września 

oszacowano na co najmniej 1 mld 500 mln USD. 

Huragan spowodował zniszczenia także na części wyspy 

będącej terytorium zależnym Holandii (Sint Maarten). Zginęły 

co najmniej cztery osoby, a pięćdziesiąt zostało rannych. Straty 

materialne 8 września oszacowano na co najmniej 2,5 mld 

USD. 

 

Anguilla 

Także 6 września huragan dotarł do wyspy Anguilla 

w archipelagu Wysp Nawietrznych – terytorium zależnego 

Wielkiej Brytanii. Zniszczeniu uległo wiele domów i jedyny szpital na wyspie. W momencie uderzenia 

huragan miał kategorię 5. Wielka Brytania wysłała z pomocą humanitarną okręt wojenny RFA Mounts Bay. 

Na wyspie zginęła jedna osoba, zniszczonych zostało 75% słupów energetycznych, budynki straży pożarnej 

i policji, a przez morze i deszcz zalane zostały znaczne tereny wyspy. Straty materialne 8 września 

oszacowano na co najmniej 290 mln USD. 

 

Stany Zjednoczone 

Huragan Irma uznano za najsilniejszy, który nawiedził Stany Zjednoczone. W dniu 4 września gubernator 

stanu Floryda Rick Scott zarządził stan wyjątkowy, a następnie w kolejnych dniach największą w historii 

Stanów Zjednoczonych ewakuację obejmującą 6,3 miliona mieszkańców. W dniu 10 września huragan Irma 

uderzył we Florydę jako huragan 4 kategorii. 

Przygotowała: Emilia Brodowska I Kacper Iwański z kl. V 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Historia komputerów 

            Komputer  -  maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się 

zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. 

 ENIAC (od ang. Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny 

Integrator i Komputer) – komputer skonstruowany w latach 1943–1945 przez J.P. Eckerta i J.W. 

Mauchly’ego na Uniwersytecie Pensylwanii w USA. Był to komputer pierwszej generacji zbudowany 

w technice lampowej. Został on praktycznie zastosowany po raz pierwszy na poligonie armii USA. 

Zaprzestano jego używania w 1955. 

Przełomem w konstrukcji komputerów, było wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapoczątkował 

gwałtowny rozwój sprzętu elektronicznego. W tym roku rozpoczęto również seryjną produkcję 

pierwszych elektronicznych komputerów analogowych. Również w 1948 roku Claude Elwood Shawnon 

stworzył podstawy teorii informacji, opracowując metody określania ilości miary informacji 

i wprowadzając nową jej jednostkę - bit. 

W 1949 roku pod kierunkiem M. W. Wilkesa z Uniwersytetu Cambridge, uruchomiono komputer 

EDSAC, charakteryzujący się pamiętaniem programu. Zastosowano tu pamięć dynamiczną na 

rtęciowych liniach opóźniających.  

W 1958 roku zespół konstruktorów Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, zbudował pierwszy 

w Polsce komputer XYZ. Tego roku opracowano urządzenie, w którym zastosowano nowy rodzaj taśmy 

dziurkowanej mającej 6, 7 i 8 ścieżek informacyjnych. Opracowano też pierwszy prawidłowo działający 

program do gry w szachy z komputerem. 

W 1961 roku uzyskano w komputerze szybkość 1 miliona operacji na sekundę, oraz zastosowano pamięć 

w postaci kart magnetycznych. Pojawiły się również obwody scalone, a w 1962 roku opracowano 

tranzystor w technice MOS i LSI, a w Anglii skonstruowano pierwsze elektroniczne maszyny 

kalkulacyjne. 

W początkach lat 70 pojawiły się pierwsze 

mini-komputery. Produkował je numer dwa 

komputeryzacji - firma DEC. 

Olbrzymi przełom nastąpił 12 sierpnia 1981 

roku w nowojorskim hotelu Astoria odbyła się 

premiera pierwszego komputera osobistego 

PC firmy IBM. Mało kto wówczas 

przypuszczał, że był to początek przewrotu we 

wszystkich dziedzinach życia. Choć minęło 

zaledwie 20 lat, pecety są już wszędzie. Na 

świecie sprzedaje się dziś więcej komputerów 

niż telewizorów. 

Do roku 1975 ENIAC był powszechnie uważany za pierwszy komputer na świecie, jednak teraz o miano 

to ubiegają się również – po odtajnieniu danych brytyjskich – maszyny Colossus oraz niemieckie 

Konrada Zusego. Do miana pierwszego elektronicznego komputera na świecie pretenduje także 

komputer ABC (od ang. Atanasoff-Berry Computer), 

zbudowany w Iowa State University na wydziale 

Computer Science przez Johna Vincenta Atanasoffa i 

Clifforda Berry’ego w latach 1937–1942. Wykonywał 

5000 działań na 1s 

 

Na rok 2017 najnowszy komputer to Lenovo, a laptop 

IdeaPad.  

Przygotowali:Mateusz Gadzina i Jakub Niemiec z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

Hokej na rolkach 

 

Jest to zespołowa gra sportowa, odmiana hokeja na lodzie. Zawodnicy jeżdżą na rolkach na suchej 

powierzchni, ograniczonej bandami. W grze rywalizują dwa zespoły po czterech zawodników. Gra polega 

na umieszczeniu krążka w bramce przeciwnika za 

pomocą kija trzymanego w rękach. Mecz dzieli się na 

dwie połowy po dwadzieścia minut. Każdy zespół 

składa się od sześciu do 14 zawodników plus dwóch 

bramkarzy. Zmiany zawodników na boisku są 

dokonywane tak jak w hokeju na lodzie. 

Gra nosi wiele nazw, oznaczających tę samą 

dyscyplinę. (hokej na rolkach, hokej in-line, hokej na 

wrotkach jednośladowych). Istnieje kilka federacji 

światowych, organizujących rozgrywki hokeja na 

rolkach. Największą i zaakceptowaną przez MKOL 

organizacją jest FIRS (Fédération Internationale de 

Roller Sports) i według jej przepisów organizowane są 

rozgrywki w Polsce oraz zawody Mistrzostw Świata 

i The World Games. 

Początki rolkarstwa w Polsce sięgają 90 lat XX wieku. 

Wtedy to w polskich sklepach zaczęły pojawiać się 

rolki z układem kółek w jednej linii. W latach 90-

tych w całym kraju odbywały się liczne zawody, 

których celem była popularyzacja hokeja na rolkach, 

jednak dopiero w 1998 roku hokej na rolkach został 

wpisany do Rejestru Dyscyplin UKFiT pod pozycją 

numer 236. Od tego momentu można było 

organizować turnieje o Mistrzostwo Polski. W 2000 

roku zorganizowano pierwszą ligę hokeja na rolkach 

mężczyzn. Zgłosiło się wówczas 10 klubów. 

Pierwsze mistrzostwo kraju wywalczył zespół 

Ambra Pruszków. Rozwój tej dyscypliny sportu 

sprawił, że w 2001 roku trzeba było zorganizować rozgrywki I i II ligi hokeja na rolkach. Jednak do roku 

2011 liczba klubów grających w lidze spadła do zaledwie pięciu. Najbardziej utytułowaną drużyną są 

Marsjanie Opole, która w latach 2004-2015 aż ośmiokrotnie sięgała po tytuł mistrzowski a dwukrotnie 

zdobyli srebrne medale Sportów Wrotkarskich. 

 

W 2013 roku PZSW przystąpił do federacji światowej FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports), 

która jest największą federacją sportów wrotkarskich i posiada rekomendacje MKOL. Przed zmianą 

federacji kadra Polski uczestniczyła jedynie w mistrzostwach Europy, które organizowała federacja ISHF. 

Występowało tam tylko kilka krajów: Polska, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Austria, Dania, Wielka 

Brytania. Podczas Mistrzostw Europy w Austrii w 2011 roku kadra była bardzo blisko gry o medale, ale 

ostatecznie zajęła 5. Miejsce. Wraz ze zmianą światowej federacji na FIRS nasza kadra narodowa dostała 

możliwość rywalizacji na Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz nasi zawodnicy wyjechali na tą imprezę 

w 2014 roku. Mistrzostwa odbywały się we Francji (w Tuluzie).  

 

     Przygotowała: Mirella Hebda z kl. VI 

⑥ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 1 

PAŹDZIERNIK 2017  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCyna_sportowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minuta


 ZRÓB  TO  SAM 

Jak zrobić sowę 

z szyszki? 
Rzeczy, których potrzebujesz: 
szyszka, krepa w kolorze 

brązowym, pomarańczowym, 

żółtym i czarnym, brystol 

w wymienionych wyżej 

kolorach, klej w sztyfcie, klej 

np. magik:  

1.Wydrukuj dostępny w tym kroku szablon.  

2.Wytnij poszczególne elementy szablonu i odrysuj na krepie 

(bibule gufrowanej) zgodnie z instrukcjami podanymi na 

szablonie. Te same elementy (prócz 3 części oczu i falowanych 

piórek „dookoła policzków”) wytnij również z brystolu 

w określonych kolorach. 

3.Naklej elementy z krepy na elementy z brystolu za pomocą 

kleju w sztyfcie. Dzięki temu będą się one lepiej układać. 

4.Sklej czubki brązowego i pomarańczowego skrzydła. Gotowe 

skrzydło przyklej gorącym klejem z boku szyszki. Takie samo 

skrzydło przyklej po przeciwnej stronie. 

5.Za pomocą kleju w sztyfcie sklej poszczególne elementy 

oczu. Najpierw największa, czarna krepa, później żółta, a na 

końcu czarna źrenica. 

6.Przyklej oczy do głowy, w niewielkiej odległości od brzegu 

„policzków”. Na dziób z pomarańczowej krepy usztywnionej 

brystolem, naklej brązowe pióra. Całość naklej na głowie, tak 

jak pokazuje zdjęcie obok. 

7.Dwa pofalowane kawałki przyklej od spodu policzków.  

8.Przyklej głowę z wierzchu szyszki. Sówka gotowa. 
  Przygotowali: uczniowie z kl. III z wychowawczynią 

 HUMOR 
 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak 

się połapał, że to jego. 

 
Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, 

Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Zyga, Chudy 

i Kazek?  

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

 
Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło dzięki 

wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

 
 

 

Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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