
 

  

PAŹDZIERNIK 2019 
PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

NR 1 
 

  

 NA  POWITANIE  

                       

                                   PAŹDZIERNIK 

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! 

 

Drugiego września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

2019/20.  

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 siódmej i ósmej 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 roku szkolnego 2019/2020 

Uroczystym apelem rozpoczął się 2 września 2019r. o godz. 9:00 w naszej szkole nowy rok szkolny 2019/2020. 

Zebranych uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, rodziców i nauczycieli powitała pełniąca obowiązki dyrektora 

szkoły - Pani Stanisława Gawlik. W swoim przemówieniu dokonała prezentacji nowych nauczycieli oraz złożyła 

życzenia powodzenia i wytrwałości w nauce i pracy. 

Po uroczystej inauguracji uczniowie udali się z wychowawcami do swoich klas na pierwsze lekcje wychowawcze. 

Festiwal Biegowy W Krynicy 

Jak co roku nasza szkoła jako jedyna w gminie wzięła udział w „Biegu Małopolskim” organizowanym dla szkół z 

terenu naszego województwa podczas „Tauron Festiwal Biegowy” w Krynicy. W tym roku 34 uczniów 

uczestniczyło w piątkowym „bieganiu” w swoich kategoriach wiekowych. Do sukcesów można zaliczyć awans do 

finałów trzech uczennic: H. Florian, O. Potoniec i E. Brodowska. W niedzielę pomimo wczesnego wyjazdu (godz. 

5.30) i niepewnej pogody dziesięcioro uczniów wzięło udział w „Strefie Kibica”, gdzie wspieraliśmy biegaczy 

którzy brali udział w półmaratonie i maratonie „Koral Maraton”.  

Jak prawidłowo segregować śmieci? 

19 września 2019r. przedstawicielki ZGK w Łącku oraz Firmy EMPOL z Tylmanowej zaprosiły uczniów na 

spotkanie poświęcone przypomnieniu zasad prawidłowej segregacji śmieci. 

Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną "ARKONA" 

23 września 2019r. odwiedzili naszą szkołę członkowie grupy rekonstrukcyjnej "ARKONA". 

Podczas spotkania zaprezentowali umundurowanie i uzbrojenie różnych formacji wojskowych w okresie od 

powstania listopadowego do odzyskania przez Polskę niepodległości.. Uczniowie mogli zobaczyć pokaz walki na 

szable i bagnety, wziąć udział jako poborowi do rekrutacji Legionistów Piłsudskiego czy zagłosować w 

plebiscycie. 

Była to bardzo ciekawa, żywa lekcja historii. 

Sprzątanie Świata - sprzątanie Kadczy 

W dniach 23 - 27 września 2019r. nasza szkoła wzięła udział w Akcji "Sprzątanie Świata". 

Uczniowie z zaangażowaniem uporządkowali wyznaczone odcinki naszej wioski 

 

Wycieczka szkolna do Sandomierza 

26 września 2019r. uczniowie kl. IV - VIII wzięli udział w wycieczce do Sandomierza. Uczestnicy 

z zainteresowaniem obejrzeli prezentację broni z różnych epok historycznych oraz  przeszli podziemnym szlakiem 

turystycznym. Wszyscy podziwiali piękną, sandomierską starówkę. 

Spotkanie z policjantami 

27 września 2019r. do naszej szkoły na spotkanie z uczniami przybyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w 

Nowym Sączu - sekcja ruchu drogowego. Policjanci, wspólnie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych, 

przypomnieli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym: mówiono o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, o 

poruszaniu się po drogach publicznych po zmroku oraz o obowiązkowym wyposażeniu roweru. Na zakończenie 

spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Było to bardzo interesujące spotkanie. 

Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe 

27 września 2019 nasza szkoła brała udział w Mistrzostwach Gminy Łącko w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

w kategorii dziewcząt klas IV-VI organizowanych na stadionie sportowym na Szczereżu. Nasze reprezentantki 

dzielnie walczyły na każdej zmianie, przez większość biegu dziewczynki prowadziły w zawodach lecz ostatecznie 

musiały uznać wyższość koleżanek z Łącka i zdobyły „wicemistrzostwo gminy”, które daje awans na zawody 

Powiatowe. Nasza drużyna pewnie i z dużą przewagą pokonała Jazowsko i Szczereż,  
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

Jeziora Plitwickie - piękno chorwackiej przyrody 
 

Park narodowy w Chorwacji jest położony w środkowej części kraju ok. 140 kilometrów od Zagrzebia 

niedaleko wschodniej granicy z Bośnią i Hercegowiną. Został założony w 1949 roku. Jego największą 

atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami, znanych jako Jeziora 

Plitwickie. 

Flora Parku                                                                                                                                                                
Na terenie parku stwierdzono około 1100 gatunków roślin, 

w tym wiele endemitów. Są tu rośliny zarówno 

śródziemnomorskie, jak i właściwe terenom borealnym. 

Ochrona przyrody                                                                                                    

Pierwszy rezerwat na tym terenie został założony w roku 

1928. Park narodowy natomiast rozpoczął swą działalność w kwietniu 1949 r. Granice, kilkakrotnie 

poszerzane, ostatecznie w 1997 r. objęły powierzchnię 29 500 ha. W 1979 Park Narodowy Jezior 

Plitwickich znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 

Legenda regionu                                                                                                                                                              

W czasach starożytnych obszary w rejonie współczesnego parku narodowego zamieszkiwane były przez 

liczne ludy. Najczęściej wymienia się: Celtów, Ilirów, Japygów, Rzymian i Awarów. Ze średniowieczem 

związana jest lokalna legenda tłumacząca powstanie zbiorników wodnych. Według niej ludzie żyjący na 

tych terenach cierpieli z powodu susz. Kiedy wydawało się, że nic ich nie uratuje, z pomocą przyszła im 

czarodziejka nazywana Czarną Królową. Za pomocą magii sprowadziła ulewę, która raz na zawsze 

zmieniła wygląd tego obszaru.      

                                                                                                                                                                          

Turystyka 
Park narodowy wokół Jezior Plitwickich jest licznie 

odwiedzaną atrakcją turystyczną. W miesiącach letnich 

przyjeżdża tu kilka tysięcy osób dziennie. Na teren Parku 

można wejść jednym z czterech przygotowanych wejść, przy 

których urządzone są obszerne parkingi i centra obsługi 

turystów. Park można zwiedzać kilkunastoma różnymi 

trasami, na których są odcinki do pokonania pieszo, 

niewielkimi statkami pasażerskimi oraz pociągami 

drogowymi. Trasy przygotowane są i oznakowane tak, aby 

dostosować ich stopień trudności do indywidualnych możliwości turystów  

Przygotowała: Aleksandra Haza  z kl. VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Great Blue Hole 

Great Blue Hole – wielka rozpadlina (jaskinia morska) rafy 

koralowej w Morzu Karaibskim. Oddalona jest od Belize 

City o około 80 km w głąb morza, pośrodku atolu 

Lighthouse Reef. 

Jest widoczna z kosmosu, a swoją popularność zyskała 

dzięki filmom telewizyjnym i prezentacjom wypraw 

morskich Jacques’a Cousteau. Obecnie stanowi ona wielką 

atrakcję dla nurków i tych, którzy pragną podziwiać 

podwodny świat. Została objęta patronatem UNESCO. 

W pobliżu Great Blue Hole leży wyspa Half Moon Caye. 

 

Charakterystyka 

Okolona turkusowym morzem i pierścieniem żywej rafy, ciemnogranatowa Great Blue Hole 

w rzeczywistości jest głęboką podwodną studnią o głębokości 124 metrów i szerokości 300 m. Zrąb studni 

zaczyna się na ok. 20 metrach. 

Podczas epoki lodowcowej była to ogromna jaskinia, która znajdowała się powyżej poziomu morza i była 

częścią kompleksu podwodnych jaskiń. Gdy lód topniał, poziom morza podniósł się ponad 91 m. 

Prawdopodobnie w wyniku trzęsienia ziemi i pod wpływem ciśnienia wody pokrywa systemu jaskiniowego 

załamała się i tak utworzył się lej krasowy, który znamy do dziś. 

Prawie pionowe ściany opadają na głębokość mniej więcej 35 metrów, gdzie studnia się rozszerza w ogromną 

salę z wielkimi stalaktytami, niektóre mają długość aż 15 m. Dno sali znajduje się na głębokości 124 m. 

Turyści nurkują zwykle do stropu sali – na głębokość około 35 m. 

Podwodna widoczność przekracza 60 metrów. Przejrzyste wody wokół pierścienia rafy świetnie się nadają do 

nurkowania z rurką. Można się tam udać na całodniową wyprawę, które są organizowane z Belize City, 

z wyspy Ambergris Caye lub Long Caye. 

W Great Blue Hole można spotkać ryby rafowe, barakudy oraz różne gatunki rekinów (jak np. żarłacz 

tępogłowy). 

Badania Cousteau 

Rozsławił ją francuski oceanograf Jacques-Yves Cousteau, który w 1971 roku jako pierwszy ją badał, 

wpływając do niej statkiem badawczym Calypso. Za pomocą niewielkiej ilości materiałów wybuchowych, 

otworzył przejście w rafie i wprowadził swój statek. Cousteau wraz z załogą badał studnię przez kilka 

miesięcy, także za pomocą pojazdów głębinowych. 

                                                                                                      Przygotowała: Maja Majerska z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Ciekawostki matematyczne 

Zagadki i ciekawostki matematyczne są interesującym 

uzupełnieniem naszej nauki, zachęcają każdego do dalszego 

pogłębiania wiedzy. Poniżej jedna z nich. 

Figura geometryczna o polu równym zero 

Figurą geometryczną o zerowym polu jest kwadrat sito, który powstaje 

poprzez wyeliminowanie z jego środka punktu, podzieleniu go na  

4 kwadraty, z każdego powstałego kwadratu wyeliminowaniu środka, 

podzieleniu go na 4 kwadraty, itd. Po takim zabiegu pozostanie kwadrat  

z pozostałą nieskończoną liczbą punktów wewnątrz, ale o polu równym 0.  

 

 

 

 

 

Przygotował: Bartłomiej Mika z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY 

 

Jak co roku nasza szkoła jako jedyna w gminie 

wzięła udział w „Biegu Małopolskim” 

organizowanym dla szkół z terenu naszego 

województwa podczas „Tauron Festiwal Biegowy” 

w Krynicy. W tym roku 34 uczniów uczestniczyło 

w piątkowym „bieganiu” w swoich kategoriach 

wiekowych. Do sukcesów można zaliczyć awans do 

finałów trzech uczennic: Hanna Florian, Oliwia 

Potoniec i Emilia Brodowska. Podczas pobytu 

w Krynicy uczniowie mieli szansę sprawdzić się w specjalnie dla nich przygotowanej „Strefie Dzieci”, 

gdzie czekały na nich różne gry i zagadki, za których rozwiązanie można było otrzymać „gadżet”. Każdy 

uczestnik otrzymał również pakiet startowy i pakiet posiłków w tym ciepłe danie, drożdżówki, no 

i oczywiście lody. W niedzielę pomimo wczesnego wyjazdu (godz. 5:30) i niepewnej pogody dziesięcioro 

uczniów wzięło udział w „Strefie Kibica”, gdzie wspieraliśmy biegaczy którzy brali udział w 

półmaratonie i maratonie „Koral Maraton”. Opiekę na uczniami sprawowali Pani Aleksandra Cebula i 

Krzysztof Duda. 

 

GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

 

27 września 2019 nasza szkoła brała udział w Mistrzostwach Gminy Łącko w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych w kategorii dziewcząt klas IV-VI organizowanych na stadionie sportowym na 

Szczereżu. Do rywalizacji o mistrzostwo gminy przystąpiły 4 drużyny – Łącko, Jazowsko, Szczereż 

no i My😉. Nasze reprezentantki dzielnie walczyły na każdej zmianie, przez większość biegu 

dziewczynki prowadziły w zawodach lecz ostatecznie musiały uznać wyższość koleżanek z Łącka 

i zdobyły „wicemistrzostwo gminy”, które daje awans na zawody Powiatowe. Nasza drużyna 

pewnie i z dużą przewagą pokonała Jazowsko i Szczereż, Łącko było lepsze w końcówce, ale 

niewiele brakło aby sprawić sensację…. 

Można śmiało napisać że jest to sukces tej sztafety. Jesteśmy jedną z mniejszych szkół w gminie, 

zresztą sama ilość drużyn uczestniczących mówi sama za siebie… że trudno o skompletowanie 

drużyny w innych szkołach z terenu gminy (szkół jest 11), nawet większych od naszej i ciężko 

znaleźć dobrze biegającą „dziesiątkę” – bo 10 osób startuje w tych biegach. W takich zawodach 

wystarczy że jedna osoba jest „słabszym ogniwem” i można skończyć na ostatnim miejscu.  

Skład naszej sztafety: Florian Hanna, Niemiec Nikola, Jawor Łucja, Ciągło Daria, Potoniec Oliwia, 

Zielińska Barbara, Majerska Emilia, Zaremba Kamila, Florian Aniela, Iwańska Milena i Piszczek 

Zuzanna 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 Całuski  

Składniki: (Zagnieść Ciasto) 

50 dag mąki   

1 łyżeczka proszku do pieczenia                                                                                                                                

25 dag masła                                                                               

20 dag cukru 

7 żółtek                                                                                         

Dodatki:  

2 białka 

4 łyżki cukru                                                                              

Orzechy Krojone   

Słoik dżemu                                            

 

Ciasto rozwałkować. Wykrawać foremką 

ciasteczka. Na wierzch każdego nałożyć piankę 

i posypać orzechami. Upiec. Po upieczeniu 

pasujące do siebie kształty ciasteczek sklejać 

dżemem. 

 

.  

 

 

 

Przygotowała: Magdalena Lizoń z kl. III 

 HUMOR 
 

Na lekcji geografii pani pyta: 

- Jasiu, gdzie leży Kuba?  

- W łóżku, bo jest chory. 

 

 - Jasiu, jak powiem: "jestem ładna", to jaki to 

będzie czas? 

- Przeszły, proszę pani.  

 

Dzieci miały powiedzieć pani, jakie mają zwierzęta 

w domu. 

- Ja mam psa. 

- Ja kota. 

- Ja rybki w akwarium. 

Wreszcie zgłasza się Jaś: 

- A ja mam kurczaka w zamrażalniku. 

 

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt 

z wypracowaniem domowym i mówi: 

- Same błędy! Znów niedostateczny! 

Jasio mruczy pod nosem: 

- Biedny tato... 

 

Jaś przychodzi ze szkoły. 

Tata pyta się go: 

- Co dzisiaj dostałeś? 

- "Razem" szóstkę. 

- Jak to "razem"? 

- Jedynkę z w-f, jedynkę z matematyki, jedynkę 

z przyrody, jedynkę z historii, jedynkę z polskiego 

i jedynkę z angielskiego. 

- Masz szlaban. 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. IV z wychowawcą 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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