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 NA  POWITANIE  

   

 

 

DZIEŃ NASZYCH UKOCHANYCH DZIADKÓW 

Dnia 21 i 22 stycznia wszystkie babcie  i dziadkowie zostali 

obdarowani kwiatami, życzeniami, bombonierkami, a szczególnie naszymi 

uśmiechami. Jest to ważne święto dla naszych dziadków, więc warto o nim 

pamiętać.  

Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w tygodniku 

„Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął 

popularyzować „Express Poznański”. W roku 1966 również „Express 

Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „Dniem Babci”. Później powstała 

również tradycja obchodzenia „Dnia Dziadka”. Święto „Dnia Dziadka” do 

Polski zostało przeniesione prawdopodobnie z Ameryki w latach 

osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stawało się coraz popularniejsze. 

W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto –„Dzień 

Babci i Dziadka”. Nie ma ono ustalonej oficjalnej daty obchodów. 

Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem dni dziadka i babci 

jest Narodowy Dzień Dziadków. Nie jest więc świętem rozdzielonym na 

dwa dni. Święto celebruje się w gronie rodzinnym przy ogniskach czy 

grillach. Dzień ten ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele 

zawdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy 

najstarszym członkom rodziny. W Wielkiej Brytanii National 

Grandparents Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę października.  
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

XVII Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy w Olszanie 

1 grudnia uczniowie  klas V-VII naszej szkoły wzięli udział w XVII Powiatowym Nocnym Biegu 

Mikołajkowym organizowanym w Szkole Podstawowej w Olszanie przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM”. Po uroczystym rozpoczęciu i pokazie wspaniałych 

fajerwerków nasze grupy udały się w trasę tropami Św. Mikołaja, po drodze realizując różne zadania.  Po 

powrocie z nocnej wyprawy i ciepłym posiłku  wszyscy uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez 

ks. proboszcza z Czarnego Potoku. Kolejnych wrażeń dostarczyły nam: dyskoteka oraz różne gry 

i zabawy. W sobotę o godz. 3.00 nad ranem odwiedził nas Św. Mikołaj, wręczając wszystkim grzecznym 

dzieciom i ich opiekunom paczki z prezentami. 

Wizyta Świętego Mikołaja 

4 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj, natomiast 6 grudnia przybyli do naszej szkoły 

członkowie Związku Podhalan Oddział w Jazowsku. Towarzyszył im Święty Mikołaj, który podróżował 

bryczką ciągniętą przez dwa dorodne rumaki. Gość obdarował dzieci słodkimi upominkami. 

Szkolny Konkurs Szopek 

4 grudnia został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs "Szopka Betlejemska". Ogółem wpłynęło 15 prac – 

modeli szopek. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: S. Gawlik, A. Szwarkowska, K. Dziedzic. 

Jury przyznało I miejsce modelowi wykonanemu przez Patrycję Kozik z kl. VI i ta praca została 

przekazana do GOK w Łącku. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a fundatorem nagród była Rada 

Rodziców. 

VII Powiatowy Integracyjny Turniej Warcabowy w Nowym Sączu 

Kolejny raz zostaliśmy zaproszeni do udziału w Integracyjnym Turnieju Warcabowym, który odbył się 

6 grudnia w SOSW z Nowym Sączu. Startowało czterdziestu pięciu uczestników. Nasza drużyna dostała 

nagrodę fair-play. Sędzią głównym był pan Andrzej Majerski. Z naszej szkoły startowały cztery osoby: 

P. Kwiatkowski-2 miejsce, W. Zielińska-3miejsce, A. Smoroń – 4 miejsce, M. Zielonka-wyróżnienie. 

Każdy uczestnik dostał pamiątkowy medal oraz dyplom.   

Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska" 

W dniu 12 grudnia w sali GOK-u odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu "Szopka 

Betlejemska", którego pomysłodawcą i organizatorem - we współpracy z GOK w Łącku - od piętnastu lat 

jest nasza szkoła. Do konkursu zostało zgłoszonych 9 prac ze szkół podstawowych Gminy Łącko. Prace 

oceniało jury w składzie: M. Leszko – plastyk, J. Tokarz – twórca ludowy i J. Strączek – dyrektor GOK. 

Szopka P. Kozik otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy! 

Boże Narodzenie 

22 grudnia odbył się uroczysty poranek przybliżający tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie 

klasy III pod opieką wychowawczyni M. Łatki wcielili się w różne role, by jak najlepiej przybliżyć 

historię narodzin Jezusa. Mali aktorzy recytowali, śpiewali kolędy, oddawali pokłon Zbawicielowi. 

Uroczystość wzbogaciła piękna gra kolęd przez uczniów klas IV- VII.  Po części artystycznej składano 

życzenia świąteczne i noworoczne. Było wzruszająco  i bardzo rodzinnie. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

P O R T O F I N O 

 

Portofino – to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Liguria, w mieście metropolitalnym 

Genua, około 25 km na południowy wschód od centrum Genui. Jedna z najbardziej ekskluzywnych 

małych miejscowości wypoczynkowych we Włoszech. W miasteczku znajduje się niewielki port 

jachtowy, a przy nim butiki słynnych domów mody. Duża popularność wśród celebrytów sprawiła, że 

tutejsze hotele i restauracje należą do najdroższych na Riwierze Włoskiej.  

Zabytki i miejsca warte zobaczenia 

 kościół San Giorgio (wł. Salita San Giorgio), w którym podobno znajdują się szczątki św. Jerzego, 

według legendy przywiezione tutaj przez miejscowych korsarzy w XII wieku; 

 latarnia morska; 

 Parco Naturale di Monte di Portofino, park krajobrazowy obejmujący wzgórze nad miasteczkiem 

 Castello Brown z 1557 roku 

 Podwodna statua Il Cristo degli Abissi 

Ciekawostki 

 Na przełomie 2002 i 2003 roku powstawały tam zdjęcia do amerykańskiej opery mydlanej „Moda 

na sukces”. 

 15 czerwca 2008 roku w Portofino ślub wzięli gwiazda Manchesteru United, Wayne Rooney oraz 

jego narzeczona Coleen McLoughlin. W 2013 roku Chad Kroeger i Avril Lavigne spędzili w 

miejscowości miesiąc miodowy. Kylie Minogue kilkukrotnie odpoczywała w Portofino, m.in. 

w 2011, 2013 i 2015 roku. 

 Portofino opiewali w piosenkach Engelbert Humperdinck i Fred Buscaglione, a Sława Przybylska, 

Anna German, Katarzyna Groniec oraz Magda Umer śpiewały Miłość w Portofino z polskimi 

słowami Agnieszki Osieckiej. 

Przygotował: Sebastian Kłak z kl. VII                                                                                                                                           
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

Zorza Polarna 

Powstawanie zjawiska związane jest z przepływem prądu w jonosferze na wysokości około 100 km ponad 

powierzchnią Ziemi. 

Słońce stale emituje strumień naładowanych cząstek, czyli wiatr słoneczny. Podczas rozbłysków wyrzuca większe 

ilości takich cząstek; należą do nich protony oraz elektrony o kilka rzędów wielkości mniejszej energii. W pobliżu 

Ziemi tory lotu tych cząstek są w większości odchylane przez ziemskie pole magnetyczne. Schwytane przez ziemską 

magnetosferę cząstki poruszają się po torze o kształcie helisy wzdłuż linii pola magnetycznego, łączących obydwa 

ziemskie bieguny magnetyczne, powodując wzbudzenia atomów w obszarze polarnym, a skutkiem tego -świecenie 

zorzowe, które tworzy ponad 270 linii emisyjnych, głównie tlenu i azotu. 

Cząstki elementarne z powodu różniącego się ładunku protonu i elektronu obiegają Ziemię w przeciwnych kierunkach, 

wytwarzając różnicę potencjału na krańcach magnetosfery (około 40 kV), która może się zmieniać po rozbłyskach 

i powodować indukcyjne przepływy prądu elektrycznego w jonosferze. Z tego powodu zorze bywają widywane częściej 

przed lokalną północą niż nad ranem. Obserwowano je również na średnich szerokościach geograficznych, w tym nad 

Polską, ale również w okolicach równikowych. Zorze były wywoływane – co najmniej dwukrotnie – poprzez detonację 

ładunku jądrowego grzejącego jonosferę, co zostało skrytykowane przez ekologów. Zorze są obserwowane podczas 

burz jonosferycznych, a wysoka wówczas jonizacja powoduje zaburzenia w rozchodzeniu się fal radiowych, a nawet 

ich zupełny zanik. 

Kolory zórz. Rozróżnia się typy systematyczne zórz: pasma, łuki, kurtyny, promienie, korony i inne. Stwierdzono emisje 

w zakresie barwy niebieskiej, zielonej, żółtej i czerwonej, a bardzo często białe. Kolor zjawiska jest skutkiem różnej 

intensywności linii emisyjnych. Kolor zorzy zależy również od określonego gazu oraz od wysokości na jakiej występuje 

zjawisko. Na czerwono i na zielono świeci tlen, natomiast azot świeci w kolorach purpury i bordo. Zderzenie cząstek 

z mieszaniną azotu i tlenu daje barwę żółtą
.
 Lżejsze gazy – wodór i hel – świecą w tonacji niebieskiej i fioletowej

.
 

Występowanie poza Ziemią 

 

Zorze polarne na Saturnie w ultrafiolecie 

Szczególnie silne zjawiska zorzowe występują na Jowiszu; na kształt i rozciągłość tych zjawisk mają wpływ przepływy 

plazmy związane z księżycami galileuszowymi. Na Saturnie zorze obserwowano w ultrafiolecie i w świetle 

widzialnym, dzięki sondzie Cassini. Występują również na Uranie i Neptunie. 

Teoretycznie również na planecie pozasłonecznej mającej pole magnetyczne i magnetosferę poddaną oddziaływaniu 

wiatru gwiazdowego mogą występować zorze polarne. Rozdzielczość współczesnych teleskopów nie pozwala na 

uchwycenie obrazu takiego zjawiska, ale towarzysząca zorzom emisja fal radiowych może zostać wykryta za pomocą 

radioteleskopów. Sygnały, które mogą pochodzić od zórz polarnych wychwycono z układów zawierających bardzo 

chłodne gwiazdy i brązowe karły. 

                                                                                  Przygotowały: Weronika Zielińska i Maja Majerska, kl. V 

 

④ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 4 

STYCZEŃ 2018  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr_s%C5%82oneczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozb%C5%82ysk_s%C5%82oneczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemskie_pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_%C5%9Brubowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_magnetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aurora_Saturn.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jowisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galileuszowe_ksi%C4%99%C5%BCyce_Jowisza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saturn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neptun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta_pozas%C5%82oneczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%85zowy_karze%C5%82


  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady! 

 Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest 

ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.  Materiały, które nadają się do 

ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu. Recykling sprawia, że odpady stają się 

z powrotem wartościowe i zamiast trafić na składowisko, przekształcają się w surowce do produkcji 

nowych materiałów. Celem recyklingu jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych. Surowce wtórne 

przetwarza się po to, by ograniczyć eksploatację surowców pierwotnych, nieodnawialnych (np. ropy naftowej), 

których ziemskie zasoby gwałtownie się kurczą. 

Recykling to także pewna idea, zgodnie z którą konsument dba o środowisko już w momencie robienia 

zakupów. Realizuje się ją poprzez kupowanie produktów w opakowaniach biodegradowalnych, nieużywanie 

foliowych reklamówek i opakowań jednorazowego użytku. Na wielu produktach możemy obecnie znaleźć znaczek 

recyklingu, co znacznie ułatwia ich klasyfikację. Kolejny ważny moment w codziennym, indywidualnym 

recyklingu to domowa segregacja śmieci, mająca na celu oddzielenie surowców od resztek jedzenia i wrzucenie 

ich do przeznaczonych ku temu pojemników. 

Segregacja zakłada, że do pojemników na odpady zmieszane wyrzucamy resztki jedzenia, zabrudzony 

(tłusty) papier,  zużyte chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe czy sanitaria np. pampersy. Czyli wszystko to, 

czego nie można włączyć do recyklingu. Pozostałe odpady to surowce nadające się do ponownego wykorzystania, 

czyli szkło,  plastik, papier oraz metal.  Umieszczamy je w wydzielonych na to pojemnikach, po uprzednim 

przygotowaniu (zgniecenie puszek, opróżnienie i osuszenie opakowań, odkręcenie zakrętek itd.). Odpady 

niebezpieczne takie jak żarówki, niewykorzystane leki,  żrące chemikalia, baterie, kable, należy natomiast 

umieszczać w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach, które znajdziemy w sklepach, szkołach czy 

aptekach. System segregacji w każdym mieście reguluje gmina, ponadto w razie wątpliwości można skorzystać ze 

wskazówek na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.   

 Zalety recyklingu dobrze obrazuje odzyskiwanie aluminium z puszek aluminiowych. Do produkcji puszek 

zużywa się rudy aluminium (złoża boksytu), które stanowią surowiec nieodnawialny. Produkcja aluminium tym 

sposobem jest bardzo droga i chłonie mnóstwo energii, natomiast recykling puszek obniża jej koszty o ponad 60%. 

1 tona złomu aluminiowego poddana recyklingowi to oszczędność 4 ton boksytu.  Zanieczyszczenia środowiska 

powstałe w wyniku recyklingu aluminium są o ponad 90% mniejsze, w porównaniu do tradycyjnej produkcji tego 

materiału. Ponadto aluminium z recyklingu nie traci na jakości, więc zużyte  puszki przerabia się wielokrotnie. 

 

 

    

   

 

 

Jeden z modeli Sandersa wykonany z puszek po piwie.   Symbol recyklingu 

 

Przygotowały: Zuzanna Zbozień, Nikola Niemiec z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

HOKEJ PODWODNY     

                 Hokej podwodny (ang. underwater 

hockey albo octopush) jest niekontaktowym 

sportem        rozgrywanym w basenie, typowo na 

głębokości 2-3 metrów. Podczas gry gracze 

dwóch sześcioosobowych drużyn starają się tak 

manewrować ciężkim krążkiem, aby skierować 

go do bramki przeciwnika. Gra przebiega na 

dnie basenu, zawodnicy wypływają na 

powierzchnię aby nabrać powietrza. Mecz 

składa się dwóch części po 15 minut każda. 

Zawodnicy wyposażeni są w płetwy, maski 

i fajki do nurkowania swobodnego, ochraniacze na twarz, krótki kij (o długości do 35 cm), grubą 

rękawicę na dominującej ręce, oraz czepek taki jak do piłki wodnej. 

Krążek do hokeja podwodnego waży około 1,5 kilograma i wykonany jest z ołowiu pokrytego warstwą 

tworzywa sztucznego. Bramki mają 3 metry szerokości i umieszcza się je po przeciwnych stronach pola 

gry. 

CMAS World Championship odbyły się w Coimbra, Portugalia w sierpniu 2011 roku i były świadkiem 

większego udziału z krajów pozaeuropejskich. Uczestniczyło osiemnaście drużyn w tym z Australii, 

Kanady, Kolumbii, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki. Planowane są 18. Mistrzostwa 

Świata CMAS, które odbędą się w Eger, Węgry w sierpniu 2013 roku. Przewidywana liczba drużyn 

wynosi między 60 i 80. 

22.03.2014 roku w Aqua Centrum w Kościerzynie odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski w Hokeju 

Podwodnym. W zmaganiach uczestniczyło siedem drużyn, pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny:  

1Bałtyckie Foki Gdańsk, 2 - AQUARIUS Bełchatów, 3 - Pirania Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Daniel Owsianka z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

TABLICA ORGANIZACYJNA  

Do jej wykonania potrzeba: 

 ramki w wybranym rozmiarze  

 farby w sprayu i marker (jeśli zdecydujecie się 

przerobić ramkę) 

 farby tablicowej i małego wałeczka lub okleiny 

tablicowej 

 klamerek 

 ozdobnej taśmy 

 notesu z kartkami samoprzylepnymi 

 małego kartonika np. po tabletkach 

 okleiny w wybranym kolorze 

 nożyczek, kleju na gorąco 

Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić  jest pokrycie 

ramki farbą w sprayu. Plecówkę trzeba pomalować  

natomiast farbą tablicową (można też nakleić folię, 

o podobnych właściwościach). Trzeba użyć do tego 

małego wałeczka. Farbę tablicową trzeba 

rozprowadzić na całej powierzchni. Nałożyć dwie 

warstwy, w kilkugodzinnym odstępie czasowym. 

Kartonik, z zewnętrznej strony, trzeba  pokryć 

okleiną. A klamerki udekorować ozdobną taśmą.  

 

 

Po wyschnięciu farb (tablicowej i w sprayu), 

plecówkę trzeba włożyć do ramki, którą 

wcześniej ozdobiliśmy, używając permanentnego 

markera. Klamerki, notesik i pojemnik trzeba 

przykleić  do płyty, używając kleju na gorąco. 

W tym momencie, baza tablicy jest już gotowa! 

Na koniec trzeba ją ozdobić i wypełnić puste 

miejsca. Taką tablicę można zawiesić np. nad 

biurkiem. Możemy wykorzystać ją do zapisania 

np. planu zajęć, ważnych wydarzeń czy po prostu 

jako tablicę inspiracji. Zanim zaczniesz pisać po 

niej markerem kredowym (można użyć też 

kredy), trzeba odczekać  kilkanaście godzin, by 

farba tablicowa wyschła. Ogólnie rzecz biorąc, 

warto trzymać się instrukcji, którą znajdziemy na 

opakowaniu. Na karteczkach można zapisać np. 

ważne sprawy do załatwienia oraz rzeczy, 

o których nie można zapomnieć. Taka tablica 

pełni nie tylko funkcję organizacyjną, ale także 

dekoracyjną. Użyteczna i piękna – czy istnieje 

lepsze połączenie? 

         

Przygotowała: Klara Zielińska z kl. III 

 

 HUMOR 
 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka – E = mc2 

Historia - Sensacje XX - wieku 

Język 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 

Pan konserwator - McGyver 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

   

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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