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 NA  POWITANIE  

                     

DZIEŃ NASZYCH UKOCHANYCH DZIADKÓW 

       

           21 i 22 stycznia 

wszystkie babcie  

i dziadkowie niech zostaną 

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 

Próbny Egzamin kl. VIII 
W dniach 4 - 6 grudnia jedenastu uczniów kl. VIII przystąpiło do egzaminu próbnego. W  kolejnych dniach 

rozwiązywali testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Była to dla nich okazja do sprawdzenia 
poziomu swojej wiedzy oraz przećwiczenia wszystkich procedur obowiązujących podczas właściwego egzaminu.   

 

Szkolny Konkurs Szopek 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 grudnia. Ogółem wpłynęło 11 prac - modeli szopek. Szkolna Komisja 

Konkursowa przyznała 8 pierwszych miejsc i 2 wyróżnienia. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców. 

Szkolna Komisja Konkursowa przesłała do GOK w Łącku prace: J. Borka i K. Sołtysa. 
 

Konkursy przedmiotowe - etap rejonowy 
3 grudnia odbyły się eliminacje rejonowe Małopolskiego Konkursu Geograficznego, natomiast 9 grudnia - 

Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Naszym reprezentantom - Piotrowi i Wiktorii - uczniom kl. VIII 

życzymy wysokich wyników i zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego. 

 

Wizyta Św. Mikołaja 
5 grudnia 2019r. naszą szkołę odwiedził niezwykły Gość Święty Mikołaj! Na sali gimnastycznej powitali go 
najmłodsi uczniowie, natomiast starsi - oczekiwali w swoich klasach. 

 

Gminny Konkurs Historyczny "Gmina Łącko - poznajmy ją bliżej" 
5 grudnia w SP w Maszkowicach odbyły się eliminacje gminne konkursu "Gmina Łącko - poznajmy ją bliżej". 

Wzięło w nich udział 20 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Łącko. Naszą szkołę reprezentowała 
Alicja Turek, która zdobyła pierwsze miejsce. Gratulujemy! 

 

Wizyta przedszkolaków w teatrze 
10 grudnia nasze przedszkolaki udały się do Centrum Kultury i Sztuki  w Starym Sączu na spektakl teatralny pt. 

”Baśń o Królowej Śniegu” zagrany przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Obejrzany spektakl wywarł na 
małych widzach wielkie wrażenie.  

 

Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska" 
10 grudnia w siedzibie GOK w Łącku odbył się XVI Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska", którego 

współorganizatorem jest nasza szkoła. Wpłynęło 12 prac. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny wszystkich 

modeli, a nasz reprezentant – Jan Borek - zdobył trzecie miejsce. Gratulujemy! 

 

Wyjazd do kina „Sokół” 
12 grudnia uczniowie kl. IV – VIII udali się do kina „Sokół” na projekcję filmu „Był sobie pies 2” 

 

Szkolny Konkurs "Znam prawa i obowiązki ucznia" 
W ramach konkursu uczniowie kl. I-III wykonali plakat edukacyjny, z kolei uczniowie kl. IV - VIII rozwiązywali 

test znajomości praw i obowiązków ucznia. W grupie uczniów kl. IV-VI najwięcej punktów zdobyły: D. Ciągło 

i Z. Piszczek, a w grupie uczniów  kl. VII-VIII: W. Klag i M. Pogwizd. 

Klasowe spotkania wigilijne 
20 grudnia tradycyjnie odbyły się spotkania wigilijne zespołów klasowych z wychowawcami i przedstawicielami 

Rodziców. Następnie wszyscy udali się na poranek świąteczny na salę gimnastyczną. 

 

Szkolne „Jasełka” 
20 grudnia uczniowie kl. III wraz z rodzicami - pod kierunkiem pani B. Zaremba -  zaprezentowali piękne „Jasełka”, 

które przygotowały szkolną społeczność na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. 

 

Zawody sportowe 
W tym miesiącu w naszej gminie rozgrywane były zawody z koszykówki. Nasza szkoła wzięła udział w zawodach 

dziewcząt i chłopców. Najlepiej spisali się chłopcy młodsi zajmując miejsce na najniższym stopniu podium.  
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

BORA BORA 

Bora-Bora – wyspa na Oceanie Spokojnym, 

koralowy atol otaczający powulkaniczny stożek, 

w Polinezji Francuskiej, na Wyspach Pod 

Wiatrem w archipelagu Wysp Towarzystwa, na 

północny zachód od Tahiti.  Zamieszkana przez 

Polinezyjczyków, którzy osiedlili się tu przed 

wiekami i pozostały po nich ruiny świątyń oraz 

płaskorzeźby. Na wyspie zamieszkuje prawie 

9000 stałych mieszkańców. Jej powierzchnia to 

około 38 km. Na wyspie znajdują się dwa szczyty: 

Pahia (661 m n.p.m.) oraz Otemanu 727 m n.p.m., 

a w pobliżu znajdują się dwie mniejsze wyspy 

koralowe. W czasie drugiej wojny światowej na 

Bora-Bora znajdowała się amerykańska baza 

morska i lądowa, z 6 tysiącami żołnierzy. Obecnie 

wyspa jest ważnym ośrodkiem turystycznym i centrum hodowli czarnych pereł. Odkryta przez 

holenderskiego żeglarza Jacoba Roggeveena w roku 1722, później w roku 1769 przepływał obok, a w roku 

1777 zakotwiczył angielski żeglarz i odkrywca James Cook. Pierwszym europejskim mieszkańcem był 

rozbitek z wielorybniczego statku James Connor w roku 1792. Bora-Bora służyła za pierwowzór 

amerykańskiemu pisarzowi Jamesowi Michenerowi do opisu idyllicznej wyspy w książce Tales of the South 

Pacific (pol. „Opowieści Południowego Pacyfiku”), traktuje o niej także amerykański musical Rodgersa 

i Hammersteina South Pacific (pol. „Południowy Pacyfik”) z 1949 roku. Jest jednym z ciekawszych miejsc 

turystycznych do odwiedzenia na świecie. To prawdziwy raj na ziemi.  

Wyspa ta oryginalnie nazywała się Pora Pora, co oznacza Pierworodna. Językiem urzędowym na wyspie 

jest język francuski, ale też można usłyszeć dialekt polinezyjski. Wyspa ta uznawana jest za ósmy cud 

natury, a można tam dotrzeć samolotem albo promem. W Polinezji obowiązująca waluta to: 100 CPF (Cour 

de Franc Pacifi que). Można tam 

również korzystać z kart 

kredytowych, bankomatów, gdyż 

znajdują się one w miejscach 

często odwiedzanych przez 

turystów. Ważne jest to, że nie ma 

obowiązku wizowego dla polskich 

obywateli dla wyjazdów 

turystycznych do 90 dni. Za to 

wymagany jest paszport, który jest 

ważny minimum 3 miesiące od 

daty wyjazdu z Polinezji 

Francuskiej. Jednak przy 

przelotach z międzylądowaniem w 

USA konieczne są wizy USA. 

Deszcz występuje bardzo rzadko 

i bardzo minimalne są różnice 

temperatur w dzień i w nocy.                                                                                                                                                                      

Przygotował: Jakub Wielosik  z kl. VIII 
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 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

Nadwaga i otyłość 

          Nadwaga i otyłość to dwa różne pojęcia. To pierwsze określa stan, gdy nadmiar tkanki tłuszczowej 

występujący w organizmie w stosunku do masy ciała, która jest beztłuszczowa, występuje w stopniu 

umiarkowanym. 

Otyłość to odbiegające od normy nagromadzenie tkanki tłuszczowej, zwykle o 20% lub więcej w stosunku do 

masy ciała danej osoby. Duża ilość dodatkowych kilogramów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób, 

niepełnosprawności i śmierci. 

Najlepszym dowodem na to, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną, która bardzo często bywa śmiertelna, są 

statystyki zgonów w USA. Ponad 300 000 ludzi każdego roku przedwcześnie umiera właśnie z przyczyny 

otyłości. Więcej zgonów w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się tylko u nałogowych palaczy tytoniu. 

Jak statystyki wyglądają w skali świata? Każdego roku z powodu nadwagi lub otyłości umiera co najmniej 2,8 

miliona ludzi. Warto wiedzieć, że problemy ze zbyt wysoką masą ciała były niegdyś kojarzone jedynie 

z krajami o najbardziej rozwiniętej gospodarce. Od jakiegoś czasu sporą liczbę pulchnych spotyka się również 

w krajach średnio i słabo rozwiniętych. 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego tak wiele dzieci ma nadwagę? Według badań wynika to z tego, że cierpią na nią także ich rodzice. 

Według szacunków, jeśli matka lub ojciec są otyli to ryzyko, że ich dziecko będzie zmagać się z tym samym 

problemem, wynosi aż 80%. 

Otyłość u dzieci wpływa na poczucie własnej wartości, co może mieć negatywne następstwa na zatrudnienie 

i uzyskanie wyższego wykształcenie w dorosłym życiu. Oprócz piętna społecznego otyłość u dzieci niesie ze 

sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Są to m.in. depresja, cukrzyca, astma, kamica żółciowa i dolegliwości 

ortopedyczne. 

Otyli mężczyźni i kobiety stwierdzili w anonimowej ankiecie, co wpływa na znacznie zwiększoną 

wiarygodność badania, że są znacznie mniej usatysfakcjonowani swoim życiem seksualnym niż osoby, które 

nie mają problemów ze zbyt dużą masą ciała. 

Kobiety z wyższym wykształceniem są mniej narażone na otyłość w porównaniu do kobiet mniej 

wykształconych. Nie ma istotnego związku między poziomem edukacji a otyłością wśród mężczyzn.  

  Przygotowały: Julia Zielonka i Oliwia Pasoń z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Historia matematyki 

Historia matematyki jest prawdopodobnie równie stara jak ludzkość. Przetrwały pewne ślady, zarówno 

w znaleziskach paleontologów, jak i w języku, które wskazują, że proste obliczenia wykorzystywali 

prehistoryczni myśliwi, kobiety przewidujące datę miesiączki czy wodzowie plemienni szacujący 

bojową siłę swoich ludzi. 

 

Najstarszymi znanymi tekstami matematycznymi są Plimpton 322 (Babilonia ok. 1900 p.n.e.), papirus 

moskiewski (Egipt ok. 1850 p.n.e.), papirus Rhinda (Egipt, 1650 p.n.e.), Shulba Sutras (Indie ok. 800 

p.n.e.). Wszystkie te teksty wspominają twierdzenie Pitagorasa, które wydaje się najbardziej 

rozpowszechnionym w starożytności wynikiem matematycznym. 

 

Matematyka egipska i sumeryjska była dalej rozwijana przez Greków, którzy ponadto 

usystematyzowali niezależne dotąd twierdzenia w jeden spójny system. Dalszy rozwój matematyka 

zawdzięcza Arabom. Wiele greckich i arabskich prac matematycznych następnie przetłumaczono na 

łacinę, co pozwoliło na dalszy rozwój tych koncepcji w średniowiecznej Europie. 

 

Co ciekawe, historia starożytnej i średniowiecznej matematyki składa się z okresów gwałtownego 

postępu, oddzielonych całymi stuleciami stagnacji. Schemat ten zakończył się dopiero w okresie 

renesansu. Era nieprzerwanego rozwoju matematyki, rozpoczęta w XVI-wiecznych Włoszech, trwa po 

dziś dzień. 

Prehistoria 

Należy przypuszczać, że proste obliczenia towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Wiadomo, że nawet 

zwierzęta potrafią oceniać liczebność zbiorów zawierających kilka elementów. Najwcześniejsze ślady 

liczenia znaleźć można w gramatyce. Budowa i zasady użycia liczebników pozwalają ocenić, że na 

początku umiano określić liczebność małych zbiorów: jeden, dwa, trzy, większe postrzegano zaś po 

prostu jako więcej, wiele. Dzięki badaniom etologicznym, neurofizjologicznym i socjobiologicznym 

wiemy, że uwarunkowania gatunku ludzkiego skłaniają go do życia w grupach o liczebności 30–40 

osobników, co zapewne sprawia, że w codziennej praktyce nie było potrzeby używania większych 

liczb. Typowym sposobem obliczania stosowanym przez społeczności pierwotne było liczenie na 

palcach lub paliczkach. 

 

 

Przygotował: Patryk Gadzina z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

ZAWODY SPORTOWE 

W grudniu wzięliśmy udział w mistrzostwach gminy w koszykówce w 4 kategoriach ale tylko drużyna 

chłopców młodszych zdobyła medal. 

 

W tym miesiącu w naszej gminie rozgrywane były zawody z Koszykówki. Nasza szkoła wzięła udział 

w zawodach dziewcząt i chłopców zarówno młodszych jak i starszych. Najlepiej spisali się chłopcy młodsi 

zajmując miejsce na najniższym stopniu podium. Duże szanse mieli też chłopcy starsi ale musieli tym 

razem zadowolić się czwartym miejscem.  

Również dziewczęta młodsze zaprezentowały się nieźle, co prawda zajęły dopiero 5 miejsce ale w każdym 

meczu walczyły do końca o zwycięstwo. Dla nich będzie to cenne doświadczenie które na pewno 

zaowocuje w przyszłości sukcesem na różnych zawodach.  

 

Kwiatkowski Wiktor, Hedwik Oskar, Grzech Mikołaj, Nieckarz Jakub, Kozik Kornel, Kozik Igor, 

Nieckarz Ireneusz, Owsianka Krzysztof, Kołodziej Tomasz, Górka Hubert 

 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

MUFFINKI  WANILIOWE 

 
Składniki: 

2 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

0,5 szklanki cukru 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

1 jajko 

0,5 szklanki oleju 

1 szklanka mleka 

 

Suche składniki mieszamy razem w misce. Jajko, 

olej oraz mleko dodajemy do masy i dokładnie 

mieszamy. Nastawiamy piekarnik na temperaturę 

180 stopni. Metalową formę do muffinek 

wykładamy papierowymi papilotkami. Wypełniamy 

foremki ciastem do wysokości około 1 cm od brzegu 

zostawiając miejsce babeczkom, żeby wyrosły. Jeśli 

chcemy dodać do babeczek czekoladę musimy 

zadbać o to, żeby nie wystawała z ciasta. 

 

 

W przeciwnym razie przypali się i zrobi się 

gorzka. Foremkę wstawiamy do nagrzanego 

piekarnika, pieczemy około 25 min.  
 

Przygotowali: Krystian Sołtys i Karol Brodowski 

z kl. III 

 HUMOR 
 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć 

wysokie, zimowe botki. 

Szarpie się, męczy, ciągnie... Jest! Weszły! Spoceni 

siedzą na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale założyliśmy buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie. To je ściągają, mordują się 

sapią. Uuuf, zeszły. Wciągają je znowu, sapią, 

ciągną, nie chcą wejść... Uuuf. weszły. Pani siedzi, 

dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki... 

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy, odczekała 

i znów szarpie się z butami... Zeszły. 

Na to dziecko: 

- To buciki mojego brata i mama kazała mi je 

nosić... 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż 

przestana się trząść, przełknęła ślinę i znów 

pomaga wciągać buty. Tarmoszą się, wciągają, silą 

się... Weszły. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie są 

twoje rękawiczki? 

- Mam schowane w bucikach... 

 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 

dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 
 

 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju 

nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z nimi! Pytam ich, kto 

wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - 

może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

 
 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. IV z wychowawcą 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

⑧ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 4 

STYCZEŃ  2020  

 


