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 NA  POWITANIE  

                       

 

 

 

 

Spełnienia wszystkich marzeń, 

zadowolenia z siebie, 

radości życiowej 

i aby każdy kolejny dzień 

był Dniem Kobiet 

życzymy Wam wspaniałe,  

niepowtarzalne Panie i Dziewczyny! 

 

 

 

 

DRODZY CZYTELNICY! 

To kolejny, marcowy  numer naszej gazetki, w którym zostały 

zamieszczone artykuły z życia szkoły i nie tylko. Mamy nadzieję, że 

znajdziecie coś, co Wam przypadnie do gustu . 

Zapraszamy do lektury 

Opiekunki  

 

 

Z życia szkoły str. 2.  

      
 
 
 

 

Najpiękniejsze miejsca str. 3.  

  
 
 
 
 

Spotkania z przyrodą str. 4.  
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Zrób to sam str. 7.  

 

 
 

 
 
 

Śmiej się z nami str. 7.  

 

 

 
 
 
 

Dla najmłodszych str. 8.  
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Spotkanie z iluzjonistą 

12 lutego naszym gościem był iluzjonista Wiesław Jaśkowski "HAVIS". Spotkanie było okazją do dobrej 

zabawy dla wszystkich uczniów - także tych najmłodszych. Z ogromnym zainteresowaniem oglądali 

kolejne sztuczki magika. 

 

Rajd Partyzancki na Przełęcz Przysłop 

14 lutego odbył się pieszy Rajd Partyzancki na Przełęcz Przysłop z okazji 76 rocznicy obławy niemieckiej 

na oddział partyzancki "Wilk". Uczestnicy Rajdu rozpoczęli swoją wędrówkę w Szczawnicy na Placu 

Dietla, natomiast meta była na Przełęczy Przysłop. Trasa przebiegała oznakowanymi szlakami. Po drodze 

były ulokowane punkty kontrolne - oddziały niemieckie i partyzanckie. Aby otrzymać punkty za 

wykonanie zadania, należało się tutaj wykazać odpowiednią wiedzą historyczną. Dzięki członkom grupy 

rekonstrukcyjnej, uczestnicy mogli w pewnym stopniu poczuć atmosferę tamtego okresu. Dodatkową 

atrakcją była piękna, zimowa pogoda. 

 

Zabawa karnawałowa 

Karnawał jest okazją do organizowania zabaw w szkole. 19 lutego odbyły się w naszej szkole zabawy 

karnawałowe dla uczniów klas I – VIII. Dzieci ubrane w piękne stroje karnawałowe tańczyły i bawiły się 

przy dźwiękach muzyki. Zabawie towarzyszyło wiele ciekawych konkursów przygotowanych 

i przeprowadzonych przez członków Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy konkursów nagradzani byli 

nie tylko brawami, ale także upominkami. Rodzice nie zapomnieli o przygotowaniu pysznego 

poczęstunku. Były to niezwykle radosne chwile, które na długo pozostaną w pamięci dzieci.  

 

Warsztaty Integracyjne 

W piątek 21 lutego gościliśmy w naszej szkole dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej. Spotkanie rozpoczęło się pokazem 

dogoterapii, dzięki której dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III mogły poznać dwa wspaniałe 

labradory: Galę i Emera oraz ich właściciela Pana Artura, który oprócz ciekawych „sztuczek” 

w wykonaniu psów przekazał podstawową wiedzę o ich niewerbalnym języku. Po tej części odbyły się 

wspólne zabawy integracyjne  połączone z warsztatami plastycznymi. Dzieci serdecznie przyjęły Huberta, 

Wojtka, Wasyla, Maksa i Krzysia oraz przybyłe z nimi Panie. Spotkanie to było doskonałą okazją na 

uwrażliwienie naszych najmłodszych uczniów na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami.  

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Pożarnictwie 

W naszej szkole 21 lutego odbył się Szkolny Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Pożarnictwie. Uczniowie, 

którzy zajęli pierwsze miejsca będą reprezentować naszą szkołę 12 marca 2020r na szczeblu gminnym: 

Maria Kotas z kl. V i Angelika Smoroń z kl. VIII. Serdecznie gratulujemy! 

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy 

26 lutego odbył się finał Szkolnego Konkursu Czytelniczego, którego temat brzmiał "Wsród legend 

i mitów". Konkurs został zorganizowany przez Aleksandrę Cebulę. W konkursie wzięli udział uczniowie 

z kl. V-VIII. Reprezentaci klas odpowiadali na wylosowany zestaw pytań w dwóch kategoriach. Wyniki: 

Klasy V-VI: I miejsce - Łucja Jawor, kl. VII-VIII: I miejsce - Patrycja Kozik,  

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

28 lutego studenci Koła Naukowego "eRka" przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie poznali sposób ułożenia poszkodowanego w pozycji 

bocznej bezpiecznej oraz możliwość pomocy choremu z napadem drgawkowym. Uczestnicy z uwagą 

oglądali pokaz wykonany przez studentów oraz chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach, bardzo dobrze 

poradzili sobie z powierzonymi im zadaniami. Studenci prowadzący szkolenie: Piotrek Lorczyk, Wojtek 

Ledniowski, Sylwia Pogwizd, Sylwia Wikar, Bartek Kwiatkowski, Karolina Waryan. 

② KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6/7 

MARZEC/KWIECIEŃ 2020  
 



 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

FRANCUSKA POLINEZJA 

Polinezja Francuska podzielona jest na pięć podjednostek, 

obejmujących główne archipelagi: Wyspy Pod Wiatrem                                          

Wyspy Na Wietrze, Wyspy Tuamotu i Gambiera, Markizy, 

Wyspy Tubuai                                                          

W skład Polinezji Francuskiej wchodzą m.in. wyspy: 

Towarzystwa (1,96 tys. km²) z największą i najbardziej 

znaną wyspą Tahiti (1000 km²) w archipelagu Wysp Na 

Wietrze oraz Markizy (1,3 tys. km²), Tuamotu (398 km²), 

Tubuai (287 km²), Gambiera (230 km²).Dawniej z Polinezji 

Francuskiej była również administrowana wyspa Clipperton, 

która pozostaje osobną posiadłością Francji. W 2007 roku administracja wyspą została przekazana 

bezpośrednio francuskiemu rządowi, a administratorem jest Minister Terytoriów Zamorskich. Polinezję 

Francuską według spisu powszechnego w 2007 r. zamieszkiwało 259,7 tys. mieszkańców. Przyrost 

naturalny wynosi 14,6‰ (2000), natomiast analfabetyzm: 2%. 

Możemy wyróżnić trzy główne grupy mieszkańców: 

Polinezyjczycy; stanowią około 78% ludności kraju. W tym zawierają się: Teherańczycy (54%), 

Tuamotuańczycy, Tubuajczycy i Markizyjczycy (każda z tych grup to ok. 7%) oraz Mangarewańczycy (ok. 

1,5%) i Rapaitańczycy (ok. 0,5%).Europejczycy; jest ich około 20 tysięcy, trochę ponad 9% ogółu; głównie 

Francuzi, ale również Brytyjczycy i Niemcy.Chińczycy; około 11% ogółu.Pozostali mieszkańcy to 

kilkutysięczna grupa wyspiarzy z innych wysp Pacyfiku.Wielu wyspiarzy pochodzi ze związków 

europejsko-polinezyjskich lub chińsko-polinezyjskich. Nazywani są oni odpowiednio Demis lub Hapa. W 

wyniku ingerencji kolonialnej prowadzonej na wyspach przez Francuzów, elementy polinezyjskich kultur 

uległy zapomnieniu. Zanikły charakterystyczne elementy organizacji społecznej Polinezyjczyków, takich 

jak absolutna władza naczelników i zhierarchizowana struktura społeczna. Około połowy tubylców 

porzuciło całkowicie tradycyjny styl życia i utrzymuje się z pracy w sektorze handlowo-usługowym, 

turystycznym lub pracuje w administracji państwowej. Wielu wyspiarzy emigruje w celach zarobkowych 

do innych państw Oceanii, głównie do Nowej Kaledonii[3]. Wyspy pochodzenia wulkanicznego 

i koralowego. Klimat zależnie od szerokości 

geograficznej zwrotnikowy bądź podzwrotnikowy 

wilgotny. Najwyższy szczyt archipelagu to Tahiti (2241 

m).Klimat na wyspach jest równikowy wilgotny, lub 

wybitnie wilgotny, a na południu zwrotnikowy wilgotny. 

Temperatura wynosi od 22 do 28°C w północnych i 

środkowych wyspach Polinezji i 17 do 25°C w 

południowych. Największe opady są notowane 

w południowo-zachodnich wyspach i sięgają od 2000 do 

nawet 2800 mm rocznie. Głównym zajęciem ludności 

jest wciąż rolnictwo i rybołówstwo ale dynamicznie 

wzrasta sektor usług a zwłaszcza tych związanych z 

turystyką Eksport pereł i macicy perłowej, kopry, wanilii. Import paliw, żywności, maszyn i urządzeń. 

Główni partnerzy handlowi: Francja, Japonia, USA. Stopa bezrobocia 11,7% (2005). PKB na 1 mieszkańca 

— 17,5 tys. dolarów USA (2003), inflacja  1,1% (2006).    

 

                                                                                                                  Przygotował: Mateusz Zielonka  z kl. VIII 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6/7 

MARZEC/KWIECIEŃ 2020 ③ 
 



 SPOTKANIA Z PRZYRODĄ 

 

                    Dolina Śmierci, Racetrack – wędrujące kamienie 
 

Dolina Śmierci to jeden z najczęściej odwiedzanych parków w USA, ale jest tam takie miejsce, do którego mało kto 

zagląda. To tak zwany Racetrack, czyli  “tor wyścigowy”, suche jezioro, po dnie północ od wszystkich atrakcji. To 

wyschnięte jezioro rozsławiła właśnie zagadka samobieżnie którego poruszają się przemieszczane nieznaną siłą 
kamienie i głazy, niektóre ważące nawet kilkaset kilogramów. Racetrack Playa, jak inaczej zwane jest to miejsce, leży 

w odległej części parku, na wędrujących kamieni. Przemieszczające się kamienie zostawiają w podłożu jeziora bruzdy, 

czasem ciągnące się po kilkadziesiąt, jak i po kilkaset metrów. Rekordziści przebyli drogę nawet półtora kilometra. Nikt 

nigdy nie widział przemieszczających się kamieni, widoczny był tylko efekt ich “spaceru”. Niektórzy podchodzący do 
zagadki bardziej interaktywnie usiłowali kamienie przepchnąć siłą mięśni, ale większość ani drgnęła.  

No więc co wprawia w ruch te ciężkie głazy na Racetrack? 
Najpierw sądzono, że przyczyną są huraganowe wiatry, ale naukowcy badający Racetrack od lat 40-tych XX wieku 

szybko wykluczyli tę teorię.  W 1955 roku udowodniono, że nie ma takiego wiatru na kuli ziemskiej, który mógłby 
ruszyć niektóre głazy, a jednak ciągną się za nimi widoczne ślady przemieszczania. 

W latach 60-tych i 70-tych naukowcy przeprowadzali różne eksperymenty podejrzewając, że kamienie ślizgają się po 

błocie lub po lodzie. Ktokolwiek jednak pchał coś kiedyś po błocie, to wie, że to wcale nie idzie jak po maśle, a pomysł 

z lodem też szybko upadł, bo przecież lód powstaje z wody, a stojące w wodzie kamienie po prostu by w lodzie zamarzły. 

Rozwiązanie zagadki 

Okazało się, że tylko konfiguracja określonych czynników wprawia kamienie w ruch: jezioro musi być pokryte ok. 

siedmiocentymetrową warstwą wody, woda musi zamarznąć, a potem zacząć rozmarzać, a lód pękać. Popękane tafle 

lodu, płyną po roztopionej pod nimi wodzie i przesuwają kamienie, które ryjąc po dnie tworzą bruzdy w miękkim błocie. 
Gdy woda wyschnie naszym oczom ukaże się ciągnący się za kamieniem ślad, który kamień zrobił, gdy był przepychany 

przez lodową krę. Naukowcy stwierdzili, że lód powinien mieć około 3-5 milimetrów grubości, czyli tyle co okienna 

szyba, by móc swobodnie pływać, ale też być na tyle mocny, by wprawić kamienie w ruch. I wcale nie trzeba mocnego 

wiatru, wystarczą powiewy 3-5 metrów na sekundę. Woda pokrywająca jezioro musi być na tyle głęboka, by mógł się 
na niej formować pływający lód, ale i na tyle płytka, by kamienie wystawały z wody. 

Panowie Norris zaobserwowali wiele poruszających się kamieni, jedne tylko przez kilka sekund, inne przez kilkanaście 

minut, niektóre poruszały się, zatrzymywały i po chwili znów ruszały przed siebie. Ich ruch był jednak niezwykle wolny, 
trudny do uchwycenia dla ludzkiego oka bez konkretnych punktów odniesienia, kamienie przesuwały się najwyżej 1-2 

centymetry na minutę. 

 

 

 

 

                                                                                  

Przygotowała: Alicja Turek z kl. VII 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

NAD I  POD KRESKĄ   
 

Około tysiąca lat przed naszą erą Egipcjanie posługiwali się wyjątkowo kłopotliwymi postaciami ułamków; za 
ich przykładem 500 lat później poszli Grecy. W Indiach matematycy związani z dźinizmem pisali o działaniach 

na ułamkach już w dziele Sthananga sutra powstałym mniej więcej w 150 roku przed naszą erą. 

 Współczesny sposób zapisywania ułamków zwykłych z kreską (vinculum) oddzielającą licznik od mianownika 

pochodzi od hinduskiej metody zapisywania jednego liczebnika ponad drugim, zastosowanej w Brahma-

sphutasiddhanta mniej więcej w 620 roku. Kreskę dodali arabscy matematycy, żeby oddzielić od siebie obie 

liczby. Pierwszym europejskim matematykiem, który zastosował kreskę ułamkową w takiej postaci w jakiej 

znamy ją dziś,  był Fibonacci (ok. 1170-1250). 

Piątka z krótką górną kreską 

Zdradza pewne trudności w ogarnianiu nowych sytuacji i ich następstw. Autor takiej piątki ma proste podejście 

do życia- stara się cieszyć chwilą, bez wybiegania myślą do przodu ani wstecz, a zbyt dramatyczne zmiany 

wydają się go przerastać. 

JEDEN, DWA, WIELE 

Brazylijskie plemię Piraha posługuje się jedynie słowami oznaczającymi ,,jeden’’, ,,dwa’’ i ,,wiele’’. Naukowcy 

odkryli, że brak słów oznaczających liczby ogranicza zrozumienie przez członków plemienia pojęcia liczby. 

Doświadczenia wykazały, że ludzie Piraha potrafili odtworzyć wzorzec jednego, dwóch lub trzech przedmiotów, 

lecz popełniali błędy, gdy mieli do czynienia z czterema przedmiotami lub większą ich liczbą. Niektórzy 

filozofowie uważają to za najpoważniejszy jak dotąd dowód na istnienie determinizmu językowego – teorii 

zakładającej, że rozumienie jest ograniczone przez język i że, przynajmniej czasami, nie potrafimy myśleć 

o rzeczach, na które nie mamy nazwy. 

Wiele dziedzin nauki i technologii w pewnym momencie zaczyna definiować swoje pojęcia z dostatecznie dużą 

precyzją, aby można było stosować do nich metody matematyczne, co często zapoczątkowuje kolejny dział 

matematyki teoretycznej lub stosowanej. Tak stało się np. z mechaniką klasyczną, mechaniką statystyczną, 

ekonomią (ekonometria), lingwistyką (lingwistyka matematyczna), teorią gier, a nawet niektórymi działami 

politologii (teoria głosowań). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Hanna Florian z kl. V 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

  

W tym artykule odpowiemy na dwa ciekawe pytania:  

Czym jest sport, a czym rekreacja? 

Kto uprawia sport, a kto rekreację? 

Zaczniemy od definicji sportu.  

Najprościej „sport” można opisać jako każda aktywność prowadząca 

do rywalizacji i współzawodnictwa. Starty w zawodach, profesjonalny 

sprzęt, oraz szczegółowo zaplanowany trening to co charakteryzuje 

sportowców. 

A co to jest rekreacja? 

Podobnie jak sport ma ona wiele znaczeń. Najczęściej pod tym sformułowaniem kryje się wszelkiego 

rodzaju aktywność ruchowa mająca na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ruchowych organizmu, 

relaks i odpoczynek. Innymi słowy każdą formę ruchu która podejmujemy w wolnym czasie możemy 

nazwać rekreacją. Jej celem jest podniesienie ciśnienia krwi, podwyższenie tętna i aktywacja mięśni. 

Dzięki temu nasz organizm pobudza się do działania co w rezultacie powoduje wzrost jego wydajności.  

No dobrze ale czym to tak naprawdę się różni? 

Podstawową różnicą między tymi dwoma pojęciami jest element współzawodnictwa. W sporcie (zarówno 

amatorskim, jaki i wyczynowym) rywalizacja stanowi cel i sens, a cały trening nastawiony jest na 

osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Rygor, intensywność ćwiczeń, czas na regeneracje, dieta. Wszystko 

to ma doprowadzić zawodnika do ostatecznego sukcesu. W przypadku rekreacji mówimy o spokojnym, 

aktywnym spędzaniu czasu. We wszystkich powyższych przypadkach mówimy o aktywności fizycznej. 

Jest nam ona niezbędna do utrzymania optymalnej kondycji naszego organizmu a co za tym idzie, zdrowia 

i witalności. Rekreacją ruchową możemy nazwać każdą formę aktywności którą wykonamy w wolnej 

chwili. Wybranie roweru jako środka transportu w drodze do szkoły, spacer z psem, czy wszelkie zajęcia 

ruchowe również nią będą. 

Każdy z nas powinien być aktywny fizycznie. Niezależnie od wieku, aktywność ruchowa jest niezbędna 

dla naszego organizmu. Dzięki niej możemy cieszyć się lepszym samopoczuciem oraz zdrowiem. 

Wydzielane podczas wysiłku endorfiny poprawiają humor. Szybciej krążąca krew po organizmie dotleni 

wasze mięśnie i mózg, wpłynie to pozytywnie na samopoczucie oraz zmniejszy dolegliwości 

spowodowane zmęczeniem umysłowym. Poprawi pamięć i koncentracje, a spokojna, równomierna praca 

serca dobrze zrobi jego sprawności i uchroni was przed wieloma chorobami XXI w. 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. VI z wychowawcą 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

Przepis na naleśniki 

Składniki:  
 1 szklanka mąki pszennej  

 1 szklanka mleka  

 1/3 szklanki wody gazowanej  

 jajko  

 1 łyżeczka cukru  

 1 łyżka oleju  

 szczypta soli  

 

 Do miski dodajemy mąkę, mleko, wodę, 

cukier, jajko, olej oraz szczyptę soli. Całość 

mieszamy trzepaczką. Odstawiamy ciasto na 

10 min.  

 

 

 Na patelnie dodajemy łyżeczkę oleju 

rozgrzewamy. Nalewamy z głębokiej 

łyżki rozprowadzając ruchem kolistym 

ciasto na patelni. Kiedy zacznie się ścinać 

przekładamy naleśnika. Kolejne naleśniki 

smażymy już bez oleju. 

 Do naleśników dodajemy co tylko 

zapragniemy i zajadamy!  

SMACZNEGO!!! 

Przygotował: Tomasz Smoroń z kl. III 

 

 HUMOR 
 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 

ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 

dwóję za wypracowanie, które napisał jego tato. 

 

 Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do 

pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! 

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? 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 

oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 

siarkowy! 

 

 W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do 

szkoły i mówi: 

- Poproszę kartkę z napisem: 

" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

- Kasiu - pyta nauczycielka matematyki - jak 

podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu 

harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

      
 

 

Przygotowali: uczniowie  kl. IV z wychowawcą 
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 Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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