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Witamy Cię lato, witamy, 

Niedługo, niestety Cię pożegnamy. 

Nim miniesz, pobiegamy po kwiecistej 

łące, 

Przyjrzymy się czerwonej biedronce. 

Nazbieramy tysiące barwnych kwiatów, 

Upleciemy dużo wianków  

Z chabrów i maków. 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy naszej gazetki! 

 

Ostatnie tygodnie roku szkolnego... Coś się kończy, a coś - zaczyna. Na pewno rozpoczną się 

wakacje - okres przez wielu uczniów nazywany „czasem błogiego lenistwa”. Wakacje to wspaniałe dni roku. 

W tym czasie mamy możliwość naładowania naszych wewnętrznych baterii, które dają nam siłę na cały rok 

nauki. Bez wakacji nauka byłaby nudna i nieciekawa. Na koniec roku szkolnego zawsze chcemy odpocząć, 

a pod koniec lata marzymy o powrocie do szkoły. 

 

Opiekunki 

 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  

 



 

 

 

 

 01.05 – Święto Pracy 

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja 

05.05 – Dzień Europy 

06.05 – Dzień Astmy 

09.05 – Dzień Okulistyki 

12.05 – Dzień mycia samochodu 

21.05 – Dzień Kosmosu 

26.05 – Dzień Matki 

 

 01.06 – Dzień Dziecka 

03.06 – Boże Ciało 

06.06 – Dzień Języka Rosyjskiego 

19.06 – Dzień Leniwych Spacerów 

23.03 – Dzień Ojca 

 
 

 
  

 

 

 

②            KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 6 

MAJ/CZERWIEC 2021  



 

 
 

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku 

dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy 

od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce 

obchodzone jest 26 maja. 

To święto zostało zapoczątkowane w starożytnej Grecji 

i Rzymie. W wielu miejscach świata Dzień Matki przypada 

na maj, choć historia tego święta lokuje go także zimą. 

W XVII w. w Anglii święto nazywano Niedzielą u Mamy 

i przypadało na okres Wielkiego Postu. Dorosłe dzieci 

przynosiły swoim matkom kwiaty, dziękując za trud 

wychowania. W Ameryce w XIX w. uroczyście 

obchodzono Dni Matczynej Pracy. 
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 Opera i most w Sydney, Nowa Zelandia 

 

Gmach opery usytuowano na półwyspie Bennong Point, który sięga w głąb przystani. 

W późnych latach 50 XXw. rząd stanu Nowej Południowej Walii założył specjalny 

fundusz by pokryć koszty budowy Opery w Sydney. 

-Kiyomizu-Dera, Japonia 

 

Jest jedną z najczęściej odwiedzanych i najbardziej czczonych świątyń w Japonii. 

Została zbudowana w 798 roku, po jednej stronie wodospadu. 
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Machu Picchu, Peru 

 

Najlepiej zachowane miasto Inków, w odległości 112 km od Cuzco. Położone jest na 

wysokości 2090–2400 m n.p.m., na przełęczy między Huayna Picchu a Machu 

Picchu w peruwiańskich Andach. Poniżej płynie rzeka Urubamba. 

Góra Rushmore, USA 

 

Góra leżąca w Black Hills w hrabstwie Pennington na zachodzie stanu Dakota 

Południowa, w której w latach 1927–1941 wykuto pomnik o nazwie Mount 

Rushmore National Memorial. Pomnik składa się z czterech głów prezydentów USA, 

szczególnie znaczących dla historii tego kraju. 
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Bezpieczne wakacje 

 
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu 

i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje 

nad wodą czy w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że 

często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że to 

głównie rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pociech. 

• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje! 

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie! 

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, 

wykopów... 

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw! 

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką 

ratowników lub osób dorosłych ! 

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne! 

• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym! 

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami 

elektrycznymi i gazowymi! 

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze 

w obecności osób dorosłych! 

• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich 

kolegów! 

• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie 

maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem! 

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym 

przebywacie! 

• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego! 
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Ramoneska – potoczna polska nazwa motocyklowej kurtki Perfecto, zaprojektowanej w 1928 roku 

przez Irvinga Schotta. Najpierw była stosowana tylko jako ubiór motocyklistów, potem na 

przełomie lat 60. i 70. stawała się powoli swoistą ikoną osób powiązanych z różnymi odmianami 

muzyki rockowej, zwłaszcza heavymetalowej, za sprawą zespołów takich, jak Black Sabbath. 

Istotny wpływ na jej popularyzację miało użycie modelu Perfecto 618 przez Marlona 

Brando w filmie Dziki. 

      Kurtka ta charakteryzuje się kilkoma stałymi cechami: zawsze ma podwójne klapy z ćwiekami, 

przesunięty w bok zamek błyskawiczny i przyszyty pas do ściągania pół. Niektóre kurtki tego typu 

posiadają też zwiększoną liczbę kieszeni oraz naramienniki. 

           Nazwa kurtki „ramoneska” pochodzi od powstałego 

w 1974 zespołu punkrockowego Ramones, pod jego wpływem jeszcze bardziej się 

spopularyzowała nie tylko wśród osób powiązanych z muzyką rockową, hardrockową 

i heavymetalową (metalową ogólnie), ale także punkrockową. W Polsce ramoneska często stanowi 

ważną część ubioru tzw. „depeszowców”, czyli fanów zespołu Depeche Mode. 
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KULINARNY  KĄCIK 

Dyniowe babeczki 
 

Dynia to smaczne i bardzo zdrowe 

warzywo. Bogata jest w witaminy 

i minerały, a przy tym ma mało kalorii. 

Z dyni możemy przyrządzić wiele potraw, 

a każda z nich będzie nie tylko smaczna, 

ale i bardzo zdrowa. Polecam babeczki 

dyniowe, które nikomu nie powinny 

przysporzyć trudności... 

 

 

Składniki (20 babeczek): 
450 g mąki 

łyżeczka proszku do pieczenia 

255 g cukru 

skórka starta z 2 pomarańczy 

3 łyżki cukru wanilinowego 

3 jajka 

300 g musu z dyni 

90 ml mleka 

225 g masła, roztopionego 

Na początek musimy przygotować mus z dyni. 

Piekarnik nagrzewamy do  

180 st. C. Dynię kroimy razem ze skórą na 

mniejsze kawałki i usuwamy pestki. Kawałki 

dyni układamy skórką do dołu na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy 

do piekarnika na około 40 minut. 

 

Dynia musi być miękka, a wbity widelec powinien łatwo wchodzić w upieczone kawałki. Blaszkę 

wyciągamy z piekarnika i całkowicie studzimy. Odcinamy skórkę i cały miąższ miksujemy na 

gładka masę. 

Ciasto:  

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 190 st. C. Białka ubijamy na sztywno. Następnie dodajemy 

cukry - cały czas mieszając - zmniejszając tylko trochę obroty miksera. Następnie powoli dodajemy 

kolejno: żółtka, mleko, roztopione i wystudzone masło, mąkę, proszek do pieczenia i na końcu mus 

z dyni i startą skórkę z pomarańczy lub kilka kropel olejku pomarańczowego. Ciasto wylewamy do 

papilotek i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy około 20 minut - do suchego patyczka. 
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