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UCZNIAK

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Witamy serdecznie w kolejnym numerze naszej gazetki.

Zimowy klimat zagościł w Polsce już na stałe, a tak

dawno  niewidziany  biały  puch  zapewne  bardzo  cieszy.  W naszym  numerze
pokazujemy piękno naszej zimy. Prezentujemy między innymi wywiad z Panią
Magdaleną  Kubachą,  która  opowiada  nam  o  swojej  hodowli  bernardynów.
Przedstawiamy  także  Dzień  Kota.  Oczywiście  nasi  wspaniali  Dziadkowie
obchodzą  swoje  święto.  Z  tej  okazji  życzymy im dużo  zdrowia,  szczęścia  i
uśmiechu na każdy dzień! 

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej lektury.
Redakcja „Uczniaka”
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UCZNIAK

Dzień Babci i Dzień Dziadka 

21 i 22 stycznia świętujemy dni, o których nikt – dzieci i dorośli – nie mogą 

zapominać. Dzień Babci i Dzień Dziadka. W Stanach Zjednoczonych, gdzie 

obchodzi się National Grandparents Day (Narodowe Święto Dziadków) – 

przypomina o tym symbol święta – niezapominajka. Dzień ten w USA doczekał 

się nawet swojego hymnu – „A Song For Grandma And Grandpa” („Piosenka 

dla Babci i Dziadka”). 

W Polsce takimi hymnami są – ćwiczone w przedszkolach i szkołach – 

dziecięce piosenki śpiewane przez wnuczki i wnuków. Tak samo cieszą 

i wzruszają…

W Polsce Dzień Babci obchodzimy od 50 lat. Inicjatorem była prasa – pomysł 

wyszedł od tygodnika „Kobieta i Życie”, do którego w kolejnych latach 

dołączyły „Express Poznański” i „Express Wieczorny”. Na odzew ludzi nie 

trzeba było długo czekać!

Inny był początek święta w USA. Zaczęto je obchodzić w 1973 roku 

w Zachodniej Wirginii, dzięki działaniom pewnej kobiety, która chciała zwrócić

uwagę społeczeństwa na los starszych osób. I to się jej udało! W 1978 roku 

prezydent Jimmy Carter oficjalnie zatwierdził National Grandparents Day. 

Jest to święto ruchome, obchodzone we wrześniu. We Francji dziadkowie 

świętują w marcu, we Włoszech – w październiku a w Brazylii – w lipcu. 

W Bułgarii „Babin den” wypada – podobnie jak w Polsce – w styczniu.
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Szacunek wobec starszych osób jest jedną z najważniejszych wartości

 w kulturach Wschodu. Dla jego podkreślenia w Japonii, we wrześniu 

obchodzone jest święto narodowe „Keiro no Hi” – „Dzień Szacunku

 dla Starszych”. Czy to przypadek, że właśnie Japonia jest też jednym z krajów, w

którym żyje najwięcej osób stu i ponad stuletnich. A możecie sobie wyobrazić, że 

gdybyście żyli kilkadziesiąt tysięcy lat temu, najprawdopodobniej nie 

poznalibyście swojej babci i dziadka? Z różnych przyczyn (m.in. wypadki, 

nieleczone choroby) ludzie żyli wtedy dużo krócej. 

Jaki byłby nasz świat bez dziadków?

Babcie i dziadkowie są dla wielu z nas symbolem ciepła, życzliwości i miłości. 

Włoskie przysłowie „Jeśli nic nie idzie dobrze, zadzwoń do babci” mogłoby 

obowiązywać we wszystkich krajach i narodach. Dziadkowie pomagają nas 

wychować, rozpieszczają a kiedy dorastamy – stale czekają na nasze 

odwiedziny. Ich troska i dobre życzenia są przy nas zawsze, każdego dnia. Zdarza

się, że na co dzień o tym nie pamiętamy. Nie doceniamy. 

Nie odwiedzamy naszych dziadków zbyt często. Nie dzwonimy. 

Nie pytamy o ich sprawy. Nie opowiadamy o naszych.

Na szczęście są dwa dni w roku, które przypominają nam o tym, co ważne. 

Wykorzystajmy je dobrze. Przytulmy się do babci i dziadka. Porozmawiajmy 

z nimi. Posłuchajmy ich wspomnień. Zapytajmy, czego potrzebują. Opowiedzmy 

o naszym życiu, są go tacy ciekawi! W Dzień Babci i Dzień Dziadka najlepszy 

prezent, jaki możemy ofiarować – to bliskość.

W naszej szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbyły się 

uroczystości związane z dniem Babci i dniem Dziadka, ale uczniowie klas 0-3 na 

zajęciach plastycznych wykonali laurki dla swoich Dziadków.

Antonina Graczyk
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Tłusty czwartek

Dzień, który jest obchodzony co roku. Jest to ostatni czwartek przed 
wielkim postem. Zajadamy się pączkami i chruścikami.

Historia Tłustego czwartku

Jest taki dzień w roku, kiedy wszyscy jak jeden mąż, mimo przenikliwego

zimna panującego na dworze,  dobrowolnie ustawiamy się w kolejkach przed

cukierniami.  Dla  tradycji  porzucamy  diety  i  noworoczne  postanowienia.

Ludowe porzekadło głosi, że kto nie zje w Tłusty Czwartek ani jednego pączka,

temu nie będzie się wiodło w życiu.

Skąd wziął się zwyczaj: Tłusty czwartek?

Mimo wielkiej narodowej miłości do tych drożdżowych ciastek, Tłusty

Czwartek to nie jest polski wynalazek. Tradycja smażenia pączków wywodzi się

najprawdopodobniej  ze  starożytnego  Rzymu  lub,  jak  podają  inne  źródła,

Bliskiego Wschodu. To właśnie w kuchni arabskiej pączek po raz pierwszy stał

się  słodki.  Świętowano  nim  odejście  zimy  i  początek  wiosny.  W  Polsce

zadomowiły  się  w  XV  wieku  jako  niezbyt  foremne  bułki  zrobione  z  mąki

chlebowej, faszerowane słoniną i smażone na smalcu, po czym popijane wódką.

Trzeba było porządnie się najeść i wybawić przed 40 dniowym postem. XVIII

wiek przyniósł pączki lżejsze, słodsze i okrągłe. Gospodynie ukrywały w nich

migdały, których znalezienie zwiastowało szczęście.

Jest  to  święto  ruchome,  czyli  zależy  od  tego,  kiedy  obchodzone  są  święta

Wielkiej Nocy.

W tym dniu jemy głównie  pączki lub faworki nazywane inaczej chruścikami.
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Oto humorystyczny żart o pączku:

Pączki kolorowe, z nadzieniem i nie tylko!

Zuzanna Tomaszewska
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WALENTYNKI

Walentynki to święto miłości i zakochanych obchodzone co rok 14 lutego.

Nazwa  pochodzi  od  św.  Walentego,  którego  wspomnienie  liturgiczne w

Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu

jest  wysyłanie  walentynek  zawierających  wyznania  miłości  (często  pisane

wierszem).  Na  zachodzie,  zwłaszcza  w Wielkiej  Brytanii i  Stanach

Zjednoczonych, czczono św.  Walentego jako patrona zakochanych.  Dzień 14

lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

 Symbolem walentynek są serce, róże oraz Kupidyn.

HISTORIA WALENTYNEK

Walentynki  są  obchodzone  w  południowej  i  zachodniej  Europie  od

średniowiecza.  Pomimo katolickiego  patrona tego święta, czasem wiązane jest

ono  ze  zbieżnym  terminowo  zwyczajem  pochodzącym  z  Cesarstwa

Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez

losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie

ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego

Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros,

Pan czy Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują

do starożytnego  święta rzymskiego zwanego  Luperkaliami, obchodzonego 14–

15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa oraz Pana, boga

przyrody.

W  naszej  szkole  ze  względu  na  sytuację  epidemiologiczną  nie  obchodzono

święta,  jednak  odbył  się  konkurs  na  Kartkę  Walentynkową  oraz  Piosenkę

Walentynkową dla uczniów klas 0 - III stacjonarnie, dla klas IV – VIII online.

Patrycja Balcerek
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Światowy Dzień Kota

Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony we Włoszech i w Polsce.

W Polsce jest to dzień 17 lutego. 

Dla schronisk i bezdomnych kotów organizuje się zbiórki, np. jedzenia.

W tym dniu pamiętamy o bezdomnych i chorych kotach.  Jest on bardzo

wyjątkowy dla  nas  i  naszych pupili.  Okazujemy im całą  naszą  miłość  a  dla

niektórych otrzymanie kota to spełnienie marzeń. 

Dbamy o nasze koty, dajemy im przysmaki i to co najlepsze. Uczymy ich co

wolno a co nie. Chcemy, żeby nasze koty żyły jak najdłużej.

Ich widok nas zadowala i rozśmiesza. Kot to czasem dżentelmen, innym razem

łobuz, natomiast kotka to dama. 

Zuzanna Tomaszewska
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UCZNIAK

Porady dla ósmoklasistów

Zbliża  się  czas  egzaminów.  Dobrze  zdany  egzamin  ósmoklasisty

zapewnić  może  naukę  w  dobrym  liceum  czy  technikum.  Wielu  uczniów

zaczyna  się  denerwować,  że  czas  ucieka  i  za  co  się  tu  zabrać  w  pierwszej

kolejności. Nie ma cudownej recepty na efektywną naukę, która odpowiadałaby

każdemu.  Każdy  uczeń  ma  swój  własny  styl  nauki.  Są  jednak  sprawdzone

sposoby,  które  pomagają  w zrozumieniu  i  szybkim przyswajaniu   materiału.

Abyś mógł lepiej się skupić wycisz telefon, wyłącz komputer i powieś kartkę

“Potrzebuję 1h spokoju na naukę. Dzięki :)”

Jednocześnie  musisz  przemóc  swoje  stare  nawyki  zaglądania  do  smartfona.  

Tym,  co  najbardziej  blokuje  w przyswajaniu  wiedzy,  jest  świadomość

ogromnej ilości materiału. Zaczynając wcześniej i ucząc się systematycznie, nie

musisz  pochłaniać  niewyobrażalnych  porcji  wiedzy  w  krótkim  czasie.

Odwlekanie nauki powoduje nawarstwianie się materiału, który trzeba jeszcze

powtórzyć  i  ogromny  stres.  Pamiętaj,  że  efektywnie  znaczy  systematycznie.

Nauka jest dużym wysiłkiem dla umysłu. Po pewnym czasie nauki „non stop”

mózg zaczyna pracować na zwolnionych obrotach i zapamiętuje mniej. Dlatego

łatwiej przyswoisz sobie małe porcje materiału, ucząc się regularnie. Zapisuj,

notuj, obklejaj pokój. Wbrew pozorom, to wcale nie jest strata czasu! Łatwiej

zapamiętasz rzeczy, które notujesz. Na egzaminie szybko przypomnisz sobie, że

wzór, którego potrzebujesz do rozwiązania zadania, wisi nad Twoim biurkiem 

i  został  napisany  kolorowym  flamastrem.  Od  tego  już  tylko  mały  krok  do

przypomnienia sobie całego wzoru.

Egzamin

Na egzaminie nie panikuj, że pustka w głowie. Uczyłeś się więc sobie

przypomnisz!!! Będzie dobrze !!!
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Weź kilka głębokich oddechów i … do pracy.

- uważnie przeczytaj polecenia, nie komentuj ich;

- próbuj odpowiadać na wszystkie pytania zamknięte, jeśli nie znasz odpowiedzi

- wybieraj te, które wydają się najbardziej prawdopodobne;

-  w  pierwszej  kolejności odpowiadaj  na  pytania,  które  wydają  się  proste,

następnie przejdź do trudniejszych - mogą zabrać więcej czasu;

-  na  pytania  otwarte  odpowiadaj  zwięźle,  formułuj  swoje  myśli  sensownie,

logicznie;

- uważnie zaplanuj treść wypowiedzi pisemnej;

- sprawdź - związek treści z tematem, ortografię;

- wykorzystaj cały czas przeznaczony na egzamin.

Pamiętaj, egzamin to sprawdzian Twojej wiedzy i umiejętności, ale nie

„koniec świata”!

Trzeba go zdać! Masz wiedzę, uwierz więc w siebie, dasz radę!!!

Na egzaminie najlepiej zachować spokój i dać z siebie wszystko!

Zuzanna Tomaszewska
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Nasz Wywiad

Od  dawna  wiadomo,  że  pies  jest  nazywany  najlepszym  przyjacielem

człowieka. Psy pomagają niepełnosprawnym lub chorym. Zawsze, kiedy mamy

gorszy  dzień  są  w  stanie  pocieszyć  nas  w  mgnieniu  oka  swoim zabawnym

zachowaniem, rozśmieszają nas. 

Naukowcy  twierdzą  również,  że  ludzie,  który  posiadają  psy,  szczególnie  te

większe  są  bardziej  odporni  na  choroby  i  wirusy  z  zewnątrz,  ponieważ  są

uodpornieni dzięki bakterią na które są “narażeni” posiadając psa.

Magdalena  Kubacha,  właścicielka  hodowli  bernardynów “Wielkopolski

Bernardyn” jednej  z najlepszych hodowli Europy, odpowie dziś nam na parę

pytań. 

Redakcja:  Dzień dobry pani Magdo, moje pierwsze pytanie dotyczy tego jak

powstała pani hodowała?

Magdalena  Kubacha.:  Dzień  dobry,  zacznijmy  może  najpierw  od  nazwy.

Wzięła  się  ona  od  województwa,  w którym się  znajduje  i  jaką  rasę  hoduje

“Wielkopolski Bernardyn”. Historia zaczęła się 14 lat temu, po kupnie działki w

Siedleczku.  Podczas  budowania  domu kupiliśmy od Pana  Leszka  Ziółka  (na

tamte czasy jednego z najlepszych hodowców bernardynów) dwa psy. Była to

Zita (suczka) i Yety (pies). Wtedy właśnie nieświadomie zaczęła się ta historia.

Pojechaliśmy pewnego razu z naszymi psami na wystawę, wszyscy się na nas

dziwnie patrzyli, ponieważ mieliśmy wykąpane i pachnące psy, które nie były

uwiązane  na  “krowich  łańcuchach”,  a  na  malutkiej  smyczy.  Ludzie  nie

rozumieli i pytali co my im dajemy, że one są takie spokojne i mogą sobie leżeć

na końcu sali

i  nawet się nie ruszą. A to nie było nic niezwykłego, najzwyklejsze komendy

“zostań, waruj i siad”.

Redakcja: W jaki sposób zaczęła rozwijać się Państwa hodowla?
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M. K.:  Tak jak mówiłam, w świecie kenologii nazywamy to “chorobą”, która

“zmusza” do rozwijania się w kierunku hodowlanym. A nasza hodowla zaczęła

się rozwijać po coraz większej ilości kupionych psów i miotów suczek. 

Redakcja:  W  jaki  sposób  doszliście  Państwo  do  takiego  poziomu  jaki

posiadacie dziś?

M.  K.: Otóż  postawiliśmy  na  promowanie  naszych  psów  na  wystawach,

ponieważ im lepsze tytuły psów, tym lepsza pozycja hodowli i więcej klientów

na szczeniaki i reproduktorów. Hodowla nie jest “interesem”, który się zwraca,

wymaga ona dużej  inwestycji  na początku a dopiero po zaistnieniu na rynku

światowym może się  zawracać,  np.  na posiadaniu sponsorów, jak w naszym

przypadku.  Ważne  są  również  warunki,  nasza  hodowla  posiada  jedne  z

najlepszych w Polsce warunków życia, co nie jest małym osiągnięciem. 

Redakcja: Czym może się jeszcze pochwalić Pani hodowla?

M.  K.: Nasza  hodowla  posiada  wiele  tytułów,  jest  ich  za  dużo,  żeby  je

wszystkie  wymieniać.  Posiadamy min.  5  tytułów BIS  (tytuł  najlepszego  psa

wystawy) możemy pochwalić się również zwycięzcami Belgii, Holandii, Anglii,

Polski, Europy i dwoma tytułami zwycięzcy świata, to wielkie wyróżnienie. W

ubiegłym roku Shlash zajął  2 miejsce,  Popi 3 miejsce,  a Love 4 w rankingu

najlepszych Bernardynów FCI oddziału Poznań.

W rankingu Polski  z wszystkich ras byliśmy na 13 miejscu. Również dużym

wyróżnieniem jest dla nas to, że nasze psy są na każdym kontynencie, nawet na

Antarktydzie.  Joe Black pies z naszej  hodowli wystąpił  nawet w niemieckim

thrillerze “Terapia” w 2017 roku.

Redakcja: To niesamowite, skoro macie Państwo taki wynik to zapewne dużo

podróżujecie. 
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M. K.:  Nie wiem czy dużo, ale na pewno więcej niż  przeciętny mieszkaniec

Polski. Mamy zaproszenia od prawie każdego nowego właściciela naszego psa

do ich domu. Między innymi mieliśmy zaproszenia do Francji, Belgii, Anglii,

Islandii, Brazylii, Meksyku, USA, Egiptu, Rosji i wielu innych, ale nie zawsze

mamy czas na te podróże, bo wiadomo, że trzeba zająć się psami. 

Redakcja: Co uważa Pani za bardzo istotne w hodowli tak dużych psów?

M. K.: Na pewno ich tresura, od małego szczeniaka są uczone komend i stania

w postawie.  Jest  to istotne w tej jak i  w każdej  innej dużej rasie.  Nigdy nie

wiadomo, co się stanie a tresura może nam pomóc, bo umówmy się, ale to nic

przyjemnego jak nagle wskoczy na ciebie 80 kg masy i zacznie cię lizać a o

obronie  właściciela  już  nawet  nie  wspomnę,  każdy  chyba  wie  jak  by się  to

skończyło.  Mimo,  że  Bernardyny  to  rasa  bardzo  delikatnie  nastawiona  do

człowieka i większość raczej by zalizała człowieka, to zdażają się takie wyjątki,

które w obronie swojego stada i rodziny zrobią wszystko. Jednak jest to raczej

potulna rasa, która krzywdy nie zrobi. 

Redakcja: Ostatnie pytanie, jakie ma Pani plany w najbliższych latach? 

M.  K.: W  najbliższych  latach,  po  skończeniu  edukacji  ponadpodstawowej

moich córek planuję wyprowadzić się do Holandii w celu lepszego życia a w

sprawach hodowlanych powoli rezygnuję z miotów i stawiam na reproduktorów

i sprzedaż produktów sponsora i tworzenia własnej firmy.

Redakcja: To bardzo ciekawa historia, dziękuje za wywiad i życzę sukcesów. 

M. K. Dziękuję, Do wiedzenia. Rozmawiała

Nicole Kubacha
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