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UCZNIAK

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Witamy Was serdecznie w kolejnym numerze naszej
gazetki.  Choć  trudno  się  z  tym pogodzić,  jesienna  aura
zagościła  już  w  Polsce  na  dobre.  Liście  stały  się
wielobarwne, a w zasięgu wzroku widać ptaki odlatujące
do ciepłych krajów. W naszym numerze przypominamy jak
umilić  sobie  jesień,  ale  pokazujemy  też  jej  piękno.
Ukazujemy, jak wygląda okres pandemii w naszej szkole. 
Pokazujemy, jak odbywają się święta Bożego Narodzenia
w  tym  trudnym  czasie.  Uroczyście  witamy  w  szkole
uczniów klasy  pierwszej,  którym przesyłamy sto tysięcy
uśmiechów,  a  naszym  nauczycielom  z  okazji  ich
październikowego  święta  składamy  najserdeczniejsze
życzenia! Spełnienia marzeń i samych dobrych dni!

Redakcja „Uczniaka”

Drodzy Czytelnicy
„Uczniaka”!

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia oraz

nadchodzącego 
Nowego Roku

pragniemy złożyć
serdeczne życzenia

sukcesów i pomyślności,
wraz z podziękowaniami

za dotychczasową
współpracę.

Redakcja „Uczniaka”
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UCZNIAK

Wybraliśmy naszych przedstawicieli

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

25  września,  w naszej  szkole  odbyły  się  wybory  do Rady  Samorządu
Uczniowskiego.  W  wyniku  głosowania,  nad  przebiegiem  którego  czuwała
komisja  spośród kandydatów ubiegających się  o  elekcję  największe  zaufanie
uczniów zdobyła Patrycja Balcerek, uczennica klasy VII, na którą zagłosowało
11  uczniów  naszej  szkoły.  Wraz  z  Patrycją  współpracę  w  Samorządzie
Uczniowskim rozpoczną w tym roku szkolnym Nadia Migacz z klasy VI (10
głosów) oraz Antoni Szczeciński z klasy IV (7 głosów). 

Naszym kolegom i koleżankom gratulujemy
i życzymy samych dobrych pomysłów!

Redakcja „Uczniaka”

Wrzesień 2020 r. Grudzień 2020 r. Strona 3 / 15



UCZNIAK

Jesień wokół nas

Astronomiczna jesień zaczyna się w Polsce 23 września 
i trwa do 22 grudnia. Świat dostaje piękne barwy, wszystko jest złociste i dorodne.
Wraz z jesienią przychodzi brzydka pogoda: deszcze, wiatry i mgły oraz szybko 
robi się ciemno. Polska jesień jest piękna, jednak bywa ponura dlatego w te szare 
dni trzeba znaleźć sposób by ją przetrwać.

Jak umilić sobie jesień?

➢ Gotowanie
Myślę, że warto podszkolić się w gotowaniu i pieczeniu i od czasu do czasu 
przyrządzić, np. jakieś ciasto. Z pysznej przekąski zadowoleni będą również nasi 
domownicy.

➢ Czytanie
W ponure dni można coś przeczytać. Pogłębi to naszą wiedzę i wzbogaci 
słownictwo.

➢ Domowy Sport
Z uwagi na epidemię ciężko jest zapisać się na siłownię, jednak można urządzić 
mini siłownię w domu. Wykonywać lekkie ćwiczenia za pomocą domowych 
przyrządów. Pomoże to naszemu zdrowiu w tym trudnym czasie oraz upiększy 
naszą sylwetkę.

➢ Relaks
Odpoczynek w naszym życiu gra bardzo ważną rolę. Potrzebny jest nam

do  odpowiedniego  funkcjonowania.  Odskocznia  od  obowiązków  z  gorącą
czekoladą oglądając filmy i seriale gwarantują wspaniałe samopoczucie.

Honorata Szulc
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UCZNIAK

Szkoła w czasie pandemii

Koronawirus sparaliżował cały świat. Od
jesieni  codziennie  rosła  liczba  zakażonych
osób. Rosła też liczba zgonów. Ludzie stracili
pracę,  ponieważ  zamknięto  niektóre  zakłady
pracy. Nasza szkoła też musiała zmierzyć się z
tą trudną sytuacją. Od początku roku szkolnego

dyrekcja naszej szkoły przedstawiła zasady, których z czasem nauczyliśmy się
przestrzegać. Należały do nich m.in. zakrywanie ust i nosa – noszenie maseczek
lub  przyłbic,  dezynfekcja  rąk  przed wejściem do szkoły.  Ponadto  po każdej
lekcji  nauczyciele  wietrzyli  sale  lekcyjne,  a  my  –  uczniowie  spędzaliśmy
przerwy na dworze, podzieleni na mniejsze grupy. Dodatkowo nie wolno nam
było  witać  się  poprzez  podanie  sobie  ręki.  Wszystko  to  miało  jeden  cel  –
ochronić nas przed zakażeniem. Niestety, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia, zapadła decyzja o konieczności rozpoczęcia nauczania zdalnego dla
klas IV - VIII od dnia 26 października 2020 roku, a od 9 listopada 2020 roku dla
klas I  – III.  Spowodowane to było wciąż rosnącą liczbą zakażeń.  Nauczanie
zdalne na oprogramowaniu MS Teams trwa do dziś.  Miejmy nadzieję, że po
feriach wrócimy już do naszej szkoły.

Nauka  zdalna  przynosi  o  wiele  więcej  trudów w nauce  niż  nauczanie
stacjonarne.  Zarówno  uczniowie  jak  i  nauczyciele  spędzają  od  kilku  do
kilkunastu godzin dziennie przed ekranem komputera. Jednakże podczas nauki
zdalnej  są też miłe  chwile.  Jako jedną z nich można przedstawić fakt,  iż  25
listopada nauczyciele przywitali swoich uczniów z misiami bo przecież to ich
święto.  Uczniowie  pozytywnie  zareagowali  na  zaistniałą  sytuację  i  również
pokazali  kolegom i koleżankom oraz nauczycielom swoje ulubione pluszowe
misie. 

Antonina Graczyk
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UCZNIAK

Wszystkich Świętych - Pamiętamy

1 listopada to dzień, podczas którego szczególnie wspominamy zmarłych
z  naszych  rodzin,  przyjaciół  czy  bohaterów  narodowych. Odwiedzamy
cmentarze  po  to,  aby  złożyć  na  grobach  kwiaty  i symboliczne
znicze. Wspominamy  również  tych, których tożsamości  nie  znamy.  Jednak
w tym roku to święto było inne niż zwykle. 

Skąd wzięło się to święto? 

Wszystkich Świętych to w kościele katolickim, ale i w wielu kościołach
protestanckich dzień wspominania i oddania hołdu tym, którzy dostali się już do
nieba.  Według  tradycji,  chrześcijanie  czczą  wyniesionych  na  ołtarze,  jak  i
anonimowych świętych. Tego dnia udajemy się na groby i składamy wiązanki
lub symboliczne  znicze, które  głównie mają  symbolizować naszą modlitwę o
dopuszczenie zmarłych do wiecznego światła oraz wiarę, że spotkamy naszych
bliskich  po  śmierci.  W czasach  pogańskich  płomień  miał  ogrzewać  dusze  i
wskazywać drogę do domu, natomiast w kościele ogień oznacza symbol Boga,
ponieważ  On  zawsze  objawiał  się  w  postaci  palącego  się  krzewu. Dzień
Wszystkich Świętych w kościele katolickim obchodzony jest od IX wieku. Na 1
listopada wyznaczył go w 837 roku papież Grzegorz IV. 

Dawne zwyczaje.

1.  Na  początku XX wieku  w Polsce  podczas  uroczystości  Wszystkich
Świętych  czcią  otaczano  także “żebraków”,  którzy  siedzieli  zazwyczaj  przed
wejściem do kościołów i przy cmentarzach. Z tej okazji gospodynie specjalnie
dla nich wypiekały małe chlebki, zwane powałkami lub heretyczkami. Pieczono
je  maksymalnie  dwa  dni  przed,  ponieważ  1  listopada,  gdy  dusze
przodków wracają do swoich domów - nie wolno rozpalać ognia. Piec uznawany
był  za  ulubione  miejsce  przebywania  duchów. Tak  jak  głosiła  tradycja,
wypiekano tyle chlebków, ilu było zmarłych w rodzinie. Żebracy uważani byli
za osoby utrzymujące kontakt z zaświatami, dlatego też w sytuacji wręczania im
chlebków, proszono  o  modlitwę  za  dusze  zmarłych.  W niektórych  regionach
Polski dzielono się z ubogimi kaszą, mięsem i serem. Chlebek otrzymywał także
ksiądz. 

2.  Zwyczaj  "karmienia  zmarłych"  pochodzi  z  tradycji  przedchrześcijańskiej,
kiedy to na grobach stawiano chleb, miód i kaszę. Niegdyś na cmentarzach lub
w pobliskich kaplicach odprawiano uroczystości  tzw.  dziadów. Wywoływano
wtedy dusze zmarłych, zastawiano jedzeniem stoły i śpiewano. 

Aktualnie podczas Wszystkich Świętych na wielu cmentarzach - m.in. w 
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UCZNIAK

Warszawie,  Krakowie,  Lublinie,  Łodzi i  wielu innych miejscowościach
odbywają się tzw. kwesty, które mają na celu ratowanie zabytkowych grobów i
pomników.  Warto wspomnieć, że święto celebrują chętnie osoby o innej wierze
lub  niewierzący. Od  dnia  Wszystkich  Świętych  następują  wypominki,  czyli
modlitwa  błagalna za  zmarłych,  polegająca  na  wyczytywaniu  ich
imion. Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne.

Oto wiersz i cytat związany z dniem Wszystkich Świętych

„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta 
Dla tych 

którzy odeszli w nieznany świat, 
płomień na wietrze 

kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 

pod cmentarnym murem 
i niebo jesienne 

u góry 
Dla nich 

harcerskie warty 
i chorągiewek gromada, 

i dla nich ten dzień 
– pierwszy dzień listopada. 

“...Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą 
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
Czy pierwsza jest ostatnią  
Czy ostatnia pierwszą” 
                            ~ks. Jan Twardowski

Patrycja Balcerek
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UCZNIAK

11 listopada - Święto Niepodległości

Święto  Niepodległości  - Święto  państwowe w  Polsce  obchodzone
corocznie  11  listopada  dla  upamiętnienia  odzyskania  niepodległości przez
Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.

W tym roku święto wyglądało inaczej niż zawsze,  ponieważ na skutek
obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 nie mogliśmy urządzać dużych
spotkań i zgromadzeń. Co roku obchodzimy święto z dumą i powagą, tym razem
z  uwagi  na  konieczności  zachowania  dystansu  społecznego  uczestnicy
obchodów mieli maseczki i tylko nieliczne osoby mogły przebywać w grupie. W
dużych miastach takich jak np. w Warszawie obchody Święta Niepodległości
były pokazane przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

W ubiegłych latach z  okazji  Święta Niepodległości  były organizowane
różne  imprezy,  np.:  biegi  uliczne,  które  dla  upamiętnienia  tak  ważnego
wydarzenia rozpoczynały się 11 listopada o godz. 11.11. 
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Święto Niepodległości w naszej szkole:

Ze  względu  na  nauczanie  zdalne  nie  mogliśmy  obchodzić  Święta
Niepodległości jak zwykle, ale dla upamiętnienia święta zaśpiewaliśmy hymn
on -  line.  Natomiast  koledzy  i  koleżanki  z  Oddziału  Przedszkolnego  godnie
reprezentowali naszą szkołę śpiewając hymn w budynku szkoły.

Dla upamiętnienia święta na początku listopada w naszej  szkole został
ogłoszony  konkurs  plastyczny  w  formie  płaskiej  lub  przestrzennej  3  D  z
motywem patriotycznym.

Zuzanna Tomaszewska
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Dzień Świętego Marcina

Dzień Świętego Marcina to święto religijne pochodzące z Węgier, obchodzone jest
m.in.  przez  Austrię,  Belgię,Czechy,  Danię,  Polskę,  Niemcy,  itd.  Święty  Marcin  jest
patronem  dzieci,  hotelarzy,  jeźdźców,  kawalerii,  kapeluszników,  kowali,  krawców,
młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

Tradycja wywodzi się z czasów pogańskich, gdy podczas jesiennego święta składano
bogom ofiary z wołów lub, w zastępstwie, z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół łaciński
przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. Kształt ciasta interpretowano jako
nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń świętego.

W Poznaniu tradycja wypieku rogali świętomarcińskich na 11 listopada istniała już na
pewno w 1860 roku, kiedy to opublikowano w „Dzienniku Poznańskim” najstarszą dziś
znaną reklamę rogala świętomarcińskiego.

Popularna  jest  jednak  legenda,  że  tradycja  w  obecnym kształcie  narodziła  się  w
listopadzie 1891 roku. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, proboszcz parafii św. Marcina ks.
Jan Lewicki zaapelował do wiernych, aby wzorem patrona zrobili coś dla biednych. Obecny
na mszy cukiernik Józef Melzer, który pracował w pobliskiej cukierni, namówił swojego
szefa,  aby  wskrzesić  starą  tradycję.  Bogatsi  poznaniacy  kupowali  smakołyk,  a  biedni
otrzymywali  go  za  darmo.  Zwyczaj  wypieku  w  1901  roku  przejęło  Stowarzyszenie
Cukierników.  Po  I  wojnie  światowej  do  tradycji  obdarowywania  ubogich
powrócił Franciszek  Rączyński,  zaś  przed  zapomnieniem  tuż  po  II  wojnie  światowej
uratował rogala Zygmunt Wasiński.

W Polsce święto nawiązujące do tradycji średniowiecznych obchodów obchodzone
jest tylko w Wielkopolsce, a w szczególności w Poznaniu. W dniu Św. Marcina na ulicy
Święty  Marcin  odbywa się  festyn  pod nazwą imieniny  ulicy”  i  w swej  obecnej  formie
istnieje od 1993 r. Barwny korowód wyrusza spod kościoła św. Marcina pod przewodem
osoby odgrywającej postać Świętego na koniu, za nim na platformach lub pieszo prezentują
się różnego rodzaju grupy artystyczne.  Pochód podąża ul.  św. Marcin i  kończy się przy
Zamku Cesarskim, gdzie mają miejsce koncerty, kiermasz artykułów regionalnych i pokaz
sztucznych ogni.  Jednym z  najważniejszych artykułów możliwych do nabycia  są  rogale
świętomarcińskie z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygotowywane w Poznaniu i
niektórych częściach Wielkopolski. Są głównym wypiekiem podczas obchodów dnia ulicy
św. Marcin.

W tym roku ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem imieniny ulicy św.
Marcin  nie  mogły  się  odbyć.  Jednak  nie  zapomnieliśmy  o  naszym cudownym święcie.
Obchodziliśmy je jedząc pyszne rogale w domach.

Nickole Kubacha
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Święty Mikołaj

Czerwony  strój,  długa  biała  broda,  sanie  z  reniferami...  I  oczywiście  wór  pełen
prezentów.  To  pierwsze  skojarzenia  nasuwające  się  na  myśl  o  Świętym  Mikołaju.  

Tradycyjnie Święty Mikołaj  przychodzi do nas nad ranem 6 grudnia,  by zostawić
prezenty w butach. 

Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.
Właśnie taki starszy pan zawitał u nas 4 grudnia 2020 r. w Oddziale Przedszkolnym. 
W czasie pandemii było to bardzo trudne, ale udało się! 
Nasi najmłodsi koledzy i koleżanki dostali skromne prezenty, z których bardzo się

ucieszyli. 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z naszego wydarzenia.
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Wigilia Bożego Narodzenia w Polsce

Według polskiej tradycji wieczerza wigilijna zaczyna się 24 grudnia, kiedy pierwsza
gwiazda zabłyśnie nad naszymi głowami. Dla większości z nas jest to przyjemnie spędzony
czas ze swoją rodziną. Wspólne rozmowy, jedzenie, prezenty, ostatnie wypieki. 

To wszystko wydaje  się  takie  wspaniałe.  Jednak nie  tym razem.  W 2020 roku w
czasie pandemii rząd nałożył na nas obostrzenia. Mówią one, że przy wigilijnym stole może
znajdować się tylko pięć osób, więc w większości przypadków są to tylko domownicy. W
naszej szkole także wigilia odbywała się inaczej. 

We wtorek 22 grudnia 2020 r. o godz. 7:50 łączyliśmy się na MS Teams z naszymi
wychowawcami i choć była to wigilia on – line, to jednak miło było spędzić ją razem z
kolegami  i  koleżankami  oraz  wychowawcą.  Mimo  jej  inności  czuliśmy  ducha  świąt  i
cieszyliśmy się tą chwilą.

Miłym akcentem było to, że do Oddziału Przedszkolnego w naszej  szkole zawitał
Święty Mikołaj i obdarował naszych najmłodszych kolegów i koleżanki prezentami podczas
wspólnego śpiewania kolęd.
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Oto 12 potraw, które mogą pojawić się na naszym świątecznym stole.

➔ BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI

➔ ZUPA GRZYBOWA

➔ KARP

➔ RYBA PO GRECKU

➔ ŚLEDŹ

➔ KAPUSTA Z GROCHEM

➔ KAPUSTA Z GRZYBAMI

➔ PIEROGI Z KAPUSTĄ i GRZYBAMI

➔ PASZTECIKI Z GRZYBAMI

➔ KLUSKI Z MAKIEM albo MAKIEŁKI

➔ KOMPOT Z SUSZONYCH OWOCÓW

➔ MAKOWIEC

➔ PIERNIK

➔ CHLEB

Honorata Szulc
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Przestroga na ferie 

Sanki,  łyżwy,  narty,  kuligi,  wędrówki  po  górach,  a  nawet…
żeglarstwo lodowe – lista zimowych aktywności jest bardzo długa. Ferie to
czas odpoczynku i dobrej zabawy: dla dzieci,  ale także ich rodziców. Co
zrobić, żeby w tym czasie uniknąć chorób i kontuzji? Podpowiadamy, jak
dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich – nie tylko podczas ferii.

Niestety,  jak podaje  TOPR, ubiegły  rok był  rekordowy pod względem
wypadków  na  stokach  narciarskich.  Ratownicy  w  trakcie  trwania  ferii
zimowych  podjęli  prawie  1,5  tysiąca  akcji  ratunkowych  i  interwencji!  Jak
kończy  się  zimowe  szaleństwo?  Najpopularniejsze  kontuzje  to:  złamane
kończyny,  rozcięte  łuki  brwiowe,  stłuczenia  i  obicia.  A  przecież  zimowe
aktywności zapewniają nie tylko mnóstwo frajdy, ale mają dobroczynne skutki
dla całego organizmu. Wyjście na sanki, łyżwy, a nawet zwykły spacer pomaga
poprawić krążenie i dotlenić organizm. Po wysiłku fizycznym wzrasta produkcja
białych krwinek odpowiedzialnych za ochronę przed drobnoustrojami. Aktywna
zabawa  na  śniegu  sprawia,  że  wydzielają  się  endorfiny,  czyli  tzw.  hormony
szczęścia.

Jak spędzić bezpiecznie ferie zimowe?

1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! 

Służby co roku ostrzegają, że nigdy nie możemy mówić o bezpiecznym lodzie.
Na jego wytrzymałość wpływa rodzaj wód oraz temperatura powietrza. Warto
wiedzieć, że lód nie wszędzie jest tej samej grubości – na środku jeziora jest
cieńszy niż przy brzegach. Do jazdy na łyżwach nadają się wyłącznie sztuczne
zbiorniki.

2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.

3. Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu zmroku zawsze miej przy
sobie odblask – dzięki temu będziesz widoczny na drodze.

4. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. 

Spadający sopel może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

5. Stosuj się do zakazów i nakazów opiekunów. 

To  bardzo  ważne!  Nie  znikaj  niespodziewanie  z  oczu  rodzicom  lub
opiekunom, a jeżeli planujesz pójść do sklepu lub toalety, zgłoś taką potrzebę
opiekunowi.

Antonina Graczyk
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