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UCZNIAK

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy! 

Witamy w kolejnym wydaniu gazety, tym razem

w zimowej aurze.

W bieżącym numerze „Uczniaka” zamierzamy pokazać Wam uroki zimy,

bezpieczne ferie oraz pomysły jak je spędzić a Laura przedstawi zimę w obiek-

tywie, Mamy nadzieję, że podczas czytania poczujecie zimowo - świąteczny kli-

mat. Zapraszamy!

Redakcja „Uczniaka”

Drodzy Czytelnicy
„Uczniaka”!

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 
Jest taka siła, co spełnia marzenia… 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia. 

Najserdeczniejsze życzenia 
Cudownych świąt Bożego Na-

rodzenia, 
Ciepła i wielkiej radości, 
Miłych oraz hojnych gości, 
Pod choinką dużo prezentów, 
A w Waszych sercach wiele sentymentów.

 Życzy

Redakcja „Uczniaka”
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1 listopada - Święto Wszystkich Świętych 

 

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia, Po-

lacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapa-

lić znicze.

Geneza uroczystości, która przypada 1 listopada sięga pierwszych wieków

chrześcijaństwa. Początkowo Wszystkich Świętych wspominano w pierwszą

niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, na Wschodzie zaś wszyscy zmarli byli

wspominani w piątek po Wielkanocy.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest równie barwna i tak samo prze-

żywana we wszystkich krajach, ale jest to święto poświęcone bliskim, których

już z nami nie ma. Natomiast jego spokój i stonowanie ma swoje piękno.

Niech wieczorny widok i blask rozświetlonych zniczami nagrobków bę-

dzie dla nas wyrazem żywej pamięci człowieka o drugim człowieku. Chociaż

dzień ten dotyczy zmarłych, nie zapominajmy jak dużą rolę w tym dniu dla nas

samych i dla innych, odgrywają ci, którzy nadal są z nami.

Z okazji święta nasza szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”.

Razem z panem dyrektorem uczniowie z klasy 7 odwiedzili lokalne miejsca pa-

mięci.Emilia Nowicka
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11 listopada 

Narodowe  Święto  Niepodległości

obchodzimy corocznie 11 listopada

dla  upamiętnienia  dnia,  kiedy  Polska

odzyskała  wolność  narodową.

Niepodległość  odzyskaliśmy  w  1918,  po

123 latach zaborów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.

Odzyskiwanie  przez  Polskę  niepodległości  było  procesem  stopniowym.

Wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się

wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z

23 kwietnia 1937, czyli  prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.  Do czasu

wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w roku 1937 i

1938.

W  latach  1939–1944  –  podczas  okupacji  hitlerowskiej  oficjalne  lub  jawne

świętowanie,  podobnie  jak  i  każde  inne  przejawy polskości,  było  niemożliwe.

W roku 1945 władze  komunistyczne  świętem państwowym uczyniły dzień  22

lipca – datę  podpisania  Manifestu  PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia

Polski.

Dzień  ten  jest  dniem  wolnym  od  pracy.  Główne  obchody,  z  udziałem

najwyższych władz państwowych,  odbywają się w Warszawie na placu Józefa

Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Co roku, w Warszawie organizowany jest Bieg Niepodległości, w którym z

roku  na  rok,  bierze  udział  coraz  więcej  uczestników.  Bieg  Niepodległości

organizowany  jest  przez  Warszawski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji.  Ideą

organizatorów Biegu jest upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę

w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Bieg.  Od 2009 roku zawodnicy biegają

nową,  atestowaną  trasą,  liczącą  10  km,  która  prowadzi  głównymi  ulicami

Warszawy.

Antonina Graczyk
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Zima

To wyjątkowa pora roku, zaczyna się 21

grudnia,  a  kończy  20  marca.  Podczas  zimy

można  zrobić  wiele  wspaniałych  rzeczy  np.

lepić bałwana, robić aniołki na śniegu.

Zima jest  piękną, mroźną porą roku, lecz

może być także uciążliwa i stwarzać pewne nie-

bezpieczeństwa. Nie należy wchodzić na zamarznięte i nieoznakowane jeziora.

Uważajcie, by się nie poślizgnąć na śniegu lub lodzie.

Ubierajcie się ciepło, ale wygodnie.

Podczas zimy niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy, ale nim to nastąpi

gromadzą pokarm. Niedźwiedź np. je tyle ile tylko może, by mieć w brzuszku

zapas jedzenia na całą zimę. 

W naszej szkole zimą ozdabiamy okna pięknymi pracami plastycznymi. Z zimą

związane są święta takie jak: Boże Narodzenie, Mikołajki, Sylwester.

Zimą warto zjeść i wypić coś smacznego. Zachęcamy do skosztowania ciasta

dyniowego, wiśniowego oraz przepysznego napoju jakim jest kakao. Otulcie się

kocykiem, spoglądajcie przez okno na piękny śnieg i delektujcie się nim.
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Przepis na Budyń jagodowy

Składniki:

0,5 szklanki jagód

1,5 szklanki mleka

2 żółtka

2 łyżki mąki ziemniaczanej – skrobi

2 łyżki cukru

Wykonanie:

Jagody, żółtka, pół szklanki mleka oraz mąkę ziemniaczaną zblenduj na bardzo

gładką masę.

Do rondelka wlej szklankę mleka. Ustaw średnią moc palnika i dodaj cukier.

Mieszając łyżką lub rózgą kuchenną doprowadź mleko do wrzenia.

Zmniejsz moc palnika i ciągle mieszając energicznie wlewaj strużką jagodowe-

go szejka.

Gdy masa zacznie gęstnieć nadal mieszaj, jednak znacznie wolniej. Budyń do-

prowadź do wrzenia i wyłącz po 30 sekundach.

Budyń możesz rozdzielić na 4 porcje i ozdobić świeżymi jagodami. Po całkowi-

tym ostygnięciu można trzymać budyń do jednej doby w lodówce – nie rozwar-

stwia się.

Życzymy pięknej, białej zimy

Zuzanna Tomaszewska
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Andrzejki 

Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada,  w wigilię

świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.

Pierwsza polska wzmianka literacka pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina

Bielskiego.

To okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym

się adwentem. 

W Szkocji 30 listopada,  dzień świętego Andrzeja jest świętem narodo-

wym. 

Lanie wosku i interpretowanie kształtów dających informację o przyszło-

ści to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. 

Wróżenie z dłoni, kart dotyczące przyszłości twojej bądź osób Ci znajo-

mych. 

Przebijanie papierowego serca z wypisanymi imionami żeńskimi oraz mę-

skimi by poznać imię przyszłego męża/żony.

Ciasteczka z wróżbą.

Niektóre zabawy i gry warto zrobić w domu z rodzicami.

W naszej szkole ozdabiamy okna i organizujemy zabawy, konkursy.

W tym roku ze względu na Covid 19 nie obchodziliśmy wspólnych Andrzejek.

Zuzanna Tomaszewska
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Święta Bożego Narodzenia

Wielkimi krokami zbliża się ważne święto – Boże Narodzenie.

Dzień, w którym na całym świecie ludzie zbierają się w gronie rodzinnym aby

uczcić wydarzenie. Ale skąd właściwie wzięła się tradycja i co tak naprawdę

świętujemy? Otóż święto wywodzi się z chrześcijaństwa i jest symbolem –

jak sama nazwa mówi – narodzenia Boga, a właściwie jego syna Jezusa. Stało

się to 25 grudnia, 2021 lat temu. To właśnie od tego dnia liczymy lata nowej

ery. Z wydarzeniem łączą się liczne tradycje i zwyczaje, różniące się w zależno-

ści od kraju, a nawet regionu.

W Polsce ubieramy choinkę, gotujemy 12 potraw, dzielimy się opłatkiem,

rozdajemy prezenty i tak dalej.

A jak to wygląda w innych krajach?

We francuskich domach na przykład, na stołach nie znajdziemy dań nawet

podobnych do tych polskich. Tamtejsi ludzie zdecydowanie wolą owoce morza,

takie jak krewetki czy ostrygi. Na deser Francuzi przyrządzają tradycyjne danie,

zwane buche de Noel, które kształtem przypomina gałąź drzewa.

W Holandii natomiast, dzieci nie dostają prezentów w Boże Narodzenie, gdyż

zostały już nimi obdarowane 5 grudnia. Tam również panuje zwyczaj palenia

choinek na początku nowego roku, które do tego czasu zdobiły domy Holen-

drów.

Hiszpanie świętowanie zaczynają już 8 grudnia. Wraz z dniem Święta Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Sewilli odbywa się taneczna im-

preza Baile de los Seises. Domy przyozdabiane są wówczas kolorowymi świa-

tełkami. Podobnie jak w Polsce, tradycyjnie przygotowuje się małe Szopki Bo-

żonarodzeniowe.

Okres  świąteczny  we  Włoszech  jest  wyjątkowo  długi,  gdyż  trwa  od

pierwszej niedzieli adwentu aż do 6 stycznia. W tym czasie organizowane są

pełne zabawy i muzyki jarmarki świąteczne. Tamtejsza kolacja wigilijna składa

się z 13 potraw, w których przeważają ryby i warzywa duszone lub smażone.
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W Rzymie w Wigilijny wieczór na placu Świętego Piotra uroczyście odsłaniana

jest tradycyjna szopka. Ten zwyczaj został wprowadzony przez Jana Pawła II w

1982 roku. Chińskie Boże Narodzenie zwane jest Shengdan Jie, czyli  Święta

Czcigodnych Urodzin. Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, dlatego nie są

to dni wolne od pracy. Tak jak w innych krajach przyozdabia się tam domy,

ubiera choinki i wręcza prezenty. Ciekawą tradycją jest również wręczanie sobie

jabłek. Zwyczaj wywodzi się z tego, że wymowa chińskiej nazwy Wigilii Boże-

go Narodzenia zawiera w sobie cząstkę brzmiącą jak „jabłko” w tamtejszym ję-

zyku.

W tym roku obchody Bożego Narodzenia w szkole odbyły się tak samo 

jak w innych latach. Dzieci przygotowały występ, na którym mówiły wierszyki i

śpiewały kolędy oraz pastorałki. Po zakończonym przedstawieniu, wszyscy ro-

zeszli się do sal lekcyjnych, by klasowo uczcić Święto. Oczywiście nie obyło się

bez upominków. Każdy wrócił do domu z prezentem oraz uśmiechem na twarzy.

Judyta Ciesielka
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Zima w obiektywie Laury
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