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Szanowny Czytelniku
Redakcja miesięcznika Co w szkole piszczy?
rozpoczyna swoją działalność. Nasza gazetka jest kierowana
do uczniów naszej szkoły.
W tym miejscu będziecie mogli zaprezentować swoje
zainteresowania, zadebiutować literacko oraz przedstawić
swoje przemyślenia na różne tematy.
Redaktorami gazetki w tym roku są: Karolina Nowak,
Karolina Walerowicz, Daria Miękus, Szymon Maćkowiak.
Skład redakcji jest cały czas otwarty. Serdecznie
zapraszam do współpracy inne chętne osoby spośród
uczniów naszego gimnazjum.
Opiekun gazetki szkolnej
Karolina Kozłowska

W tym numerze m. in.:
•
•

Karnawał na 102
Walentynki 2015
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POZNAJMY NASZEGO

cierpienie. Prawdziwa miłość ma dla nas
nie tylko radość, ale i łzy.

PATRONA
Kardynał Stefan Wyszyński urodził
się w sobotę, dzień maryjny. Mówił o tym
z humorem: „Urodziłem się w moim
domu rodzinnym pod obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby
we wszystkich planach Bożych był ład i
porządek"1.

Fot. 23

„Każda

miłość

musi

być

próbowana i doświadczana. Ale gdy
wytrwa,

doczeka

zwycięskiej
prawdziwa

się

radości.
musi

mieć

nagrody

-

Każda

miłość

swój

Wielki

Piątek...4”
Zapamiętajmy

Fot. 1 2

słowa

naszego

patrona, zastanówmy się nad ich sensem, a
W

1965

roku

w

Warszawie,

kardynał Stefan Wyszyński mówił o

w trudnych chwilach przypomnijmy sobie
jaką mają moc.

miłości. Tłumaczył, że to uczucie niesie ze
sobą przeszkody, ból,
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Cytaty oraz anegdoty dotyczące kard. Stefana Wyszyńskiego,
zamieszczone w naszej gazetce, pochodzą ze strony:
http://www.wyszynski.psur.pl/
2
Fot. 1 pobrana ze strony:
http://i.ytimg.com/vi/IgTr7Qjp6sU/maxresdefault.jpg

3
Fot. 2 pobrana ze strony: http://3.bp.blogspot.com/AxQs9lAF4UI/UTeejeVXpwI/AAAAAAAAALo/HUPIOc55gd8/s320/ste
fan-wyszynski.jpg
4
Cytaty oraz anegdoty dotyczące kard. Stefana Wyszyńskiego,
zamieszczone w naszej gazetce, pochodzą ze strony:
http://www.wyszynski.psur.pl/
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trwania

Karnawał

tego

balu

to

wspaniałe

przeżycie dla naszych najmłodszych.
Nieodłącznym elementem takich
wydarzeń
Wokół

Karnawał

to

przede

w

jednak wiele osób uważa za datę jego
Rok.

i

wypada

w

tajemniczości

i

co

będą

przebrane

i w jaki sposób, a już na pewno

Koniec

nie

karnawału jest jednak o wiele bardziej
jednoznaczny

prawdziwa

zdradzać przed swoimi rówieśnikami

dniu Trzech Króli czyli 6 stycznia,

Nowy

istnieje

niecierpliwości. Dzieci starają się nie

Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w

rozpoczęcia

tego

otoczka

wszystkim okresów balów i zabaw.

odpowiednie stroje.

są

zdradzają

strojów

Środę

szczegółów

karnawałowych.

swoich
Młodzież

bawi się już bardziej w tradycyjny

Popielcową.

sposób.

Karnawał to także nieodłączny

konwencja

element dzieciństwa. Już od grudnia

Jeżeli
balu

nie

obowiązuje

przebierańców,

zakłada się stroje wieczorowe lub

dzieci żyją myślą o już niedługo

bardziej oficjalny strój5.

mającym nastąpić balem. Zabawy
karnawałowe goszczą z powodzeniem
już w przedszkolach, a im wyżej w
stopniu

edukacji

poprzez

szkołę

podstawową, gimnazjum i kończąc na
szkołach ponad gimnazjalnych, te
zabawy są coraz bardziej wystawne i
ciekawe. Zwłaszcza dla młodszych
dzieci jest wspaniała forma zabawy,
ponieważ nie mają zbyt wiele okazji
do tego rodzaju spędzenia czasu.

5

http://xn--karnawa-tjb.pl/

Wiele konkursów i zajęć w czasie
3

wdrażanie w polską kulturę obcych
zwyczajów.

Walentynki - święto

Tym

bardziej

niechęć

wzbudza skomercjalizowana forma,
w której się je podaje w krajach

zakochanych

anglosaskich i z czego wzorce zaczyna
czerpać rodzimy przemysł. Niemniej

wywodzi

Święto

się

z

kultury

anglosaskiej, ma ponad pięciowiekową
tradycję, a święty Walenty patronuje

Dlaczego w tym dniu, a patrona
na

umysłowe

epilepsję

obrano

i

także

choroby
patronem

Może dlatego, że stan uczuciowy
zakochanych, niezależnie od ilorazu
inteligencji, płci i wieku, chwilami
przypomina umysłową chorobę? Być
może ma też symboliczny związek z
okresem godowym ptaków łączących
w

pary,

Może

jednak

warto,

misia

z

kolejnego
uczepionym

plastikowym serduszkiem, zamienić na
urodziwy owoc, czy jedną pąsową różę,
a kiczowatą kartkę czy SMS'a zastąpić
prawdziwą poezją?

zakochanych?

się

sympatyczna.

pluszowego

mu od około XV wieku.

chorych

sama idea dnia zakochanych jest bardzo

który

na

Wyspach

Chociaż wartości uniwersalne jakimi są
miłość i przyjaźń pielęgnować należy
stale, bez szukania pretekstu dla słowa
"kocham", dlaczego nie zaakceptować
dnia okazywania uczuć? Wszak łakną
ich wszyscy, niezależnie kto i w jakim
dniu im patronuje6.

Brytyjskich przypada na ten właśnie
czas? Para gołębi przecież także stała
się symbolem zakochanych.
Walentynki w Polsce nie mają jeszcze
swojej tradycji, powszechniej znane od
lat 90-tych, napotkały silny opór części
społeczeństwa niechętnie patrzącego na
6

http://www.walentynki.swieta.biz/index.php
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Pierwszą walentynką uznano wiersz

Najsłynniejszym

walentynkowym

miłosny

upominkiem

jabłko

do

z

żony

okazji

dnia

było

pokryte

św. Walentego przesłany w 1415 r.

różowym lukrem, ułożone w hebanowej

przez

szkatułce

uwięzionego

w

Tower

w

wysadzanej

perłami

Londynie Karola, Księcia Orleanu.

i ofiarowane Annie Boleyn przez króla

Uważa

Henryka VIII.

sie

go

tym

samym

za

pierwszego nadawcę walentynki.
Pierwsza

walentynka

wykonana

maszynowo pojawiła się w 1848 roku.
Pochodziła

z

Massachusetts,

Worcester
gdzie

w

stanie

panna

Esther

Howland założyła firmę produkującą
kartki na dzień św. Walentego.
Rys.: Książę Orleanu w Tower - rycina z 1480r

Pierwszą

nadawczynią

walentynki

uznana jest Margery Brews, która
w

lutym

1477

roku

pisząc

do

Walentynkowa

kartka

z

firmy

Esther Howland, wyprodukowana w 1875 roku

narzeczonego list, dołączyła do niego
krótki

wiersz

miłosny

własnego

autorstwa.

Najdroższą walentynką była kartka
z litego złota wysadzana diamentami
i szmaragdami, którą Arystoteles Onasis
ofiarował Marii Callas. Jej wartość
oszacowano na kwotę 250 tysięcy

Fragment rękopisu, listu Margery Brews do
narzeczonego

dolarów
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Ortografia na wesoło

Zapamiętaj, zawsze tu

Nikną wszelkie niepokoje,
pisz otwarte, zwykłe u
kiedy stwierdzę: dwójka - dwoje.
w słowach: skuwka i zasuwka,
Nie drży także ma stalówka
gdyż wyjątkiem są te słówka;
pisząc: - ówna, - ów, i -ówka.
W cząstkach: -unka, -un i -unek:
Zaokrąglam ó w dwu słowach:
opiekunka, zdun, pakunek.
ósmy, ów, bo: osiem, owa.
Pisz je także: w cząstce -ulec,

Zasady pisowni wyrazów z „ó”:
• pisz ó, gdy w wyrazach
pokrewnych wymienia się na -o,
a, e,

więc: budulec i hamulec;
W ulu, dwu, gdzie u litera
wyraz kończy lub otwiera.

dół - doły
ogród - ogrody
wrócę - wracam
siódmy - siedem
ściółka – ścielę

Wreszcie - niech nikt nie kreskuje
w czasowniku cząstki - uje.

• pisz ó w końcówkach -ów, -ówka,
-ówna,
Kraków
Piotrków
chłopców
Nowakówna
pocztówka
kryjówka
• wiele wyrazów musisz wkuć na
pamięć.
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HUMOR

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia- mówi
ojciec do syna.
- Na pewno wiesz , że dwa razy dwa
jest cztery, ale
ile jest sześć razy siedem?
- Tato, dlaczego ty rezerwujesz dla
siebie łatwiejsze przykłady?!9

7

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły?
- pyta nauczycielka Krzysia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...

10

- Nie masz budzika?
-Mam, ale on dzwoni zawsze wtedy, gdy
ja jeszcze śpię8.
8

http://pg1_ostrowiec.republika.pl/new/humor.htm
http://pg1_ostrowiec.republika.pl/new/humor.htm
10
http://pg1_ostrowiec.republika.pl/new/humor.htm
9

7

http://wesolaszkola.cba.pl/kawaly/z35.jpg
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Mylące nazwy

Ciekawostki

W życiu spotykamy wiele nielogicznych
rzeczy, przyzwyczajeni nie zauważamy
Dlaczego nietoperzom krew nie uderza ich. Na forum Gazeta.pl dyskutowano
do głowy, kiedy wiszą na suficie do o przedmiotach źle nazwanych, zebrałem
je i przedstawiam poniżej.
góry nogami?
Żyły w głowie nietoperza są wyposażone
w zastawki - takie same jak w żyłach

"Maszynka do mięsa" - używana przede

kończyn dolnych ludzi - po to aby krew wszystkim do mielenia maku,
pompowana w górę nie odpływała zbyt w sklepach dostępna w dziale "artykuły
szybko z powrotem pod wpływem siły do pieczenia ciast" pod nazwą "maszynka
do mięsa.
ciążenia.
"Piwo bezalkoholowe" - zawiera alkohol
(w śladowych ilościach).

DAWNE MIARY

pod zaborem rosyjskim i niemieckim

Dlaczego niebo jest
niebieskie ?
Jest to efekt rozpraszania światła

stosowano 100 lat temu następujące miary

słonecznego przez ziemską atmosferę.

długości oraz miary wagi:

Niebieska część widma jest rozpraszana

Miary długości (nowopolskie) z roku

o wiele bardziej niż pozostałe składowe,

W Królestwie Polskim w Galicji,

bo

1818
Jednostką miary długości był łokieć.
Niektóre

drobne

przedmioty

liczono

na tuziny (tuzin - 12 sztuk). Snopy zboża,

stopień

rozpraszania

zależy

jak

lambda4, czyli im mniejsza długość fali,
tym większe rozpraszanie na cząsteczkach
atmosfery11.

owoce, jaja itp. liczono na kopy i mendle
(kopa - 4 mendle, mendel - 15 sztuk)
11

Wszystkie ciekawostki zaczerpnięte są ze strony:
http://www.ciekawostka.pl/
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Wynalazki i absurdy
świata
ABSURD nr 1
Dziewczęta z Oregonu (USA), które
maja poniżej 18 lat, nie moga pić kawy
Koło

w miejscach publicznych po godzinie

W dzisiejszych czasach koła znajdują

19:00.

zastosowanie

niemal

wszędzie

-

w samochodach, pociągach, samolotach i
różnego rodzaju maszynach. Trudno
sobie wyobrazić bez nich świat. Koło
wymyślono około 3500 roku p.n.e w
Ketchup

Mezopotamii. Zastosowano je po raz

Już starożytni Rzymianie znali mocno

pierwszy w wozach, używanych do

przyprawione, dość gęste sosy, które

transportu ciężkich ładunków.

jednak z ketchupem nie miały wiele

Na początku koła wytwarzane były w ten

wspólnego. "Przodek" tej popularnej dziś

sposób, że łączono trzy kawałki drewna

na całym świecie przyprawy pochodzi

biegnącą w poprzek deską. Otrzymaną

prawdopodobnie z Chin, a przywędrował

kwadratową tarczę cięto tak, by uzyskać

do Europy jako "ketchup" z Archipelagu

okrąg. Tam gdzie drewno występowało

Malajskiego.

rzadziej, koła robiono z kamienia.

Pomysł, aby rozszerzyć skład sosu

ABSURD nr 2

o pomidory narodził się dopiero w

W Provo (Utah, USA) obowiązuje

Ameryce Północnej w 1790 roku.

przepis zabraniający wychodzenia psom
z domu po godzinie 19:0012.
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Wszystkie informacje zaczerpnięte są ze strony:
http://www.ciekawostka.pl/
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Kolorowe
kartki
dla
najmłodszej
gromadki
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Dbaj o estetykę
spożywania
posiłków.

Jedz
zdrowo!
Jedz o stałych
porach.

Czysto i ładnie podane posiłki
sprzyjają trawieniu.

Przed snem jedz
niewiele.

Twój organizm przyzwyczaja się do
godzin posiłków.

Daj odpocząć żołądkowi13.

Staraj się
urozmaicać posiłki.
Twój organizm potrzebuje wielu
witamin i składników
pokarmowych.

Jedz pomału.
Gdy jesz za szybko, żołądek nie
pracuje prawidłowo. Pospiesznie
połykamy pokarm może trafić do
dróg oddechowych, co grozi
zadławieniem.

Nie popijaj w
trakcie jedzenia.

Fot.: http://sp206.waw.pl/viewpage.php?page_id=27

Staraj się, aby gryziony pokarm był
rozpuszczony śliną. Ona
rozpoczyna trawienie.
13

H. Dobrowolska, W. Dziabaszewski, A. Konieczna, M.
Zdrajkowska, Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja
wczesnoszkolna w klasie 3, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, s. 31
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Smacznie, zdrowo, klasowo

Uczniowie klasy III, w ramach akcji „Żyj zdrowo”, samodzielnie przygotowali
śniadanie. Dzieci do zadania podeszły z zaangażowaniem, entuzjazmem i mnóstwem
pomysłów.

Z przyniesionych przez siebie produktów przygotowali smaczne, kolorowe,
a przede wszystkim bogate w witaminy kanapki. Jesteśmy pewni, że te propozycje
zachęcą każdego niejadka.
12

Gruszka, jabłko, wiśnia, śliwka,

by być zdrowym i szczęśliwym.

to dla dzieci jest odżywka.

Marchew, seler, kalarepę,

<Mikołaj Górnaś>

by mieć siłę no i krzepę
<Julia Grzybowska>

Jedz warzywa i owoce,
te roślinki mają witaminki.
<Alan Piotrowski>

Nie jedz dużo słodyczy,
każdy zdrowia Ci życzy.
<Nicolas Mierzchała>

Zdrowe są warzywa i owoce,
mają witamin moce.
Od cukierków i lizaków
mamy dziury w zębach za to.

Jedz warzywa i owoce,
zyskasz przez to nowe moce.
<Jakub Zygmunt>

<Agata Wawszków>

Odżywianie dobre mysi być,
Szybka zupka jest gotowa,
jarzynowa bardzo zdrowa.

jeśli chcesz spokojnie żyć.
<Wiktoria Plucińska>

<Krzysztof Wolny>

Jedzcie jabłka, gruszki, śliwy,
13

Dziękujemy za lekturę! :)

Jeśli chcesz być współtwórcą naszej gazetki,
napisz do nas:
e-mail: gazetka.prusy@gmail.com

• Pochwal się swoją twórczością
• Masz problem? Napisz do nas
• Szansa dla młodych poetów
Nasza redakcja mieści się w sali nr 8.
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