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do której przedtem włożono złote lub srebrne monety. Pieniążki kiedyś wkładano
również do uszek; osoba, która znalazła je na talerzu, mogła być pewna,
że w nadchodzącym roku będzie towarzyszyć jej szczęście. Wierzono również,
że woda w rzekach zamieniała się w wino „na znak” dzwonów pasterki.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z ciepłem, rodziną i tradycjami. A czy
znacie wszystkie tradycje i ich pochodzenie? Postaram się pokazać Wam polskie
obyczaje od tej nieznanej strony.
Czy wiedzieliście, że nie wszędzie prezenty
przynosi Święty Mikołaj? Dzieci z Małopolski
i Podkarpacia mogą się pochwalić prezentami,
które otrzymały od Aniołka. Świętego Mikołaja może też zastąpić Gwiazdor. Jego historia
mówi, że wywodzi się z grupy kolędników.
Zna
dobre
oraz złe uczynki dzieci, dlatego przychodzi
z nagrodą albo z zamiarem ukarania takiego niegrzecznego malucha. Można go spotkać na przykład na Kaszubach, Kujawach i ziemi lubuskiej.
Znanymi darczyńcami uśmiechu są także Dziadek
Mróz i Gwiazdka.
Ciekawym zwyczajem jest także wkładanie łusek
karpia do portfela w ostatni dzień roku. Łuskę
należy nosić cały rok. Mówi się, że ma przyciągać
pieniądze. Dawną tradycją, która również sprzyja
obfitości w nowym roku, jest kąpiel w wodzie,

Wigilijne jedzenie zawsze miało swój
wyjątkowy, niepowtarzalny smak. Czy
mieliście okazję spróbować pszennej kutii,
która jest podawana w niektórych lubelskich domach? A może na Waszych stołach gościły zamienniki czerwonego
barszczu, np. zupa grzybowa? Wiele rodzin nie może sobie wyobrazić wigilijnego stołu bez ryb – najczęściej spotykanymi są sandacze, pstrągi oraz oczywiście
karpie. Ja uwielbiam dania słodkie, a niedawno miałam okazję spróbować wielkopolskiej makiełki: kluski, mak i bakalie – pycha! Inne słodkości to np. zupa
z suszonych gruszek i sękacz, którego fanką jestem do dziś.

A jakie są tradycje w Waszym domu? Może macie swoje ulubione dania? Pochłonięci cudowną, świąteczną atmosferą nie zapominajmy o prawdziwej wartości świąt. Przecież
najważniejsze dzieje się w cudzie narodzin małego Jezusa.
Kornelia Staniec

w których znajdziemy liczne najazdy, skocznie, górki i inne przeszkody. Stanowią
one prawdziwy raj dla miłośników jazdy na desce.
Innym sposobem na zimowe szaleństwo są łyżwy. W wielu polskich miastach przy sprzyjającej pogodzie tworzone są ogólnodostępne lodowiska,
a przy nich – wypożyczalnie łyżew.

Sporty zimowe od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością zarówno wśród
dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.
Do uprawiania tych sportów niezbędne
są śnieg, lód i mróz. I oczywiście odrobina chęci.
Niestety klimat w Polsce
się ociepla, co znacznie utrudnia zimową aktywność. Tegoroczna zima nieco
nas zaskoczyła swoją aurą, ponieważ
od lat nie widzieliśmy takiej ilości śniegu! Przeszkodą były jednak obostrzenia
związane z pandemią, które nie pozwalały w pełni korzystać z zimowych atrakcji.
Niemniej jednak od lat coraz większą popularnością
cieszy się narciarstwo. Wyjazdy na narty to ciekawy
sposób spędzania wolnego czasu zimą. Możemy
oderwać się od telefonów, telewizorów i komputerów i zaczerpnąć świeżego, zimnego powietrza
na narciarskim stoku. Co jest potrzebne do narciarstwa? Przede wszystkim odpowiednie ubranie, narty,
buty narciarskie, gogle i obowiązkowo kask. Jeśli ktoś jeździ z kijkami, to potrzebuje jeszcze kijków (oczywista oczywistość
), ale obecnie modne jest narciarstwo carvingowe, czyli jazda na krawędziach, która nie wymaga kijków.
Dzieci i młodzież coraz częściej uczą się jeździć na snowboardzie, dlatego ta dyscyplina zyskuje na popularności. Często na wielu stokach tworzone są snowparki,

W Polsce funkcjonuje też kilka
sztucznych lodowisk. Takie lodowisko jest np. w Krynicy Zdrój. Jeśli
ktoś ma nieco większe umiejętności,
może pograć w hokeja na lodzie.
A gdy ktoś nie potrafi jeździć ani na nartach, ani na snowboardzie, ani na łyżwach, to może pojeździć na sankach. Nie jest to co prawda dyscyplina sportowa,
ale świetny sposób na spędzenie wolnego zimowego czasu z rodziną bądź przyjaciółmi.

Irena Wesołowska
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Życie byłoby nudne i smutne bez zwierząt. Bez ich szczekania, miauczenia, mruczenia i wesołego merdania ogonkiem. Niestety nie wszyscy nasi czworonożni
towarzysze mają tyle szczęścia, aby trafić pod opiekę ludzi, którzy będą ich kochać i traktować jak członków rodziny. Wiele
zwierzaków przebywa w schroniskach, a te
często nie mają środków, aby mogły dobrze
zadbać o naszych braci mniejszych i zapewnić
im właściwe warunki. Koszty utrzymania dużej liczby zwierząt są wysokie, a przysługujące kwoty dotacji zazwyczaj za małe.
Pamiętajmy, że pomagając schroniskom, możemy poprawić sytuację przebywających tam zwierząt.
Jak można to zrobić???
Na różne sposoby.
Jednym z najważniejszych i najlepszych jest wzięcie takiego zwierzaka ze schroniska – schroniska, które przecież nie zastąpi miłości
i prawdziwego domu. Można też pomagać, wpłacając datki na potrzeby instytucji
czy organizacji zajmujących się zwierzętami. Nasza szkoła od wielu lat pomaga
w jeszcze inny sposób – organizujemy zbiórki karmy, którą następnie przekazujemy do schroniska w Rachowie. Dobrym pomysłem jest także wolontariat, który
może polegać np. na sprawowaniu opieki nad psami w schroniskach lub wyprowadzaniu piesków na spacer.
Tak niewiele, a jednocześnie tak
dużo. Pamiętajmy o tym, że zwierzaki na pewno odwdzięczą się nam
za naszą miłość i dobroć. Oczywiście
na swój psi czy koci sposób, ale wyjątkowy i niepowtarzalny.
Maja Michalczewska

Światowy Dzień Kota to święto obchodzone co roku 17 lutego. Przypomina nam
ono, jak ważne są koty w naszym życiu. W tym dniu propaguje się także akcje
niesienia pomocy bezdomnym kociakom.
Co wiemy o kotach? Pomagają w walce z depresją. Ponadto ich miauczenie obniża ciśnienie krwi, zmniejsza stres i ryzyko zawału. Głaskanie kota powoduje
wzrost poziomu oksytocyny – hormonu szczęścia, a także zwiększa ogólną odporność organizmu. Cóż dodać – chyba tylko miau!

Agnieszka Witek

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Zapewne większość z nas ma jakieś plany,
które będzie chciała zrealizować, kiedy już znudzi nam się zima i nadejdą cieplejsze dni.
Być może macie postanowienia, które miały wejść w życie z początkiem nowego
roku, ale… zostały jednak przełożone na wiosnę.
Czy takie cele jak: zrzucić
parę kwarantannowych kilogramów, regularnie ćwiczyć fizycznie, zwiększyć
systematyczność w nauce itd. brzmią dziwnie znajomo? No cóż – jak mówi stare
polskie przysłowie: „Co się odwlecze, to nie uciecze”. Z pewnością dłuższe i coraz bardziej słoneczne dni dodadzą nam energii do realizacji wszystkich postanowień. A gdyby się jednak ciągle nie udawało? Hm… z pocieszeniem przyjdzie
lato i rozwiąże przynajmniej jeden problem – systematyczności w nauce.
Sądzę, że większość z nas jest już znużona długą zimą i zmęczona ostatnimi kilkoma tygodniami ciężkiej nauki online. Miejmy więc nadzieję, że napięty grafik
wypełniania kart pracy, pisania kartkówek i sprawdzianów zaowocował taką ilością ocen w dzienniku, że teraz będziemy mogli złapać oddech i poświęcić wolny
czas na popołudniowe wyjście na lody, wieczorne spacery i delektowanie się
pachnącym wiosną powietrzem wolnym od smogu. Jeszcze większą nadzieję daje
to, że nasi nauczyciele to też ludzie
(…chociaż niektórzy mogą być robotami,
jak można wnioskować po ilości zadawanych i potem sprawdzanych prac). Oni
na pewno też są tak samo zmęczeni i z chęcią sobie trochę „odpuszczą”. Trzymajmy się tej myśli!

Niestety ta wiosna, podobnie jak poprzednia, będzie się różnić od tych, do jakich
jesteśmy przyzwyczajeni, a to z powodu pandemicznych ograniczeń. Postarajmy
się więc znaleźć sposób na nudę i fajne spędzanie czasu w tym nie całkiem normalnym okresie. Dla każdego coś dobrego! Pomyśl, co lubisz, i rób to, ciesząc się
każdą chwilą!
Mam jeszcze jeden pomysł, który każdego dnia dodaje mi otuchy. Polecam zainstalowanie w telefonie aplikacji odliczającej czas do wakacji. Nie ma nic przyjemniejszego w okrutny poniedziałkowy poranek niż informacja, że znowu ubyło
dni do lata.
Cieszmy się wiosną, bo jest zapowiedzią tego, na co wszyscy czekamy…WAKACJI.
Julia Skibniewska

Przed wieloma wiekami, kiedy wielkie połacie dzisiejszej Europy porastały bujne
lasy i nieprzebyte puszcze, a plemiona słowiańskie zdobywały te dziewicze tereny, w niewielkiej osadzie położonej pośród dzikiej głuszy żył mały chłopiec.
Zwano go Polanosławem. Imię to wzięło się stąd, że do głównych obowiązków
chłopca należało zbieranie polan na opał. Chłopiec nie był zbyt wysoki, ale za to
dobrze zbudowany i pełen krzepy. Był też mądry i, jak każdy młokos w jego wieku, ciekawy świata i przygód. Nieraz Polanosław, leżąc wieczorem przy ognisku
i wpatrując się w gwieździste niebo, marzył o dalekich wyprawach, bitwach
i sławie. Wtedy nie wiedział jeszcze, że jego dziecięce marzenia wkrótce się spełnią.
Mijały lata. Chłopiec dorastał i z każdym rokiem mężniał, aż wyrósł na dzielnego
i sprawiedliwego wojownika, który wkrótce stał się przywódcą plemienia. Wraz
z upływem lat jego lud powiększał się i rósł w siłę. Niestety na pobliskie tereny
przybywały też inne ludy, które zagarniały coraz to większe obszary.
Osada i bogate w dobra natury tereny Polanosława stały się łakomym kąskiem dla
nowych osadników. Z czasem ciągłe najazdy osłabiły siły mieszkańców. Jednak
dzielny Polanosław nie zamierzał poddawać się i bez walki opuszczać miejsca,
które od zawsze było jego domem. Przeżył
tutaj wiele radosnych i smutnych chwil,
znał każdy zakamarek osady i pobliskiego
lasu. Nie! Nie mógł utracić tego wszystkiego. Nie mógł zawieść swojego ludu,
który mu ufał i pokładał w nim nadzieję. Postanowił, że nie ugnie się pod żadnym,
nawet największym naciskiem nieprzyjaciela.

Mijały dni. Życie w osadzie płynęło dość spokojnie. Kobiety krzątały się przy
domowych pracach, mężczyźni zaś albo ćwiczyli się w boju, albo wyruszali
na polowania. Sielanka ta trwała do chwili, gdy pewnego dnia do wioski przybyli
zdyszani zwiadowcy, przynosząc złą nowinę. Oto wróg zbliżał się do murów wioski. Młody przywódca ze spokojem wysłuchał sprawozdania i rzekł mocnym,
stanowczym głosem.
– Bracia! Przez wiele lat miejsce to było naszym domem i twierdzą. Nieraz zmagaliśmy się z głodem, chorobami i cierpieniem. Jesteśmy silni! Jesteśmy jednym
ludem, który nie podda się nawałnicy wrogich mieczy!
Słowa te wywarły ogromne wrażenie na poddanych. Wszyscy, mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci zaczęli gromkimi okrzykami okazywać chęć walki. Chwilę
po tym cała osada rozpoczęła przygotowania do natarcia. Polanosław nie chciał
jednak przelewać niewinnej krwi dzieci i kobiet.
Nie chciał też bez walki oddać całego dobytku w ręce
najeźdźcy.
Cóż więc zrobić? Leżał na leśnej polanie. Słońce otulało
jego twarz, a lekki wiatr delikatnie muskał długie włosy.
Wtem młodzieniec ujrzał ogromnego ptaka o mocnym
dziobie i potężnych szponach, który pod swoje rozpostarte skrzydła przygarniał
nieporadne pisklęta. Nagle białe, lśniące pióra zabarwiła purpurowa wstęga.
To krew trysnęła z rozdartego skrzydła, przeszytego ostrą strzałą. Polanosław
ocknął się, po twarzy spływały mu strużki potu. Rozejrzał się dookoła. Zdał sobie
sprawę z tego, że to był tylko sen. Sen, który dał mu do myślenia. Gdy nadszedł
zmrok, przywódca pod liczną eskortą wojów odprawił z wioski kobiety, dzieci
i starców. Mieli oni niepostrzeżenie minąć wroga i znaleźć bezpieczne schronienie.
Nad ranem, gdy słońce nie zdążyło oświetlić
jeszcze ziemi, rozpoczął się atak na osadę. Naprzeciw licznej armii stanął Polanosław wraz
z garstką najodważniejszych wojowników. Walka nie trwała długo…
Obrońcy osady, mimo że było ich niewielu, dzięki odwadze graniczącej niemal
z szaleństwem pokonali wrogów. Walczyli do ostatniego tchu. Najdłużej i najza-

cieklej walczył Polanosław. Walczył dzielnie, dopóki jego poranione mieczami
najeźdźców ciało całkowicie nie odmówiło mu posłuszeństwa. Swoją postawą
i odwagą zyskał nawet uznanie i szacunek przeciwnika.
Razem ze swoimi dzielnymi wojami młody wódz został godnie pogrzebany,
a osadę nazwano na pamiątkę jego imienia – Polana. Z czasem ocaleni osadnicy
wrócili na swoje dawne miejsce – do domu. Osiedli tam ponownie, z troską opiekując się mogiłami tych, którzy dla nich poświęcili swoje życie. Dziwili się czasami, gdy widzieli na grobie Polanosława białego orła, który siedząc
na drewnianym słupku, władczo i z dumą rozglądał się dokoła. Początkowo nie
zwracano na niego uwagi, ale z biegiem lat osada zaczęła się rozrastać, nazwę
Polana zamieniono na Polska, a orzeł, dumny i silny król przestworzy, stał się
godłem kraju Polanosława. Pamiętając zaś o krwawej ranie, która barwiła szkarłatnie białe pióra ptaka, mieszkańcy osady przyjęli kolory biały i czerwony jako
swoje barwy narodowe.
Jest to zmyślona przeze mnie historia, ale jej część jest prawdą,

pokolenia
kraj,
nigdy

którą
wszyscy
znamy.
Polacy to naród
silny i odważny,
który w obronie swojej
ojczyzny jest w stanie ponieść największą ofiarę – nie
szczędzić życia i krwi, by kolejne
mogły żyć w wolnym kraju. Polska to
w którym tchórzostwo i obojętność
nie zhańbiły kart naszej historii.

A co czyni nas Polakami?
To prosta, ale jakże przemawiająca do serca idea: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Colin Król, klasa V a
(praca autorska)

Półtora tysiąca lat temu władcy pewnego księstwa w Europie Środkowej urodziło
się trzech synów. W pierwszym momencie ojciec był przeszczęśliwy, ale już
po chwili pomyślał o nadchodzącym w przyszłości problemie dziedzictwa.

Trojaczki wychowywały się w szczęściu z kochającymi rodzicami. Bracia byli
sobie bardzo bliscy i mieli do siebie pełne zaufanie. Kiedy chłopcy dorośli, a ich
ojciec się zestarzał, pojawiła się obawa, że bracia będą ze sobą walczyć o władzę.
Mądry ojciec wpadł na pomysł, w jaki sposób rozwiązać problem sukcesji władzy. Zwołał młodzieńców, żeby przedstawić im swoją propozycję.
Wszyscy czterej mieli się wybrać na objazd swoich ziem i terenów sąsiedzkich,
które nie należały do nikogo. Wspólna wyprawa trwała aż trzy lata. W tym czasie
mężczyźni zauważyli, że na pewnym obszarze miejscowa ludność na powitanie
mówi „dzień dobry”. W innym rejonie mieszkańcy witają się zwrotem „dobry
dien”, a w jeszcze innym: „zdrastwujtie”. Ojciec na trzech kawałkach papieru
zapisał te trzy powitania i poprosił synów o wylosowanie karteczek z jego czapki.
Syn o imieniu Rusjan wylosował karteczkę z napisem „zdrastwujtie”. Następny
syn, Polan, wylosował napis „dzień dobry”, a dla ostatniego, Czesia, zostało „dobry dien”.
Tak oto trojaczki otrzymały swoje dziedzictwo i tereny, na których rządzili.
Mieszkańcy trzech księstw przez wieki żyli w zgodzie i przyjaźni – jako potomkowie mądrego władcy Słowiana – ojca trojaczków.
Zuzanna Skibniewska, klasa V b
(praca autorska)
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Pada w zimie
Ważne święto kościelne obchodzone wiosną
Starożytny bajkopisarz
Telefon do wszystkiego
Gatunek literacki przeznaczony do wystawiania na scenie
Wynik mnożenia
Dawniej stacjonarna, obecnie wirtualna
Platforma do nauki
Narząd zmysłu
Pijesz przez nią napój
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Wieczne lub ptasie
System operacyjny w komputerze
Czerwony znak drogowy
Nauka o częściach mowy, zdania itp. na lekcjach języka polskiego
Rośnie na wiosnę
Na końcu każdego wyścigu
Jest matką dzieci koguta
Miesiąc wiosenny
W dzienniku
Jej jednostką jest 1 N
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