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Luty 

 Często w nim bywają jeszcze 

 mrozy trzaskające, 

 za to jest w calutkim roku 

 najkrótszym miesiącem. 

 

 Lecz nie zrobi nam nic złego 

 mroźny koniec zimy, 

 nakarmimy głodne ptaki, 

 w piecu napalimy. 

 

 Szczerzy luty zęby sopli, 

 wszystko mrozem ściska. 

 Niech tam sobie! Wkrótce 

 przyjdzie "kryska na Matyska". 

 

 Gdy obuję ciepłe buty 

 i gdy kożuch włożę, 

 niech tam sobie mroźny luty 

 sroży się na dworze. 

Jerzy Ficowski 
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Z życia szkoły 
 

Witamy w pierwszym numerze gazetki szkolnej Dwójka 

w 2018 roku i życzymy miłej lektury! 

 W ostatnim tygodniu listopada uczniowie sprzedawali samodzielnie przygotowane 

słodkości. Wszystkie zebrane w ramach tej akcji pieniądze zostały wpłacone na konto 

organizacji UNICEF. Kwota ta zaskoczyła wszystkich, gdyż wyniosła ona aż 

1205 złotych. 

 Dnia  28 listopada 2017 roku trzyosobowa grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę 

w konkursie o zdrowiu i zasadach prawidłowego odżywiania się. Ich starania  

zaowocowały miejscem na podium. Gratulujemy! 

 Dnia 1 grudnia miały miejsce szkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Bieczu. Spośród  wielu kandydatów uczniowie wybrali na swoich reprezentantów: 

Elizę Furmanek z kl. VII i Emilię Wlazło z kl. II g. 

 Dnia 5 grudnia wszyscy uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniu z  Panem  

Strażakiem. Zarówno młodsi, jak i starsi, dowiedzieli się kilku nowych ciekawostek 

na temat jego pracy. 

 Dzień 6 grudnia chyba nie trzeba nikomu przedstawiać - są to oczywiście mikołajki. 

W tym roku św. Mikołaj również nie zapomniał odwiedzić naszych grzecznych 

uczniów. 

 Dnia 7 grudnia w bieckiej bibliotece odbył się gminny konkurs „Wolni od 

uzależnień”. Zaszczyt reprezentowania naszej szkoły miały 3 uczennice, które 

grupowo zajęły II miejsce. Natomiast w konkursie plastycznym o tej samej tematyce 

I miejsce zajęła Vanessa Staroń z klasy V SP. 

 Dzień 21 grudnia w naszej Szkole był bardzo uroczysty, ponieważ uczniowie 

wszystkich klas zasiedli do wspólnej Wigilii. 

 Następnego dnia uczniowie podczas jasełek klasy VI i VII SP wraz z wychowawcami 

zabrali nas zarówno  do Betlejem,  jak i na zatłoczoną, wilijną ulicę. 

 

 

         Ola 
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Pomysły na ferie zimowe 

Zbliża się czas ferii zimowych, a wraz z ich nadejściem zastanawiamy się coraz częściej, jak 

ciekawie zorganizować sobie czas. Jedno jest pewne – szkoda go tracić na siedzenie przed 

telewizorem czy komputerem! Możliwości jest wiele; zarówno dla młodszych, jak i starszych 

amatorów dobrej zabawy. 

 Wyjazd w góry - jazda na nartach, snowboardzie, lepienie bałwanów, podziwianie 

niesamowitych widoków. To świetna okazja do aktywnego odpoczynku na świeżym 

powietrzu. 

 Wyjazd do rodziny - odwiedziny u cioci lub dziadków, którzy mieszkają, np. 

na drugim końcu kraju. 

 Młodzieżowe Domy Kultury - to miejsca, w których zajęcia organizowane są 

bezpłatnie, np. teatralne, taneczne, plastyczne itp. Do tego wyjścia na przedstawienia, 

zwiedzanie wystaw, wspólne oglądanie seansów filmowych, itd. 

 Ferie w swojej miejscowości - również u siebie w domu można spędzać miło czas, 

np. grając w ulubione gry planszowe, robiąc „coś z niczego”  (np. wykonywanie 

papierowych płatków śniegu), budując karmniki dla ptaków, piekąc ciasteczka itp. 

Nie trzeba wyjeżdżać w dalekiego góry, by pojeździć na sankach, łyżwach, jabłuszku, 

a nawet ulepić bałwana lub igloo. Bitwa na śnieżki albo rysowanie na śniegu jest też 

świetną zabawą. Jeśli zmarzniemy, czy zmęczymy się, w domu zawsze możemy sobie 

zrobić gorącą czekoladę na rozgrzewkę. 

Mamy tylko jedną nadzieję… że będzie duuuuuuuuuuużo śniegu!!! 

  

 
Vanessa 
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Karnawał, zapusty, ostatki… 

 

 

  

Karnawał - to okres od Trzech Króli do wtorku 

“diabelskiego”, czyli “kusego”, przed Środą 

Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Początki 

karnawałowych zabaw, połączonych 

z przebieraniem się, sięgają w Zachodniej Europie 

czasów Średniowiecza, skąd przywędrowały do 

Polski i zaowocowały powstaniem przebogatej 

obrzędowości, wyrosłej na gruncie narodowych 

i ludowych zwyczajów. W miastach urządzano 

w najpiękniejszych salach, np. ratuszowych, bale 

karnawałowe, które często były balami maskowymi, 

natomiast w prywatnych mieszczańskich domach – 

potańcówki. 

 

W czasie karnawału 

popularne były korowody przebierańców. 

W wesołym pochodzie nie brakowało – 

w zależności od regionu kraju – konia, 

kozy, bociana, kominiarza, diabła, 

śmierci, doktora, baby i dziada, anioła, 

którym towarzyszyli muzykanci 

“uzbrojeni” w tak oryginalne instrumenty 

ludowe jak mazanki, dudy, liry korbowe. 

 

Najważniejszym świętem kościelnym w czasie 

zapustów jest uroczystość Ofiarowania 

Pańskiego, zwanego Świętem Matki Boskiej 

Gromnicznej. Gromnica stanowi symbol życia         

człowieka, gdyż towarzyszy mu od dnia narodzin 

aż do śmierci. Ze Świętem Matki Boskiej 

Gromnicznej kończył się w Polsce okres 

śpiewania kolęd, trzymania choinek i żłobków. 

Było to jakby przedłużone Boże Narodzenie. 

Zwyczaj ma swoje uzasadnienie, gdyż 2 lutego 

Pan Jezus, jeszcze jako Dziecię, ofiarowany jest 

w świątyni. Ostatni kolędnicy wyruszali tego dnia 

zwyczajowo z turoniem lub kozą, odwiedzając 

domostwa i odgrywając wesołe scenki z życia wsi 

lub o tematyce religijnej, co dawało asumpt do 

otrzymania datków pieniężnych lub poczęstunku. 
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  W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, zabawom i  jedzeniu nie było umiaru. 

Raczono się tłustymi słodkościami - racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem nadziewanym 

słoniną i smażonym na smalcu. Stąd pochodzi tradycja “tłustego czwartku”, który rozpoczynał 

“tłusty tydzień”, wieńczący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych obyczajów pozostał tylko “tłusty 

czwartek”, w którym królują na naszych stołach pączki i faworki, czyli chrust. 

 

Historia pączka sięga czasów 

rzymskich. Ostatnie dni karnawału w 

starożytnym Rzymie były czasem 

zabawy, obfitego jedzenia i picia. 

Wszyscy z lubością spożywali 

wówczas tłuste potrawy, w 

szczególności pączki. W Polsce 

zwyczaj smażenia tego specjału 

pojawił się w XIX wieku. Także 

obecnie najwięcej pączków zjada się 

na koniec karnawału. Mówi się, że 

jeśli ktoś w tłusty czwartek w ogóle 

nie zje pączka, nie będzie się mu 

wiodło. 

We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem, 

młodzież z całej wsi zbierała się w gospodzie,  

by wesoło zakończyć mięsopust. W litewskiej 

tradycji ludowej w trakcie zabawy 

przybywały dwie postacie: Konopiasty i 

Słoninowy. Symbolizowały okres postu i czas 

jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczali ze 

sobą walkę, którą z założenia wygrywał 

Konopiasty, a to oznaczało zakaz spożywania 

posiłków mięsnych. Punktualnie o północy 

rozsypywano po podłodze popiół - i tak 

rozpoczyna się Wielki Post. 

 

Mięsopust – trzy ostatnie dni karnawału. 

Następny dzień – Środa Popielcowa – oznacza początek oczekiwania na 

Wielkanoc. Szczyt zabawy następował w ostatki, czyli w tak zwane 

zapusty, a inaczej kuse dni. Pod koniec zabawy stawiano tak zwany 

podkurek, to jest posiłek składającą się z jaj, mleka i śledzi, który miał 

symbolizować przejście od mięsopustnych do postnych potraw. 

Najważniejszym z tych dni jest bez wątpienia wtorek, znany w Polsce jako 

śledzik, ostatki czy kusaki. W Wielkopolsce i na Kujawach dzień ten 

nazywamy podkoziołkiem. 
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Uzależnieni od elektroniki? 

Czy w dzisiejszych czasach można spędzać czas wolny bez elektroniki? Hmmm… Pewnie 

niektórym z Was może wydawać się to niemożliwe, a jednak... 

  
1. Przeczytaj dobrą książkę, dzięki której 

wzbogacisz swoje słownictwo. 

Znajdziesz nowe tematy rozmów 

ze znajomymi,  rodzicami. 

3. Jeśli jest słoneczny dzień, spędź go na podwórku. Tam jest wiele 

możliwości, by ciekawie spędzić wolny czas. Po za tym dotlenisz się 

i będziesz lepiej myśleć. 

2.Wyjdź na spacer z rodzicami. Nawet 

20 minut aktywnego, choć 

niewyczerpującego wypoczynku 

dobrze wpłynie na Twoje 

samopoczucie. 

4. Zrób porządki domowe. Sprawia to 

naprawdę dużą przyjemność, jeśli wokół 

panuje ład. 

5.Jeśli masz rodzeństwo, które także 

się nudzi, pobaw się z nimi, np. 

w chowanego. 

6. Włącz radio. Jeśli właśnie usłyszysz jedną ze swoich ulubionych piosenek, 

zacznij tańczyć, śpiewać, skakać do góry, cokolwiek. 

 

 

7. Zrób jakieś ozdoby z różnego rodzaju materiałów. Na pewno pobudzą 

Twoją wyobraźnię, a także dodadzą uroku Twojemu pokojowi.   

Martyna 
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Co zamiast telefonu lub komputera?  

Dzisiejsza młodzież jest często uzależniona od telefonów i komputerów. Ale nie wszyscy!  

 

 

  

 Propozycje:  

Czytanie książek.  

 

 Harry Potter i przeklęte dziecko   Alicja w krainie czarów  

     
     

  

 

 Wyjścia do kina.  

 

Paddington 2    Jumanji: Przygoda w dżungli

  
  

Wyjście na spacer: 

- do parku 

- do lasu 

- do  miasta. 

Madzia i Karolina 
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Moje hobby 

Mam wiele różnych zainteresowań, pewnie jak wielu z Was! Hobby to niewątpliwie 

wspaniała sprawa, ponieważ zajęcia, które lubimy, nie tylko wprawiają nas w dobry humor, 

ale też skutecznie likwidują nudę i są przyjemnością. Chciałabym podzielić się z Wami 

moimi hobby; może zainteresują także Was? 

 

 

Taniec 

 

 

        

 

 

 

 

     

  Matematyka 

 

 

 

 

 Kamila 

Uczęszczam na zajęcia tańca 

nowoczesnego. Bardzo je lubię. Sekcja 

taneczna Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bieczu odbywa się w ramach 

oferty dla dzieci i młodzieży w soboty 

od godziny 10.15 (dla najmłodszej grupy). 

Jest nas wtedy dużo i świetnie się bawimy! 

Niektórzy … no może nie do końca są z nią 

zaprzyjaźnieni. Nie lubią liczyć ani 

mierzyć. Ja wprost przeciwnie. Odnoszę w 

niej sukcesy i co ważne (przynajmniej ja tak 

uważam), choć nie uczęszczam na żadne 

zajęcia dodatkowe. Można? Można! 

Wystarczy chcieć… 
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Sposoby na spędzanie długich, 

zimowych wieczorów 
 

Zimowe wieczory dłużą się, gdy nie mamy nic ciekawego do zrobienia. W tym artykule 

przedstawimy wam kilka pomysłów na „zabicie czasu”. 

  

1. Wieczór filmowy z przyjaciółmi  

Oglądając filmy z najlepszymi przyjaciółmi i jedząc popcorn, możesz w bardzo miły sposób 

spędzić nudny wieczór.  

2.  Ciekawa książka  

Sięgnij po swoją ulubioną książkę bądź lekturę szkolną. W roku szkolnym ta druga opcja jest 

szczególnie przydatna i ... opłacalna!  

  

3. Wypróbuj nowe przepisy 

Wieczory w domu są idealnym czasem do wypróbowania nowych przepisów. W ostatnim 

numerze gazetki przedstawiono prosty i szybki przepis na ciasto. Gorąco polecamy, jeśli 

jeszcze z niego nie skorzystałeś/łaś. 

 

4. Rozwijaj lub odkrywaj swoje pasje i zainteresowania 

Zimą, siedząc w domu, mamy bardzo dużo czasu, który możemy poświęcić na odkrywanie 

lub rozwijanie swoich pasji.  

 

 

Monika i Iza 
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Przepisy na rozgrzewające napoje 

 

Herbata z imbirem, cytryną i miodem

     

Składniki: 

-  1 torebka czarnej lub zielonej herbaty   

-  plasterek imbiru 

-  2 łyżki miodu 

-  6 łyżek soku z cytryny 

Sposób przygotowania: 

Herbatę zalej wrzątkiem i zostaw na 5 minut. Wyjmij torebkę. Wlej sok z cytryny, miód 

i dodaj plasterek imbiru. 

Czekolada na gorąco z malinami 

Składniki: 

-  tabliczka mlecznej lub gorzkiej czekolady 

-   250 ml mleka  

Opcjonalnie: 

-  owoce (np. maliny) 

-  bita śmietana 

Sposób przygotowania: 

Połamaną na drobne kawałki czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dolej 250 ml mleka. Wlej 

czekoladę do ozdobnych kubków. Opcjonalnie dodaj owoce i bitą śmietanę na wierzch. 

Gotowe. 

SMACZNEGO! 

Źródło:        

książki kucharskie naszych mam     Aleksandra Jarasiewicz 

                    Emilia Grygiel 
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Nasze relacje 

Jesteśmy różni. Czasami się ze sobą zgadzamy, a innym razem nie. Żadne nieporozumienie 

nie powinno być przyczyną konfliktu, a raczej bodźcem do działania w kierunku zmian 

na lepsze.  

W naszym społeczeństwie tworzą się grupy przyjaciół. 

 

Załóżmy, że powyższy rysunek przedstawia klasę 4 c – czyli nie z naszej Szkoły . 

Uczniowie to kropki. Każdy zbiór kropek to grupa. Jedna dziewczynka należy, jak widać, do 

dwóch grup. Dziewczyna obgaduje swoje koleżanki i nic z tym nie robi. Gdy dowiedziała się 

o tym wychowawczyni, obniżyła jej ocenę zachowania…  Ale to jeszcze nie wszystko. Jedna 

osoba w ogóle nie ma przyjaciół. Jest sama w grupie. W grupie? Hmmm… Fakt, jedna osoba 

to przecież nie grupa. Taki ktoś z pewnością czuje się odrzucony. Postaw się na jego miejscu. 

Smutno, prawda? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe… 

 

 

 

Kamila                                         
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Rozwój??? Nie szkodzi! 

Każdy z nas chce mieć dobre i szczęśliwe życie. To nasz wspólny mianownik, który jednak 

przez każdego człowieka może być inaczej rozumiany. Niestety, w zglobalizowanym świecie 

rozwój jednych może okazać się hamulcem dla drugich… 

Przyzwyczailiśmy się do świata, w którym niemalże wszystko jest na wyciągnięcie ręki. 

Często zapominamy, że życie wielu ludzi na świecie wygląda inaczej niż nasze: nie jeżdżą 

samochodami, nie korzystają z Internetu… Ba! Nie chodzą do szkoły, nie umieją pisać, 

czytać. Zaskoczeni? Pewnie nie, choć wielu z nas o tym zapomina. Ogromna liczba ludzi nie 

ma nawet toalety. Problemem jest dostęp do wody i żywności.  

ONZ sformułował trzy największe wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić, aby dobre, 

szczęśliwe życie było w zasięgu wszystkich ludzi:  

- skrajne ubóstwo 

- zmiany klimatu 

- dyskryminacja. 

  

Na świecie żyje 7 miliardów ludzi. Szacuje się, że za 35 lat będzie nas 9 miliardów. 

Pojemność środowiskowa Ziemi ma swoje granice, które już dzisiaj są przekroczone. Dlatego 

musimy dokonywać mądrych wyborów, szanując marzenia innych ludzi. Razem możemy 

sobie pomóc. 
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Źródła: 
https://www.zrodla.org/pliki/CZR_publikacja.pdf 

https://pl.123rf.com/photo_22002951_fajnie-wyglądający-tańce-dziewczyna-taniec-

nowoczesny-jazz.html 

https://mnmjm.cupsell.pl/produkt/885661-Torba-bia-a-FAJNA-MATEMATYKA.html 

http://www.temysli.pl/6023/Klamstwo_ma_krotkie_nogi.html 

UWAGA 

Gazetka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją 

koleżance/ koledze.  

Ten numer „Dwójki” znajdziesz również na stronie 

internetowej naszej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 


