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GAZETKA SZKOLNA 

W tym numerze: 
 Wspominamy Święto Zmarłych. 
 Niezwykłe miejsce na ziemi. 
 Nie bądź leniwy jak leniwiec! 
 Głos historii. 
 Social experiments. 
 What robots should be used for? 
 Pani Gadget. 
 To się ogląda. 
 Jesienne napoje. 
 Jesień w obiektywie. 

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.  

 

„Dla tych, którzy odeszli” 
Gellnerowa Danuta 

 

„Dzisiaj wielka jest rocznica – 

jedenasty listopada!… 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

hołd wdzięczności Polska składa.” 
 

Fragment wiersza  

Ludwika Wiszniewskiego „11 Listopada” 
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   „Dzień zaduszny”  

Brzechwa Jan 
 

Kiedy miedzianą rdzą 

pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, 

zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,  

 

smutniejące w dali swojej wysokiej. 

 

Na siwych puklach układa się babie lato, 

na grobach lampy migocą umarłym duszom, 

już niedługo, niedługo czekać nam na to, 

już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą. 

 

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić, 

i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie... 

Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, 

gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej! 

Święto Zmarłych  
LENA GRABOWSKA 5A 

 Święto Zmarłych to bardzo ważna uroczystość ku czci wszystkich, którzy od nas odeszli. 

Tradycyjnie, 31 października Polacy szykowali różne potrawy. Gotowali kaszę, kutię, piekli chleb. 

Przysmaki zostawiali później na noc dla dusz zmarłych osób. Wierzono, że kiedy odwiedzą one swoich 

krewnych, po podróży, będą głodne i spragnione. W noc kończącą październik zostawiano również 

uchylone drzwi wejściowe, aby dusze mogły wejść do domu. 1 i 2 listopada zabroniona były praca oraz 

czynności takie jak: tkanie, przędzenie czy nawet spluwanie. Dzisiaj jest inaczej. Polacy modlą się za 

zmarłych i odwiedzają cmentarze. Jednak w wielu krajach obchodzi się to Święto inaczej niż w Polsce. 

Japońskie łódki z lampionami 

W Japonii dusze zmarłych są wspominane podczas święta Bon, w połowie lipca lub sierpnia. 

Podobnie, jak w dawnych czasach Polacy, Japończycy również wierzą w to, że dusze powracają na ziemię, 

by odwiedzić swoich bliskich. U progów domów ustawiają na powitanie latarnie, zwane mukaebi. Żegnają 

je ogniem, okuribi. Niektórzy puszczają na wodę łódki z lampionami, a w wielu miastach odbywają się przed 

świątyniami rytualne tańce Bon-Odori.  

Trupie czaszki w Meksyku  

W Meksyku Dzień Zmarłych, czyli Dia de los Muertos obchodzone jest 1 i 2 listopada, gdyż według 

wiary Meksykanów, dusze dzieci powracają na Ziemię pierwszego listopada, a dorosłych – drugiego. Dwa 

tygodnie przed Dia de los Muertos na sklepowych wystawach pojawiają się czaszki, kościotrupy, a piekarnie 

przygotowują wypieki, spośród których najbardziej znany jest chleb umarłych, czyli pan de muerto. 

Meksykanie dekorują kolorowym lukrem lub czekoladą trupie czaszki. Najwięcej radości sprawia trumienka, 

z której za pociągnięciem sznurka wyciąga się nieboszczyka. Podczas święta ludzie odwiedzają groby 

zmarłych, na których składają kwiaty czy ulubione przedmioty zmarłych.  

Balony na Filipińskich grobach 

Na Filipinach święto zmarłych jest znane jako Araw ng mga Patay, Todos Los Santos lub Undas. 

Tak jak w innych krajach, jest dniem wolnym od pracy obchodzonym 1 listopada. W tym czasie Filipińczycy 

odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze, a nawet składają pożywienie. Niektórzy dekorują groby 
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ozdobami lub balonami. Zdarza się, że w takich miejscach spędzają całą noc. Filipińczycy modlą się za 

zmarłych modlitwą nazywaną pangangaluluwa.  Wędrują od domu do domu, śpiewają i grają. 

Bułgarskie Zaduszki czereśniowe 

W Bułgarii święto zmarłych przypada na sobotę przed 8 listopada. Są to tak zwane Zaduszki 

Archanielskie, podczas których czci się pamięć poległych za ojczyznę żołnierzy. Na cmentarzach 

wojskowych składane są kwiaty, a Bułgarzy zgodnie z tradycją odwiedzają groby bliskich i zapalają świece. 

Miejsca spoczynku polewają również czerwonym winem symbolizującym krew Chrystusa. Na cmentarze 

przynosi się popularne o tej porze roku czereśnie, dlatego święto zmarłych nazywane jest w Bułgarii 

Zaduszkami Czereśniowymi. 

Niezwykłe miejsce na ziemi - Schody Króla Aragonii 
ALEKSANDER WIĘCKIEWICZ 4A 

Według słownika języka polskiego „schody” to szereg stopni, często z poręczami, umożliwiający 

przechodzenie z jednego poziomu na inny. 

Ze wieloma różnymi schodami mamy do czynienia przez całe nasze życie, niektóre są piękne 

niektóre zwyczajne. Niektóre strome, inne z kolei płaskie i niewymagające wysiłku. Schody mogą mieć 

też wymiar symboliczny jako przeszkoda do pokonania, pięcia się ku górze. 

Chciałbym opisać schody Króla 

Aragonii - są to piękne, ale bardzo strome 

schody na Korsyce w miejscowości 

Bonifacio. Niesamowite jest w nich to, że są 

wykute w skale, i to w bardzo wysokim 

klifie. Stopni jest bardzo dużo, bo aż 187.  

Legenda mówi, że powstały w jedną 

noc i wykuli je żołnierze Króla Aragonii, 

Alfonsa V po oblężeniu miasta w 1420 roku, 

chcąc w ten sposób niepostrzeżenie dostać 

się do miasta. Prawda jest taka, że są one połączeniem miasta ze studnią, która ma słodką wodę.  

Schody są teraz atrakcją 

turystyczną. Są zamknięte, gdy 

mocno wieje lub jest sztorm, 

ponieważ można z nich spaść. 

Schodzi się nimi niemal do 

samego morza. Jest to cudowne 

miejsce widokowe, z którego 

można zrobić fascynujące zdjęcia 

pamiątkowe. 

Podsumowując, zdecydowanie 

warto wejść i zejść po tylu 

schodach, czuć wtedy zmęczenie 

(wiem, bo sam tego doświadczyłem), ale jest to piękne i zaskakujące miejsce, z bogatą historią. 
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Nie bądź leniwy jak leniwiec! 
MAJA KUBACKA KLASA 5A   

Leniwce są to średniej 
wielkości nadrzewne zwierzęta  
z mocnymi kończynami, 
opatrzonymi bardzo długimi 
pazurami, na których poruszają się 
grzbietem w dół, zwisając z gałęzi 
drzew. Środkowe człony palców są 
zrośnięte. Są roślinożerne.  

Samica rodzi zwykle jedno młode 
rocznie, które karmi przez 6 miesięcy. 
Młode - natychmiast po urodzeniu - 
obraca się do pozycji "do góry nogami", w 
której spędzi resztę życia.  

Ciekawostki o leniwcach  

 leniwce w ciągu minuty pokonują tylko 4 metry- są najwolniejszymi zwierzętami na 

świecie,  

 te ssaki potrafią obrócić głowę o 270 stopni,  

 niektóre liście trawią nawet miesiąc,  

 raz w tygodniu schodzą z drzewa i idą się załatwić,  

 leniwce spalają tylko 160 kalorii na dobę, to tyle, co trzy jabłka, 

 w futrze leniwców żyje wiele gatunków owadów, a także rozwijają się grzyb i glony, dzięki 

czemu mają zielony kolor, 

 ich futro rośnie do góry nogami.  

Głos historii - „Kraków nie zawsze siedzibą królów”. 
MICHAŁ BAŁMAN 4B  

Niewielu ludzi pamięta, że Krakowem rządzili 

nie tylko królowie. Niewielu ludzi wie, że mało 

brakowało, a Kraków mógłby dzisiaj wyglądać 

zupełnie inaczej …  

Tuż po wybuchu II wojny światowej i zajęciu 

Krakowa przez Niemców miało miejsce smutne 

wydarzenie w historii miasta, ponieważ 12 października 

1939 roku ogłoszono je stolicą Generalnego 

Gubernatorstwa (w skrócie GG). Stał się niemiecką 

stolicą okupowanych ziem polskich. 

Ważnymi miejscami dla nazistów były przede wszystkim Wawel, Rynek Główny, budynek 



S t r o n a  | 5 
 

www.twojaszkola.pl 

Akademii Górniczo-Hutniczej (w skrócie AGH), Pałac pod Baranami. Na Wawelu urzędował generalny 

gubernator Hans Frank, a w gmachu AGH i Pałacu pod Baranami urzędnicy GG. Warto też przypomnieć, 

że Rynek krakowski został nazwany „Adolf Hitler Platz”. 

Niemcom chyba jednak nie za bardzo odpowiadała architektura naszego miasta, ponieważ zatrudnili 

znanych architektów, żeby przygotowali plany jego przebudowy. Kraków miał stać się „wzorowym miastem 

niemieckim”. Plany te przygotowali dwaj architekci Hubert Ritter i Oberbaurat Hofer. Ritter zaproponował 

założenie dzielnicy rządowej naprzeciw Wawelu w zakolu Wisły, ale ta wizja nie spodobała się Hansowi 

Frankowi, więc ją odrzucił. Natomiast projekt Hofera, który zaplanował tę dzielnicę na krakowskich 

Błoniach, bardziej mu odpowiadał i wszystko wskazywało na to, że to on zostanie zrealizowany. Wybór 

trwał tak długo, że Niemcy nie zdążyli wdrożyć do końca swojego planu, co oznaczałoby wyburzenia i 

przebudowy na wielką skalę. Jednak i tak dużo udało im się zniszczyć oraz wprowadzić sporo zmian.  

Wyburzono m.in. kamienice przylegające do zboczy wawelskiego wzgórza oraz przebudowano 

sporo budynków i pomieszczeń zamkowych na rozkaz samego Hansa Franka. Zbudowano podcienia przy 

ulicach Grodzkiej i Krakowskiej, aby zlikwidować tam „wąskie gardła” i unowocześnić komunikację w 

mieście. Niemcy zburzyli niektóre pomniki np. pomnik Adama Mickiewicza, strącili też posąg Świętej 

Barbary z dachu gmachu AGH. Przebudowali kamienice na Rynku Głównym m.in. kamienicę Feniks 

zaprojektowaną przez znanego krakowskiego architekta Adolfa Szyszko – Bogusza. Zmusili go też do 

zaprojektowania zamku w Przegorzałach, letniej rezydencji barona Otto von Wächtera, faszystowskiego 

starosty dystryktu krakowskiego. 

Niemcy potrzebowali również kwater dla swoich urzędników i oficerów, więc postanowili 

wybudować dla nich dzielnicę mieszkaniową przy ulicy Królewskiej.  

Do dzisiaj można zobaczyć w Krakowie praktycznie wszystkie skutki działań Generalnego 

Gubernatorstwa. 
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Social experiments 
JAN NOWAKOWSKI 5A 

All over the world people do social experiments. A social experiment is a kind of psychological or 

sociological test that checks people’s reactions to certain events.  

In my article I would like to tell you about some social experiments that involve children and teenagers. 

Parents try to raise their children to: not drink alcohol, not take drugs, not to talk and meet with strangers 

and not to take power ups. I was surfing the net and looking for social experiments and I was shocked in how 

bad of a state sociality is at. 

The first social experiment was about pear pressure. Pear pressure is basically a feeling of need to do 

something that you are not supposed to do (like taking drugs). Most likely someone will convince you to do 

it. A brother and a sister created this social experiment (in the USA): The 14 year old girl would try to 

convince her friends to smoke weed. All of the four children decided to try (of course the weed was not real). 

The brother was sitting in a car and was listening and recording everything. 

The second social experiment was 

conducted in the UK and in Poland.  

It consisted of a teenage boy who wanted an 

adult to buy him beer. In the UK not a single 

person bought him any alcohol. They tried to 

explain to him that it is not healthy for kids 

and he could get addicted. In Poland 80% of 

people bought him beer. On man even said 

that the boy should drink it privately.  

In the third social experiment an 11 

year old polish boy tried to buy cigarettes. In 

3 shops per 5 the shopkeepers declined to give cigarettes. They said that the law does not allow to sell 

cigarettes to children but in the other 2 shops the child got them without any problems. 

The one before last social experiment was about a 30 year old man impersonating a 14 year old boy. 

He added 3 girls to his friends list on Facebook. He was talking to them for 5 days and after started to 

convince them to meet with him. He invited the first girl to a park she actually came. Her parent was very 

surprised because he thought that she would not come. The second girl wanted to hang out at night in her 

house. She even gave him her address. The third girl did even worse. She gave him her address and got into 

his van. Her parents put on masks to make her feel like she is being kidnapped. Her parents were very 

disappointed in her. This social experiment shown us how easy it  is for a pedophile to pick up a child using 

social media. 
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In the last social experiment a 5 year old girl and her father took part in this test. In the first part the 

father was dressed very elegant. The daughter was pretending to be lost. People asked her where were her 

parents. Then the father just came up to her and took her away. Nobody was suspicious that he might not 

be her father. 

In the second part he dressed up like a thug. He preformed the same action and was impersonating 

a father. Nobody believed that he was her dad. One person even tried to beat him up. This proves that the 

outside look is the first thing people look at. 

To sum it up even if the child is smart and well raised we will never know how they would react in 

these kind of situations. Their brains can be easily manipulated because they want to be cool and have 

friends. It is terrifying how many dangers await children in the world. 

If you want to watch any of these experiments here are the links: 

1. https://www.dailymail.co.uk/news/article-3525917/Would-given-peer-pressure-YouTuber-s-social-

experiment-teens-offered-weed-proves-easily-say-yes-drugs.html  

2. https://www.youtube.com/watch?v=Rpe7-t-5hZ8  

3. https://www.youtube.com/watch?v=e1RWVZ17wms 

4. https://www.youtube.com/watch?v=AUaYZMQ8T20 

5. https://www.youtube.com/watch?v=6jMhMVEjEQg 

6. https://www.youtube.com/watch?v=psD-Jr23N0I  

 

What robots should be used for? 
BRUNO TOBISKA 5B 

What is a robot? 

A robot is a machine that can move, measures things using 

sensors and has a computer, which is used to do automatic work.  

What should they do? 

Robots could be really important in 3 areas. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3525917/Would-given-peer-pressure-YouTuber-s-social-experiment-teens-offered-weed-proves-easily-say-yes-drugs.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3525917/Would-given-peer-pressure-YouTuber-s-social-experiment-teens-offered-weed-proves-easily-say-yes-drugs.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rpe7-t-5hZ8
https://www.youtube.com/watch?v=e1RWVZ17wms
https://www.youtube.com/watch?v=AUaYZMQ8T20
https://www.youtube.com/watch?v=6jMhMVEjEQg
https://www.youtube.com/watch?v=psD-Jr23N0I
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1. Help people with disabilities. People that lose an 

arm could replace it by a robot arm. Robots 

could also help blind people find their way. 

2. Robots should rescue people from dangerous 

situations. That's one thing at which robots are 

better than people. First of all nobody needs to 

rescue a robot. Robots are stronger and faster and 

they can adapt to the temperature. 

3. The second thing that robots are better than people is performing precise work. This is already used in 

building computer chips. And it should also be used at medical surgeries. 

Robots can be built differently. 

There are different robots: big robots, small 

robots, robots on wheels, fixed robots or robots built like 

a human.  

 

 

 

Gadżety dla uczniów 
ZOFIA PETRUS 4B 

Na świecie jest wiele osób, które kochają 

gadżety. Sama uważam, że gadżety są super.  

Gadżety są czasem słodkie i przydatne, jak 

na przykład gumka panda. Moja wakacyjna 

koleżanka zawsze ma na ręce niebieską 

bransoletkę. Kto by pomyślał, że to długopis! Ja 

również taki mam.    

 

Zapytałam moją siostrę o jej ulubiony 

gadżet. „Gumka królik” powiedziała. Według mnie fantastyczne są również mini notesiki. Takie 

malusieńkie, mające często zaskakujący wygląd. 

Można je kupić w dość znanym sklepie Flying Tiger Copenhagen. To jest 

ulubiony sklep gadżeciarzy.  

W okresie Halloween jest tam wiele dyniowych i strasznych dodatków. Kiedyś 

widziałam tam nawet wielką świnkę skarbonkę. Nie uwierzycie... była pokryta 

różowym futerkiem! 
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Gumka-strugaczka dwa w jednym jest teraz bardzo popularna. Można ją kupić w kolorach 

podstawowych, ale ciekawsze są te w pastelach, neonach oraz kilku kolorach równocześnie. 

 

Uroczym gadżetem są również Mini Spinacze. 

Gdzie się nie obejrzeć, są gadżety. Nawet podstawka pod kubek może być gadżetem! 

😊 Gadżety tu i tam, zawsze pod ręką. 

Niestety teraz kupowanie utrudnia Koronawirus. Ale od czego internet! 😉   

 

Ten serial to hit 
MAKS ZADAŃSKI 5A 

Mandalorian - łowca nagród żyjący z 

polowania i tropienia wyznaczonych celów. 

Należał do elitarnej grupy, która była dziwna 

nawet, jak na uniwersum “Gwiezdnych 

Wojen”.  Pewnego dnia Mandalorian dostaje 

dziwne zlecenie…  

Tak zaczyna się fabuła popularnego serialu 

“The Mandalorian” osadzonego w uniwersum 

“Gwiezdnych Wojen”. Miał on premierę 12 

listopada 2019 r. Twórcą jest Jon Favreau, który 

zasłynął z reżyserii filmu “Iron Man” i “Iron Man 

2”. Filmy kręcone przez poszczególnych 

reżyserów serialu, to między innymi: Jojo Rabbit, 

Thor Ragnarok, Księga Dżungli. 

Według mnie największym minusem 

serialu jest niedostępność, ponieważ można go 

obejrzeć tylko na platformie Disney. To nie koniec 

niedogodności, ponieważ  Disney jeszcze nie 

działa w naszym kraju. Co prawda twórcy już 

zapowiedzieli dostępność w Polsce, ale oficjalnej 

daty jeszcze nie znamy. Podsumowując “The 

Mandalorian” można obejrzeć w Polsce jedynie, 

kiedy pobieramy ją z nielegalnych źródeł. 

Odradzam jednak pobierania serialu taką drogą, 

ponieważ jest to niezgodne z prawem i cierpi na 

tym Disney. Nowy sezon zostaje wypuszczony 30 

października, ale na razie i tak nie można tego 

legalnie oglądać.  

Bardzo charakterystyczną postacią jest 

“Baby Yoda”. Jest to mały bobas przypominający 

wyglądem Yodę z pierwszych filmów 

“Gwiezdnych Wojen”. Jeździł w małym, 

pancernym wózku bez kół, który zawsze 

lewitował za Mandalorianem. Czasami, kiedy 

Mandalorian był w tarapatach “Baby Yoda” mu 

pomagał… Nie chcę jednak zdradzać szczegółów. 

Polecam obejrzeć serial, kiedy tylko Disney 

zacznie obsługiwać Polskę. Z “Baby Yodą” 

związanych jest wiele memów. Pewnie dlatego, że 

jest to bohater pozytywny, z którego ludzie  się 

zazwyczaj śmieją podczas oglądania.  

Uważam, że jest to jeden z lepszych seriali. Myślę 

że każdy fan “Gwiezdnych Wojen” powinien go 

obejrzeć, kiedy tylko pojawi się okazja. Gorąco 

polecam. 
 

 
Przykładowy mem z małym Yodą z serialu “The Mandalorian”. 

Źródło: Google. 
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Jesienne napoje 
POLECA KLARA BORRATYŃSKA I JAGODA STRUK 6B 

Chcesz pokonać jesienną depresję? Wypróbuj tego! 
 

 

Napar z imbiru, ciasteczka owsiane 

czy mleko piernikowe - nic tak nie 

umili Ci chłodnych, jesiennych 

wieczorów jak napary i 

wypieki  domowej roboty. W tym 

artykule poznasz 8 przepisów na 

jesienne przysmaki.  

 

 

 

 

 
 

Mleko piernikowe 
 

Składniki: 

 
 szklanka dowolnego mleka 

 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej 

 1/3 łyżeczki kardamonu 

 łyżka stołowa syropu klonowego 

lub miodu 

 łyżeczka skórki otartej z 

pomarańczy 

Mleko zagotuj ze wszystkimi 

przyprawami i skórką z pomarańczy. 

Przelej do kubka i podawaj z syropem klonowym lub miodem. 

Waniliowe chai latte 

Składniki: 

 4 torebki czarnej herbaty 

 szklanka wody 

 3/4 szklanki mleka 

krowiego/roślinnego 

 2-3 cm korzeń imbiru 

 łyżeczka sproszkowanego 

kardamonu 

 1-2 łyżki  cukru/miodu/ 

słodkiego syropu 
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Zagotuj w rondelku wodę wraz z torebkami czarnej herbaty, startym 

imbirem i sproszkowanym kardamonem. Po paru minutach dodaj mleko i 

doprowadź napar do wrzenia, gotuj jeszcze przez 5 minut. Na koniec 

przelej chai latte przez sitko do kubka i podawaj je z cukrem lub 

słodem. 

Napar z imbiru i pomarańczy 

Składniki: 

 1L wody 

 pół pomarańczy 

 2 cm korzeń imbiru 

 1 cytryna 

 kilka goździków 

 łyżeczka kurkumy 

 łyżka stołowa miodu 

Cytrynę i pomarańczę pokrój  

w plasterki i przełóż do szklanego 

dzbanka odpornego na wysokie 

temperatury. Korzeń imbiru obierz ze skórki i zetrzyj na tarce, dodaj do 

składników. Dosyp goździki i kurkumę, po czym zalej cytrusy i przyprawy 

wrzątkiem. Gdy się ostudzi wymieszaj napar z łyżką miodu. 

Jesienna herbata 

Składniki: 

 szklanka zaparzonej herbaty 

 3 plastry pomarańczy 

 plaster cytryny 

 kawałek imbiru (mniej więcej 2cm) 

 parę goździków 

 laska cynamonu 

 opcjonalnie miód lub inne słodzidło 

  

 

 

Do herbaty dodaj resztę resztę 

składników. Opcjonalnie 

dosłódź miodem lub innym 

słodzidłem.  
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Gorąca Czekolada 

Składniki: 

 250 ml mleka 

 100 ml śmietanki 

 50 g gorzkiej czekolady 

 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1/8 łyżeczki soli 

  
 

Mleko ze śmietaną wlej do i podgrzej, doprowadzając do wrzenia.  

Do gorącego mleka ze śmietanką wrzuć połamaną na małe kawałki czekoladę 

i cynamon. Wymieszaj. Zdejmij z ognia i mieszaj całość do uzyskania 

jednolitego płynu. 

  

Jesień w obiektywie 
ZDJĘCIA NINY HETNAŁ 6A 
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Gazetka powstała przy współpracy Koła Dziennikarskiego. 

Opiekunowie: Marta Bieryt, Iwona Minorowicz. 


