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Jak wyglądała nauka w szkole w
czasach naszych babć i dziadków

Krzyżówka

                                                     Drodzy Czytelnicy!
 Mamy nadzieję, że wróciliście z ferii zimowych wypoczęci i pełni zapału do nauki.
Zima nie rozpieszcza nas w tym roku, ale patrzymy z nadzieją na luty, podobno ma
sypnąć śniegiem, a temperatura ma się utrzymać poniżej zera. Jest wiec nadzieja,
że jeszcze pojeździcie na sankach:)
Życzymy Wam, aby II semestr, który już się rozpoczął, był obfity w sukcesy
naukowe i sportowe!

Claude Monet
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Działo się w szkole...

kolorowanka

Na pierwszej stronie gazetki możecie
obejrzeć fragment jednego z
najsłynniejszych obrazów Clauda
Moneta pt. "Sroka". Twórca ten bardzo
lubił malować pejzaże zimowe.
Dlaczego? Bo śnieg świetnie odbija
światło, a to właśnie światło i cień
stanowiły najważniejszy motyw w
malarskiej twórczości tego artysty. Na
obrazie wśród bieli wyróżnia się sroka
siedząca na furtce. Na oświetlonym
słońcem śniegu odbija się jej
niebieskoszary cień. Robi się mroźno
od patrzenia na ten widok, ale słońce i
ptak oddają radosny widok pięknego,
zimowego dnia.
Obraz powstał w latach 1868-1869 farbą
olejną i obecnie znajduje się w Muzeum
Orsay w Paryżu.

W październiku odbył się Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Bioregionie pt. "W krainie łużyckich
lasów". Nasza trzyosobowa drużyna w
składzie: Weronika Stambuli, Hubert Gładysz i
Paweł Sułkowski zajęła pierwsze miejsce i
przeszła do kolejnego, regionalnego etapu
konkursu, z którego wróciła z nagrodą dla
szkoły - grą dydaktyczną Super Surowiec".
W listopadzie w Miejskim Domu Kultury odbyło
się uroczyste wręczenie zasłużonym uczniom
naszej szkoły Stypendiów Burmistrza Miasta
Zgorzelec. 
W grudniu wzięliśmy udział w akcji Szlachetna
Paczka oraz w akcji "Ciastko dla Kaspra".
Jak co roku, przed Świętami Bożego
Narodzenia, w naszej szkole odbył się
kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.
Również w tym roku nie zawiedliście 
ofiarowaliście szkole piękne ozdoby. Dochód
ze sprzedaży został przeznaczony na leczenie
Bartka Wiciaka.

.
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            Krótka historia sportów zimowych

Do sportów zimowych należą:
narciarstwo alpejskie i klasyczne
snowboarding
saneczkarstwo
bobsleje
skeleton
hokej na lodzie
łyżwiarstwo figurowe
short track
łyżwiarstwo szybkie
bojery
biathlon
curling
skibob
skoki narciarskie

.

SKOKI NARCIARSKIE

Jest to dyscyplina sportowa rozgrywana na
skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku.
Celem dla sportowca jest wykonanie jak
najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od
progu skoczni. Największe skocznie są nazywane
"mamucimi", a odległość, jaką uzyskują zawodnicy,
wynosi nieraz ponad 250 metrów!
Państwem, w którym narodziła się ta konkurencja,
jest Norwegia. W 1892 roku rozegrano pierwszy
konkurs skoków, podczas którego najlepszy
zawodnik osiągnął zaledwie 21,5 metra. 
W Polsce początki skoków narciarskich sięgają
roku 1905, kiedy to odbyły się pierwsze zawody. W
1925 roku zbudowano wielką, nowoczesną
skocznię w Zakopanem, zwaną Wielką Krokwią. 
Co ciekawe, przez lata zmieniała się technika
skoków. Na początku zawodnicy skakali na
stojąco... wymachując rękami. Po wojnie trzymali
ręce wyciągnięte przed siebie, jednak o jakimś
czasie zaczęli je układać wzdłuż tułowia i tak
zostało do dziś. Narty układa się natomiast w
kształcie litery V.
Najwięksi współcześni polscy mistrzowie skoków
narciarskich to Adam Małysz i Kamil Stoch.

       ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Dyscyplina polegająca na jeździe na łyżwach oraz
wykonywaniu dodatkowo skoków, piruetów, spiral
oraz podnoszeń. Łyżwiarze figurowi trenują, oprócz
jazdy na łyżwach, balet i gimnastykę artystyczną. 
Obecnie na zawodach rozgrywane są kategorie:
jazda indywidualna kobiet i mężczyzn, pary
taneczne i sportowe oraz łyżwiarstwo
synchroniczne. 
Pierwsze zawody w łyżwiarstwie figurowym
zorganizowano w XIX wieku w Wiedniu. 
Jest to jedna z najbardziej popularnych dyscyplin
rozgrywanych podczas zimowych olimpiad ze
względu na widowiskowość. 

BIATHLON

To dyscyplina łącząca biegi narciarskie ze
strzelectwem. Polega na biegu na określonym
dystansie (od 7,5 do 20 km.), w czasie którego
zawodnicy 2, 3 lub 4 razy zajmują stanowisko na
strzelnicy stojąc lub leżąc. Za każdym razem
oddają po 5 strzałów.  W czasie biegu dozwolone są
wszystkie techniki narciarskie. Początki biathlonu
sięgają XVIII wieku, kiedy to norwescy żołnierze
rywalizowali ze sobą w tej konkurencji. Z czasem
sport ten stawał się coraz bardziej popularny, a
obecnie jest jedną z konkurencji rozgrywanych
podczas zimowej olimpiady.

.
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BOBSLEJE

Zimowa dyscyplina polegająca na zjeździe na
specjalnych sankach (bobslejach) po torze
lodowym. Taki tor ma zazwyczaj około 15 zakrętów,
a prędkość, jaką osiągają zawodnicy, wynosi nawet
130 km/h. 
Pierwsze zawody bobslejów odbyły się pod koniec
wieku XIX w Szwajcarii. W 1924 roku stały się
konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich. 
Sanie bobslejowe wyposażone są w kierownicę i
hamulec, jednak zawodnicy sterują saniami także
swoim ciałem, przechylając się w odpowiednią
stronę. 
W Polsce istniały dwa tory bobslejowe - w Karpaczu
i w Szklarskiej Porębie. Ten drugi był jednym z
najnowocześniejszych i najpiękniejszych w Europie.
Niestety obydwa tory z czasem z powodu
zaniedbań popadły w ruinę i obecnie w naszym
kraju nie ma żadnego toru bobslejowego, a polska
reprezentacja zmuszona jest trenować w innych
krajach Europy.

                         SKELETON

Zjazd jednej osoby położonej na brzuchu na
specjalnych sankach. Dyscyplina ta narodziła się w
drugiej połowie XIX wieku w Szwajcarii. Podczas
pierwszych zawodów ślizgano się na drewnianych
saniach. Z czasem zaczęto produkować pierwsze
stalowe sanki, przypominające wyglądem... szkielet
ludzki (stąd nazwa - z ang. skeleton/szkielet). 
Warto zaznaczyć, że przez 54 lata skeleton nie był
konkurencją olimpijską. Powrócił na olimpiadę
dopiero w 2010 roku w Vancouver. Na igrzyskach
olimpijskich w tym roku również zostaną wręczone
medale w tej dziedzinie. 

SHORT TRACK

Jedna z najmłodszych dyscyplin sportów
zimowych. Jest to łyżwiarstwo szybkie na torze
krótkim. Dyscyplina ta narodziła się w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Wyścigi odbywają się na
bardzo krótkim torze, a zawodnicy (od 4 do 6)
startują z jednaj linii. Zawodnicy jadą nawet 50 km/h,
a na zakrętach ze względu na olbrzymią prędkość
podpierają się ręką.  

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Inaczej nazywane narciarstwem zjazdowym.
Dyscyplina polegająca na zjeździe na nartach po
ośnieżonym stoku górskim. Narciarz przeważnie
korzysta również z kijków. 
Ojczyzną nart jest prawdopodobnie Azja, a pierwsze
rysunki scen narciarskich datowane są na 3000-
5000 lat! W czasach nowożytnych po raz pierwszy
zjazd na nartach odnotowano w połowie XIX wieku.
W 1900 roku odbyły się pierwsze na świecie
zawody narciarskie. Narciarstwo alpejskie
początkowo nie było zbyt popularne ze względu na
to, że dawniej po zjeździe trzeba było samemu
wejść z powrotem na stok, a wymagało to
ogromnego wysiłku. Dopiero pojawienie się
wyciągów znacznie spopularyzowało ten sport. 
Narciarstwo alpejskie jako dyscyplina polega na jak
najszybszym zjeździe po stoku na długich nartach,
po trasie wyznaczonej przez specjalne tyczki,
jednak w ramach tej dyscypliny rozgrywanych jest
wiele konkurencji (m.in. slalom-gigant, supergigant,
zjazd, kombinacja).

. .
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Wywiad

A.K.: Wydaje mi się, że tak.
Marzyłam o wykonywaniu tego
zawodu od dziecka.

Z.K.: Co najbardziej lubi Pani w
swojej pracy?

A.K.: W tej pracy nie można się
nudzić, dzieci nieustannie mnie
zachwycają i zadziwiają.

Z.K.:  Czy jest Pani zadowolona z
sukcesów swoich uczniów?

A.K.: Zawsze jestem dumna ze
swoich uczniów, nawet jeśli nie
osiągają spektakularnych
sukcesów.

Z.K.: Czy uczniowie chętnie uczą
się na Pani lekcjach?

A.K.: Uważam, że uczniowie sami
powinni odpowiedzieć na to pytanie.

Z.K.: Dlaczego wybrała Pani
zawód nauczyciela?

A.K.: Jak już wcześniej
wspomniałam, od zawsze
myślałam o tym, żeby zostać
nauczycielką. Lubię pracę z
młodzieżą i sprawia mi ona wiele
satysfakcji. Ważne jest też to, że
każdy uczeń i każda lekcja jest
inna.

Z.K.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z panią Agnieszką
Kulikowską, nauczycielką historii
w naszej szkole.

Zuzia Kosowicka: Czy zdziwiło
Panią wybranie przez uczniów
do plebiscytu na najlpszego
nauczyciela?

Agnieszka Kulikowska: Bardzo.
Cieszę się, że uczniowie docenili
moją pracę, ale wiem, że
obdarzono mnie dużym kredytem
zaufania i będę musiała ciężko
pracować, aby go spłacić. 

Z.K.: W jakich innych szkołach
Pani uczyła?

 A.K.: W latach 2004-2017 w
Gimnazjum nr 3 w Zgorzelcu. W
latach 2004-2005 w Liceum
Ogólnokształcącym. Ponadto w
latach 2016-2017 w Prywatnej
Szkole Podstawowej Prymus.

Z.K.: Czy był jakiś uczeń,
którego szczególnie Pani
zapamiętała?

A.K.: Staram się pamiętać o
wszystkich swoich uczniach.
Czasami spotykamy się  na ulicy,
rozmawiamy o czasach
szkolnych, opowiadają o tym, jak
ułożyło im się życie. Spotkania te
są zawsze bardzo miłe i
motywujące do dalszej pracy.

Z.K.: Czy od zawsze wiedziała
Pani, że będzie nauczycielką?

. .
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Jak dawniej wyglądała nauka w szkole...

Całkiem niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i
Dzień Dziadka. Z tej okazji uczennica klasy 5a
przeprowadziła wywiad ze swoją babcią, w
którym zapytała ją między innymi o to, jak
wyglądała nauka i życie kilkadziesiąt lat temu.
Zachęcamy Was do rozmawiania ze swoimi
dziadkami, ich opowieści są dla nas bezcennym
skarbem!

Natalia: Babciu, jakim byłaś dzieckiem?

Babcia: Byłam wesołym, posłusznym i pomocnym
dzieckiem.

N.: Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole?

B.: Moimi ulubionymi przedmiotami były przyroda i
historia.

N.: Co się zmieniło od czasów Twojej edukacji
szkolnej?

B.: Było 7 klas. Skala ocen od 2 do 5. Lekcje
wychowania fizycznego odbywały się na dworze,
ponieważ nie było sal gimnastycznych. A w czasie
zimy w ramach lekcji jeździliśmy na sankach lub
nartach. Wszystkich uczniów obowiązywał strój
szkolny z białym kołnierzykiem. Za brak odrobionego
zadania lub nieprzygotowanie zostawało się "w kozie

Podczas lekcji za rozmawianie nauczyciel karał
ucznia klęczeniem na grochu lub uderzaniem
drewnianą linijką po rękach. Gdy uczniowie
przychodzili do szkoły, każdy obowiązkowo dostawał
łyżeczkę tranu do wypicia. Ławki uczniów wyglądały
trochę inaczej, a na każdej z nich znajdował się
kałamarz [naczynie na atrament].

N.: A jak wspominasz tamte czasy?

B.: Na przełomie lat 60. i 70. żyło się ciężko. W domu
było nas 11 dzieci, więc było biednie. Ciężkie czasy
dla rodzin, więc każdy pomagał sobie jak mógł. W
młodym wieku trzeba było pracować i pomagać
rodzicom. Bardzo wiele się zmieniło od moich
czasów, ponieważ postęp i technologia poszły do
przodu. W sklepach nie było tyle produktów
dostępnych, co teraz. Zakupy można było zrobić
tylko na kartki. Towar importowany dostępny był tylko
w sklepie Pewex lub Baltona. 
Życie dawniej było spokojniejsze niż teraz. Natomiast
obecnie żyje się na wyższym poziomie.

Bardzo dziękujemy Babci Natalki, że zechciała
nam opowiedzieć o dawnych czasach. A może i
Wy przeprowadzicie takie wywiady ze swoimi
Babciami i Dziadkami?

                  REDAKCJA
Zuzia Gałach kl. 5c
Martyna Rakoczy kl. 5c
Karolina Leszczyńska kl. 5c
Jagoda Sterkowicz kl. 5c
Zuzia Kosowicka kl. 5c
Dominik Krawczyński kl. 5b
Piotrek Górzyński kl. 5b

        opiekun Ewa Przybyłowska
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Warto przeczytać

Historia walentynek w skrócie

Chciałbym
polecić Wam
książkę
Henryka
Sienkiewicza
pt. W pustyni i
w puszczy,
która została
wydana w
1912 roku. Po
raz pierwszy
utwór ten
ukazał się w
1910 roku w
następującej
prasie: Kurier
Warszawski,
Dziennik

Poznański,
Słowo Polskie.
Sława tej
powieści
doszła nawet
do Stanów
Zjednoczonych,
gdzie była
wydawana w
Dzienniku
Chicagowskim.
Zadziwiające
jest to, że po
98 latach od
wydania
pierwszego
egzemplarza,
książka

ta nadal
znajduje się na
liście lektur
szkoły
podstawowej.
Dzieło to
opowiada o
przygodach
14-letniego
Stasia
Tarkowskiego i
8-letniej Nel
Rawlison.
Książka
rozpoczyna się
od porwania
żony
sudańskiego

strażnika
Fatmy i jej
dzieci. W
odpowiedzi na
to
uprowadzone
zostają Staś i
Nel i
przeżywają
wiele przygód
na pustyni. 
Zdecydowanie
polecam
książkę
uczniom
szkoły
podstawowej i
liceum oraz

wszystkim,
którzy lubią
powieści
przygodowe i
dzieła Henryka
Sienkiewicza.
Według mnie
ten utwór
literacki jest
ciekawy,
jednak
nalegałbym,
aby przenieść
go z listy lektur
klas 4 5 do
klas starszych,
ponieważ
wtedy byłby

czytany z
większym
entuzjazmem i
zrozumieniem.
Klasom
młodszym
ciężko jest go
zrozumieć z
następujących
powodów:
trudny język,
obszerność
książki oraz
miejscami
ciężka do
zrozumienia
fabuła. 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od czasów średniowiecza. Europa północna
dołączyła do grona krajów, które obchodziły to święto znacznie później.
Do Polski obchody walentynek trafiły wraz z kultem św. Walentego z Bawarii i Tyrolu. 
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem związane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem z
Cesarstwa Rzymskiego, polegającym na poszukiwaniu wybranki serca na przykład poprzez losowanie jej imienia
ze specjalnej urny. 
Współczesny dzień zakochanych nie ma związku z tym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest
kojarzony z takimi postaciami z Mitologii jak Kupidyn, Eros, satyr Pan.

/Piotr Górzyński/

. .
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