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WŁAMANIE 
NA 

ŚNIADANIE 

      Śniadanie to rzeczownik odczasownikowy
o takiej samej budowie jak np. klękanie od klękać.
Podstawą tego wyrazu jest czasownik śniadać,
który do XV wieku znaczył właśnie "zjadać",
a w późniejszym czasie zawęził swoje znaczenie
do zjadania tylko jednego posiłku - porannego. 

    Czasownik ten wywodzi się z prasłowiańskiego
*sъn – ědati "zjadać’", czyli czasownika wielokrotnego
od *sъn – ěšti "zjeść".

https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/etymologia-
wyrazu-sniadanie/

.

.

                Przyjrzeliśmy się uczniowskim śniadaniom.
Są bardzo różne. Niektórzy kupują gotowe śniadania,
inni przygotowują je w domu.

                                                                  Julia Kosior

      Dobrze byłoby, gdyby wśród składników jadanych
w szkole posiłków znalazły się: orzechy, owoce,
warzywa, pełnoziarniste pieczywo; źródła kwasów
omega-3.

.fot. K.
Popławska

fot. K.
Popławska

.fot. K.
Popławska
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       NIEDALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI
         Trzy pokolenia uczennic naszej szkoły

Matura 1997
Przedmioty maturalne: język
polski, język niemiecki.
 1993 r. - 1997 r.
Wychowawca: prof. Aldona
Fedorczak (język niemiecki.)
Klasa C - profil ogólny z
językiem niemieckim.

Anna- Pewna
Rutkiewicz Zofia Kołodnicka

Matura 1974
Przedmioty maturalne:
matematyka, język polski;
rozszerzone: chemia, biologia
(również ustnie).
1970 r. - 1974 r.
Wychowawcy: Urszula
Banaszkiewicz (fizyka), prof.
Józef Kot (przysposobienie
obronne), prof. Stanisława
Pałys.
Profil biologiczno-chemiczny,
klasa żeńska

    Julita Rutkiewicz   
    

Uczę się w klasie 2AC
(profil społeczno-prawny)
w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika. Moją
wychowawczynią jest prof.
Agnieszka Michnowska.
Przedmioty rozszerzone, które
wybrałam to: wiedza
 o społeczeństwie, geografia
 i język angielski.  
Maturę będę zdawała w 2024 r.

Przeprowadziłam wywiad
z absolwentkami Naszej Szkoły 
- moją babcią i mamą. 
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Obóz wędrowny 1973

Pochód 1 majowy

JR: Babciu, do jakiej klasy chodziłaś?
ZK: Chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej.
Maturę zdawałam z chemii, biologii rozszerzonej,
również ustną. Natomiast podstawowe przedmioty to
była matematyka i język polski. W  moich czasach nie
zdawało się języków obcych.

JR: Jaki strój obowiązywał w szkole?
ZK: Każdy musiał obowiązkowo chodzić w mundurku.
Codzienny mundurek u dziewczyn to popielata
spódniczka i żakiet, przeważnie biała bluzka,
natomiast u chłopców to popielaty garnitur. Na różne
uroczystości (odbywały się co tydzień w szkolnej auli)
dziewczyny ubierały się w spódniczki i kamizelki. Jeśli
gdzieś wyjeżdżaliśmy, to każdy miał specjalny
mundurek szkolny. Powiem taką ciekawostkę, że aula
szkolna była, lecz w pewnym okresie była w remoncie
i ja miałam studniówkę na sali gimnastycznej.

JR: Babciu, a kto za twoich czasów był
dyrektorem szkoły?
ZK: Za moich czasów dyrektorem był prof. Tadeusz
Janiuk.

JR: Babciu, jak wspominasz te spędzone lata
 w Liceum?
ZK: Dobrze. Było wiele ciekawych przeżyć, które do
dziś pamiętam.

JR: W jaki sposób kontaktowałaś się
 z  rówieśnikami? Jak dowiadywałaś się, co było
zadane, gdy byłaś chora?
ZK: Przeważnie  tylko na terenie szkoły, ponieważ
mało kto miał telefon. Ja akurat miałam, lecz moje
koleżanki nie miały. W szkole się umawialiśmy na
popołudniowe wyjścia.

JR: Babciu, czy była stołówka lub Hades, który
jest teraz?
ZK: Hades powstał za mojego pobytu w Liceum.
Oprócz tego były dwa internaty. Tam, gdzie znajduje
się teraz Szkoła Specjalna, był męski internat,
natomiast żeński na Alejach Niepodległości.
Śniadania, obiady i kolacje wszyscy jedli w męskim
internacie.

JR: Jeździliście na wycieczki?
ZK: Tak, ja byłam na jednym obozie wędrownym, na
którym były tylko dziewczyny. Był to obóz Brzegiem
Wisły, odwiedziliśmy takie miejsca jak: Tarnobrzeg,
Baranów, Sandomierz. Byłam również na wycieczce
do Warszawy. Bardzo często wyjeżdżaliśmy do
Wrocławia np. do teatru. Byliśmy nawet na koncercie
Marka Grechuty.

rozmawiała: Julita Rutkiewicz

Wywiad z Zofią Kołodnicką

Nieznany

Nieznany
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JR: Mamo do jakiej klasy chodziłaś, o jakim
profilu?
AR: Chodziłam do klasy C (ogólnej) i wybrałam język
niemiecki. Nigdy wcześniej się go nie uczyłam, ale
zafascynowałam się nim w Liceum. W tym czasie
nauka języków zaczęła się stawać bardzo ważna,
 bo dawała możliwość komunikowania się
 z obcokrajowcami. Na maturze zdawałam polski
(pisemny), natomiast drugi przedmiot był do wyboru:
matematyka, biologia, język niemiecki. Maturę
zdawałam z j. niemieckiego. W tym czasie tylko 4
osoby z Liceum zdawały ten przedmiot pisemnie.
Bardzo chciałam pójść na studia germanistyczne, lecz
było zbyt wielu chętnych (ok.130 osób), liczba miejsc
ograniczona (ok.30). Więc skończyłam ekonomię z
elementami turystyki hotelarstwa, ponieważ to
również mnie interesowało.

JR: Jaki strój obowiązywał w szkole?
AR: Za moich czasów nie było obowiązku noszenia
mundurka. Każdy się ubierał według własnego
upodobania. Uczeń musiał dbać o schludny i skromny
strój. Niektóre dziewczyny się malowały, ale
dyskretnie, nie malowały paznokci.

JR: Mamo, a kto za twoich czasów był dyrektorem
szkoły?
AR: Moim dyrektorem był prof. Eugeniusz Czerepok.

JR: Mamo jak wspominasz te lata spędzone 
w Liceum?
AR: W czasie czteroletniej nauki z kilkoma
koleżankami miałam lepszy kontakt. Spotykałyśmy się
po lekcjach, chodziłyśmy na dyskoteki i zgodnie
 z kalendarzem obchodziłyśmy swoje urodziny. 

JR: W jaki sposób kontaktowałaś się 
z rówieśnikami? Jak dowiadywałaś się, co było
zadane, gdy byłaś chora?
AR: Musiałam iść do kogoś do domu, gdyż nie było
telefonów. Niektórzy tylko mieli telefony stacjonarne.

JR: Mamo, czy była stołówka lub Hades, który jest
teraz?
AR: Oczywiście był Hades, w którym odbywały się
dyskoteki i pogadanki. Sprzątaliśmy i opiekowaliśmy
się tym pomieszczeniem. Nie było stołówki,
 lecz ciepłą kawę lub herbatę i słodkie pieczywo
można było kupić w bufecie.

JR: Organizowano jakieś wycieczki, imprezy
szkolne?
AR: Co roku mieliśmy Wiosenalia. To była wieloletnia
tradycja. Piony A, B i C rywalizowały ze sobą w takich
konkurencjach jak: wystrój sali, część artystyczna,
dania i napoje utrzymane w kolorze pionu. Bardzo
dobrze wspominam szkolną wycieczkę do Wiednia. 

rozmawiała: Julita Rutkiewicz

                        
             Wywiad z Anną Pewną - Rutkiewicz

Dzień Nauczyciela Aula

Przerwa 8.03.1994

Nieznany

Nieznany
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AKTUALNOŚCI

27.02.22
W naszej szkole świętowaliśmy Tłusty Czwartek. Z tej
okazji Pani Dyrektor wraz z Panią Sekretarz
częstowały uczniów pączkami. 

.

NUMER PRZYGOTOWALI:
zastępca redaktora naczelnego: Julita Rutkiewicz 
zdjęcia: Karolina Poprawska , Aleksandra Wojtas,
Julia Kosior
teksty: Julita Rutkiewicz, Julia Kosior, Dominika Mach
rysunek: Marek Sobieski, Alan Maniszewski
opiekun: Magdalena Nawój Sinkowska

29.01.2022

      Mimo przeciwności losu odbyła się Studniówka
klasy 3cdg. Tradycyjnego poloneza uczniowie
odtańczyli w szkolnej auli, po czym udali  się
do restauracji Ratuszowa, gdzie bawili się do białego
rana w towarzystwie nauczycieli i pod czujnym okiem
rodziców.

27.02.22
            Święto Patrona Szkoły to wydarzenie, które
przygotowali uczniowie klasy 3abp pod opieką Pani
Doroty Kadej. Uczniowie przygotowali zabawny skecz
o Mikołaju Koperniku oraz 51 ciekawostek o jego
życiu.  
                         Aktualności zebrała: Dominika Mach

       

         Oddajemy w ręce czytelników pierwszy numer naszego czasopisma. Pracowali nad nim uczniowie klasy
2A, uczestnicy warsztatów dziennikarskich odbywających się w ramach zajęć rozwijających.
         Chcemy,  aby nasza gazetka stała się czymś więcej niż tylko projektem edukacyjnym. Będziemy bacznie
przyglądać się  szkolnej rzeczywistości, pisać o tym, co aktualne i ciekawe, bo nie zamierzamy przymykać oka
na problemy.

        W tym numerze krytycznym okiem przyjrzeliśmy się uczniowskim śniadaniom, a nasi rysownicy
 z przymrużeniem oka potraktowali szkolną rzeczywistość.  Dzięki wywiadom z absolwentkami naszej szkoły –
mamą i babcią naszej dziennikarki -  spojrzeliśmy w przeszłość Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.
Życzę miłej lektury i zapraszam do współpracy!

M. Nawój-Sinkowska

.

rys.M. Sobieski, A. Maniszewski

fot. Julita
Rutkiewicz


	AKTUALNOŚCI
	W TYM NUMERZE
	Studniówka Dzień Patrona Szkoły Tłusty Czwartek w Koperniku

	WŁAMANIE
	NA
	ŚNIADANIE
	Śniadanie to rzeczownik odczasownikowy
	o takiej samej budowie jak np. klękanie od klękać. Podstawą tego wyrazu jest czasownik śniadać, który do XV wieku znaczył właśnie "zjadać", a w późniejszym czasie zawęził swoje znaczenie do zjadania tylko jednego posiłku - porannego.
	Czasownik ten wywodzi się z prasłowiańskiego *sъn – ědati "zjadać’", czyli czasownika wielokrotnego od *sъn – ěšti "zjeść".
	https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/faq/etymologia-wyrazu-sniadanie/

	NIEDALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI          Trzy pokolenia uczennic naszej szkoły
	Wywiad z Zofią Kołodnicką
	Wywiad z Anną Pewną - Rutkiewicz
	OKIEM KOPERNIKA
	AKTUALNOŚCI

