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W NAJNOWSZYM NUMERZE
RÓŻNE OBLICZA ŚWIĘTA ZMARŁYCH
Hiszpania
Ekwador
Meksyk
Chiny
Polska
11 LISTOPADA
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

.

Przemysław Maziarz

DZIEJE SIĘ
wolontariat
sport
lekturowe szaleństwo

Drodzy Czytelnicy!
Od ostatniego numeru gazetki szkolnej Ziemiaki, czyli Przyjaciele
Ziemi minęło już sporo czasu.
Za nami cudowny czas wakacji i pierwsze miesiące nauki. Mam
nadzieję, że rozpoczęliście ten rok szkolny z pozytywnym
nastawieniem i wyznaczyliście sobie już cele, do których będziecie
dążyć.
W związku z odejściem ósmoklasistów całkowicie zmienił się skład
naszej redakcji. Po raz pierwszy będziecie mogli przeczytać
artykuły uczniów z młodszych klas.
Życzę miłej lektury!
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Hiszpańskie Święto Zmarłych,
czyli Dia Todos los Santos

.

.

1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych, jest w Hiszpanii dniem wolnym od pracy. Hiszpanie
odwiedzają wtedy cmentarze, by pomodlić się za dusze swoich bliskich oraz złożyć kwiaty przy
miejscach ich pochówku. By pozbyć się złych duchów, umieszczają świece w wydrążonych dyniach, a
także dekorują domy. Niektórzy Hiszpanie odprawiają ten sam rytuał także w Dzień Zaduszny (drugiego
listopada) oraz często w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych.
Większość hiszpańskich nekropolii różni się mocno od tych, które znajdują się w Polsce. Na tym terenie
przeważają wielkie, zbiorowe grobowce. Na kilku piętrach widnieją marmurowe tablice położone w
rzędach obok siebie. Każda z nich posiada portretowe zdjęcie zmarłego, wygrawerowane imiona i
nazwiska oraz datę śmierci. W płytę nagrobka wbudowany jest także marmurowy wazon, w którym
zmieści się jedynie bukiet lub donica z kwiatami. Na hiszpańskich cmentarzach znajdują się także
tradycyjne, pojedyncze nagrobki oraz wielkie, rodzinne panteony.
w Katalonii odbywa się specjalne święto, podczas którego sprzedawcy przygotowują na grillu słodkie
kasztany. Nazywa się Castanyada, a dokładniej la Castañada i odbywa się w nocy z 31 października na 1
listopada. Z kolei w przeddzień Wszystkich Świętych na Wyspach Kanaryjskich obchodzona jest La
Noche de los Finaos, czyli po polsku „Noc Zmarłych”. Wszyscy spotykają się wtedy w rodzinnym
gronie i rozpoczynają czuwanie. Dorośli wspominają zmarłych oraz opowiadają różne związane z nimi
historie.

Gaja

www.polskatimes.pl

Polska Times | Numer 1 11/2022 | Strona 3

Ziemiaki, czyli Przyjaciele
Ziemi

www.juniormedia.pl

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W EKWADORZE

Święto Zmarłych zazwyczaj kojarzy nam się ze smutkiem i tęsknotą
za bliskimi, którzy już odeszli. W różnych zakątkach świata
wywołuje jednak zupełnie inne emocje. W tym artykule postaram
się przedstawić zwyczaje panujące w Ekwadorze podczas tego
święta.
Co ciekawe w Ekwadorze religią dominującą jest katolicyzm. Koloniści narzucili swoje
zwyczaje rdzennej ludności, dzięki czemu Ekwadorczycy obchodzą Święto Zmarłych. Bardzo
ważną częścią tego święta jest posiłek. Tysiące rodzin siada wtedy do wspólnego obiadu.
Klasycznymi potrawami są chleb guaga i colada morada, czyli napój z ﬁoletowej kukurydzy,
truskawek i jeżyn. Podczas wspólnego posiłku wspomina się zmarłych przodków. Wiele
osób, tak jak my, odwiedza swoich bliskich na cmentarzach. Ekwadorczycy zostawiają na
grobach ulubione potrawy zmarłych. Panuje przekonanie, że dopiero gdy zmarli najedzą się
do syta, żywi mogą zacząć posiłek. Bardzo ciekawą tradycją jest granie w kości na grobach.
Suma wyrzuconych oczek odpowiada danemu życzeniu zmarłego.
Mam nadzieję, że udało mi się zaciekawić Was tym tematem. Jak widać na świecie jest
wiele kultur, które często bardzo się od siebie różnią.
Jeremi

.
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Święto Zmarłych w Polsce

.

.

Jednym z ważniejszych świąt dla wszystkich katolików są Zaduszki,
zwane również Świętem Zmarłych. Bardzo często mylone są z Dniem
Wszystkich Świętych obchodzonym 1 listopada. Tak naprawdę wypada
jednak drugiego dnia miesiąca. Większość rodzin odwiedza wtedy groby
zmarłych. Rodziny te zapalają znicze swoim najbliższym oraz dalszej
rodzinie. Dodatkowo na cmentarzach odprawiane są nabożeństwa.
Tradycja Święta Zmarłych wywodzi się z czasów pogańskich. Z kultem
zmarłych wiąże się dzień Wszystkich Świętych, ale również Halloween,
Sabat Samhain oraz dziady W tym czasie zaciera się granica między
życiem a śmiercią. To święto wprowadzono w IV wieku w różnych
kościołach wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Daty były
zróżnicowane lokalnie. Świętowanie 1 listopada w Rzymie rozpoczęto
najprawdopodobniej w 741 roku.

.

Zuzia

Czym różnią się Zaduszki od dnia Wszystkich
Świętych? 2 listopada modlimy się za
wszystkich zmarłych, których dusze są jeszcze
w czyśćcu, czyli za bliskich, którzy nie traﬁli do
nieba. Z kolei dzień Wszystkich Świętych, to
czas, w którym podtrzymuje się pamięć o
męczennikach oraz zmarłych, którzy osiągnęli
stan zbawienia.

www.polskatimes.pl
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Qingming Jie, czyli jak obchodzi się Święto
Zmarłych w Chinach

Qingming Jie jest chińskim odpowiednikiem naszego Święta Zmarłych.
W dosłownym tłumaczeniu, nazwa tego święta oznacza „Święto Czyste i
Jasne” i jest ono jednym z ważniejszych dla Chińczyków świąt, gdyż
kierują się oni przekonaniem, iż dusze zmarłych należy szanować tak
samo, jak szanuje się żywych ludzi. Dowiedzmy się więc, jak
obchodzone jest to święto!
Przede wszystkim, Chińczycy przygotowują świątynię oraz... jedzenie.
Tak, składają oni posiłki w oﬁerze duszom. Jest to głównie ryż i owoce.
Następnie przechodzą do modlitwy. Jednakże nie jest to taka „typowa”
modlitwa. Chińczycy składają bowiem klękają i składają trzy pokłony,
dotykając czołem ziemi. Przed obchodami, przygotowują papierowe
repliki rzeczy, które zmarli lubili podczas życia i wkładają je do
papierowych toreb. Po wizycie w świątyni idą spalić torby w specjalnej
kaplicy. Uważają, że poprzez spalenie ich są w stanie wręczyć je
duszom i pokazać, że wciąż o nich pamiętają.

Martyna
.

.
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11 LISTOPADA - ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada to bardzo ważne święto dla każdego Polaka. Dokładnie
104 lata temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach
nieistnienia na mapie Europy. Jest to święto narodowe, więc
dorośli nie idą do pracy, a dzieci do szkoły.
W całym kraju organizowane są różne wydarzenia, by uczcić tę
datę. W Warszawie co roku odbywa się wiele takich atrakcji. W tym
roku możemy uczestniczyć m.in. w:
· paradzie konnej w Łazienkach Królewskich;
· festiwalu ,,Niepodległa’’ na Krakowskim Przedmieściu;
· 32 Biegu Niepodległości.
W naszej szkole świętujemy ten dzień w następujący sposób:
· klasy 4 stworzą żywą ﬂagę, która zostanie uwieczniona na zdjęciu
zrobionym dronem;
· klasy 5 wezmą udział w konkursie piosenki patriotycznej;
·
klasy 6 przygotowały prace plastyczne, które można już
podziwiać na korytarzach naszej szkoły;
· klasy 7 sprawdzą się w dyktandzie o tematyce patriotycznej;
· klasy 8 wezmą udział w quizie historycznym.
Dodatkowo 10 listopada w naszej szkole odbędzie się dzień mody
patriotycznej. Co więcej, na przerwach będzie można posłuchać
piosenek o charakterze patriotycznym.

.

.

.

.

żywa flaga Przemysław Maziarz
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Z okazji Dnia Edukacji Zawodowej postanowiłyśmy zadać nauczycielom z naszej
szkoły kilka pytań.
1. Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką?
2. Gdyby nie ten zawód, czym by się Pani zajmowała?
3. Za co ceni Pani ten zawód?
4. Co Pani najbardziej ceni w pracy nauczycielki?
5. Czy przeraziła Panią liczba obowiązków jakie na Panią spadły po rozpoczęciu tego
zawodu?
6. Czy bardziej zmotywowało to Panią do dalszej pracy, czy znacząco zdemotywowało?

Marta Pyśk - nauczycielka języka polskiego

Anna Męcner - nauczycielka religii

1.Tak, od zawsze marzyłam, żeby być nauczycielką
języka polskiego. Choć jako mała dziewczynka przez
chwilę miałam takie plany, aby zostać piosenkarką.
Na szczęście w miarę szybko zorientowałam się, że
strasznie fałszuję.

1. Tak, zawsze chciałam być nauczycielką.
2. Myślę, że otworzyłabym kawiarnię i została
baristką.

2.Może byłabym pisarką...

3. Za kontakt z ludźmi i za potrzebę ciągłego
rozwijania się.

3.Za kontakt z drugim człowiekiem, obcowanie z
dziećmi i młodzieżą.

4. Najbardziej kocham kontakt z młodymi, ciekawymi
świata ludźmi.

4. Ta praca mimo wszelkich przeciwności daje
ogromną satysfakcję i możliwości. Znamienne jest to,
że nie tylko ja przekazuję wiedzę i umiejętności, ale
też wiele uczę się od Was. Mam możliwość
obserwacji, jak rozkwitacie i zmieniacie się w
świadomych, wrażliwych młodych ludzi.

5. Tak, zdecydowanie mnie to przeraziło. Tego
wszystkiego jest niewyobrażalnie dużo.

5.Przyznam szczerze, że kiedy dotarło do mnie, jak
dużo wysiłku i czasu wymaga ode mnie ten zawód,
miałam chwile zwątpienia.
6.Nie ukrywam, przychodzą gorsze chwile, tak jak u
każdego, ale często rekompensują to słowa tych,
którzy doceniają trud i włożoną energię. To bardzo
motywuje. Słowa, uśmiech mają naprawdę ogromną
moc. Chyba nie ma lepszego lekarstwa!

6. Nie. Raczej zmotywowało mnie do dalszego
działania i uczenia.
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Nie jest bogatym ten, kto
dużo ma, lecz ten, kto
dużo daje
Erich Fromm

Nasi wolontariusze, na czele z paniami Joanną Cichocką i Ewą Nocek, nie marnują
czasu i prężnie działają. W tym roku szkolnym zorganizowane zostały następujące
akcje:
Sprzątanie świata – wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki zadbali o to, aby
nasza najbliższa okolica pozbawiona była śmieci, przyczyniając się tym do dbania o
naszą planetę, co szczególnie wpisuje się w misję szkoły.
Tusz do paki – akcja mająca na celu zbieranie pustych opakowań po tuszach do
drukarek atramentowych uświadamiająca, jak ważne jest odpowiedzialne
podchodzenie do śmieci, a przy tym wspierająca schroniska dla zwierzaków, gdyż za
fundusze zebrane dzięki tej inicjatywie została zakupiona karma.
Zbiórka na rzecz Hospicjum Domowego.
Pola Nadziei – wspólne sadzenie cebulek żonkili.
Zbiórka zniczy i sprzątanie opuszczonych grobów – zebrane znicze zostały zapalone
na opuszczonych i zaniedbanych grobach na białołęckim cmentarzu przy ul.
Mehhofera.
Paczka inna niż wszystkie – aktualna akcja trwająca do 25 listopada polegająca na
zbieraniu materiałów dla chorych Hospicjum Sióstr Felicjanek (potrzebne produkty:
pieluchomajtki dla dorosłych, kompresy z gazy, rękawiczki jednorazowe winylowe i
nitrylowe, bandaże, ręczniki papierowe, chusteczki nasączone).

www.polskatimes.pl

Polska Times | Numer 1 11/2022 | Strona 9

Ziemiaki, czyli Przyjaciele
Ziemi

www.juniormedia.pl

Strona
poświęcona
efektom
pracy
uczniów podczas zajęć myślograﬁi pod
przewodnictwem pani Marty Pyśk na stałe
zagościła w naszej gazetce!
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Jeżeli komuś lekcję języka polskiego kojarzą się jedynie z przepisywaniem notatek,
koniugacją, deklinacją i rozbiorem gramatycznym zdań, to zapraszamy do obejrzenia
efektów pracy uczniów działających pod okiem naszych kreatywnych polonistek.

Umówmy się ;) Pisanie charakterystyki to nie jest ulubione zajęcie naszych uczniów.
Klasy 6b i 6d zamiast pisać charakterystyki w zeszycie, zawiesiły je .... na wieszaku i
praca od razu stała się przyjemniejsza.
Karolina Bralewska

.

.

Klasa 6c realizowała projekt Lektura w pudełku,
który był twórczym podsumowaniem pracy nad
książką Rafała Kosika „Felix, Net, Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi". Powstało wiele ciekawych
i oryginalnych prac wykonanych różnymi
technikami.
Aneta Siwek
.

.

.

.

.
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Polonistki Karolina Bralewska i
Aleksandra Miłoszewska pomyślały, że
dobrym pomysłem na lekcję byłoby
uruchomienie wyobraźni i
zwizualizowanie Placu Broni.
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A gdyby tak pójść do szkolnej
piwnicy i wspólnie
podziadować? 7c przekonała
się, że to doskonały pomysł.
.

.

.

.

.

.

7d pod przewodnictwem Elżbiety Kieszkowskiej postanowiła w
sposób kreatywny podejść do omówienia Małego Księcia.

.

.

.

.
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„Pan Tadeusz” to nie lada wyzwanie dla uczniów. Klasy 8e, 8f i 8g
pod opieką Marty Pyśk zmagały się z lekturą tworząc komiksy,
plakaty i lapbooki. Lekcje z epopeją narodową zwieńczyła gra taboo
oraz escape game.

.
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Jeszcze kilka
inspirujących
prac
wykonanych
przez uczniów
klasy czwartych
i ósmych.
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Ważnym aspektem nauki w naszej szkole jest sport, dzięki któremu uczniowie nie
tylko dbają o zdrowie, ale również kształcą w sobie niezwykle istotne umiejętności:
cierpliwość, pokorę, wytrwałość, pewność siebie czy umiejętność pracy w zespole i
komunikację.
Aktywna przerwa – działania
realizowane w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu,
czyli inicjatywy promującej sport i
aktywność fizyczną w całej
Europie. Ewelina Kucharska
zaproponowała naszym uczniom
GoNoodle, makarenę i belgijkę.

.

Biegi przełajowe w ramach
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Awans piłkarskiej drużyny
chłopców do Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży

.
.

.

Dzielnicowe zawody z badmintona,
podczas których chłopcy
awansowali do rozgrywek
warszawskich.

.

4 miejsce chłopców i dziewczyn w
Mistrzostwach Białołęki w piłce
ręcznej
Złoty medal w Mistrzostwach
Białołęki w szachach

.
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