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Zdrowia na każdym kroku

Szkolny humor

w 2021 roku!
I sto świeczek zapłonie.
Dzieci cieszyć się będą.
Gdy się wieczór rozdzwoni
I rozśpiewa kolędą.
MK

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie
buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.
***
Wiesz,
mamo,
Kazio
wczoraj
przyszedł brudny do szkoły i pani go
wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła
brudna.
***
Czy wiesz że …
Pelikan ma dziób wyposażony w
wielką elastyczną torbę, którą
wyławia ryby.
Torba ta może pomieścić tyle wody,
co duże, 13-litrowe wiadro.

Z i m a
W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „BohaterON
w Twojej Szkole”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX
wieku.
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce
obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123
latach zaborów. Ze względów na sytuację epidemiologiczną n uczniowie klasy 3 a pod opieką pani
Małgorzaty Serafin przygotowali piękne recytacje, które można było podziwiać on-line.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Kuratoryjnym Konkursie Plastycznym pt. „Kolory
Niepodległości” Wyjątkowe prace naszych dzieci zostały zauważone przez komisję konkursową.
Laureatem został Remigiusz Dziadosz z klasy 2a oraz wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Szymański
z kl.1
W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1b, z inicjatywy wychowawcy – Małgorzaty Sidorskiej,
zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” realizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska. Zadaniem tego programu
jest pomoc nauczycielom, dzieciom i rodzicom w nauce czytania na pierwszym etapie szkoły.
W tym roku nasza szkoła również włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz
wydarzenia historyczne. W związku z tym akcję rozpoczęliśmy od wykonania przepięknych wiązanek
dla tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie Ojczyzny. Następnie przedstawiciele Małego
Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami wspominali przy tablicy pamiątkowej w szkole,
poległych żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów, którzy walczyli między innymi na Lubelszczyźnie
i Wołyniu.
Uczniowie klasy 7a i 7c uczestniczyli w warsztatach rekomendowanego programu profilaktyki
„Debata”. Zajęcia, które były realizowane po 3 godziny w każdym oddziale, przeprowadziła trenerka
z Centrum Działań Profilaktycznych.
Wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komedy Powiatowej Policji
w Hrubieszowie. Podczas spotkania policjant przybliżył uczniom zasady bezpieczeństwa podczas
uczestniczenia w organizowanych akcjach i zbiórkach.
We wrześniu wolontariusze przystąpili do konkursu na logo i hasło promulgacje Szkolne Koło
Wolontariatu. Spośród opracowanych projektów, członkowie szkolnego koła wolontariatu większością
głosów wybrali projekt Antoniny Sucheckiej. Ponadto wyróżnili prace za pomysłowość i kreatywność:
Jagody Grony, Martyny i Mai Wilkos, Kacpra Kasprzaka.
W październiku w oddziale przedszkolnym został zorganizowany konkurs pt. „Owocowo–warzywne
cudaki”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i ich rodziców. W piątek 30 października zorganizowano
„Dzień Dyni”.
W Konkursie plastycznym „Mój Anioł Stróż” zorganizowany przez Caritas, nagrodę zdobyła Lena
Niźnikowska i wyróżnienie Mateusz Kański.
W Konkursie „Jesień w Powiecie Hrubieszowskim” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Hrubieszowie nagrodzono: konkurs plastyczny: I miejsce – Lena Niźnikowska, II miejsce – Mikołaj
Zając. Konkurs fotograficzny: I miejsce – Gabriela Skowron. Gratulujemy!
Nasza Szkoła wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe, które dzięki uprzejmości Fundacji
Niepodległości przekazane zostały przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w obecności pani
Burmistrz Miasta Hrubieszów.
W naszej szkole prowadzony był TYDZIEŃ KODOWANIA, podczas którego odbyło się wiele cennych
inicjatyw rozwijających kompetencje matematyczno-informatyczne. Uczeń Dawid Pampko z kl. VIc
bardzo dobrze zaprezentował się w konkursie InstaLogik i awansował do kolejnego, III etapu.
Gratulacje!
W dniu 16.11.2020r. obchodziliśmy Dzień Tolerancji.
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W dniu 20.22.2020r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
W dniu 21.11.2020r.obchodziliśmy Dzień Życzliwości wspierany przez mediatorów rówieśniczych
(relacja na łamach tego numeru gazetki szkolnej).
W dniu 20.11.2020r. wychowankowie grupy „0” uczestniczyli w zajęciach propagujących pozytywne,
życzliwe i koleżeńskie . Zajęcia przeprowadziła p. Marta Kuczyńska, pedagog szkolny.
Z okazji Dnia Pluszowego Misia zorganizowano konkurs na najładniejsze Misiowe przebranie. Na
swoich kandydatów można było głosować poprzez polubienie zdjęcia na profilu fb szkoły. Zwycięzcy:
I MIEJSCE: Wiktor Rzepka z oddziału przedszkolnego II MIEJSCE: Bartosz Dąbrowski z klasy 1a,
III MIEJSCE: Oliwia Makuch z klasy 1a.
Nasza szkoła wzięła udział w konkursie ekologicznym dla szkół podstawowych „Razem chronimy
środowisko!”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jego głównym celem była edukacja i podnoszenie
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw
i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadomienie zagrożeń płynących
z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Uczniowie klasy 3b –
Amelia Pasieka i Mikołaj Karpiuk wraz z opiekunem – panią Pauliną Seweryn przygotowali film
dokumentalny, który nagrodzono kwotą pieniężną, przeznaczoną na doposażenie pracowni
biologicznej. Gratulujemy sukcesu!
30 listopada przedszkolaki z oddziału przedszkolnego obchodziły Andrzejki. Były tradycyjne wróżby
i dobra zabawa!
5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć św. Mikołaja biskupa Miry. Według tradycji tego
dnia Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami. Niestety w związku z pandemią w tym roku Mikołaj nie
mógł odwiedzić nas osobiście, ale nie zapomniał o naszych przedszkolakach i zostawił dla nich list
oraz prezenty pełne słodkości i niespodzianek.
W dniach 07-11.12.2020r. obchodzono Szkolny Tydzień Profilaktyki. Odbywały się zajęcia
profilaktyczne on-line zorganizowane przez pedagogów szkolnych. Uczniowie otrzymali materiały
edukacyjne za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ogłoszono i rozstrzygnięto Szkolny Konkurs
Profilaktyczny, zorganizowany w ramach realizacji programu „Wybieramy zdrowe życie”…
Od 26 listopada w szkole odbywały się zajęcia profilaktyczne online, które prowadził aspirant
sztabowy Jarosław Karkuszewski z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej. W spotkaniach brali
udział uczniowie klas 4a, 6b, 6d, 7c oraz nauczyciele.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki narkomanii, które przeprowadziła pani
Agnieszka Kwiatkowska pedagog – terapeuta.
Zakończyła się realizacja programów profilaktycznych pod patronatem Sanepidu Hrubieszów: „Czyste
powietrze wokół nas”- prowadzone w grupie „0” oraz „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasach
pierwszych.
Mamy laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wehikuł czasu” pod patronatem Zachowaj
Trzeźwy Umysł. Zostali nimi: Lena Niźnikowska z kl. IIc, Mikołaj Karpiuk z kl. IIIb, Dominik Kowalczuk
z kl. IVb oraz Jakub Chomiak z kl. VIIIc. Gratulujemy!
Przed Świętami Bożego Narodzenia, pani Dyrektor Edyta Kucharska złożyła całej społeczności szkolnej
życzenia Świąteczno-Noworoczne, które dotarły do każdego z nas w formie on-line. Życzmy sobie, aby
kolejne święta były obchodzone w naszym szkolnym gronie bez obostrzeń, wynikających z pandemii
Covid -19.Wszystkim życzymy zdrowia i bezpiecznych ferii zimowych!
Przygotowała: p. Marta Kuczyńska
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Dzień życzliwości, wspierany
przez mediatorów rówieśniczych 21.11.2020r.
W dniu 20.11.2020r. wychowankowie grupy „0” uczestniczyli w zajęciach propagujących pozytywne,
życzliwe i koleżeńskie postawy. Uczniowie przywitali się wesołą piosenką: ” Witaj Olu (imię każdego
dziecka za grupy) Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy, bądź wśród
nas…”.Następnie dzieci wypowiadały się na temat życzliwego zachowania na co dzień, wysłuchały
bajek i opowieści, promujących właściwe zachowanie oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Bajki czytały: pani pedagog oraz pani wychowawczyni grupy „0”. Uczestnikom zajęć przypadło do
gustu wspólne zadanie, polegające na stworzeniu wesołego plakatu z okazji „Dnia Życzliwości”.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały naklejki-uśmiechnięte buźki oraz zobowiązały się do tego, że
będą się starały być koleżeńskimi i życzliwymi wobec innych każdego dnia. Z uwagi na nieobecność
starszych uczniów-mediatorów rówieśniczych, którzy od kilku lat włączają się w organizację tego
pozytywnego święta, zajęcia wyglądały nieco inaczej niż zazwyczaj, lecz mamy nadzieję, że
w przyszłym roku szkolnym „Dzień Życzliwości” spędzimy z całą naszą społecznością szkolną.
Z okazji „Dnia Życzliwości” zaprosiliśmy uczniów do refleksji nad tym, czym jest życzliwość oraz jak
być życzliwym wobec innych. Powstały piękne prace-mapy myśli, stworzone przez całe klasy,
mniejsze zespoły oraz poszczególnych uczniów. Zapraszamy do podziwiania na profilu fb szkoły oraz
do wcielania życie.
Ogłoszono konkurs z okazji „Dnia Życzliwości”
Konkurs polegał na wykonaniu kartki, plakatu lub rysunku z życzeniami z okazji „Dnia Życzliwości”.
Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Mediatora.
W konkursie nagrodzono następujących uczniów:
Laureaci:

Wyróżnieni:

1. Julia Wiśniewska, kl. IIa
2. Antoni Panasiewicz, kl.IIIc
3. Oskar Urbaniak, kl. IVa
4.Maja Palczyńska, kl. Va
5.Maciej Zając, kl. VIIc
6. Klaudia Adamczuk, kl. VIIIc
7. Kornelia Kruk, VIIIc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mikołaj Karpiuk, kl. IIIb
Eryk Bobak, kl. IVc
Dawid Brzyski, kl. Va
Karol Stadnicki, kl. Va
Kateryna Ivansova, kl. Va
Paweł Karkuszewski, kl.VIIc

Dziękujemy za wszystkie prace
zgłoszone
do
konkursu.
„Pozytywne” nagrody i dyplomy
czekają na laureatów i zostaną
wręczone
w
najbliższym
możliwym
czasie.
Wszyscy
pozostali uczestnicy konkursu
otrzymają
podziękowania
za
udział w konkursie. Życzymy
Wam zdrowia i uśmiechu na co
dzień.
Szczególne
uściski
kierujemy
do
mediatorów
rówieśniczych
ze
Szkolnego
Klubu Mediatora na czele z: Olą
Szymko, Agatą Czajkowską oraz
Gabrysią Senkowską, którzy w
zaangażowany sposób włączyli
się w organizację święta „Dzień
Życzliwości
wspierany
przez
mediatorów rówieśniczych”.

Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora
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Dobre rady Jedyneczki
Jak sobie radzić w obliczu przemocy?
Spróbuj ignorować to, co mówią sprawcy
– udawaj, że cię to wcale nie obchodzi, nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje
zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego działania.
Staraj się wyglądać na pewnego siebie
– chodź wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Pamiętaj, że sprawcy poszukują
uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie obronią.
Ćwicz swój głos
– odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, staraj się patrzeć sprawcom prosto w oczy. Cichy
głos i niepewność siebie zachęca do dalszego dokuczania.
Najlepiej odejdź kiedy ci dokuczają
– nie przejmuj się, co pomyślą o tobie inni. Im dłużej będziesz stał i słuchał, tym większą
zabawę będą mieli sprawcy.
Miej przygotowaną odpowiedź
– „dziewczyny, nie macie nic innego do roboty?”, „to nie w porządku wyśmiewać się
z innych”, „możesz sobie mówić co chcesz, to mnie nie obchodzi”.
Powiedz krótko i stanowczo: „nie zgadzam się na takie traktowanie”, „nie mów tak do
mnie”, „nie nazywam się tak”.
Spróbuj być dowcipny.
Poczucie humoru jest „dobrą bronią na agresję”. Poćwicz śmieszne odpowiedzi w domu.
Spróbuj zaskoczyć sprawców.
Zrób coś, co „zbije ich z tropu”, zdziwi. Możesz zmienić temat, udawaj, że nie dosłyszysz np.
„ co mówicie? Głośniej. Ale że co ja robię? Nic nie słyszę”.
Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobrej koleżance / koledze. Poproś o pomoc
i radę. Poczujesz się lepiej…
Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego. Warto skorzystać z ich wiedzy przy rozwiązaniu
problemu.
Nie daj się sprowokować do walki.
Twoja sytuacja może się pogorszyć ( zostaniesz zraniony, będziesz prześladowany). Sprawcy
są często silniejsi i mają pomocników. Spróbuj wykorzystać opisane wyżej sposoby albo
uciekaj.
Trzymaj się jakiejś grupy uczniów.
Być może sprawcy nie odważą się wtedy podejść.
Jeśli ktoś ci grozi pobiciem i chce np. pieniędzy,
lepiej oddaj to, co masz. Twoje zdrowie jest ważniejsze.
O każdej takiej sytuacji poinformuj dorosłych. Takie zachowanie to przestępstwo.
Polecamy materiały programu „bądź kumplem, nie dokuczaj”.
Pamiętaj, nie jesteś sam!
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Przygotowała: p. Marta Kuczyńska
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Bezpieczna Jedyneczka
Bezpieczny internet
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
Do najważniejszych zasad podczas korzystania z Internetu należą:
1. NIE UFAJ OSOBOM POZNANYM W SIECI
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Wiele osób udaje kogoś, kim
naprawdę nie jest, żeby zrobić nam krzywdę. Nie spotykaj się z nikim w prawdziwym świecie,
to zbyt niebezpieczne, przecież masz wielu przyjaciół „ w realu”.
2. NIE PODAWAJ SWOICH DANYCH
W Internecie posługuj się tylko nickiem ( pseudonimem) i nigdy nie podawaj swoich danych
osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres, czy numer szkoły. Pamiętaj, że
możesz rozmawiać z osobą, która może wykorzystać przeciwko Tobie te informacje!
3. MÓW, JEŚLI COŚ NIE TAK!
W sytuacji gdy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy koniecznie powiedz
o tej sytuacji osobie dorosłej – rodzicom lub innej zaufanej osobie.
4. ZABEZPIECZ SWÓJ KOMPUTER
Jeżeli Twój komputer jest podłączony do Internetu, musisz mieć zainstalowany odpowiedni
program antywirusowy.
Powinieneś również zaopatrzyć
w niebezpieczeństwie.

się

w

firewall,

inaczej

twój

komputer

będzie

ZASADY NETYKIETY W PIGUŁCE!
INFORMACJE - nie udzielaj!
NIEZNAJOMI – nie ufaj!
TY - odpowiadaj za siebie!
ETYKIETA - przestrzegaj!
RODZICE - ufaj!
NIEUCZCIWOŚĆ - wystrzegaj się!
EDUKACJA - ucz się i ucz rodziców!
TABELA - używaj!
Polecam Wam strony: www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.safeinternet.pl

przygotowała: p. Marta Kuczyńska
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Życie w czasie pandemii
Świat przewrócił się na drugą stronę około rok temu, nieprawdaż? Pandemia i nauczanie zdalne,
obostrzenia i restrykcje, które często denerwują i krzyżują nam plany, jakie bardzo chcieliśmy
zrealizować. Zostały one odłożone na dalszy plan i nie wiadomo, kiedy będą mogły zostać
zrealizowane.
Na samym początku większość z nas podchodziła do tego z przerażeniem, a w tej chwili niemała
część tych ludzi zaczęła traktować z dystansem całą zaistniałą sytuację.
Pierwszy przypadek wirusa w Polsce został potwierdzony 4 marca, wykonane zostały wtedy łącznie
584 testy na obecność Covid-19.
Co ciekawe, pierwszy przypadek na świecie został potwierdzony 17 listopada 2019, w mieście
Wuhan, znajdującym się w Chinach, co zapoczątkowało epidemię w tamtym kraju.
W Europie natomiast Francja „zapoczątkowała” wirusa. Pierwsze przypadki zarejestrowano w Paryżu
i Bordeaux – po jednym w obu miastach – 24 stycznia 2020 roku.
Wirus był przewidziany przez parę osób jeszcze w poprzednim wieku, co właściwie wyszło na światło
dzienne dopiero po czasie rozpoczęcia się epidemii w Polsce.
Aktualnie nie mamy pozwolenia na wychodzenie samemu, robienie obszernych zakupów, ani nawet
uczenie się stacjonarnie. Utrudnia nam to życie do tego stopnia, że nasze samopoczucie fizyczne,
jak i psychiczne pozostawia wiele do życzenia.
Na pewno nasze życie nigdy nie będzie już takie samo, jak bardzo byśmy chcieli.
Pandemię zapamiętamy na zawsze.

Przygotowała: Amelia Panasiewicz

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
31 stycznia 2021 roku odbył się 29 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka zbiera
pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy.
Co roku na zakończenie każdego Finału fundacja podaje kwotę
deklarowaną. W tej zbiórce jest to aż 127 495 626 PLN!!
Kwota ta, nie jest jednak końcowym wynikiem tegorocznej zbiórki. Do
końca lutego trwa podliczanie wszystkich zbiórek założonych na rzecz
29. Finału. Do końca lutego wciąż można wesprzeć cel 29. Finału
WOŚP.
W tym roku konferencja prasowa, na której nastąpi uroczyste
ogłoszenie wyniku 29. Finału zaplanowana jest na 29 marca.
W naszym mieście także odbył się Wielki Finał. Sztab WOŚP przy Hrubieszowskim HDK ogłosił, na
swoim FB, że na dzień 1 lutego jest już prawie 60 000 PLN i jeszcze do 10 lutego trwają aukcje!!

Przygotowała: p. Joanna Bartnik
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Walentynkowe Kartki

Heart - Serce
warm-hearted – życzliwy
cold-hearted – nieczuły
at heart – w głębi duszy
sick at heart – zrozpaczony
heart-throb – obiekt westchnień
change of heart – zmiana zdania/nastawienia
by heart – na pamięć
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Ciekawostki o Moskwie
Nazwa miasta pochodzi od nazwy przepływającej przez nie rzeki - Moskwa.
Pierwsza wzmianka o tym mieście znalazła się w źródłach z 1147 roku. Jednak jak
ustalili historycy pierwsze osady w tym miejscu powstały znacznie wcześniej.
Nawet w trzecim tysiącleciu p. n. e.
Wydawać by się mogło, że nazwa moskiewskiego Placu Czerwonego nawiązuje do
komunizmu, bądź koloru licznych czerwonych budynków. W rzeczywistości pochodzi ona od słowa
"krasnyi", które niegdyś oznaczało "piękny". Początkowo znajdowały się na nim targowiska. Dopiero
w późniejszym okresie zaczęto na nim organizować uroczystości państwowe.
Dawniej ściany Placu Czerwonego były koloru białego.
Moskiewski Kreml jest
twierdzą na świecie.

największą

średniowieczną

Stolica Rosji znajduje się na wysokości 150 do 253 m
n. p. m.
Jednym z obowiązkowych punktów zwiedzania tego
miasta jest jego metro. A już z pewnością kilka stacji
wyglądających jak muzea. Pierwsza linia została
uruchomiona 15 maja 1935 roku.
Każdego dnia moskiewskie metro przewozi od 7 do 9
milionów osób.
Moskwa posiada największą liczbę miliarderów na
świecie. Wg. Forbesa w mieście jest 84 miliarderów.
Naukowcy społeczni twierdzą, że tylko 2% ludności
Moskwy, liczącej ponad 12 mln osób, to rdzenni
mieszkańcy. Suczka Łajka – pierwsze żywe stworzenie
umieszczone na orbicie okołoziemskiej pochodziło
właśnie z Moskwy.
Rosyjska stolica jest ojczyzną wielu klubów piłkarskich,
m. in. Dynamo Moskwa, Spartak Moskwa, Lokomotiw
Moskwa i CSKA Moskwa.
Odwiedzając stolicę Rosji koniecznie trzeba spróbować rosyjskich smakołyków. Oczywiście
najbardziej znaną rosyjską potrawą są bliny, tutejsza odmiana naleśników. Jedzone są na słono
(z kawiorem, śledziem, łososiem, masłem) albo na słodko (np. z konfiturami). Najpopularniejszą zupą
jest solanka, zupa rybna lub mięsna z warzywami. Oprócz tego kulebiak (duży, nadziewany mięsem
pieróg).
Moskwa słynie z tzw. Siedmiu Sióstr Stalina. W 1947 roku rozpoczęto budowę siedmiu wysokich
budowli, mających uczcić 800 rocznicę powstania miasta. Inicjatorem całego projektu był oczywiście
Józef Stalin, stąd ich nazwa. Do grona Sióstr należą: Hotel Lieningradskaja, Kotielniczieskaja,
Kudrinskaja, Hotel Ukraina, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Moskiewski
Uniwersytet Państwowy (liczy sobie prawie 240 m).
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W mieście urodziło się wielu znanych Rosjan, m. in. pisarz Fiodor Dostojewski, autor
niezapomnianych „Braci Karamazow” i „Zbrodni i kary” oraz Władimir Sorokin („Lód”). To z Moskwy
pochodzi Anna Kurnikowa, wybitna tenisistka. Moskwa przyciągała artystów i znane osobistości.
Mieszkał tu Michaił Bułhakow (autor „Mistrza i Małgorzaty”).
Miasto należy bez wątpienia do najbogatszych
w całym kraju. Zarówno stolica Rosji jak i Sankt
Petersburg
są
oddzielnymi
tworami
terytorialnymi, z których nie uciekają pieniądze,
ale są zgarniane z pozostałych części Rosji. To
właśnie w Moskwie zarejestrowane są prawie
wszystkie firmy naftowe i gazowe (pomimo tego
że wydobycie prowadzą na Syberii czy
w basenie Morza Kaspijskiego).
Polskimi miastami partnerskim Moskwy jest
Warszawa oraz Kraków.
W Moskwie znajdują się 3 najważniejsze
lotniska:
Moskwa-Szeremietiewo,
MoskwaWnukowo, Moskwa-Domodiedowo.
W Moskwie panuje klimat kontynentalny, który
powoduje, że zimy są długie i mroźne, a lata
krótkie i ciepłe. W związku z tym na zwiedzanie
pod chmurką najlepszy jest czas letni, chociaż
zabytki wyglądają niesamowicie również tu
i ówdzie pokryte śniegiem.
W 2013 roku na jednej ze stacji metra
w Moskwie stanął specjalny automat wydający
darmowy bilet po wykonaniu 30 przysiadów.
Ćwiczenia można było wykonać na stacji
Vystavochnaya. Maszyna została postawiona w
ramach
promowania
idei
sportu
przed
nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi
(2014 r.).

Przygotowała: p. Monika Anigacz

Jedyneczka - Gazetka szkolna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie

strona 12 z 20

Wybierzmy się na wycieczkę do innych krajów,
aby poznać ich świąteczne tradycje
Wielka Brytania
Wigilia w tym kraju obchodzona jest w południe. Podczas tego wyjątkowego obiadu Brytyjczycy
serwują najbliższym pieczonego indyka oraz „płonący pudding”. Wieczorem dzieci wywieszają swe
skarpety za drzwi, po ty by następnego dnia znaleźć je wypełnione prezentami. To w Wielkiej Brytanii
narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą.
Hiszpania
Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, a chałwą. W odróżnieniu od Polski w tym kraju wieczerza zaczyna
się po pasterce. Główne dania tego dnia to pieczone ryby i „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się
drobne upominki. W Hiszpanii jest to czas śpiewania kolęd, tańca i zabawy do rana. Prezenty
natomiast rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał
od mędrców.
Szwecja
W tym kraju Święta Bożego narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Szweckimi
wigilijnymi specjałami są iutfisk tj. rozmoczona suszona ryba, galareta wieprzowa oraz głowizna.
W Szwecji nie zostawia się dodatkowego nakrycia dla nieznajomego. Jest to natomiast czas
odwiedzin samotnych osób. Szwedzi nie śpiewają kolęd, tańczą wokół choinki.
Francja
Francuzi nie mają Wigilii. Do stołu siadają 25 grudnia. Podczas tego wyjątkowego obiadu serwowany
jest indyk nadziewany kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że prezenty przynosi im mały Jezus –
wkłada je do bucików.
Austria
Równo o 17 w Austriackich domach rozbrzmiewa dzwonek. Oznacza on rozpoczęcie świątecznej
kolacji. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie “Stalle Nacht, heilige nacht”
(Cicha noc, święta noc).
Dania
Duńskie przysmaki przygotowywane na Wigilię to słodki ryż z cynamonem, a także pieczona gęś
z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest również budyń z ryżem, w którym ukrywany jest migdał. Osoba,
która go znajdzie otrzymuje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok.
Węgry
W tym kraju podczas Świąt Bożego narodzenia organizowane są bale dla dzieci. Najważniejszy
odbywa się w Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Pośród najpopularniejszych węgierskich potraw
świątecznych znajdziemy pieczonego indyka, zupę rybną, rosół z kury. Przysmakiem jest ciasto
z makiem. Węgrzy wierzą, że mak zapewnia rodzinie miłość.
Włosi, Czesi, Słowacy, Niemcy bardzo podobnie obchodzą Święta Bożego Narodzenia jak Polacy.

Przygotowała: Kateryna Ivantsova
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Przepis na pierniczki
Składniki:
2 szklanki mąki
½ szklanki miodu
½ szklanki cukru
1 jajko
50 g masła
mleko – ok. ½ szklanki
1 ½ łyżeczki ody oczyszczonej
przyprawa do piernika – pół opakowania
Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy, dodajemy do niej rozpuszczony, gorący miód i mieszamy. Następnie wsypujemy
cukier i sodę, a na koniec dodajemy jajko i rozpuszczone masło. Do tak połączonych składników stopniowo
dodajemy mleka – jego ilość jest zależna od konsystencji ciasta, podana w przepisie ilość jest
orientacyjna. Ciasto wyrabiamy rękami przez ok. 10 minut, aż będzie gładkie. Po wyrobieniu powinno
mieć dość gęstą, ale plastyczną konsystencję.
Tak przygotowane ciasto przekładamy do dowolnego naczynia i szczelnie owijamy je folią spożywczą,
w której robimy kilka dziurek – by mogło oddychać, ale nie wysychało.
Odkładamy je na około 4 tygodnie w chłodne miejsce. Po upływie tego czasu pozwalamy ciastu się ogrzać,
by nieco się rozluźniło. Zimna masa będzie bowiem wówczas bardzo twarda.
Ciasto wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm, a następnie przy użyciu foremek wykrajamy z niego pierniczki.
Przed pieczeniem smakujemy je z wierzchu jajkiem. Pierniczki pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170
stopni przez ok 10-15 minut. Czas pieczenia zależy od naszego piekarnika, jednak finalnie ciasteczka
powinny być twarde na brzegach i jeszcze lekko miękkie w środku.
Po upieczeniu i ostudzeniu warto schować je
do puszki na kolejne kilka dni. Jeśli wyszły za
twarde, pomogą nam wsadzone do środka
kawałki jabłka.
Przed zamknięciem pierniczków można je
opcjonalnie udekorować – rozpuszczoną
czekoladą lub lukrem. Jeżeli natomiast
chcemy powiesić świąteczne pierniczki na
choince, tuż po upieczeniu robimy w każdym
niewielką dziurkę, używając np. patyczka do
szaszłyków.

Przygotowała: Wiktoria Daciuk
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Polecane książki na zimowe wieczory
Ferie, przerwa świąteczna i narodowa kwarantanna – tak aktualnie wygląda nasze życie.
Nie ma co robić, gdzie wychodzić i z kim się spotykać.
A co jeśli jednak jest?
DLA NAJMŁODSZYCH:
Anna Llenas – Kolorowy Potwór.
"Kolorowy potwór" to prosta i zabawna historia.
Tytułowy bohater, Kolorowy Potwór, nie czuje się najlepiej, gdyż
kompletnie wymieszały mu się emocje. Trochę się w tym
wszystkim pogubił, jest nieco oszołomiony, nie rozumie, co się
z nim dzieje i nie wie, co ma począć. Z pomocą przychodzi mu
mała dziewczynka, która postanawia mu pomóc "wyplątać się"
ze wszystkich emocji. Wspólnie zrobią porządek, rozdzielając
i układając emocje w osobnych, zamykanych pojemniczkach.

Francesc Miralles Contijoch, Alex Rovira Celma
Opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie.

–

Poczucie wartości to potężne narzędzie pozwalające spokojnie
iść przez życie.
Oto 35 inspirujących opowiadań, które stanowią drogowskaz
pokazujący dzieciom, jak być pewnymi siebie, niezależnymi
i pełnymi szacunku dla siebie i innych. Historie uczą, jak
pielęgnować w sobie poczucie wartości od najmłodszych lat.

Agnieszka Chylińska – Anka Skakanka.
Anka Skakanka odbiera świat trochę inaczej. Ale tak samo jak wszystkie
dzieci wraz z 8-letnią siostrą Bożenką kocha zwierzaki i na zabój
przyjaźni się z Frankiem Zezikiem. Nie posiada się ze szczęścia, gdy pod
jej nogami ląduje piszcząca kulka...
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Arthur
Conan
w szkarłacie.

Doyle

–

Sherlock

Holmes.

Studium

W pustym londyńskim domu znalezione zostaje ciało E.J. Drebbera.
Zagadkę jego śmierci rozwiązuje Holmes z pomocą Watsona.
Idealna propozycja dla młodych wielbicieli zagadek i kapitalne
wprowadzenie do klasyki.

DLA STARSZYCH:
Anne Goscinny – Lukrecja.
Życie Lulu jest pełne katastrof. Marzyła o psie, lecz dostała... żółwia.
Nazwała go Madonna. Nie mogła doczekać się szkolnej wycieczki,
dopóki jej mama nie zgłosiła się na opiekunkę. Odkąd jej babcia
nauczyła grać ją w karty, wymiata wraz ze swoimi przyjaciółkami w
szkole,

Sarah Crossan – Tippi i ja.
Bycie bliźniakiem syjamskim to musi być najgorsza rzecz na świecie.
Tippi i Grace mają 16 lat i naprawdę trudne życie, cudem jest to, że
żyją.
Gdziekolwiek się pojawią, ludzie gapią się na nie z rozdziawionymi
ustami.

Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis – Trzy
kroki od siebie.
Chciałbyś się zakochać, ale nie móc nawet przytulić drugiej osoby?
Tak właśnie żyła Stella i Will. Oboje z mukowiscydozą, oboje w
trudnym stanie, gdzie Will stracił nadzieję na wyleczenie, a Stella
wciąż stara się w to wierzyć.
Oboje są świadomi, że mogą umrzeć. Ale im więcej czasu spędzają
w swoim towarzystwie na szpitalnych korytarzach, tym bardziej
narzucony z góry dystans przypomina nieludzką karę.

Przygotowała: Amelia Panasiewicz
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Łamigłówki
Pomóż kurze – wskaż drogę do pisklaka

Przygotowała: p. Joanna Bartnik
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Policz i pokoloruj
Oblicz i pokoloruj – jeżeli wynik jest równy: 1 na kolor brązowy, 2 na żółty, 3 na niebieski, 4 na
czerwony, 5 na jasnozielony, 6 na błękitny, 7 na ciemnozielony, 10 na inny odcień zieleni.

Przygotowała: p. Joanna Bartnik
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Rozwiąż krzyżówkę

1. Wieszamy je na choince.
2. Zjeżdżamy na nich z górki, kiedy pada śnieg.
3. Jeździmy na nich zimą.
4. Zamarza w mróz i wytwarza lód.
5. Jedna z pór roku.
6. Pada zimą.

Przygotowała: Kateryna Ivantsova
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"Biegały ptaszki" T. Kubiak
Biegały ptaszki, biegały
Po śniegu jak płótno białym,
Stukały dzióbkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
– Czy o nas nikt nie pamięta?
Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej – frrr – poleciały.
Przygotowała: Wiktoria Dynkiewicz

Znajdź 15 różnic

I to już jest koniec ….
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