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„Jeśli chcesz zrozumieć życie, 

to przestań wierzyć w to, 

 co mówią i piszą ,  

a zacznij obserwować i czuć”. 

                     /Antoni Czechow/ 
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 są czymś wyjątkowo uciążliwym, szczególnie dla 

młodych ludzi. Jest to coś krótkotrwałego, pojawiającego się  

w codziennym życiu, wywołanego przez codzienne sytuacje. 

Jedną z pozytywnych emocji jest radość, jednak nie zawsze ona 

do nas przychodzi, czasami musimy zmierzyć się ze smutkiem, 

przygnębieniem a także gniewem, wściekłością oraz wieloma 

innymi negatywnymi emocjami, a każde z nich  są całkowicie 

normalne, ludzkie. Mimo to większość ludzkiej populacji nie 

radzi sobie ze swoimi emocjami i często nie wie, jak je 

opanować. Emocji nie powinniśmy w sobie kumulować ani także 

nie powinniśmy zamieniać ich w agresję, ponieważ mogą 

ucierpieć inni, a przede wszystkim my sami.                      
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Jest to dosyć często zadawane pytanie, dlatego poniżej 

zamieszczamy Wam kilka sposobów na opanowanie siebie  

i swoich emocji. 

 - poradzisz sobie z nimi o wiele Obserwuj swoje emocje

lepiej, kiedy zauważysz, że zaczynają się wytwarzać. 

 - stwierdzenie, że nic się nie dzieje nie Nie unikaj ich

załatwi sprawy.  

Co prawda często musimy powstrzymywać emocje np. w pracy, 

szkole, jednak nie należy ich umyślnie bagatelizować, ponieważ 

przyniesie to niedobre skutki. 

 - może być to liczenie, które jest Skup się na czymś innym

bardzo popularną formą radzenia sobie z emocjami. 

Liczenie pozwala się wyciszyć i złagodzić towarzyszące nam 

emocje. 

 - skupienie uwagi na swoim oddechu Uspokój oddech

odwróci naszą uwagę od narastających emocji, przez co się 

zrelaksujemy i wyciszymy. 

Niestety, musimy pamiętać o tym, ze nie ma jednego 

„panaceum” na okiełznanie emocji. Poza tym, życie bez 

„szybszego bicia serca” byłoby jednostajne, a ludzie kontrolujący 

nadmiernie swoje emocje są postrzegani jako mało wiarygodni  
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i nienaturalni. Dlatego bardzo ważne jest racjonalne podejście 

do rozładowywania nagromadzonych w nas emocji. Jeśli jedna 

metoda nie pomaga, sięgnij po drugą…może zamiast 

uspokojenia oddechu, pomoże Ci prowadzenie dziennika, 

założenie bloga albo rozmowa z kimś bliskim, kto wyjaśni Ci 

istotę Twoich emocji… 

           

 
 

Emilia Szwala 8 a 
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Dzień zadumy – Uroczystość  Wszystkich Świętych 

 

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - 

najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także 

zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem 

pamięci oraz oddania czci zmarłym. 

 

Obecnie na mogiłach i cmentarzach płoną znicze i świeczki, które są symbolem pamięci  

o zmarłych. Składamy też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych  

na kartkach, prosząc, by cały Kościół modlił się za nich. 

Święto Wszystkich Świętych ma przypominać o tym, że każdy wierny ma powołanie  

do świętości, a po śmierci może osiągnąć zbawienie. W tym dniu pamiętamy nie tylko  

o bliskich zmarłych, ale również o tych, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. 

W ten dzień wierni mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. 

W kościołach odprawiane są uroczyste nabożeństwa ku pamięci wszystkich świętych i osób,  

których życie było nacechowane świętością. 

W czasie mszy księża mają na sobie białe szaty liturgiczne. Symbolizują one radość  

i podkreślają podniosły nastrój.  

Po zakończeniu liturgii kapłan wyprowadza na cmentarz procesję,  

podczas której odbywa się wspólna modlitwa nad grobami.  
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Julia Ćmiel 8 b 

Patriotycznie, czyli świętujemy 103. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości 
Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, nazwana później  I wojną światową.  

Po jednej stronie znalazły się Niemcy i Austria, a po drugiej Francja, Rosja i Wielka Brytania. Po raz 

pierwszy państwa, które dokonały rozbiorów Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. Fakt ten 

wzbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości.  

W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały 

Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski. 

 

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Na czele państwa jako naczelnik stanął Józef 

Piłsudski. Polacy tworzyli państwo, prowadząc walkę o jego granice:  powstania śląskie: 1919, 1920, 

1921, wojna z Rosją 1920 roku. Wreszcie powstała II Rzeczpospolita.  

Ważnym problemem, przed którym stanęło młode państwo, było zjednoczenie ziem polskich, 

pozostających przecież przez ponad 100 lat pod zaborami. Zróżnicowany był poziom rozwoju 

gospodarczego, system prawny, oświatowy, różna waluta. Przezwyciężenie tych trudności wymagało 

wiele wysiłku. Dopiero po paru latach widoczne były efekty zmian. Dokonana  

w 1924 roku reforma walutowa pozwoliła na wprowadzenie nowego pieniądza, złotego polskiego.  

W 1922 roku podjęto decyzję o budowie nowego portu - powstała Gdynia - nowoczesny 

port. Jednym z najtrudniejszych zadań była walka o terytorium - o granice, o ostateczny kształt 

państwa. Ta walka skończyła się dopiero w 1921 roku - traktatem ryskim i III powstaniem śląskim.  

O odzyskanej niepodległości Józef Piłsudski mówił : "Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, 

jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć  

o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem stare porachunki".     
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Milena Kuraś 8 b 

 

Szkolne wieści �  
 

Oto co wydarzyło się w naszej szkole w ostatnim 

czasie: 

 Udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

i Nauki „Szkoła Pamięta”. 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesień  

w oczach dziecka” – uczennica klasy 2 b, Emilia 

Jabłońska zajęła III miejsce w kategorii klas drugich. 

 Warsztaty kulinarne „Kanapkowe rewolucje” 

oraz warsztaty techniczne „Fabryka bombek”  

z udziałem uczniów i ich rodziców. 

 Udział w akcji MENiN „Szkoła do hymnu”. 

 Wycieczka do Krakowa w ramach projektu 

„Poznaj Polskę”, zorganizowana dla kl. I – III i IV – 

VIII. 

 Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka i Światowego Dnia Życzliwości. 
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 Obchody Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 Andrzejki i Mikołajki zorganizowane w szkole 

lub w miejscach rozrywki, przeznaczonych dla dzieci 

i młodzieży. 
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Zima przyszła do Krynicy 

Mnóstwo śniegu na ulicy. 

Jest to piękna pora roku, 

Chociaż mrozi już od zmroku… 

Biała gwiazdka jedna … 

druga – pięknie do nas oczkiem  mruga 

I już z nieba lecą Śnieżki 

zasypują drogi, ścieżki… 

Zima rzeki skuje lodem, 

okna pomaluję mrozem. 

Mroźne sople trzyma w dłoni 

I po białych polach goni. 

Drzewa puchem śnieżnym tuli 

A my- posłuchajmy swej matuli; 

Kurtki, czapki, ubierajmy 
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Mrozom się nie dajmy! 

Radośnie się uśmiechamy. 

Gdy się ciepło ubieramy. 

Wesoło się pobawimy, 

Nawet bałwana ulepimy. 

Sanki, łyżwy, narty 

To zimą nie żarty. 

Na kulig z pewnością pojedziemy, 

Nudzić się w zimie nie będziemy! 

                                                  Milena Kuraś 8 b 
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Boże Narodzenie  znane i (nie)znane 

Okres Bożego Narodzenia to czas, na który czeka wiele osób. 

Świąteczny nastrój, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, 

pasterka, pachnąca choinka, rodzina śpiewająca kolędy 

przy wigilijnym stole i troski, które na kilka chwil możemy 

odstawić na boczny tor. Większość zwyczajów 

bożonarodzeniowych w Polsce, w Europie jest nam dobrze 

znana, a jak te zwyczaje świąteczne wyglądają na innych 

kontynentach? Przekonajcie się…

 

Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce 

W Polsce ten piękny okres rozpoczynamy wieczerzą wigilijną  

i wypatrywaniem pierwszej gwiazdki na niebie. Jest ona 

nawiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej. Na początku wigilijnego 

wieczoru czyta się fragment ewangelii świętego Łukasza, który 

dotyczy narodzenia Jezusa. Następnie dzielimy się opłatkiem. Od 
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tego momentu można zasiąść przy stole, jeść potrawy wigilijne  

i śpiewać kolędy. Pod stołem powinno znaleźć się sianko, a przy 

stole miejsce dla niespodziewanego gościa. W większości domów 

zwieńczeniem kolacji wigilijnej jest otwieranie prezentów, a o 

północy rodziny wybierają się na pasterkę. Wiele osób 24 grudnia 

pości, nie spożywając potraw mięsnych oraz alkoholu. 

Święta w Australii – Boże Narodzenie w środku lata 

W Australii okres Bożego Narodzenia przypada w okresie lata, który 

trwa od początku grudnia do końca lutego. Temperatura sięga 30 

stopni ciepła, a śnieg widzi się tylko w telewizji. Czapki zimowe  

i ocieplane buty zastępowane są przez letnie kapelusze i klapki. 

Okres świąteczny w sklepach rozpoczyna się już we wrześniu, gdzie 

na półkach można znaleźć ozdoby świąteczne. Choinkę ubiera się 

na początku grudnia i stoi w domach do końca miesiąca. Wiele 

rodzin spotyka się w miastach i wspólnie śpiewa kolędy. 

 

https://mynaszlaku.pl/prezenty-dla-podroznika-ciekawe-gadzety/
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Święta w Chinach – wielki czas zakupów 

W Chinach obchodzi się Shengdan Jie, czyli Święta Czcigodnych 

Urodzin. Jest to czas, w którym mieszkańcy Chin skupiają się 

bardziej na aspekcie komercyjnym niż religijnym. W wigilię 

rodziny spotykają się w restauracjach, a po wspólnym posiłku udają 

się do klubów, aby się pobawić. Chińczycy ozdabiają swoje domy 

kolorowymi dekoracjami, ubierają choinki oraz wręczają drogie 

prezenty.  

W Chinach mieszka zaledwie 10 milionów chrześcijan, czyli około 

1 procent społeczeństwa. 
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Święta w Etiopii – gra w genę 

W Etiopii Boże Narodzenie rozpoczyna się 7 stycznia. Zwane jest 

Gena lub Lidet. Przez całą noc mieszkańcy idą w procesji od 

kościoła do kościoła, śpiewając, tańcząc i grając na instrumentach. 

Etiopczycy jedzą pikantny gulasz z mięsa drobiowego, który 

serwowany jest z indżerą, czyli potrawą, która zastępuje chleb. Do 

tego podawany jest miodowy napój alkoholowy. Święta poprzedza 

43-dniowy post. Bożonarodzeniową tradycją jest genna, czyli gra 

przypominająca hokej na trawie. Legenda głosi, że pasterze  

w Betlejem mieli spędzać czas, grając w gennę. Melkam Gena to 

znaczy w Etiopii Wesołych Świąt.  
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Święta w Meksyku – Las Posadas 

W Meksyku zwyczaje bożonarodzeniowe zmieniły się w ciągu 

ostatnich lat. Szopka, która była kiedyś najważniejszym elementem, 

została zastąpiona przez przystrojoną choinkę. Tradycją jest Las 

Posadas, czyli nocne spotkanie trwające od 16 do 24 grudnia. 

Każdego wieczora procesja wędruje ulicami miasta ze świecami, 

niosąc figury Jezusa, Maryi oraz śpiewając kolędy. Ludzie czasami 

zatrzymują się na modlitwę oraz czytanie pisma świętego, oraz 

zachęcają przechodniów do przyłączenia się do procesji. 

Źródło: www.mynaszlaku.pl 

Jagoda Skotnicka 8a 

http://www.mynaszlaku.pl/
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Zimowa kraina kultury 

Aby umilić  świąteczny czas...  
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Świątecznie i  muzykalnie 
 

 

   PIOSENKI ANGIELSKIE:  

 

 All I Want For Christmas  

 Last Christmas 

 Santa, Tell Me 

 Snowman 

 Merry Christmas Everyone  

 
 
 

   PIOSENKI POLSKIE: 

 Kto wie? 

 Daj Coś Od Siebie 

 Dzień Jeden W Roku 

 Jak Co Roku 

Maryjo, Czy Już Wiesz? 
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Poetycko o Świętach  
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Na zimowe wieczory  

z rodziną... 

 Family Man  

 Grinch: świąt nie będzie  

(How the Grinch Stole 

Christmas) 

 Ekspres polarny 

 Cud na 34. ulicy 

 Kevin sam w domu 

 
 
 
 

Jagoda Skotnicka 8 a 
 

https://learningfromhollywood.pl/kevin-sam-w-domu-kultowy-film-i-kultowy-dom/
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać.  
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W olimpijskich wspomnieniach… 

Waldemar Baszanowski był polskim sztangistą. Urodził się 15 sierpnia  

1935 roku zaś zmarł 29 kwietnia 2011 roku. Był czterokrotnym olimpijczykiem, 

dwukrotnym mistrzem olimpijskim, pięciokrotnym zwycięzcą mistrzostw świata i aż 

dwudziestoczterokrotnym rekordzistą świata. Zdobył 9 złotych medali mistrzostw 

Polski oraz 61 razy ustanowił rekordy Polski. 

 

urodził się w Warszawie 15 stycznia 1907 Janusz Tadeusz Kusociński 

roku, zaś zmarł 21 czerwca 1940 roku. Był polskim lekkoatletą, złotym medalistą 

olimpijskim z Los Angeles w biegu na 10 000m, srebrnym medalistą pierwszych 

mistrzostw Europy na dystansie 5000m. Był także mistrzem oraz rekordzistą Polski  

w biegach średnich i długich. 

Źrodło:www.olimpijski.pl 
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