
 

 

DWÓJECZKA 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nr 4     STYCZEŃ   2019/2020 

 
 

PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ 
 
Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, 
czasem w błocie utyka.  
 
Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 
 
Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń 
mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 
 
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam 
obiecuje. 
 
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 
 
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 
 
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 
 
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 
 
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.  
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ZWYCZAJE SYLWESTROWE 

Nadejście Nowego Roku związane jest z wieloma 

zwyczajami i tradycjami. Czasem mówi się, że jaki 

Sylwester - taki cały rok. Dlatego tego dnia najlepiej 

przestrzegać kilku całkiem prostych i zabawnych zasad. 

Według tradycyjnych, polskich zwyczajów w 

sylwestrową noc oraz w Nowym Roku w domu nie 

może niczego zabraknąć. Dzięki temu nadchodzące 

miesiące będą obfite i pełne pomyślności. Należało 

także spłacić do tego czasu wszystkie długi i oddać 

pożyczone przedmioty, tak aby zacząć nowy rok z 

czystą kartą. 

 

Jagoda - redaktor  

 

Żegnanie starego roku zazwyczaj spędzano na hucznych zabawach. W 

niektórych rejonach Polski kolędowano także w noc sylwestrową. Kaszubska 

tradycja nakazywała wypędzenie starego roku poprzez hałaśliwy obchód po wsi 

ze śpiewami oraz klekotkami. Im głośniej i radośniej zachowywano się tej nocy, 

tym szczęśliwszy miał być kolejny rok. Warto dodać, że dopiero w XIX wieku 

w zaborze austriackim i pruskim pojawił się zwyczaj noworoczny, który polegał 

na organizowaniu wystawnych imprez sylwestrowych oraz balów, który stał się 

powszechny w całym kraju w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
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Od wieków wierzono, że od tego, jak spędzimy sylwestrowy dzień i noc zależy 

nasze szczęście w Nowym Roku. Na Podhalu obfitość miały zapewnić kieszenie 

pełne drobnych monet. Wrzucano je także do miski z wodą podczas wieczornej 

kąpieli. Powodzenie w sprawach finansowych ma również zapewnić noszenie 

przez cały rok w portfelu łusek z wigilijnego karpia. 

 Do dziś wierzy się, że jeśli chcemy się pozbyć przykrych wspomnień, to 

najlepiej spisać je na kartkach, a następnie spalić. Ogień rozpalany w Sylwestra 

oznacza symboliczne oczyszczenie i zapomnienie.     

 Jednak pamiętajmy, że w Sylwestra nie należy robić porządków w domu, 

ponieważ w ten sposób możemy „wymieść” szczęście z naszego życia. 

 Sylwester to także okazja dla panien do wróżenia, czy będą miały 

powodzenie u płci przeciwnej. Włożenie czegoś nowego w sylwestrową noc 

oraz szczególne zadbanie o wygląd miało zagwarantować miłosne podboje. W 

wielu regionach popularny był zwyczaj pieczenia specjalnego ciasta, które 

gwarantowało pomóc w znalezieniu męża. Wierzono także, że pierwsze imię 

usłyszane przez pannę po północy jest imieniem jej przyszłego wybranka. 

Sylwester to także początek karnawału, w którym wiele panien stawiało 

pierwsze kroki na balach, które były okazją do poznania odpowiedniego 

kandydata. 

 A jak sprawdzić, co czeka nas w Nowym Roku? Wystarczy przyjrzeć się 

bąbelkom w szampanie. Duże, chaotyczne bąbelki oznaczają czas pełen zmian, 

niespodziewanych wydarzeń i romansów. Drobne, łagodnie unoszące się ku 

górze kieliszka przepowiadają zdrowie i stabilizację. A jeśli pierwszą osobą 

goszczącą w naszym domu w Nowym Roku jest mężczyzna, to rok będzie 

szczęśliwy. Wierzono, że kobiety przynoszą pecha, dlatego zazwyczaj to  

mężczyźni wychodzili składać życzenia noworoczne sąsiadom. W zamian za 

wizytę, otrzymywali słodki poczęstunek. 

 
 

 

 

Przysłowie na styczeń 
 

Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny. 
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AKTUALNOŚCI Z DWÓJECZKI 

 

Nasi uczniowie w roli studentów – rozwijamy pasję do nauki ! 

Grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła na początku stycznia w Nocy 

Biologów na Uniwersytecie in. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wysłuchali 

oni dwóch wykładów: Wpływ zanieczyszczeń na organizm człowieka oraz 

Ogród Zoologiczny – na ratunek zwierzętom. Była to również okazja do 

zapoznania się z nowoczesnym budynkiem Wydziału Biologii w Kampusie 

Uniwersyteckim na Morawsku oraz licznymi  wystawami oraz pokazami 

obserwacji i doświadczeń biologicznych przygotowanymi przez pracowników 

naukowych i studentów biologii. 

 

  UWAGA PILNE 
 

Wielcy Polacy -jesteśmy z nich dumni – Jan Zamoyski – głosowanie    
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Chcemy wiedzieć więcej o Europie i Unii 
Europejskiej 
 

Przed nami ferie zimowe - czas błogiego lenistwa, 

odpoczynku, spania do południa i nic nie robienia... 

A już po feriach, zarówno w lutym, jak i na początku 

marca będą czekały na Was w szkole liczne atrakcje. 

Kilkoro uczniów bowiem z klasy VId bierze udział 

w konkursie Cześć Europo organizowanym przez 

Stowarzyszenie Młodzi dla Europy oraz Yes Youth 

Can we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta  

  Zosia - redaktor 

Schumana. Uczniowie będą popularyzować w szkole wiedzę o Europie i Unii 

Europejskiej, jej historii, kulturze, językach i społeczeństwie. 

Czekają na Was liczne konkursy, quizy, zabawy, w szkole pojawią się 

tematyczne plakaty, a w sali 214 gazetka nawiązująca do tematu konkursu. 

Zapraszamy do zabawy i poszerzania wiedzy o Europie. 

 

 

Karnawałowy Dzień Ucznia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 stycznia 2020 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 impreza karnawałowa, 

której  organizatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, Ewą 
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Buksalewicz- Moskal.  Udział wzięły klasy IV - VIII. To był kolejny etap 

Międzyklasowego Konkursu SU.  

 

 

Konkursy 
 

Konkurs Plastyczny „Sojusz z Ziemią” 
21stycznia 2020 roku na Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu odbyła się Gala 

wręczenia nagród w Konkursie 

Plastycznym „Sojusz z Ziemią” 

zorganizowanym przez Posła do 

Parlamentu Europejskiego, Leszka Millera 

dla uczniów ze szkół podstawowych z 

Wielkopolski. Młodzi artyści musieli się 

zmierzyć z tematem proekologicznym  - 

pokazanie tryumfu natury nad 

postępującymi zmianami klimatu. 

Na konkurs wpłynęło 620 prac. Komisja wyłoniła 14. Wśród osób 

nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły: 

Justyna Kasprzak  -  miejsce XIII kl. VI d 

Iga Pawłowska  -  miejsce V  kl. VI d 

Uczestnicy Konkursu wykazali się niezwykłą wiedzą proekologiczną oraz 

wrażliwością na zagrożenie życia na Ziemi, a ich wrażliwość artystyczna 

pomogła w plastycznym przekazaniu myśli, idei, recepty na poprawę jakości 

życia na Ziemi, były jednak także 

wyrazem strachu i obaw młodych 

ludzi związanych z 

zanieczyszczeniem środowiska. 

Wyłonione w Konkursie  prace 

stały się kartami kalendarza na rok 

2020, który będzie również 

kolportowany w Europarlamencie. 

 Gratulujemy laureatkom 

konkursu. Dziękujemy 

i  gratulujemy również pozostałym 
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uczniom  Szkoły Podstawowej nr 2, którzy z wielką pasją i troską o naszą 

Ziemię przystąpili do Konkursu. 

Ewa Buksalewicz - Moskal 

 

    Znamy poetów z Wielkopolski  
 

 

W połowie grudnia ogłoszono wyniki etapu szkolnego Gminnego Konkursu: 

„Znamy poetów z Wielkopolski”. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu 

przechodzą trzy osoby (konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Marii Magdaleny 

Pocgaj) i 2 osoby (konkurs recytatorski). 

Konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Marii Magdaleny Pocgaj: 

I miejsce – Maria Krajewicz kl. VIIIb 

II miejsce – Joanna Gołowacz kl. VII a 

III miejsce – Bartłomiej Osmański kl. VIII a 

Konkurs recytatorski – wiersze Marii Magdaleny Pocgaj: 

I miejsce Wojciech Malecha kl. VII b 

II miejsce Zofia Pohl kl. VII b 

Gratulujmy zwycięzcom. Życzymy Wam powodzenia w kolejnym etapie 

konkursu. 
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Wyniki konkursu  Mój wieniec adwentowy  

 

Nagrodzeni uczniowie: 

I miejsce – Paulina Bączyk, klasa 7b, SP nr 2 

II miejsce – Paulina Walkowiak, klasa 7c, SP nr 1 

III miejsce – Natalia Kmieciak, klasa 8b, Sp nr 2 

Wyróżnienia: 

Oliwia Garbarek, klasa 7b, SP nr 2 

Krzysztof Częścik, klasa 7b, SP nr 1 

Aleksander Tomczak, klasa 7c, SP nr 1 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy 

 

Zbliżają się walentynki, zapraszamy więc uczniów naszej szkoły do konkursu na 

najpiękniejszy wiersz walentynkowy. Życzymy Wam  weny twórczej i z 

niecierpliwością czekamy na Wasze wiersze. 

Konkurs  odbywa   się    w  trzech  kategoriach  wiekowych:  klasy  I-III  szkoły 

podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VI –VIII szkoły 

podstawowej. Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do  napisania  utworu  

lirycznego oscylującego wokół uczuć, np. przyjaźni. Uczniowie: kl. I – III 

napiszą utwór liryczny składający się co najmniej z 8 wersów, kl. IV –VI 

napiszą utwór liryczny składający się co najmniej z 10 wersów, kl. VII VIII 

napiszą utwór liryczny składający się co najmniej z 12 wersów.  

Wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech 

wyrazów. Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza. Autor winien jest 

zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.  
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Komisja  konkursowa  oczekuje,  że  nadesłane  teksty  będą  oryginalne,  a  

autorzy wykorzystają swoją wiedzę na temat środków stylistycznych, które 

można zastosować w wierszu. Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy 

przesłać w formie załącznika najpóźniej do 27.01.2020 roku na adres:  

Wiersze oceniane będą przez Panie: Iwonę Hertig, Wiesławę Szubargę oraz 

jednego z uczniów klasy dziennikarskiej. 

 

 

Konkurs –  Maska karnawałowa  
Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 

2 do udziału w  Konkursie Plastycznym pod 

tytułem: „Maska karnawałowa”. 

Konkurs organizuje szkolna świetlica. Prace 

należało  oddać do 24 stycznia. 

 
 

SPORTOWE EMOCJE 
 

 

 

SKOKI  NARCIARSKIE 

Dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach od 

połowy XIX wieku. Jej celem jest wykonanie jak 

najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od 

progu skoczni. Ocenia się odległość uzyskaną przez 

zawodnika oraz styl skoku. Od 1924 roku skoki 

mężczyzn są konkurencją olimpijską (rozgrywane co 4 

lata, w lata parzyste). Mistrzostwa świata rozgrywane 

są od 1925 (co 2 lata,    

w lata nieparzyste). Od 1953 roku prestiżowy Turniej 

Czterech Skoczni (rozgrywany jest na przełomie 

grudnia i stycznia), 

Krystian - redaktor 

  a od 1979 roku cykl zawodów składających się na Puchar Świata (rozgrywane 

corocznie w okresie od listopada do marca). Rozgrywane są również 

mistrzostwa świata juniorów. 

    Od sezonu 2011/2012 w ramach Pucharu Świata rywalizują również 

kobiety. Od 2009 skoki kobiet weszły do programu mistrzostw świata, a w 2014 

skoki kobiet zadebiutowały w programie igrzysk olimpijskich. 

    Początki skoków w Polsce to rok 1908, kiedy to przeprowadzono 

konkurs skoków w Sławsku. Pierwsza z prawdziwego zdarzenia skocznia 
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powstała we Lwowie w 1910 roku. Natomiast pierwsza duża skocznia pojawiła 

się w dolinie Jaworzynce. Następna skocznia powstała na Krokwi w 

Zakopanem. 

    Pierwsze polskie sukcesy odnotowano w 1936 roku na IV Zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich w Garmisch - Partenkirchen, gdzie Stanisław Marusarz 

skoczył 73 i 75.5 metra i zajął 5. miejsce. 

    Zasady: 

  za każdy skok zawodnik otrzymuje: 

- punkty za odległość 

- noty za styl 

- bonus (dodatnie lub ujemne) 

Suma tych trzech liczb stanowi ocenę skoku. Ocena skoku nie może być 

ujemna, gdyż każdy skoczek w danej ocenie za oddanie skoku jest oceniany od 

0 do np. 20  

    Sprzęt: 

 Zawodnicy wyposażeni są w następujący sprzęt: 

- narty 

- wiązania 

- buty 

- kombinezon 

- kask 

- gogle 

- rękawice. 

 

 

Przysłowia na styczeń 
 

Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato burzliwe z deszczami. 

 

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają to im w maju dzioby zamarzają. 

 

Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



*** Dwójeczka*** 
 

 12 

 
 

KRZYŻÓWKI TROJACZKI Z „Ó” 
 

Z liter w kolorowych polach należy ułożyć 

rozwiązanie – nazwę zwierzęcia. 

 
Justyna - redaktor 

 

                   

 
  1.   

   

 

   

1.
    2.

  
 2.    3. 

 
 

   

 

       
      

 
 

   

 

       
      

 
      

3.
      

4.
 

      
            

       
            

 

Poziomo:       Poziomo: 

2. Pojazd niemowlaka     1. Małe czoło  

4. Ptak, który ćwierka      3. Kolor świnki 

Pionowo:       Pionowo: 

1. Długi u bociana      1. Np. kościelny 

2. Godny  naśladowania  2.Grupa wspólnie przemieszczających się 

3.Władca w kartach  pojazdów 
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3.

               

 
1.

      
             

       
             

       
             

 
2.

      
             

       
             

       
             

       
             

 

 

 

Poziomo:       

1. Przeciwieństwo długiej 

2. Jedynka, dwójka, …, czwórka 

Pionowo: 

1. Przeciwieństwo zgody 

2. Mała skóra 

 

 

HASŁO:   _   _   _   _   _   _ 

 

 

Przysłowia na styczeń 

 

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

 



*** Dwójeczka*** 
 

 14 

Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi 

 

To jest smaczne 
 

ŚPIĄCE JABŁUSZKO (6-8 sztuk) 

       Składniki na sos malinowy: 

         * 1 pudełko malin, 

           * pół szklanki cukru, 

           * 4 łyżki wody, 

           * 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 

 

           Składniki na sos waniliowy: 

        * budyń waniliowy w torebce,  

           * mleko 3,2%, 

           * pół kostki masła, 

 

Iga - redaktor 

 

 

  Składniki na śpiące jabłuszko: 

 * 6-8 małych jabłek , 

 * pół szklanki brązowego cukru (może być 

też biały). 

 

                                         

 

Przygotowanie:  

SOS MALINOWY 

Włóż do rondelka maliny i cukier. Postaw rondelek na małym ogniu i gotuj, 

dopóki maliny nie puszczą soku, a cukier się nie rozpuści. Przez cały czas 

mieszaj sos. Zestaw rondelek z gazu. Wlej do kubka 4 łyżki wody, dodaj mąkę i 

dokładnie zamieszaj. Postaw rondelek na małym ogniu, dodaj wodę z mąką i 

energicznie zamieszaj. Gotuj sos przez około 3 minuty, cały czas mieszając, by 

nie przywarł do dna. Sos możesz podawać ciepły lub zimny. 

SOS WANILIOWY 

Przygotuj budyń według przepisu. Uwaga! Żeby budyń miał konsystencję sosu, 

należy użyć większej ilości mleka. Jeśli budyń przygotowuje się z pół litra 

mleka, dodaj trzy czwarte litra mleka. Na koniec dodaj masło i dokładnie 

wymieszaj. Masło musi rozpuścić się i połączyć z budyniem. 

Śpiące jabłuszko 

Umyj jabłka, obierz ze skórki, ułóż na tacy i posyp cukrem. Jabłka piec w 

piekarniku w specjalnym naczyniu żaroodpornym lub na blasze do pieczenia (w 
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nagrzanym piekarniku około 20 minut, w temperaturze 180 stopni). Jabłka 

zdejmij ostrożnie z naczynia, ułóż na talerzykach lub w małych miseczkach. 

Polej sosem waniliowym i 2-3 łyżkami sosu malinowego. 

 

Humor z zeszytów szkolnych 
 

W roku 1768 Francja kupiła Korsykę - na trzy lata przed urodzeniem 

Napoleona, aby mieć pewność, że będzie on Francuzem. 

 

Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o 

krzemień a pod spod podkładali stare gazety. 

 

Kolej przewozi pasażerów, ludzi i cudzoziemców. 

 

"Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

 

Husaria to ciężka jazda z piórami na przełomie XVI i XVII w. 

 

Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne. 

 

W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa 

samochody. 

 

Będąc na drugim roku uniwersytetu, wybuchła wojna. 

 

https://www.dowcipy.pl/k/humor-z-zeszytow/p/5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Zofia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 
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