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 Jak  to  jest  być  uczniem  cudzoziemskim  w  szkole  w  Wohyniu?

Opowieść Khadiży Tsitskievy.

Jestem  uczennicą  klasy  piątej  w  Szkole  Podstawowej  w  Wohyniu.

Chciałabym opowiedzieć swoją historię.

   Do Polski przyjechałam z rodziną w 2013 roku. Miałam wtedy cztery

lata. Niewiele pamiętam z tego okresu. Pamiętam za to dobrze pierwsze

dni w szkole. Trochę się denerwowałam, bo nie wiedziałam, gdzie mam iść,

gdzie jest moja klasa. Było bardzo fajnie, bo poznałam dużo dzieci i swoją

wychowawczynię. Bardzo pomagała mi pani Zenia. Gdy się denerwowałam,

bo nie znałam dobrze języka polskiego, uspokajała mnie i pomagała dobrać

słowa. Jeszcze przed przyjściem do szkoły uczyłam się języka polskiego,

interesowałam  się  wszystkim.  Uczęszczałam  na  zajęcia  prowadzone

w Ośrodku,  uczyłam się alfabetu. Najszybciej uczyłam się,  rozmawiając

z różnymi osobami pracującymi w Ośrodku. Pomagali mi bracia, rodzice,

którzy też szybko uczyli się nowego języka. 

Mam wiele planów na dorosłe życie. Chciałabym wykonywać pracę, która

sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję.

 
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz kasztanowiec?  -Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów nie będzie?   -EEE To ja poczekam.

Polonistka pyta Arturka:
-Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
-Nie mam pojęcia. A czy pani wie, kim są Janek, Franek i Zbyszek?
- Nie wiem-odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?     (Jakub Grzesiak)



Rozmowa z Izabelą Mackiewicz, uczennicą 
klasy VIII w Zespole Szkół im. Unitów 
Podlaskich w Wohyniu, autorką 
przygotowywanej wystawy prac plastycznych.

1. W jakim wieku zaczęłaś malować?
 Od zawsze się tym interesuję.
2. Czy malowanie to twoja jedyna pasja? Może 
grasz na instrumencie muzycznym?
Zaczęłam grać na gitarze, ale muzyka nie jest dla 
mnie najważniejsza.
3. Czy lubisz książki (czytać/pisać)?

Wolę czytać.
4. Skąd bierzesz pomysły do swoich prac?
Większość pomysłów biorę z natury.
5. Jakie są Twoje marzenia?

Marzę o spokoju, dobrej stabilnej pracy, rodzinie 
i podróżach.
6. Czym się interesujesz?
Interesuje mnie psychologia i kryminologia.
7. Ile w swojej karierze narysowałaś obrazów?
Nie wiem, ale jest ich bardzo
dużo.
8. Jaki przedmiot lubisz
najbardziej?
Mój ulubiony przedmiot to
biologia.
9. Kim chcesz zostać
w przyszłości?
Chciałabym zostać tatuażystką
lub psychologiem.
10. Co najczęściej robisz
w wolnym czasie?
Oczywiście rysuję.
11. Czy brałaś udział w konkursach plastycznych? 
Nigdy nie brałam udziału w konkursach.



12. Czy chodziłaś kiedyś na zajęcia rysunku?
Byłam na kilkudniowych kursach.
13.Czy próbowałaś tworzyć ilustracje
do opowiadań? 
Tak, jestem w trakcie przygotowywania ilustracji
do legendy.

    • Ulubiony kolor: żółty 
    • Najładniejsze imię żeńskie:  Maja
    • Najładniejsze imię męskie: Michael
    • Ulubiona potrawa: spaghetti
    • Ulubiony ubiór: Nie mam.
    • Ulubiony owoc jabłka
    • Ulubiona pora roku: lato
    • Ulubiony kwiat: fiołki
    • Ulubiony zespół/piosenkarz/piosenka: ABBA, Michael Jackson, Beat it

Gdybyś mogła poprosić złotą rybkę o spełnienie trzech życzeń, 
poprosiłabyś o...
    • .. pieniądze
    • .. spokojne życie
    • .. spełnienie zawodowe

Zdalnie rozmawiały z Izą: 

Tosia Panasiuk

 i Zosia Gadamska



Przepisy Babci Jadwigi
wybrane przez Justynkę Goluch

Śledzie proboszcza
Składniki:
700 g płatów śledziowych solonych ala matias
400 g marynowanych pieczarek lub innych grzybów ( waga po odsączeniu )
1 cebula, natka pietruszki, pieprz, 1/3 szklanki oleju, opcjonalnie 3-4 łyżki
octu
Przygotowanie: Śledzie moczymy w zimnej wodzie, zmieniając ją 2-3 razy.
Następnie  osuszamy  i  kroimy  na  kawałki.  Cebulę  kroimy  w  piórka
i sparzamy  ją  wrzątkiem.  Śledzie  pieczarki  cebula  i  natkę  mieszamy
z olejem.  Doprawiamy  pieprzem  do  smaku.  Opcjonalnie  możemy  dodać
do śledzi ocet.

Kuleczki rafaello
Składniki:
20 dag masła
1 szklanka cukru pudru
2 jaja
20 dag wiórków kokosowych
2 opakowania herbatników (2x 85)
5 dag orzechów laskowych
Przygotowanie:
Miękkie  masło  utrzeć  na  puszystą  masę,  cały  czas  ucierając,  dodając
cukier  puder  i  jaja.  Na  koniec  do  masy  dodać  wiórki  kokosowe  (około
5 łyżek wiórków odsypać) i wymieszać. Powstałą masę wstawić do lodówki
na 1 godzinę. Herbatniki pokruszyć, dodać do masy i wymieszać.
Z masy formować kuleczki wielkości orzecha włoskiego, w środek włożyć
orzech  laskowy.  Każdą  kuleczkę  obtoczyć  w  wiórkach  kokosowych
(wcześniej odsypanych) . Kuleczki schłodzić w lodówce.

Babka krajanka
Składniki:
30 dag cukru, 2 szklanki cukru pudru, 2 szklanki mąki
1 proszek do pieczenia, 8 jaj, zapach arakowy lub rumowy
Przygotowanie:  Tłuszcz  rozetrzeć  z  cukrem,  dodać  żółtka  po  jednym,
ucierając. Dodać mąkę, na koniec ubitą pianę z jajek (po trochu).



A to ciekawe…
Co się znajduje w kosmosie ?

Odpowiedzi  na  to  pytanie  poszukują  astronomowie,  czyli  naukowcy
badający kosmos. Mają oni coraz doskonalsze przyrządy, dzięki którym
odkrywają nowe galaktyki, gwiazdy, a nawet planety. 

Kosmos składa się z gazu i pyłu gwiezdnego, z nich z kolei zbudowane są
mgławice. Mgławice i miliardy gwiazd tworzą galaktyki, które są widoczne
na niebie. 

Za pomocą teleskopu można obserwować gwiazdy, czyli świecące obiekty,
które powstały z mgławic. Czas życia gwiazdy jest bardzo długi i składa się
z kilku etapów.

 Czerwony gigant to gwiazda, która ma miliardy lat.  Na pewnym etapie
odrzuca  ona  zewnętrzne  warstwy  i  staje  się  białym  karłem,  czyli
rozgrzanym  do  białości  jądrem  gwiazdy.  Niektóre  wyjątkowo  duże
gwiazdy pod koniec swojego życia stają się super Gigantami i wybuchają,
a to  zjawisko  nazywamy supernową  i  w  jego  wyniku  tworzy  się  czarna
dziura czyli przestrzeń, która pochłania materiał wokół siebie.

Zosia Gadamska

 
Przybiega dzieciak na stację benzynową  z kanistrem : 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
-Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 Pani od biologii pyta Jasia :
- Jasiu wymień mi pięć zwierząt, które mieszkają w Afryce.
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.

Zosia Gadamska



 

Dlaczego symbolem świąt Wielkanocnych jest…
ZAJĄCZEK-  Jest  kojarzony  z  płodnością,  a  co  za  tym  idzie  również
z wiosną. Historia ta sięga lat pogańskich i kultu Eostre, bogini płodności.
Zwyczaj  ten  został  wyparty  przez  chrześcijaństwo,  które  obchodziło
święto Zmartwychwstania.

JAJKO- Oznacza początek życia. W wielu krajach oznacza życia, miłość,
siłę i płodność. Łączy się z odwiecznym rytmem życia i śmierci, dnia i nocy,
odradzającej się przyrody.

PALMA-  Symbolizuje  zmartwychwstanie  i  nieśmiertelność  duszy,
zwycięstwa, męki oraz odkupienia.

ŚMIGUS  DYNGUS-  Głównie  polega  na  symbolicznym  biciu  witkami
wierzby  lub  palmami  po  nogach  i  oblewaniu  się  zimną  wodą,
co symbolizowało  wiosenne  oczyszczenie  z  brudu  i  chorób,
a w późniejszym  czasie  także  i  z  grzechu.  Dyngus  związany  był
z folklorystycznymi praktykami Słowian.

Baranek-  Jest  ważnym  symbolem  dla  chrześcijan,  ponieważ  oznacza
odkupienie grzesznikom i przezwyciężenie zła. Najczęściej jest w postaci
słodkiej figurki, czekoladowej albo cukrowej.

Tosia Panasiuk



Hej, jestem Gabrysia. Opowiem Wam o moich tradycjach
wielkanocnych.

Co  roku  w  moim  domu  Święta
Wielkanocne zaczynają się od robienia
porządków  przez  mamę,  ale  razem
z siostrą staramy się jej pomagać.

Tata, który pracuje za granicą,
przyjeżdża przeważnie w sobotę przed
Niedzielą Palmową, więc wszyscy razem

idziemy poświęcić palmę do kościoła.

Przez cały tydzień korzystamy, że jesteśmy wszyscy razem
i  możemy  spędzić  fajnie  czas  podczas  ubierania  domu
poprzez stawianie różnych ozdób świątecznych.

W  Wielki  Piątek  idziemy
do kościoła,  a  potem  zabieramy  się
do robienia  pięknych  pisanek,  które
w sobotę  razem  z  pokarmem zaniesiemy

do święcenia.
W koszyczku, nie
może  zabraknąć
baranka, jajek, babki, chleba.



W Niedzielę, kiedy moi dziadkowie też
już przyjadą z zagranicy, jemy wspólne
śniadanie,  podczas  którego  składamy
sobie życzenia.

 Obiadową  porą  jedziemy  do  drugich  dziadków  i  tam
spotykamy się z resztą rodziny, razem z moimi kuzynami
czekamy na prezenty od zajączka.

Natomiast  następnego
dnia  w  poniedziałek
wszystko  wygląda  prawie
tak samo, tylko  że  wszyscy oblewamy się
wodą,  przy  czym  jest  świetna  zabawa
i dużo śmiechu.

Niestety, w tym roku przez pandemię święta, jak i rok temu, nie będą tak
wesołe, rodzinne i nie ma w nich tyle uroku jak wcześniej.

Hej,  jestem  Kasia.  Dziś  opowiem  Wam  o  moich  tradycjach
wielkanocnych.

 Rano jedziemy do babci i malujemy jajka, każdy swój wzorek.

Potem jemy barszcz.

 Wcześniej  szliśmy  do  kościoła,
aby poświęcić  jajka,  kiełbaskę,  sól  i  pieprz
oraz takie inne. 



Po  poświęceniu   wracamy   do  domu  i  chwilę  siedzimy,  jemy  śniadanie
wielkanocne.

Potem wychodzimy na dwór, ponieważ
zajączek  schował  słodycze,  a po   ich
znalezieniu wracamy do domu.

 Gabrysia Dołęgowska

 oraz

 Kasia Grzywaczewska

z klasy 4a 

Milena   Trościańczyk
i Odeta Belniak

kl. 4a



Róża Kazubek i Marysia  Rożen, kl. 4a
                                                                          
                                                                          
Nauczyciel pyta Agatkę: -W jaki sposób można uzyskać światło dzięki 
wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okna, panie profesorze.

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy zdanie: „Nigdy nie 
będę mówił do nauczyciela -Ty"
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, a 200 razy?-pyta zdziwiony 
nauczyciel.
-Bo bardzo cię lubię, Andrzeju.

Rozmowa ucznia z nauczycielem.
- Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację, moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych
ocen.

Jakub Grzesiak



Jestem Kacper. Opowiem wam, czego się dowiedziałem z Internetu
i od moich dziadków o Świętach Wielkanocnych.

Wielkanoc przypada na okres równonocy wiosennej, dlatego też od dawna
uważa się, że to niezwykły moment. To czas odrodzenia, nadziei, miłości
i zwycięstwa  światła  nad  ciemnością.  Dawne  rytuały,  przesądy
oraz zwyczaje  były  związane  z  wiosennymi,  wielkanocnymi  symbolami,
m.in.  jajkami,  wodą  i  chlebem.  Niektóre  z  nich  w  szczątkowej  formie
przetrwały do dziś. Można je traktować z przymrużeniem oka, ale warto
znać  –  są  w  końcu  częścią  naszej  tradycji.  Oto wielkanocne
wróżby, przesądy  i  zwyczaje,  które  od  wieków związane  są  z  czasem
wiosennego odrodzenia.

Od dziadków dowiedziałem się, że do domów, w których mieszkały panny,
wrzucano wiadra z popiołem, aby ,,miały co robić.” 

 Młodzi  chłopcy  np.  rozbierali  wozy  i  wciągali  je  na  dach  stodoły
lub malowali okna słoniną, a nawet potrafili wpuścić do domu wróbla.

W   połowie  postu  (przebijanie  postu)  młodzi  mężczyźni,  zwłaszcza
na terenach wiejskich, robili  (i  robią nadal)  różne psikusy.  Tam, gdzie
mieszkały młode panny, np. malowali okna na biało.

Niektóre tradycje są do dziś, na przykład śmigus-dyngus, lecz teraz nie
oblewa się wiadrem z wodą, tylko np. pistoletami.

Kacper Kubajko, kl. 4a 

https://kobietamag.pl/przepisy-na-wielkanocne-jajka/


                                                                
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny.
- Kasiu, co ten wzór oznacza?  - To jest… Ojej, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!

-Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odrabianiu 
lekcji?- pyta ojciec syna.
- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy.

Jakub Grzesiak

Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta mają w domu. Uczniowie kolejno
odpowiadają: - Ja mam psa… - Ja kota… - U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:  - A my mamy kurczaka w zamrażarce…

 -Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka?
-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 

-Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też?
-Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 
 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?  -To bardzo mądre ptaki. Odlatują, 
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny.

 
 Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście we wrześniu wrócili 
do szkoły mądrzejsi.   - Nawzajem, proszę pana! 

W  szkole  pani  kazała  narysować  dzieciom  swoich  rodziców.  Po  chwili
podchodzi  do  małego  Jasia  i  pyta:-  Dlaczego  twój  tata  ma  niebieskie
włosy?  - Bo nie było łysej kredki.               
                                                                                         Róża Kazubek


