
      

 

„Co w trawie 

 piszczy” 
 

 

 

 

 

Redaguje Kółko Dziennikarskie 

Szkoły Podstawowej nr 209 

im. H. Ordonówny 

w Warszawie 



        1 

 
pamiętajmy o naszych bliskich 

 Wszystkich Świętych to dzień, w którym wspominamy zmarłych. Święto to ma wymiar 

społeczny, a ustanowił je papież Grzegorz IV w 837 roku. Pierwotnie uroczystość 

tę obchodzono w maju, który był miesiącem poświęconym zmarłym.  W 731 roku papież 

Grzegorz  III przeniósł święto z 13 maja na 1 listopada. Natomiast w 837 roku Grzegorz IV 

postanowił, że 1 listopad będzie dniem, w którym nie tylko wspominamy męczenników, ale 

wszystkich świętych Kościoła Katolickiego. Dzień Wszystkich Świętych celebrowany jest 

w Kościele przez odprawienie mszy świętej, podczas której księża mają na sobie białe szaty 

liturgiczne, symbolizujące radość i podniosły nastrój. Odbywa się ponadto uroczysta procesja 

na cmentarz i wspólna modlitwa nad grobami. 

  Obchodom Dnia Wszystkich Świętych towarzyszyło wiele obrzędów i zwyczajów, 

związanych z tym świętem. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj 

karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemię. W tym celu 

zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono 

się także z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych. Chleb w zależności od regionu 

posiadał swoją nazwę np. „Powałka”, „Petryczka”, „Zaduszka” lub „Chleb Umarłych”. 

Dzisiaj wszystkie te praktyki i ofiary zastąpione zostały nabożeństwami w kościołach, 

modlitwami, odwiedzaniem cmentarzy, kwiatami składanymi na mogiłach i płonącymi 

świecami.  

 Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym 

(2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych. Ponadto rozpoczyna ono 

oktawę Wszystkich Świętych (1-8 listopada), kiedy wierni mogą uzyskać odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami oraz odwiedzając cmentarze.   

 

 

Wiktoria Bajll, kl. IVd 
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 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 

na uroczystym apelu 6 listopada, uczniowie klasy IVd 

pod kierunkiem Pani Ewy Smereczyńskiej 

przedstawili inscenizację. Mogliśmy dowiedzieć się, 

że w XVIII w. Polska utraciła niepodległość 

i w krótkim czasie, w wyniku trzech rozbiorów, 

zniknęła z mapy Europy. Polacy próbowali odzyskać 

niezawisłość wzniecając kolejne powstania 

narodowe, wśród nich największe – listopadowe 

i styczniowe. Jednak, dopiero po 123 latach niewoli 

w 1918 r., dzięki Józefowi Piłsudskiemu i jego legionom utworzonym w czasie I wojny światowej, Polska 

odzyskała niepodległość i odrodziła się.  

 Przedstawienie wypełniły patriotyczne teksty i wiersze. Oprawę muzyczną, przygotowaną przez 

Panią Teresę Budzanowską, stanowiły pieśni narodowe i legionowe. Scenografia była w barwa 

narodowych – flagi, białe i czerwone znicze. Występujący uczniowie byli ubrani na galowo, z wpiętymi 

kotylionami, część z nich wystąpiła w kostiumach przygotowanych przez rodziców specjalnie 

na tę okazję. Całości dopełniał pokaz slajdów 

ilustrujących treść przedstawienia.  
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 Film Jana Komasy, twórcy kinowego przeboju „Sala 

Samobójców”, to zrealizowana z rozmachem opowieść o miłości, a także 

odwadze i poświęceniu, rozgrywająca się w czasie powstania warszawskiego. 

Stefan (Józef Pawłowski) i Biedronka (Zofia Wichłacz) poznali się w konspiracji 

i zakochali się w  sobie od pierwszego wejrzenia. Ale nie jest im dane długo 

cieszyć się pierwszą miłością. 1 sierpnia 1944 roku, wraz z przyjaciółmi, trafiają 

pod komendę charyzmatycznego Kobry (Tomasz Schuchardt). 

Stefan i Biedronka, jako żołnierze jednego z najdzielniejszych oddziałów 

powstania, przejdą krwawy szlak bojowy, a ich uczucie zostanie wystawione na najcięższą z prób w obliczu 

grozy i okrucieństwa wojny w scenerii płonącego miasta. Jak mówił jeszcze w sierpniu 2012, współautor 

scenariusza i reżyser Jan Komasa – „Ten scenariusz to przede wszystkim uczuciowy trójkąt. Chłopak nazywa się 

Stefan, dziewczyny Kama i Biedronka. Obserwujemy, co się dzieje z nimi i z ich przyjaciółmi przy zgrupowaniu 

„Radosław”, które ruszyło z Woli, a potem przeszło przez miasto i skończyło działania na Czerniakowie.” 

Na podstawie scenariusza filmu Marcin Mastalerz napisał powieść rozwijającą i tłumaczącą wiele filmowych 

wątków. Książka została wydana przez wydawnictwo PWN 1 września 2014 roku, ponad dwa tygodnie przed 

premierą filmu (19 września). Publikację wzbogaca ponad 120 fotosów z filmu oraz dołączona do całego 

nakładu płyta DVD o kulisach realizacji „Miasta 44”. 

 

Alexandra Roguszewska, kl. IVa 
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Wycieczka do „Miasta Brygidy” 

 
Tegoroczne letnie wakacje spędziłam na Mazurach. 

W trakcie tego pobytu pojechałam  do miejscowości 
Mamerki, gdzie mieszczą się jedne z największych 
niezniszczonych bunkrów niemieckich z czasów II wojny 
światowej w Europie. Kompleks budynków nosił 
kryptonim „Miasto Brygidy”. Miejsce to odwiedzali 
między innymi Hitler (dwukrotnie) i Mussolini.  

W czasie wojny mieściła się w nich kwatera 
niemieckiego dowództwa wojsk lądowych na froncie 
wschodnim. W bunkrach można było zobaczyć: pokoje 
dowództwa, pomieszczenie radiostacji, maszynę 
szyfrującą Enigmę, broń, manekiny w mundurach wojsk 
niemieckich, radzieckich i polskich oraz makietę „Miasta 
Brygidy” z okresu II wojny świtowej.  Pokazano też niewielki fragment repliki bursztynowej komnaty, która, 
jak głosi jedna z legend, miała być tam ukryta. Widziałam też koszary, czyli pokoje, w których mieszkali 
żołnierze Wermachtu. Nieopodal największych zachowanych bunkrów mieści się Muzeum Kanału 
Mazurskiego. Wewnątrz eksponowane są repliki tajnej broni Hitlera: rakiety V-2, pojazdu latającego 
Haunebu III i samolotu odrzutowego Horten Ho-229, oraz zrekonstruowane wnętrze niemieckiego okrętu 
podwodnego U-boot. Jeżeli kiedykolwiek będziecie na Mazurach, koniecznie wybierzcie się do Mamerek – 
to bardzo ciekawe miejsce! 

Maria Zalewska, kl. IVa 
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Tajemnice naszego ciała 
 

Łzy  
Kiedy jest nam smutno, coś nas bardzo boli lub 
wystraszymy się nie na żarty, wtedy z naszych oczu 
wydobywa się tajemniczy płyn. Co to takiego i skąd się 
bierze? 
Za produkcję łez odpowiadają gruczoły łzowe, które 
doprowadzają je do naszych oczu specjalnymi kanalikami. 
Płyn ten jest niezbędny, aby nawilżać naszą gałkę oczną, 
zabijać bakterie i wypłukiwać zanieczyszczenia. Łzy składają 
się głównie z wody, małej ilości soli i białek. Mrugając 
powiekami, rozprowadzamy łzy po całej gałce ocznej, 
nieustannie ją nawilżając. Jeżeli wpadnie nam do oka 
muszka lub paproszek, oko zaczyna łzawić, aby pozbyć się 
nieproszonego gościa. 
 

Linie papilarne 
Gdy jesteśmy jeszcze w brzuszku mamy, nasze ciało 
rozwija się i nabiera charakterystycznych cech, dzięki 
którym każdy człowiek jest niepowtarzalny. Nawet 
bliźnięta jednojajowe różnią się od siebie, chociaż 
czasem nie widać tego na pierwszy rzut oka. Jednym 
ze szczegółów, dzięki którym można rozróżniać ludzi, są 
właśnie linie papilarne. Kiedy przyjrzysz się np. swoim 
rękom, zobaczysz siateczkę linii. Takie bruzdy znajdują 
się na opuszkach palców rąk i stóp, wewnętrznej 
powierzchni dłoni i na wargach. Jeżeli chcesz je lepiej 
zobaczyć zamocz swój palec w tuszu, atramencie lub 

w farbie i odciśnij go na białej kartce. Taki stempelek (odcisk palca) pomaga często policjantom 
w schwytaniu przestępcy. Badaniem linii papilarnych zajmuje się daktyloskopia. 
 
Kolor skóry 
Nasze ciała wystawione są nieustannie na oddziaływanie promieni słonecznych. Są one bardzo 
potrzebne, gdyż pod ich wpływem w organizmie produkowana jest bardzo ważna witamina D. Jednak 
nadmiar promieniowania może być także szkodliwy i wywoływać poparzenia oraz groźne choroby, np. raka 
skóry. Skóra człowieka przystosowała się więc 
do warunków, w jakich żyli nasi przodkowie.  
Barwnik (pigment) odpowiadający za kolor skóry 
włosów i oczu – to melanina. Im więcej jej w naszej 
skórze, tym jest ona ciemniejsza. Melanina 
zabezpiecza przed szkodliwym promieniowaniem 
ultrafioletowym. Dlatego u ludzi zamieszkujących 
najgorętsze rejony Ziemi, skóra ma różne odcienie 
brązu. Im mniej słońca - tym skóra jaśniejsza. 
Możemy się o tym przekonać podczas opalania. 
 
 
                           Kasia Zawistowska, kl. IVc 
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Ciasto ZEBRA 
 
Składniki: 
5 całych jaj 
1,5szklanki cukru 

2,5 szklanki mąki 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 szklanka oleju  

1 szklanka gorącej wody 

2 duże łyżki kakao 

2 duże łyżki mąki ziemniaczanej 

- szczypta soli 

- zapach waniliowy 

 

 

 

Jaja dobrze utrzed z cukrem,przesiad mąkę z proszkiem do pieczenia,dodad zapach i szczyptę 

soli.Na koniec dodad olej i wodę. Dobrze wymieszad.Podzielid ciasto na dwie części. Do jednej 

dodad kakao,a do drugiej mąkę ziemniaczaną. Okrągłą blaszkę wysmarowad masłem, wyłożyd 

papierem do pieczeniai wysypad bułką tartą. Wlewad do niej naprzemian 2 - 3 łyżki ciasta jasnego  

iciemnego.Piec ok. 1 godziny w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C. Pod koniec pieczenia 

sprawdzid patyczkiem czy jest już gotowe. SMACZNEGO! 

 

        Oliwia Obuch,kl.IVd 

 

 

 

 

     

 Wiktoria Bajll, kl. IVd 

Wiecie, że przed tysiącami lat
starożytni Egipcjanie posługiwali się pismem 

obrazkowym zwanym hieroglifami?
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Wokół nas są miejsca pozornie zwyczajne, które 

mają swoją historię. Jednym z takich miejsc jest 

„Targowisko Wolumen”, które większość z nas mija 

codziennie w drodze do szkoły. W tej chwili trwa tutaj 

remont i przebudowa tego miejsca. Postanowiłam więc dowiedzieć się, jak wyglądało ono dawniej. 

Zapytałam mojego dziadka, który mieszka w tej okolicy od wielu lat, jak wyglądało to miejsce 

kiedyś. Dowiedziałam się, że na początku były 

tam pola, na których pasły się krowy. Później, 

w latach 60-tych XX wieku, było już targowisko 

ze sprzętem elektronicznym – jest to największa 

tego typu giełda elektroniczna w Europie! Mój tata 

powiedział mi, że następnie powstał w tym 

miejscu „perski jarmark”. Mój Tata chodził tam 

kupować trudno dostępne płyty, komiksy i książki. 

„Perski jarmark” odbywał się w niedziele, 

a w tygodniu sprzedawano owoce i warzywa. 

Tata pamięta również film „Trzej muszkieterowie”, który oglądał w letnim kinie zainstalowanym 

na terenie bazaru. 

 Obecnie, we wtorki i piątki odbywają się na Wolumenie targi owocowo–warzywne, 

a w soboty i niedziele giełda elektroniczna. Wiosną lubię chodzić z mamą na Wolumen 

po pierwsze truskawki, a jesienią po pachnące gruszki i jabłka. Wszystkich sympatyków dobrych 

polskich owoców, warzyw i innej żywności oraz elektroniki zapraszam do odwiedzin! 

 

 Maja Krasuska, kl. IVd  

widok przed przebudową 

w trakcie przebudowy 

tak ma wyglądać targowisko po przebudowie 
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My mamy Bazyliszka i Smoka Wawelskiego, Szkoci mają Potwora z Loch Ness. Mają też 

dowód na jego istnienie. Wyższość szkockiego stwora nad naszymi smokami jest m.in. taka,  

że Nessie ma własną stronę w internecie: www.nessie.co.uk. Poza tym jego historia 

przypomina setki innych legend, kultywowanych w każdym kraju – o duchach, smokach, 

kosmitach.  

 

Opowieść o Potworze z Loch Ness w 1934 roku nabrała jednak zupełnie nowego znaczenia. 

W tym roku bowiem ukazało się zdjęcie anonimowego autora, pokazujące potwora! A – jak 

każdy wie – fotografia nie kłamie , tym samym świat uzyskał dowód na istnienie 

tajemniczego zwierzęcia, zamieszkującego szkockie jezioro. Ta jedna fotografia wywołała 

trwającą kilkadziesiąt lat fascynację Nessie, pobudziła ruch turystyczny, ale i badania 

naukowe nad dziwnym żyjątkiem. Przybyło nie tylko świadków, którzy potwora widzieli,  

ale i naukowców, którzy jego istnienie udowadniali. Sytuacja odmieniła się dopiero w 1994 

roku. Wtedy bowiem Christian Spurling ogłosił, że autorem zdjęcia jest jego ojciec, „Duke” 

Wetherell, a fotografia przedstawia... drewniany model potwora, który jego ojciec 

własnoręcznie umieścił w jeziorze. Choć okazało się, że fotografia może kłamać, nadal  

na świecie jest wielu, którzy wierzą, że Nessie żyje... 
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 (znane też jako Jędrzejki lub 

Jędrzejówki) – wieczór wróżb 

odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona 

Szkocji, Grecji i Rosji. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie 

matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim 

odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano 

bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; 

w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach 

rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą 

młodzież obojga płci. 

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne 
Indywidualne: 

 Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi 

spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie). 

 Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej 

przyszły ukochany (powszechne). 

 Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego 

Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne). 

Zbiorowe: 

 Cień rzucany przez figurę odlaną z wosku. 

 Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał 

staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan 

zakonny. 

 Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie 

z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego 

wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp. 

 Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: 

ta, której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż. 

 Strona, od której zaszczekał pies miała być tą, z której nadejdzie przyszły 

małżonek. 

 Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały, którą zje jako pierwszą. 

 Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna do której 

gąsior najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Kujawach 

i w Małopolsce). 

 Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek 

został najpierw zjedzony jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Mazowszu). 

 Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. 

Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. 

Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast 

przekłuwali kartkę z imionami 

dziewczyn (wróżba nowoczesna, 

znana w całej Polsce). 
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Żołnierzyki uprawiające jogę 
Wynalazca zabawek, Dan Abramson, stworzył serię zabawkowych 
zielonych żołnierzyków uprawiających jogę. Mają one na celu 
zastąpienie agresywnych zabawek spokojnymi ludzikami promującymi 
pokój i wyciszenie. 

 

Mnożenie przez 9 na palcach 

Suma liczb jedności i dziesiątek wyniku z mnożenia przez 9 jest zawsze równa 9. 

Przy mnożeniu liczby n przez liczbę 9 zakrywamy n-ty palec i wynik odczytujemy 

następująco: palce po lewej stronie palca zakrytego oznaczają liczbę dziesiątek, 

zaś palce po prawej liczbę jedności wyniku. 

Katarzyna Zawistowska, kl.IVc 

 

No, co? Każdemu może się zdarzyć... 

Jaki procent liczby 15 stanowi liczba 8??? 
Hmm,… 

Rebus nr 1 

e, 
Rebus nr 2 
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 W sobotę 25 października członkowie kółka dziennikarskiego 

oraz chętni uczniowie klas czwartych wybrali się z Panią Ewą 

Smereczyńską do planetarium „Niebo Kopernika” w Centrum Nauki 

Kopernik. Byliśmy na seansie pt. ,,Ziemia, Księżyc i Słońce”. Podczas 

filmu dowiedzieliśmy się co się dzieje na astronomicznym niebie. 

Dlaczego Słońce świeci i do czego można je wykorzystać, jak 

zmieniają się pory dnia i roku. Opowiada on też o gwiazdozbiorach, podróżach kosmicznych 

i lądowaniu na Księżycu. Film  wyświetlany był na sferycznym ekranie otaczającym widownię 

ze wszystkich stron. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieliśmy wrażenie zanurzenia w wyświetlanym 

świecie, spotęgowane dodatkowo przez dźwięk z głośników rozmieszczonych dookoła kopuły. 

Przed filmem odbył się pokaz na żywo pt. „Głowa do góry”. Nasza koleżanka Jagoda Jaworowska 

z klasy 4d, za swoją astronomiczną wiedzę, została nagrodzona przez prowadzącego przypinaną 

plakietką i naklejką.  

 Potem poszliśmy na dach Centrum, gdzie urządzono ogród. Można tam przejść się 

ścieżkami przypominającymi nadrzeczny krajobraz ulegający erozji. Urozmaicają go kratery 

i najwyższe wzniesienie wyglądające jak wulkan. W rozmieszczonych po całym dachu donicach 

rośnie kilkadziesiąt gatunków bylin i krzewów, odpornych na trudne warunki wegetacji. 

To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka! 

Wiktoria Szczepańska, kl. IVb  
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Upcykling, upcycling – forma wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają materiały lub 

produkty o wyższej wartości niż przetwarzane surowce, lub bardziej przyjazne środowisku. Przykłady 

upcyklingu na zdjęciach w artykule „Dzieci Afryki” we wrześniowym numerze Gazetki i poniżej. 

Organizator: 

Fundacja Dar Edukacji z siedzibą w Łodzi, 

ul . mjr. H. Sucharskiego 3, 91-744 Łódź  

Czas trwania Konkursu 

wrzesień 2014 – maj 2015 r. 

Cele Konkursu (niektóre): 

 

 

atywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej, 

 

wanie nawyków 

segregacji śmieci. 

Główne zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 

upcyclingowego przedmiotu użytkowego. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu (termin: wrzesień 2014 r. – 

styczeń 2015 r.) zakłada przygotowanie przez drużynę projektu upcyclingowego przedmiotu codziennego 

użytku i przesłanie Organizatorowi tradycyjną drogą pocztową płyty z nagraniem maksymalnie 

5-minutowego filmu dotyczącego wykonanego projektu. Jury konkursu, w terminie do 28 lutego 2015 r. 

wybierze najlepsze prace upcyclingowe. Informacja o drużynach zakwalifikowanych do II etapu konkursu 

zostanie zamieszczona na stronie www.upcycling.edu.pl. Tam też, w zakładce „o projekcie”, znajdziecie 

szczegółowe informacje.  

http://www.upcycling.edu.pl/


      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie rebusów ze strony 10.: 1 – widokówka, 2 – Jedzmy owoce, bo są zdrowe. 

No, to pa... I pamiętaj, żebyś nie siusiał na chodniku... 


