


 

Drodzy czytelnicy! 

Przedstawiamy Wam już trzeci  numer naszej gazetki szkolnej „Usta Augusta”. Minęło sporo czasu od wy-

dania grudniowego i przez ten czas troszkę się wydarzyło. Dlatego też w najnowszym numerze znajdziecie 

artykuły na temat świąt i wydarzeń, które już za nami. I tak dowiecie się jak spędzaliśmy czas zimą, która 

w tym roku była bardzo śnieżna i mroźna.  Sprawdziliśmy i napisaliśmy Wam o tym, jakie święta nietypo-

we możemy znaleźć w kalendarzu w lutym i w marcu oraz skąd się one wzięły. Nie zabrakło oczywiście 

historii chyba najsłynniejszego święta, które mamy w lutym, czyli Walentynek. A ponieważ w marcu ko-

lejną ważną okazją był Dzień Kobiet, z tej okazji dowiecie się kilku ciekawostek właśnie o paniach. W tym 

numerze Mateusz przygotował recenzję gry komputerowej. Wśród naszych uczniów jest zapewne sporo 

fanów gier dlatego mamy nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. A ponieważ już w najbliższą niedzielę 

Wielkanoc przedstawiliśmy Wam tradycje wielkanocne z naszego regionu. Aby rozruszać troszkę głowy 

zachęcamy Was ponownie do rozwiązania krzyżówki w języku angielskim. Mamy nadzieję, że dzięki temu 

potrenujecie troszkę i poznacie nowe słówka, które przydadzą się podczas lekcji. Zachęcamy Was cały 

czas do tego, abyście wysyłali pozdrowienia dla swoich kolegów i koleżanek oraz dzielili się swoją twór-

czością! Na koniec chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na te nadchodzące święta Wiel-

kanocy! Aby były spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze! 
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Zimowe Zabawy 

 

Tej zimy spadło naprawdę dużo śniegu, dawno nie było go aż tyle. Jaki rodzaj aktyw-

ności zimowych jest najbardziej lubiany: łyżwy, sanki a może jeszcze coś innego? 

 

Najpopularniejsze zimowe zabawy na świeżym powietrzu to zapewne lepienie bałwana, wyjście na sanki 

i budowa igloo, ale czy tylko to można robić zimą, kiedy jest śnieg?  Są też inne sposoby na zabawy  

w białym puchu. Poniżej pojawi się kilka propozycji oraz ich krótki opis: 

Sanki - ten rodzaj aktywności nie obejdzie się bez górki, nie musi ona być duża  

i oczywiście - sanek. Trzeba również pamiętać, że miejsce naszej zabawy nie powinno znajdywać się bli-

sko drogi! 

Bitwa na śnieżki - wystarczą dwie osoby, trochę przestrzeni i oczywiście śnieg. 

Labirynt śnieżny - potrzebujemy trochę miejsca i warstwę białego puchu. Na śniegu wydeptujemy labi-

rynt (kilka dróg, ale tylko jedna prowadząca do wyjścia). 

Łyżwy - potrzebne są łyżwy oraz powierzchnia pokryta lodem, a taką znajdziemy na lodowisku. Niebez-

piecznie jest jeździć po zamarzniętym jeziorze lub po innych nieprzystosowanych do tego miejscach! 

Zapytałam kilka osób o to, jak oni lubią spędzać wolny czas. Najwięcej osób odpowiedziało, że najlepiej 

jest wyjść na sanki. Kilka osób odpowiedziało, że najlepszym sposobem na spędzenie czasu po lekcjach 

jest pójście na łyżwy, inni wolą lepić bałwana i igloo, a jeszcze inni jeździć na nartach. Jak widać każdy 

inaczej gospodaruje wolnym czasem. 

Nicola Łopatowicz 

 



Kalendarz nietypowych świąt 

 

Wiedzieliście, że w Polsce obchodzimy święta takie jak 

dzień kota, czy dzień bitej śmietany? Takie święta można 

znaleźć w kalendarzu nietypowych świąt. Zainteresowa-

ło cię? Koniecznie musisz przeczytać ten artykuł. 

 

Zapewne słyszeliście już o kalendarzu nietypowych Świąt. Jeśli nie to wyjaśniam, że jest to zbiór 

wszystkich ,,dziwnych,, wydarzeń, które nie znalazły swojego miejsca w zwykłym kalendarzu. Niektóre  

z nich są bardzo ciekawe lub nawet śmieszne. Poszczególne święta są także bardzo hucznie obchodzone  

w różnych krajach. Niektóre z nich zostały ustanowione całkiem niedawno, inne funkcjonują od dawna. 

Luty jest to miesiąc w którym bardzo dużo się dzieje jeśli chodzi o nietypowe święta. Nietypowym 

świętem, które obchodzone jest siedemnastego lutego jest dzień kota. Wywołuje on sporo emocji wśród 

wielbicieli tych czteronożnych zwierzaków. W Polsce pierwsze obchody świętowania tego dnia miały 

miejsce w 2006 roku. Po raz pierwszy obchodzony był siedem lat temu w Łodzi. W centrum handlowym 

akcję pod hasłem „Rasowce - Dachowcom” połączono z wystawą kotów. Hodowcy zebrali pieniądze, któ-

re zostały przekazane na rzecz bezdomnych zwierząt.  

Zaś dwudziestego czwartego lutego obchodziliśmy tak zwany ,,Dzień niespodziewanego całusa”. 

By to święto miało jakikolwiek sens, można było dać całusa komuś, kto się tego wcale nie spodziewał. 

Natomiast 25 lutego obchodzony był dzień tosta. Co ciekawe piątego lutego obchodzony był światowy 

dzień Nutelli. W to słodkie święto wypada urozmaicić nasz deser czekoladowym przysmakiem. Bardzo 

ważny był też Międzynarodowy dzień języka ojczystego, który przypadł dwudziestego pierwszego lutego 

i przypomniał, abyśmy dbali o najpiękniejszy język na świecie, czyli język ojczysty. Warto korzystać  

z takiego kalendarza i być na bieżąco z nietypowymi świętami.  

 

                                                                Paulina Zerbst 



Walentynki 
 

14 lutego już za nami, lecz i tak luty przez większość populacji będzie kojarzony  

z Walentynkami. Nie wszyscy jednak wiedzą skąd przyszedł ten zwyczaj i jaki był  

jego początek. A najważniejsze pytanie: “Jak nasza szkoła obchodziła te niezwykłe 

wydarzenie?” 

 

Historia 

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające na dzień 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego 

dnia. Św. Walenty żył w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II, który zakazał młodym 

mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Zo-

stał za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później 

udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla 

córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego". Właśnie przez to wydarzenie zaczęto pisać mi-

łosne listy (często pisane prozą). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywa-

nia się drobnymi upominkami.  

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północ-

na i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później. Do Polski obchody walentynkowe 

trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w la-

tach 90. XX wieku. Przodkiem tego święta w Polsce były słowiańskie "Kupały" obchodzone 22 czerwca, 

w pierwszy dzień lata. W tę noc miał kwitnąć kwiat paproci, którego odnalezienie oznaczało pomyślność. 

Święto Kupały zaczynało się od rozpalenia ognisk za pomocą płonącego drewnianego koła od wozu, 

przetaczanego od ogniska do ogniska. Wszędzie pojawiały się wówczas łuny i łańcuchy ogni. Uczestnicy 

obrzędów tańczyli wokół płonących stosów i przeskakiwali przez nie wierząc, że uchroni ich to przed nie-

szczęściami. Panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawale-

rów, stosowały magiczne sposoby, np. wrzucały im do herbaty 

kostkę cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą.  



Audycja walentynkowo- muzyczna 

W piątek, 12 lutego o 18:00 odbyła się walentynkowa audycja muzyczna na platformie MS Teams w ze-

spole „Życzliwość- daj się wkręcić”. Organizatorka audycji podczas spotkania wyświetlała piosenki  

z oznaczeniami dla uczniów, a także nauczycieli. Gdy wszystkie utwory zostały wysłuchane, uczestnicy 

audycji na bieżąco wysyłali linki do różnych piosenek, które także na bieżąco były wyświetlane. Cała ak-

cja skończyła się około godziny 19:30. 

Na koniec przedstawiam Wam wiersz jednego z redaktorów naszej gazetki szkolnej Mateusza Jegorowa, 

który już kilka razy zaszczycał nas swoimi tworami. 

 

„Walentynki” 

Słońce wstaje, Księżycowi całusa daje, 

Bo samotności mówimy nie! 

Czy to chłopak czy dziewczyna, 

Czy to... ktoś czy to ktosia, 

Czy to Jaś czy to Zosia... 

Może ktoś jest sam, 

Każdemu miłości dam! 

Taki dzień, miłości dzień, 

Niech samotnych zniknie cień, 

Bo na to każdy zasługuje, 

Niech każdy miłości spróbuje! 

Smutki żale i nienawiści, 

Czy miłości pełnej kiści, 

Najważniejsze to jest to, 

Żeby precz smutki i zło! 

Choć nie każdy to posiada, 

To i tak chłopak przy dziewczynie zmysły postrada, 

Mówmy głośno jak parada, 

Że walentynki już nie lada! 

                                                                                                                             

Lama 



Czego nie wiesz o kobietach? 
Trochę wyskakujemy z stereotypowymi ciekawostkami o kobietach. Co wiedziałeś/aś 

a czego nie wiedziałeś/aś o kobietach? 

Ból 

Kanadyjscy uczeni udowodnili, iż próg tolerancji bólu u kobiet jest o dziewięć razy większy niż u męż-

czyzn. Skąd wynika tak wielka różnica? Uwarunkowane to jest naturą oraz ewolucją. Związane jest to  

z wydawaniem na świat potomstwa przez kobiety. Ponadto przedstawicielki płci pięknej szybciej zapo-

minają o bólu, które doświadczyły niż u mężczyzn. 

Kolory 

W zależności od płci ludzie inaczej widzą przedmioty względem koloru, jeśli chodzi o odcień. Jeśli się 

zagłębimy w te kwestie to dowiemy, że kobiety widzą szerszą gamę koloru. Jest to bezpośrednio związa-

ne z chromosomami X, które kobiety mają dwa, a mężczyźni tylko jeden. 

Serce 

Serce kobiety jest mniejsze od serca mężczyzny. Męskie serce ma aż 330 g natomiast  

u kobiet ma 250 g, dlatego też serce płci pięknej bije szybciej niż u mężczyzny. Dzieje się to by zrekom-

pensować braki. Każdego dnia przeciętna kobieta nieświadomie nakłada na siebie około 515 chemika-

liów. Chodzi o dezodoranty, szampony, odżywki, kremy nawilżające i inne produkty kosmetyczne. 

Większość jest nieszkodliwa, lecz zawsze warto zerknąć na skład czy nie ma przypadkiem toksyn. 

Rozmowa  

To prawda, iż kobiety rozmawiają więcej od mężczyzn. Według amerykańskiego badania  

z 2013 roku, przeciętnie kobieta wypowiada 20 000 słów dziennie. Jest to trzynaście tysięcy więcej od 

typowego faceta. Za tą gadatliwość jest odpowiedzialny gen FOXP2. 

Walka o prawa kobiet 

Niektórym wydaje się, że walka o prawa kobiet jest skończona. Niestety według statystyk UNICEF-u  

z 2014 roku, aż 250 milionów żyjących kobiet wyszło za mąż mając mniej niż piętnaście lat. 38% procent 

zamordowanych kobiet zostało zabitych przez swojego partnera, a jedna dziesiąta doświadczyła przemo-

cy na tle seksualnym. 

Boginie  

Bóg - zazwyczaj przedstawiany jest jako brodaty pan. W historii jednak poznaliśmy wiele nadzwyczaj-

nych bogiń. Kali była hinduską boginią czasu i śmierci. Nie jest to miła kobieta, przeraża swoim wyglą-

dem, a zabitych wrogów pożera. Ugarycka bogini Aszera była przez niektórych izraelitów czczona jako 

małżonka Jahwe.  

Lama 



21 marca mieliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji Mateusz 

napisał dla Was kolejny wiersz :)  

 

CO SIĘ STAŁO Z PANEM BAŁWANEM? 

 

Zaginął Pan Bałwan, 

Rysopis nam dobrze znany: 

Biały, okrągły, w szalik ubrany. 

Garnek na głowie, marchew zamiast nosa, 

Oczy z węgielków i stopa bosa. 

Szukam go wszędzie cały w rozpaczy, 

Bo mój przyjaciel dużo dla mnie znaczy. 

Cóż z nim się stało? 

Może go na Syberię wywiało? 

Może go porwali? 

Czy go... ugotowali?! 

Dopiero co niedawno go ulepiłem, 

I go... zgubiłem... 

Choć rozmowny nie był za wiele, 

Ale wspierał jak... przyjaciele. 

A przyjaciel to skarb wielki, 

Który będzie z tobą na wielki. 

Choć bywał zimny i chłodny, 

To bywał też pogodny... 

Psssstttt... nie mówcie nikomu, 

Ale do Rzymu chciał uciec po kryjomu! 

Być może tam wyruszył... 

Być może... nigdy go nie spotkam... 

 

Mateusz „Jegi” Jegorow 



Tradycje wielkanocne  

 Niedługo Wielkanoc warto więc przypomnieć sobie tradycje związane  

z tym świętem. A może nawet poznać zwyczaje z innych części Polski oraz świata?   

 

Zapewne najbardziej znaną tradycją wielkanocną jest malowanie pisanek lub świecenie święconki. Są to 

tradycje znane mieszkańcom całej Polski. Tak jak Lany Poniedziałek. Ale są też zwyczaje związane z da-

nymi regionami. Na przykład w województwie łódzkim w Lany Poniedziałek psika się głowę perfumami. 

Natomiast na Śląsku połyka się bazie. Mówi się tam, że wpływa to pozytywnie na funkcjonowanie żołąd-

ka. W naszym regionie bardzo popularne były wydrapywane pisanki. Bardzo znana jest tak-

że ,,zabawa’’ wielkanocna, gdzie dwie osoby stukają jajkiem w jajko. i kogo pęknie ten przegrywa. 

Teraz chciałabym opowiedzieć o tradycjach wielkanocnych, które są w różnych częściach świata. 

W Finlandii jest zwyczaj atakowania przez małe czarownice. Chodzi w tym o to, że dzieci przebierają się 

za czarownice, pukają do drzwi sąsiadów i rzucają na nich czar. Nie jest to klątwa, lecz po prostu inny spo-

sób złożenia życzeń. We Francji jest tradycja związana z omletem. Co roku w Wielkanocny poniedziałek 

mieszkańcy miasteczka Haux spotykają się i robią gigantycznego omleta dla całego miasta. Natomiast  

w Grecji Wielkanoc jest obchodzona z dużym hukiem. Co roku w Wielką Sobotę, dzień zaczyna się od tra-

dycyjnego „rzutu pulą”. Oznacza to, że ludzie zrzucają z okien garnki, patelnie oraz inne wyroby garncar-

skie, rozbijając je na ulicy. Zwyczaj ten jest podpatrzony od Wenecjan, którzy również lubią, wyrzucać 

przedmioty przez okno i w Nowy Rok, pozbywają się w ten sposób startych przedmiotów.  

To jest tylko bardzo mały wycinek tradycji wielkanocnych, które są popularne w różnych  świata. Mam 

nadzieję, że wszystkie przedstawione przeze mnie bardzo się Wam spodobają. Na koniec chciałabym ży-

czyć wszystkim wesołych świąt wielkanocnych!  

Nicola Łopatowicz 



„Hybryd zwierząt”  

recenzja gry 

 

 

 

Gra, o której chciałbym Wam opowiedzieć w tym wydaniu naszej gazetki to hybryda 

gier survivalowych i przygodowych. Ale mówię, że części tych gatunków. Mieszanina 

niejednorodna. 

 Myślę, że troszkę więc was zaskoczyłem tym, że w marcowym wydaniu naszej gazetki nie zrobiłem 

recenzji książki ani filmu. Po prostu... filmów często nie oglądam.  Gra jest podobno (bo szczerze przed 

nazwą studia jest „Menu music by”) produkcji Metronomix Studios. Można w nią grać na telefonie z  an-

droidem. Chciałbym zrobić recenzję gry darmowej i bardzo dostępnej (na telefon, bo nie każdy ma kom-

puter bądź konsolę) aby każdy z Was mógł ją wypróbować jeśli będziecie mieli na to ochotę. 

 Cała zabawa zaczyna się oczywiście od stworzenia postaci! Postanowiłem, że zrobię mieszankę 

TREX’a i człowieczka. Wyszła mi dwunożna jaszczurka. Można sobie tu testować i mieszać co się ze-

chce. Pierwsze co zobaczysz, to swojego potworka na kamiennej platformie. Na początku pozbieraj paty-

ki i stwórz drewniany kilof. Później pozbieraj w okolicy trochę kamieni, ale nie zapomnij o zwiększaniu 

swojego poziomu! Mógłbyś go wykorzystać później podczas swojej gry. Na pewnym etapie można roz-

począć budowę własnego miasta! Według mnie lepiej wygląda miasto zbudowane z kamiennych ścian, 

 a nie z drewnianych, ale to zajmuje troszkę czasu. Fajne jest to, że jest tryb Multiplayer, który polega na 

tym, że możecie grać w kilka osób. Można dzięki temu dodać kolegę  do swego świata (wystarczy wpisać 

jego nick żeby go dodać do znajomych). 

 Jak więc mógłbym tą grę ocenić? Dużym plusem jest przyjemna (wręcz spokojna) grafika i to, że 

gra jest łatwa do ogarnięcia. Interfejs też jest łatwy. Niestety posiada reklamy i skrzynki za reklamy.  

Z nich niestety tylko tą drogą można w szybki sposób zarobić monety. Co jest chyba najgorszą rzeczą  

w niej to zablokowane przedmioty takie jak: pool Table, clothing Display, Music Box, 30-day land Cla-

im, Karaoke Game, Custom Statue i teleporter. 

 Komu mógłbym polecić tę grę? Na pewno nie graczom, którzy lubią szybkie gry ani tym, którzy 

lubią strzelanki. Nie ma tu broni dystansowych do craftowania... Za to magiczne powery już owszem. 

Jednakże bardzo polecam zagrać w „Hybryd zwierząt”. 

 

Mateusz „Jegi” Jegorow 



Krzyżówka luty - marzec 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując hasła w języku angielskim. Pytania do haseł  

znajdziecie na kolejnej stronie. 

 

Gimnastyka mózgu. 

                 Trochę rozrywki 
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