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Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku 2022  

życzymy całej Społeczności laszej Czwórki:  
Panu Dyrektorowi, Pani Dyrektor,  

wszystkim lauczycielom, pracownikom szkoły  
oraz wszystkim uczniom 

- jak lajserdeczniej:  
spokoju, rodzinnego ciepła,  

smacznych pierników, kolorowej choinki,  
wielu cudownych prezentów,  

wypoczynku od pracy i szkoły,  
wielu sukcesów i kotywacji w ladchodzącym roku! 

 

klasa 2e  
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Dagmara Kwiatkowska, kl. 2e 

Dawanie sobie prezentów w świątecznym czasie jest jedną z najbardziej wyczekiwanych 

przez nas tradycji świątecznych. Podczas wybierania upominków dla swoich bliskich  

nie powinniśmy kierować się tym, co my chcielibyśmy dostać, ale warto zastanowić się,  

co mogłoby sprawić uśmiech obdarowanej przez nas osobie. Należy również pamiętać,  

że zwierzęta nie powinny być prezentem, zwierzę to nie rzecz.  

 Stworzyliśmy listę prezentów na święta, z myślą, że może to Was zainspirować.  

 skarpetki lub kubki świąteczne,  

 aparat analogowy; można taki sprzęt znaleźć w sklepach 

elektronicznych, na targach staroci lub stronach, które zajmują 

się sprzedażą aparatów,  

 płyty ulubionych zespołów i wykonawców,  

 koszulki z nadrukami specjalnie spersonalizowanymi,  

 butelka filtrująca wodę, która sprawia, że jesteśmy bardziej 

ekologiczni,  

 wykonana własnoręcznie biżuteria; można dodać motywy 

kojarzące nam się z daną osobą; prezenty własnoręczne zawsze 

są dobrym pomysłem, osoba obdarowana nimi na pewno 

będzie wdzięczna i będzie wiedziała, że te rzeczy były robione 

od serca, 
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 gry karciane - zawsze warto mieć pod ręką, jest 

to dobra alternatywa na przykład na przerwach 

szkolnych lub w podróży,  

 obudowa na telefon lub słuchawki, 

 klocki lego; każdy z nas ma w sobie wewnętrzne 

dziecko, klocki lego są świetnym pomysłem na 

urozmaicenie zimowych wieczorów,  

 aby umilić komuś mroźne dni, możemy dać 

kubek termiczny lub termos, jest to bardzo 

przydatna rzecz, szczególnie gdy za oknem 

mróz. 
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Andżelika Małyska, kl. 2e 
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W dzisiejszych czasach bardzo powszechny jest konsumpcjonizm, który szczególnie 

dotyczy jedzenia. Wynika on też z przekonań naszych krewnych, którzy gotują góry 

jedzenia w trosce o nas, mimo że nie jesteśmy w stanie zjeść takiej ilości i jest ono 

później wyrzucane.  

 Należy pamiętać, aby nie popaść w szał ,,świątecznej gorączki” i kupowania 

wszystkiego na raz. Warto zrobić listę składników, które będą nam potrzebne do 

wyżywienia naszych gości i dopiero wtedy udać się na zakupy. Dobrym sposobem, 

aby nie marnować tyle żywności, jest oddanie nadmiaru na przykład do Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta w Lublinie lub do Jadłodzielni. Dzięki temu 

przyczynimy się do pomocy osobom bezdomnym i samotnym, które nie mają 

wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół. 

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta 

ul. Królewska 17, ul. Zielona 3 

20-109 Lublin, 20-082 Lublin 

telefon: 815 321 269, 815 326 437 

Jadłodzielnia 

Aleje Tysiąclecia 2 

20-400 Lublin 

telefon: 888 844 666 
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Dominika Małyska, kl. 2e  
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SKŁADNIKI NA 50 – 60 SZTUK.  

 1/4 szklanki miodu  

 80 g masła  

 1/2 szklanki miałkiego brązowego cukru lub cukru pudru  

 1 jajko  

 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej  

 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

 1,5 – 2 łyżki przyprawy korzennej do piernika  

 opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao (jeśli lubicie, gdy pierniczki mają 

ciemniejszy kolor)  

 Miód, masło i cukier podgrzać w garnuszku i wymieszać, do rozpuszczenia się cukru, 

przestudzić. Dodać pozostałe składniki i wyrobić lub zmiksować.  Jeśli ciasto będzie 

zbyt sypkie dodać więcej płynnego miodu do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji  

i zmiksować. Jeśli ciasto będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie się lepiej wałkowało).  

 Wałkować na stolnicy na grubość 2 – 3 mm lekko podsypując mąką (grubsze 

pierniczki są bardziej miękkie po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o dowolnych 

kształtach i przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.  

 Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 8 – 10 minut  

w temperaturze 170 – 180ºC. Uważać, by nie piec za długo, będą zbyt kruche i będą 

miały posmak goryczy. Wyjąć z piekarnika, wystudzić na kratce. 

 
SPOŻYWAĆ W GRONIE PRZYJACIÓŁ LUB RODZINY,  

GDY W TLE SŁYCHAĆ ŚWIĄTECZNE PIOSENKI,  

A  WOKOŁO UNOSI SIĘ ZAPACH CHOINKI.  



 

8 

 



 

9 

Nr 2/2021 

DŻDŻYSTA NOC  

 

Co to Wigilia, gdy śnieg nie pada? 

Znowu niemoc nas opanowała, 

Staruszka w czerwonym kubraku 

Nie czekał nikt, prezenty kupiono. 

Każdy te święta przeżył po omacku 

Bo przecież święta, wtedy gdy chłodno. 

Dżdżysta noc, widok miłości nie jest mi obcy 

bo to przyjaciele, nie prezent, daje mi radości. 

 

Krystian Klimek, kl. 2e 

https://pl.freepik.com/wektory/zima  
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Gabriela Gołębiowska, Wiktoria Pasieczna, kl. 2e 

 Z 
giełk w mieście jest dzisiaj 

wyjątkowo natarczywy, może 

dlatego tak to odczuwam, bo mam okropną 

migrenę, a może dlatego, że stoję w okropnym 

korku rozmyślając o tym, co kupić rodzinie na 

święta i dostaję jeszcze gorszej migreny. Nie 

rozumiem, gdzie niby w tym wszystkim mam 

znaleźć ducha świąt, jak na razie znaleźć chcę 

tylko wolne miejsce na parkingu. 

 Znalezienie wolnego miejsca na parkingu 

uznaję za jeden z moich większych życiowych 

sukcesów, z równie ogromnym entuzjazmem, co 

wcześniej, przemierzam galerię handlową, która 

pełna jest spanikowanych ludzi, dekoracji 

świątecznych i klimatycznej muzyki dochodzącej  

z każdego sklepu. W ręce trzymam kilka pełnych 

toreb i przeklinam w duchu ciocię Agatę za to, że  

w tym roku zażyczyła sobie kwiatową wazę, która  

- jak to sama stwierdziła - idealnie będzie pasować 

do jej przedpokoju. Zapomniała tylko powiedzieć, 

że jej wymarzona waza mierzy prawie metr  

i praktycznie ciągnę za sobą torbę, w której jest 

waza. Wreszcie docieram do kawiarni, w kawie 

pokładam wszystkie swoje nadzieje na to, że 

niedługo będę spokojnie siedziała na kanapie  

w ciepłym mieszkaniu. Podchodzę do lady  

i zajmuję miejsce, a potem zamawiam swoją 

ulubioną kawę z podwójną ilością kofeiny. Prostuję 

plecy i oddycham z ulgą, gdy niepodziewanie 

słyszę głos dochodzący od mężczyzny siedzącego 

obok mnie. 

- Ciężki dzień? - pytanie zadaje niedbałym tonem, 

tak jakby wypowiadał te słowa kilkadziesiąt razy 

dziennie. 

- Jak widać. - odpowiadam i przyglądam się jego 

twarzy, która dalej jest obojętna i dość... nieludzka. 

Rysy twarzy ma ostre, a odcień skóry jest tak 

blady, że prawie przezroczysty. Jego oczy są 

mgliste i nieobecne, nie pasują do całokształtu jego 

osoby, wydają się dużo starsze niż reszta jego 

ciała.  

Odzywa się znowu tak samo zmęczonym głosem. 

 - Święta to naprawdę magiczny czas, nieprawdaż? 

Czas magii, miłej atmosfery i rodziny. - jest tak 

obojętny, że aż przerażający.  

- Czas pośpiechu, kłótni i udawania. Magię świąt 

czuć mogą małe dzieci, które wciąż wierzą  
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w Świętego Mikołaja. My jesteśmy już na to za 

starzy, a ta cała szopka to tylko tydzień stresu.  

- No tak, przecież przestałaś wierzyć w "tę szopkę" 

jako ośmiolatka, kiedy to twojemu wujkowi 

przebranemu za świętego Mikołaja przypadkiem 

spadła broda. Histeria trwała dobre pół godziny. 

Całkiem przyjemnie się na to patrzyło. - odpowiada, 

a mi po plecach przechodzi nieprzyjemny dreszcz: 

kim jest ten człowiek? 

- Kim jesteś? Skąd to wiesz? - pytam już całkiem 

obudzona, jednak kawa nie była mi potrzebna. 

- Wiesz, to jest dość proste, byłem z tobą w każde 

święta, co roku moja forma się zmienia, co roku 

coraz bardziej się starzeję z twojej winy, a nie 

powinienem, starzeję się, bo jestem twoim duchem 

świąt, jestem obrazem tego, co czujesz w okresie 

świątecznym. - mówi, a ja ledwo rejestruję, co się 

dzieje - Naprawdę jestem pełen podziwu, że wciąż 

istnieję, i dlatego właśnie tu jestem, póki istnieję, 

muszę jakoś przekonać cię do zmiany, a że nie 

mam siły na czary i sztuczki, postanowiłem po 

prostu ci się pokazać, patrząc na ciebie widzę, że 

to podziałało.  

- Czekaj co? Co tu się dzieje? Dosypali mi czegoś 

do kawy, prawda? 

- Nie, ale możesz sobie tak to tłumaczyć, mało 

mnie to obchodzi, chodzi mi tylko o to, że święta to 

nie czas prezentów, pośpiechu i całej tej otoczki, 

święta to czas magii i rodzinnej atmosfery, o której 

zapomniałaś tyle lat temu. Zamiast biegać za 

prezentami, powinnaś odwiedzić mamę i po prostu 

z nią porozmawiać, spotkać się z najbliższą rodziną 

i spędzić ten czas szczęśliwie, bo o to w tym 

chodzi. No, a teraz czas na mnie. - urwał swoją 

wypowiedź i spojrzał na torbę z wazą cioci. - A no 

tak, uważaj wsiadając do samochodu, to bardzo 

delikatna ozdoba, widziałem, że jak ją rozbijesz, to 

przejdziesz lekkie załamanie, a ja nie mogę sobie 

pozwolić na takie ekscesy z moim stanem zdrowia. 

No, do niezobaczenia mam nadzieję, trochę 

uśmiechu dziewczyno. 

 I odszedł zostawiając mnie w kompletnym 

ogłupieniu. Dalej nie jestem w stanie stwierdzić, czy 

to stało się naprawdę, ale odruchowo wyjmuję 

telefon i piszę do mamy informując ją o tym, że 

zaraz do niej wpadnę. Podnoszę się z miejsca  

i ostrożnie chwytam torbę z zakupami. Naprawdę 

załamałabym się, gdyby ta waza pękła.  
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Oliwia Lewandowska, kl. 2f 

 Stres szkolny dotyczy wielu uczniów w różnym wieku. Specjaliści zauważyli zjawisko 

„wypalenia uczniowskiego” wyrażanego przez spadek motywacji, odczuwanie długotrwałego stresu  

i pogorszenie  samooceny. Jest to stan, w którym przestaje się odczuwać satysfakcję z nauki, pojawia 

się uczucie przepracowania i niedocenienia. Badania zrealizowane przez Instytut Edukacji Pozytywnej 

wykazały, iż takie objawy dotyczą aż 73% dzieci. Coraz więcej młodych osób skarży się na zmęczenie 

z powodu nauki i stresu. Strach przed szkołą może się wiązać z wieloma problemami i zaburzeniami.  

 
 Brzuch mnie boli ze stresu. 

 Strasznie się trzęsę. 

 Ale szybko bije mi serce. 

 Nic nie umiem, nie zdam, zaraz się popłaczę. 

 A jeśli mnie zapyta? Słabo mi. 

 Uczniowie mówią, iż w sytuacjach stresowych obgryzają skórki, czerwienią się, mają trudności 

w mówieniu lub pojawiają się niekontrolowane odruchy nerwowe, np. trzęsienie się. Jednakże czy 

kiedykolwiek myślałeś nad tym, co jest przyczyną? Tak naprawdę przyczyn stresu może być wiele, ale 

zawsze warto zastanowić się, co konkretnie nas martwi, wtedy łatwiej jest znaleźć rozwiązanie. 
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 Zbyt duża waga przywiązywana do ocen. 

 Napięte harmonogramy. 

 Zajęcia do późnych godzin. 

 Brak możliwości rozwijania pasji. 

 Konflikty szkolne z rówieśnikami. 

 Strach przed odpowiedziami ustnymi 

oraz sprawdzianami. 

 Nieproporcjonalne wyniki do wkładanej 

pracy i wysiłku. 

 Problemy w przyswajaniu wiedzy. 

 Hałas. 

 Sztywne zasady „twarde wychowanie”. 

 Nadmierny dystans emocjonalny. 

 Wysokie oczekiwania rodziców. 

 Brak wsparcia. 

 Nadmierna krytyka. 

 Porównywanie do rówieśników. 

 Zaburzenia lękowe. 

 Zaburzenia nastroju. 

 Nadwrażliwość. 

 Chęć rywalizacji. 

 Perfekcjonizm. 

 Kreowanie przez media wizerunku 

„idealnej” osoby (szczupłej, z dobrymi 

wynikami, produktywnej). 

 Fałszywe wzorce internetowe. 

 Nagłe zmiany (np. przeprowadzka). 

 Ciągłe porównywanie się do innych. 

 Brak umiejętności świętowania małych 

sukcesów. 

 Wielu uczniów przyznaje, iż gdy wiedzą o czekającym ich sprawdzianie, trudniej jest im wstać 

rano z łóżka, boli ich brzuch, często myślą tylko o tej jednej rzeczy. Nadmierny stres może objawiać 

się w różny sposób, nie można bagatelizować żadnych symptomów. Złe samopoczucie może 

świadczyć o problemach i zaburzeniach. Stres jest naturalnym uczuciem i bywa motywujący. Jednakże 

nadmierny strach przed codziennymi obowiązkami, który odbiera chęć do życia, powoduje problemy 

zdrowotne, których nie należy lekceważyć. Zawsze warto porozmawiać z kimś bliskim o problemach,  

a jeśli to nam nie pomaga, należy udać się do specjalisty. 

 Proszenie o pomoc jest aktem odwagi i dojrzałości, 

gdy mówisz o swoich problemach, jesteś o krok bliżej do ich 

rozwiązania! 

 W następnym artykule poznamy skutki nadmiernego 

stresu oraz kilka technik, które mogą nam pomóc  

w umiarkowaniu negatywnych emocji. 

Źródła: 

zdrowie.pap.pl, abcZdrowie 
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Tel. +48 81 7477817  

Fax: +48 81 7478023 

lo4.lublin.eu 

Uczniowie klas 2e i 2f 

Opiekunowie: 

p. Małgorzata Badurowicz  

p. Justyna Krupińska  

Wykorzystano grafikę ze stron: https://gallery.yopriceville.com/, freepik.com. 
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