
Wydanie 3 marzec/kwiecień 2019

Gazetka uczniowska Zespołu Szkół w Tulcach �1

W tym numerze:
1.Lęki młodego 
gimnazjalisty i 
ósmoklasisty

2. Subiektywny 
przegląd szkolnych 
wydarzeń:

• Targi Zawodów

• Powstanie 
Wielkopolskie

• Szansa na sukcesik

• Poznajemy inne 
kultury…

•  Szkoła Małego 
Inżyniera

3. Warto obejrzeć…

4 .Świąteczne zwyczaje 

5. Świąteczne przepisy

6.Życzenia

BEZ TYTUŁU
Gazetka Zespołu Szkół w Tulcach 

Lęki młodego 
gimnazjalisty i 
ósmoklasisty

Zbliżają się egzaminy…

Dla uczniów kończących szkołę podstawową to pierwszy 
oficjalny sprawdzian wiedzy. Niewątpliwie jest to 
stresujące, dlatego postanowiliśmy zapytać gimnazjalistów i 
ósmoklasistów o to, czego obawiają się najbardziej. 

Okazało się, że przede wszystkim- samych egzaminów. Nic 
dziwnego, skoro od liczby zdobytych punktów, uzależniony 
jest wybór szkoły. Poza tym przeraża was ogrom materiału 
do powtórzenia, nowa forma egzaminu, „podwójny” 
rocznik. Boicie się, że nie zdobędziecie wystarczającej 
liczby punktów, by dostać się do wybranej szkoły. Zal wam 
również zostawić kolegów, z którymi znacie się od wielu 
lat.

WASZE LĘKI I OBAWY: 

1. „Nowa szkoła, nowi nauczyciele, a przede wszystkim 
nowi rówieśnicy. Boję się, że  będę gorsza od reszty. 
Przeraża mnie również nauka, już teraz stale jestem 
przemęczona. A co będzie w liceum? Ludzie dookoła 
pytają: Co dalej? A ja nie wiem, co chcę robić,gdzie chcę 
się uczyć. Dopiero po egzaminie zobaczę, gdzie mam 
szansę się dostać. To wszystko jest naprawdę trudne!”

2. „Bardzo dużo się uczę, ale wyniki nie zawsze są 
zadowalające. Boję się rekrutacji. Obawiam się, że mnie 
nie przyjmą nie z powodu zbyt małej liczby punktów, ale 
z powodu braku miejsc.”
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     15 lutego uczniowie klas gimnazjalnych i 
ósmych mogli zapoznać się z ofertą zawodów 
dostępną na rynku pracy i skorzystać z 
pomocy doradców zawodowych. Wydarzenie 
to było możliwe dzięki współpracy Centrum 
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 
Zawodowego w Poznaniu i naszej szkoły. 

Subiektywny przegląd wydarzeń

Targi Zawodów
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     18 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w kolejnej uroczystości w ramach obchodów setnej 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Młodzi uczniowie byli świadkami odsłonięcia 
fotografii Ojców Niepodległościowych, natomiast 
starsi spotkali się z członkami grupy 
rekonstrukcyjnej. Mieli okazję usłyszeć ciekawe 
informacje na temat walk powstańczych czy 
używanej broni.

Szansa na sukcesik

18 i 19 lutego 2019 r. odbyła się piąta edycja 
Szkolnego Konkursu Piosenki pt. „Szansa na 
sukcesik”, zorganizowana przez Panią Agnieszkę 
Sochę- Szymczak. Pierwszego dnia wystąpili 
chętni i utalentowani uczniowie klas 1-3 szkoły 
podstawowej. Uczestnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności, wykonując piosenki z repertuaru 
dziecięcego. Ostatecznie zwyciężyli:  

Oskar Stenclik ( klasa 1) 

Joanna Przybylska  ( klasa 2 ) 

Gabriella Gałęska ( klasa 3 ) 

W jury zasiedli : p. E. Sumelka, p. M. Socha, p. J. 
Brandt, p. Ł. Tomasik. Następnie można było 
usłyszeć reprezentantów klas 4-8  szkoły 
podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum. 
Zainteresowani zaśpiewali piosenki młodzieżowe. 
Po jakże pięknych występach wyłoniono 
zwycięzców: 

Zofia Musiałek ( klasa 4 ) 

Maja Pieczyńska ( klasa 5 ) 

Joanna Gałęska ( klasa 6 ) 

Wiktoria Świątczak ( klasa 7 ) 

Julia Kalfeszt ( klasa 8)  

Weronika Świątczak (klasa 3 gim.) 

Długi czas oczekiwania na wyniki umiliły nam: 
Laura Magdziarz, Marta Stemporowska oraz 
Klaudia Brońska, które przygotowały ciekawe 
układy taneczne. Wyłonienie zwycięzców 
było możliwe dzięki: p. B. Waigel, p. M. 
Sosze, p. M. Karasiewicz i p. K. Walkowiak-
Socha.  

                                         Julia Kalferszt 8B

Powstanie Wielkopolskie
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Poznajemy inne kultury…
Spotkanie z Panem 

Mandara Purandare

    21 lutego w naszej szkole mieliśmy okazję 
wysłuchać wykładu lektora języka hindi- pana 
Mandara Purandare, który aktualnie wykłada na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza. 10 lat temu 
przeprowadził się do Poznania z Indii ( z Pune ).

      Uczniowie klas ósmych i trzecich  gimnazjum 
poznali historię, geografię, kulturę Indii. Mogli 
również sami wykazać się wiedzą, odpowiadając 
na zadane pytania. Pan Purandare pokazał nam 
zdjęcia i film. Rozmawialiśmy w języku 
angielskim. Uczniowie poznali również sanskryt, 
czyli język literacki starożytnych, 
średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. 

      Spotkanie to na długo pozostanie w naszej 
pamięci.

                                     Laura Magdziarz 3b gim.

W czwartek 14 marca w Zespole Szkół w 
Tulcach  odbył  się  Festiwal  Technologiczny. 
Wszystko  dzięki  uczniom,  którzy  głosowali  w 
programie  Szkoła  Małego  Inżyniera. 
Organizatorami  wydarzenia  byli  Volkswagen 
Poznań oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Małego 
Inżyniera. 

Dzień  rozpoczęliśmy  od  uroczystego 
przekazania zestawów klocków do robotyki. Pan 
dyrektor  Andrzej  Szymczak  podziękował 
wszystkim za oddane głosy oraz Pani Agnieszce 
Pielesze za zaangażowanie w całą akcje. Później 
mieliśmy  okazję  obejrzeć  fantastyczny  pokaz 
naukowy,  który  pogłębił  naszą  wiedzę  w 
dziedzinach chemii i fizyki. Zaprezentowano nam 
doświadczenia  z  użyciem  ciekłego  azotu.  Róże 
stały się kruche jak szkło. Mogliśmy też stworzyć 
pastę do zębów dla słonia. 

Po pokazie młodsi uczniowie udali się na 
warsztaty z robotyki oraz programowania. Uczyli 
się składania inteligentnych robotów, do których 
wykorzystali  klocki  LEGO  MINISTROM. 
Tworzyli  też  grę  w  programie  SCRATCH. 
Równocześnie  miała  miejsce  wystawa:  „W 
świecie  nowych  technologii”.  Nasi  młodzi 
technicy  mogli  obejrzeć  tam  eksponaty 
wydrukowane  przez  drukarkę  3D.  Oprócz  tego 
sterowali  robotami:  wózkami  widłowymi  oraz 
sumo.  Mieli  możliwość  zagrania  w  grę 
elektryczną - nerwusometr. 

Uczniowie świetnie się bawili. Oby więcej 
takich dni w naszej szkole! 

O.K. oraz M.J. 

Trzecia Edycja  
Festiwalu Szkoła 
Małego Inżyniera



Wydanie 3 marzec/kwiecień 2019

Gazetka uczniowska Zespołu Szkół w Tulcach �5

Filmy, które warto obejrzeć…

TYTUŁ: „ Green Book” 

REŻYSER: Peter Ferrelly 

GATUNEK: dramat, komedia 

OBSADA: Viggo Mortensen, Maherhala 
Ali 

PRODUKCJA: USA 

Akcja filmu toczy się w latach 60 ubiegłego 
wieku w Stanach Zjednoczonych. Włoch Tony, 
poszukuje dobrze płatnej pracy. Otrzymuje 
propozycję zatrudnienia jako szofer muzyka, 
Dona Shirleya. Podczas rozmowy o pracę Włoch 
był sceptycznie nastawiony z uwagi na kolor 
skóry pracodawcy, w ostateczności zgadza się i 
wyrusza w podróż. W trakcie tournee muzyk i 
szofer zaprzyjaźniają się, co spowodowało, że 
Tony zmienił swoje nastawienie do 
czarnoskórego pracodawcy i bronił Dona, kiedy 
ten miał problemy związane z kolorem swojej 
skóry. 

Tytuł filmu pochodzi od „ The Negro Motorist 
Green Book” autorstwa Victora Hugo Greena-
poradnika dla Afroamerykanów podróżujących po 
południowych stanach USA.

Film „Green Book” jest bardzo poruszający. 
Uwrażliwia nas na problem rasizmu. Pokazuje, że 
prawdziwa przyjaźń jest możliwa mimo 
ogromnych różnic między ludźmi. Przedstawia, w 
bardzo przystępny sposób, sytuację czarnoskórej 
ludności w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. 

TYTUŁ: „O psie, który wrócił do domu”

REŻYSER: Charles Martin Smith

GATUNEK: film familijny

OBSADA: Ashley Judd, Jonach Hauer-
King

PRODUKCJA: USA

Bella to niezwykły pies, przygarnięty przez 
Lucasa, studenta medycyny, który sprzeciwiał się 
budowie domów na terenie, gdzie mieszkały 
bezdomne koty i szczeniaki. Chłopak często 
przychodził dokarmiać zwierzęta, co nie podobało 
się właścicielowi tego terenu, który nasyłał 
strażnika miejskiego na opiekuna przygarniętej 
suczki. Z powodu braku rodowodu 
przeprowadzono badania, czy zwierzę jest 
niebezpieczne. Wynik był negatywny, dlatego 
Bella musiała opuścić właściciela i zamieszkać w 
innym, odległym stanie, ponad 400 mil od domu.

Pewnego dnia, po usłyszeniu komendy „do 
domu”, postanawia wyruszyć i znów spotkać się z 
Lucasem. Podczas swej podróży zaprzyjaźnia się 
z pumą i przezywa wiele przygód. Czy uda jej się 
bezpiecznie wrócić do właściciela?Aby się tego 
dowiedzieć, koniecznie obejrzyjcie film, który od 
25 stycznia na ekranach kin.

Film „O psie, który wrócił do domu” jest bardzo 
wzruszający. Pokazuje jak silna może być więź 
psa i człowieka. Uczy nas, że przyjaźń przetrwa 
wszystko. 

                                 Weronika Świątczak 3b gim.
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Świąteczne zwyczaje

Zwyczaje świąteczne w Polsce:

Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną, 
rodzina zasiada do uroczystego śniadania 
wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem 
życzeń i dzieleniem święconką z koszyka. Na stołach 
znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i 
mazurki.

Zwyczaje świąteczne na świecie: 

Czechy 

Czesi kupują tego dnia baranki z biszkoptowego 
ciasta, masowo wypiekane przez cukierników.  

Włochy  

Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. 
Najważniejszym momentem świąt jest obiad, na który 
tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. 

Meksyk  

Niedziela Zmartwychwstania to huczne święto 
obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy 
sztucznych ogni,  zabawy w wesołym miasteczku oraz 
jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. 

Wielka Brytania 

Na północy kraju, w Preston, obowiązuje zwyczaj 
turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie 
się najdalej, wygrywa. 

USA 

W świąteczną niedzielę organizowane są konkursy na 
najciekawszy Easter Bonnet, czyli wielkanocny 
kapelusz. 

Australia  

Bardzo popularne jest spożywanie wspólnego 
wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. W 
poniedziałkowy poranek dzieci, podobnie jak w 
Niemczech, zbierają jajka w ogrodzie, a następnie 
wymieniają się z rówieśnikami. 

Niemcy 

W niedzielę wielkanocną rodzice chowają 
pomalowane jaja, zajączki z czekolady oraz inne 
słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub 
ogrodzie. 

Rosja 

Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 
dni osoby prawosławne nie powinne spożywać mięsa, 
ryb, nabiału i białego pieczywa. Większość rosyjskich 
restauracji w tym okresie oferuje specjalne postne 
menu. W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa 
się obrzęd przygotowania krzyżma i jest to bardzo 
ważna uroczystość. Krzyżmo składa się z około 50 
olejków i wonnych ziół.  

Szwecja 

W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za 
Påskkäringar, czyli "wielkanocne wiedźmy". 
Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W 
Szwecji obowiązuje zwyczaj przyozdabiania 
brzozowych gałązek różnokolorowym pierzem. 

Hiszpania 

W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San 
Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. 
picaos, którzy biczują swoje plecy. 

Filipiny 

Co roku w Wielki Piątek setki Filipińczyków biczuje 
swe ciała aż do krwi i pozwala siebie ukrzyżować. 
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                       Babka majonezowa  

Składniki 

    4 jajka 
    2/3 szklanki majonezu (w temp. pokojowej) 
    2/3 szklanki cukru 
    1 łyżka cukru wanilinowego 
    2 łyżeczki startej skórki z cytryny 
    90 g mąki pszennej 
    90 g mąki ziemniaczanej 
    1 i 1/2  łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie 

•Jajka ocieplić (łatwiej się ubijają) - włożyć do 
miski, zalać bardzo ciepłą wodą z kranu i 
odstawić na ok. 10 - 15 minut, w razie 
potrzeby zmienić wodę na cieplejszą. Majonez 
wyjąć wcześniej z lodówki aby się ocieplił. 
•Oddzielić białka od żółtek. Piekarnik nagrzać 
do 170 stopni C. 
•Ubijać białka aż będą prawie sztywne. 
Wówczas stopniowo dodawać cukier cały czas 
miksując i dokładnie ubijając masę. Dodać też 
cukier wanilinowy i skórkę z cytryny. 
•Dodawać stopniowo żółtka dalej cierpliwie 
ubijając składniki na puszystą masę. 
•Do oddzielnej miski przesiać mąkę pszenną, 
ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia, 
wymieszać. 
•Dodać do ubitych składników i zmiksować na 
minimalnych obrotach miksera. Pod koniec 
dodać majonez i zmiksować na jednolitą masę. 
•Wyłożyć do formy na babkę posmarowanej 
tłuszczem i wysypanej mąką. Wyrównać 
powierzchnię i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Piec przez ok. 40 - 45 minut do 
suchego patyczka. 

Świąteczne przepisy

Tradycyjny mazurek wielkanocny 

Składniki 
Spód 
160 g masła 
100 g cukru pudru 
 2 żółtka 
 250 g mąki 

Masa kajmakowa 
1 puszka gotowej masy kajmakowej 
("krówkowej") 
  
Dekoracja 
 migdały, orzechy, suszone owoce np. gruszka, 
śliwki, rodzynki  

 Przygotowanie 
•Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i 
żółtkami, następnie dodać przesianą mąkę i 
wymieszać. Połączyć ciasto w kulę, w razie 
potrzeby dodać odrobinę zimnej wody w celu 
ułatwienia połączenia się składników. 
Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na 
godzinę. 
•F o r m ę o w y m i a r a c h 2 0 x 3 0 c m 
wysmarować masłem i wyłożyć papierem do 
pieczenia. Dno i 1 cm boków wyłożyć 
rozwałkowanym ciastem i piec przez ok. 15 
minut na złoty kolor w piekarniku nagrzanym 
do 190 stopni C. 
•P o o s t u d z e n i u p o s m a r o w a ć m a s ą 
k a jmakową i d eko rować m igda łami , 
orzechami i owocami według uznania i 
fantazji. 
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Spokojnych Świąt  Wielkanocnych wypełnionych nadzieją  i  wiarą  
w  sens  życia.  Pogody  w  sercu  i  radości  płynącej  z  faktu 
Zmartwychwstania  Pańskiego,  czasu  spędzonego  w  gronie 
rodzinnym życzy

                                                                                                                                

                                                                                            Redakcja

Życzenia



Wydanie 3 marzec/kwiecień 2019

                          

        

Gazetka uczniowska Zespołu Szkół w Tulcach �9



Wydanie 3 marzec/kwiecień 2019

Gazetka uczniowska Zespołu Szkół w Tulcach �10

1.


