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Editor at Large: Jakub Wośkowski

DRUGI
NUMER

Sport

Viktoria Ciseł, Natalia Dubil,

Kultura

Oliwia Dzikowska,

Witamy na łamach drugiego numeru “Jagiellonki”.
Tym razem jest to wydanie zimowe..... Tak. To zima.
Tegoroczna się nie spisuje, szczególnie w czasie ferii.
Bądźcie jednak dobrej myśli. Jeszcze spadnie dużo śniegu,
uwierzcie nam. Tymczasem zapraszamy do lektury naszego
szkolnego pisemka.

Amelia Maciejewska, Anna Wnuk-Bednarczyk

Reportaż

Natalia Dwornikiewicz, Amelia Maciejewska,
Andrzej Słowik, Małgorzata Ufniarz,
Małgorzata Walicka, Kinga Winkler
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Ewelina
Mielniczek
Redakcja : Od września
2019 roku pełni Pani
funkcję wicedyrektora
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im.
Wł. Jagiełły w
Urzędowie. Jak Pani
czuje się w nowej roli?
Wicedyrektor: Nowa
funkcja jest dla mnie
dużym wyzwaniem.Jako
nauczyciel uczyłam
historii i języka
angielskiego.Teraz,
oprócz zajęć
dydaktycznych, mam
szereg innych bardzo
ważnych
i odpowiedzialnych
zadań.
Redakcja : Na czym
polega praca
wicedyrektora?
Wicedyrektor: Do moich
obowiązków należy
między innymi: czuwanie
nad prawidłową realizacją
zadań wychowawczoopiekuńczych szkoły,
ustalanie dyżurów
nauczycieli w czasie
przerw lekcyjnych,
organizowanie zastępstw
za nieobecnych
nauczycieli i prowadzenie
zajęć dydaktycznych oraz
wiele innych zadań.

Redakcja: Jakie są Pani
zainteresowania, hobby?
Wicedyrektor: Mam
szerokie zainteresowania.
Lubię filmy,
a w szczególności
thrillery i horrory oraz
dobrą muzykę. Dzięki
mojej córce poznałam
twórczość młodych ,
polskich gwiazd takich
jak : Margaret i Cleo.
Muszę przyznać , że ten
gatunek muzyki bardzo
przypadł mi do gustu.
Interesuję się również
modą i motoryzacją.
Redakcja: Co chciałaby
Pani zmienić w naszej
szkole?
Wicedyrektor: Uważam ,
że nasza szkoła dobrze
funkcjonuje. Chciałabym
jednak zmienić wygląd
wnętrza budynku, aby
było jasno i
kolorowo.Chciałabym
także, żeby w nowym
roku szkolnym pomyślnie
przebiegła rekrutacja do
klasy pierwszej naszego
liceum.
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Redakcja:Jakie cechy
uczniów ceni Pani
najbardziej?
Wicedyrektor:Pracowitość,
odpowiedzialność, poczucie
humoru, empatię
w stosunku do innych osób
i oczywiście szczerość.
Redakcja:Czego Pani nie
lubi w zachowaniu
uczniów?
Wicedyrektor:Nie toleruję
agresywnych zachowań
uczniów, ponieważ
uważam, że każdą trudną
sytuację można rozwiązać,
rozmawiając ze sobą.
Nie lubię także aroganckich
postaw, wyśmiewania
słabszych, szydzenia z nich
i dokuczania najmłodszym.
Tych zachowań nie toleruję
i staram się je eliminować.
Redakcja : Dziękujemy
za poświęcony czas
i rozmowę.

tekst
Natalia Dwornikiewicz
&
Jakub Wośkowski
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Ekologia

Anomalia pogodowe, a ostatnio także
pożary w Australii, skłaniają do refleksji
nad skutkami zmian klimatu. Problem
ten rozumie coraz więcej ludzi.
Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę,
że każdy z nas może włączyć się
do ochrony środowiska. Uczniowie klas
siódmych mieli okazję uczestniczyć
w dyskusji na ten temat. Co prawda
na zasadzie pracy domowej, ale …. cel
uświęca środki. Poniżej prezentujemy
apel Waszej koleżanki.
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Koleżanki i Koledzy!

Proszę Was, abyśmy pochylili się nad ważnym tematem,
a mianowicie zmianami klimatycznymi, które przyjmują
już tragiczny wymiar. Zauważamy bowiem coraz
intensywniejsze zjawiska pogodowe: burze, wichury, suszę,
zimy bez śniegu i SMOG. Każdego roku klimat ociepla się,
natomiast dziura w warstwie ozonowej stale się powiększa.
Pamiętajmy, że ozon chroni nas przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym, pochłaniając znaczną
część szkodliwych promieni, które docierają do Ziemi aż
ze Słońca. W powietrzu znajduje się już 0,04% dwutlenku
węgla. To on zuboża ozon.
Zadajmy sobie wszyscy pytanie: Dlaczego tak się dzieje?
Kto jest sprawcą tego fatalnego stanu rzeczy?
Odpowiedź: To my, ludzie, nie dbamy o swoje środowisko.
Budujemy fabryki bez odpowiednich filtrów, palimy śmieci,
wycinamy lasy, nie oszczędzamy wody, korzystamy
z nieekologicznych pojazdów. Szkodliwy dla ozonu
jest także freon, który znajduje się między innymi
w dezodorantach i odświeżaczach powietrza.
Jak my, młodzież, możemy pomóc i sobie, i środowisku?
Segregujmy odpady, nie palmy ich. Sadźmy drzewa.
Starajmy się nie używać dezodorantów, a zamiast nich
zapachów w butelkach z atomizerami. Szanujmy wodę.
Zrezygnujmy z foliówek. Uświadamiajmy
nieuświadomionych.
Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!

tekst
Kinga Winkler
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Białe Siostry

6 lutego br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Wł. Jagiełły w Urzędowie na zaproszenie Szkolnego Koła
Misyjnego prowadzonego przez katechetę Andrzeja
Słowika gościły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). Siostra Anafrida Biro
pochodząca z Tanzanii zapoznała uczniów naszej szkoły
z życiem w Afryce, mówiła o powołaniu zakonnym i pracy
misyjnej. Przybliżyła duchowość i charyzmat
zgromadzenia, którego posługa ukierunkowana jest na
Afrykę (ewangelizują w 15 państwach). Natomiast s.
Magdalena pochodząca z Tarnowa opowiedziała o misjach
w Ugandzie. Jedyny dom wspólnoty Sióstr Białych w
Polsce mieści się w Lublinie przy ul. Chodkiewicza 9.

tekst
Andrzej Słowik
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Niepodległość

12 listopada br. Jagiellonka świętowała 101. urodziny Polski.
To ważny i szczególny dzień, a przede wszystkim okazja, aby wszyscy
uczniowie, a także ich rodzice i nauczyciele mogli stworzyć piękną,
patriotyczną wspólnotę i wyrazić swoją dumę z bycia Polakami.
Tego dnia w naszej sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna
pt. „Pod polskim niebem…”. Złożyły się na nią: pokazowy polonez
(kl. VI – VII, opiekun – M. Jastrzebska), okolicznościowy montaż
słowno – muzyczny (kl. Vc, opiekun - M. Ufniarz), prezentacja
multimedialna o tematyce historycznej. Uczniowie recytowali wiersze
i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki
i uczucia walczących o niepodległość. To święto sprawia,
że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy wielkich
Polaków walczących o naszą suwerenność . Składamy kwiaty pod
pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. To dla wielu
doskonała lekcja patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie
w obchodach tego święta dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich,
dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

tekst
Małgorzata Ufniarz
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Polska
Niepodległa
Siedmiu uczniów ZSO im. W. Jagiełły wzięło udział
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska
Niepodległa”. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia
był nauczyciel historii Anna Wnuk-Bednarczyk. Zakres
konkursu dotyczył odzyskania niepodległości przez Polskę.
Celem była popularyzacja wiedzy o historii Polski,
kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości
narodowej u dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorem
konkursu była Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia
Indywidualnego w Krakowie. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowano w wersji elektronicznej. Pierwszy etap odbył
się w naszej szkole 28 października 2019 r.
Test konkursowy składał się z trzydziestu pytań
zamkniętych i jednego pytania otwartego. Uczniowie
komputerowo wypełniali test wiedzy. W kategorii uczniów
szkół podstawowych klas VII-VIII do etapu centralnego
zakwalifikował się z naszej szkoły Dawid Pomorski uczeń
klasy VIII b. Finał Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego Polska Niepodległa odbył się w czwartek 5
grudnia 2019 r. w Krakowie w hotelu Europejskim przy ul.
Lubicz 5.
Runda finałowa składała się z dwóch części: testu wiedzy
oraz pytań otwartych. Po potyczkach finałowych 30
uczniów z całej Polski otrzymało nagrody w trzech
kategoriach, a szkolni koordynatorzy podziękowania.
Następnie uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni
na obiad, a po nim na wycieczkę po Krakowie.
Dawid ukończył rywalizację jako finalista z bagażem cennej
wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

tekst
Anna Wnuk-Bednarczyk
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Konkurs
świąteczny

Uczniowie ZSO im. W. Jagiełły wzięli udział w konkursie
świątecznym, który polegał na wykonaniu dekoracji drzwi
i świątecznego stołu. Dzieci przygotowały 67 prac.
Wykorzystały do tego materiały naturalne i sztuczne.
Prace zostały przekazane na Kiermasz Misyjny
w Parafii Św. Mikołaja w Urzędowie.

tekst
Małgorzata Walicka
&
Anna Wnuk-Bednarczyk
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Warsztaty
bożonarodzeniowe

W dniu 3 grudnia 2019 r. w bibliotece szkolnej
ZSO im. W. Jagiełły w Urzędowie Małgorzata Walicka
i Anna Wnuk-Bednarczyk zorganizowały warsztaty
cardmakingu oraz pięknych stroików świątecznych
na plastrze drzewa. Zajęcia zostały przeprowadzone
przez Spółdzielnię Socjalną "Urzędowianka". Wzięły
w nich udział uczennice klas VI i V naszej szkoły.
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Dzień Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia - Dzień Babci i Dzień Dziadka. Święto
to obchodzone jest w Polsce od 1964 roku. W tym samym
dniu świętują babcie w Brazylii i w Bułgarii. W Hiszpanii
wypada ono 26 lipca, a we Francji jest obchodzone
w pierwszą niedzielę marca. Po feriach, młodsze klasy
przygotują dla swoich bliskich różnego rodzaju
niespodzianki. Mamy nadzieję, że nikt z nas nie zapomniał
o tym święcie.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim Babciom i
Dziadkom dużo zdrówka i zadowolenia z wnucząt!
Redakcja
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Zima

Zima – jedna z czterech pór roku w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku,
umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj w formie
zamarzniętej. W tym czasie większość świata roślin i zwierząt
przechodzi okres uśpienia.
Śnieg bez wątpienia najbardziej lubią dzieci. Niestety ten okres nie
jest łaskawy dla przyrody - rośliny zimują w postaci nasion, bulw czy
kłączy. Zwierzęta bezkręgowe i kręgowce zmiennocieplne są w stanie
przezimować w ukryciu, za to ptaki i niektóre ssaki muszę odbyć długą
i wyczerpującą podróż do krajów z cieplejszym klimatem.
A za co możemy lubić tę porę roku? Za Święta Bożego Narodzenia,
Sylwester, Nowy Rok i ferie zimowe. Coraz chętniej uprawiamy
wówczas takie sporty jak jazda na łyżwach, jazda na nartach czy desce
snowboardowej. Lubimy lepić śniegowe figurki i rzucać się śnieżkami.
W tym miejscu wszystkim koleżankom i kolegom życzymy, aby
w następne ferie zima nas nie zawiodła.

tekst
Amelia Maciejewska
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Przysłowia
o zimie
●Byłoby dłuższe lato, gdyby nie zima.
●Choćby i najtęższa zima – tylko do wiosny trzyma.
●Gdy wiatr w lutym ostro wieje, chłop ma w polu nadzieję.
●Idzie luty, podkuj buty.
●W lutym śnieg i mróz stały czynią w lecie upały.
●W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
●Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma.
●Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.
●Późna zima długo trzyma.
●Zima starym dokucza, a młodych naucza.
●Zimę uśmierza wiosna, wiosnę lato niszczy.
●W marcu jak w garncu.
●Kwiecień plecień wciąż przeplata trochę
zimy trochę lata.
●Barbara po lodzie, Boże Narodzenie.
po wodzie.
●Kiedy luty pofolguje - marzec zimę
zreperuje.
●Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek
najpłodniejszy.
●Na świętego Grzegorza idzie zima
do morza.

tekst
Olivia Dzikowska
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Wielka Liga
Czytelników
Dnia 25 listopada ruszyła kolejna edycja Wielkiej Ligi
Czytelników. Jest to projekt czytelniczy o zasięgu
ogólnopolskim skierowany do uczniów klas I-VIII szkół
podstawowych. Celem projektu jest kształtowanie
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
promocja czytelnictwa, promocja krajowej i światowej
literatury młodzieżowej. Od 3 grudnia 2019 r. trwają zapisy
uczniów w naszej szkole. Uczniowie w ramach projektu
zobowiązani są do przeczytania 10 książek z listy
znajdującej się w bibliotece szkolnej i na stronie szkoły oraz
rozwiązanie testu do przeczytanej lektury. Za test można
uzyskać 100 punktów. Uczeń otrzymuje za prawidłowe
rozwiązanie testu sprawności czytelnicze (co najmniej 80
punktów). Do wspólnej zabawy czytelniczej zachęcamy
rodziców, aby wspólnie ze swoimi dziećmi uczestniczyli w
projekcie. Formularze zgłoszenia do konkursu i testy są
do pobrania w bibliotece szkolnej. Koordynatorem akcji jest
Pani Małgorzata Walicka.
Zapraszamy!!!
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Klasy I-IV
●,,Baśnie Andersena” H.Ch. Andersen
●,,Bajki” Ch. Perrault
●,,Baśnie” W.J.Grimm
●,,Wiersze” J. Tuwim
●,,Jak Wojtek został strażakiem” Cz.
Janczarski
●,,Anaruk chłopiec z Grenlandii” Cz.
Centkiewicz
●,,Oto jest Kasia” M. Jaworczakowa
●,,Detektyw Pozytywka” G. Kasdepke
●,,Asiunia” J. Papuzińska
●,,O psie, który jeździł koleją” R. Pisarski
●,,120 Przygód Koziołka Matołka” Kornel
Makuszyński, Marian Walentynowicz
●,,Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne
●,,Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
●,,Kapelusz Pani Wrony” Danuta Parlak
●,,Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek” Justyna Bednarek
●,,Nela na Wyspie Rajskich Ptaków” Nela
mała reporterka
●,,10 niesamowitych przygód Neli” Nela
mała reporterka
●,,Drzewo do samego nieba” Maria
Terlikowska
●,,Dziewczynka z parku” Barbara
Kosmowska
●,,Kto z was chciałby rozweselić
pechowego nosorożca” Leszek Kołakowski
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Klasy V-VIII
●,,Panna z mokrą głową” K. Makuszyński
●,,Duch starej kamienicy” A. Onichimowska
●,,Kwiat kalafiora” M. Musierowicz
●,,Dynastia Miziołków” J. Olech
●,,Alicja w Krainie Czarów” L. Carroll
●,,Mikołajek” J.J. Sempéi R.Goscinny
●,,Władca Lewawu” D. Terakowska
●,,Legendy warszawskie” A.Oppman
●,,Opowieści z Narnii. Cz. 3” C.S. Lewis
●,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzej Maleszka
●,,Awantura o Basię” Kornel Makuszyński
●,,Chłopcy z Placu Broni” Ferenc Molnar
●,,Pinokio” Carlo Collodi
●,,Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy.T. 1: Złodziej
Pioruna” Rick Riordan
●,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
Rafał Kosik
●,,Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy Tom 2 Morze
Potworów” Rick Riordan
●,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum
●,,Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu” John Flanagan
●,,Władca pierścieni. Drużyna pierścienia” John Ronald
Rewel Tolkien
●,,Przygody Sherlocka Holmesa” Arthur Conan Doyle
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Sporty zimowe
Narciarstwo
Forma aktywności fizycznej oraz dyscyplina sportowa polegająca na przemieszczaniu się za pomocą
sprzętu narciarskiego – nart, a także kijków. Narty mocowane są do butów narciarza za pomocą
specjalnych wiązań. Wyróżniamy: narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne.

Saneczkarstwo
Jedna z dyscyplin zaliczanych do sportów
zimowych. Wyścigi na sankach sportowych
są rozgrywane na torach sztucznych lub
naturalnych, w konkurencji kobiet
i mężczyzn, indywidualnie i w dwójkach.
O zwycięstwie decyduje łączny czas
przejazdów, tzw. ślizgów. Zazwyczaj są
dwa ślizgi.

Łyżwiarstwo

Grupa dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, w których
zawodnik porusza się po lodzie na specjalnych
stalowych płozach, przymocowanych do butów,
zwanych łyżwami. Zarówno łyżwy jak i same buty
różnią się między sobą w zależności od dyscypliny,
do jakiej są wykorzystywane.

Zima 2020

JAGIELLONKA
Sport

20

Hokej na lodzie
Sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku.
Hokej na lodzie jest najbardziej popularny w krajach
północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań
klimatycznych.

Skoki narciarski

Jedna z najpopularniejszych dyscyplin zimowych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się w krajach
nordyckich (Norwegia, Finlandia), krajach alpejskich
(Austria, Szwajcaria) oraz Niemczech, Słowenii
i Czechach. Poza Europą liczy się tylko Japonia.
W Polsce, przy okazji wielkich imprez, widownia
przed telewizorem sięga nawet 10 milionów
widzów.

Snowboard

Sport zimowy polegający na jeździe na desce
snowboardowej. Konkurencje i style uprawiania
snowboardingu można podzielić na cztery grupy.
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Style w snowboardzie

●freestyle – styl polegający na wykonywaniu jak
najefektowniejszych trików, głównie z wykorzystaniem
konstrukcji takich jak skocznie, raile, boxy. Można
go uprawiać zarówno na górskich stokach jak
i w snowparkach, czy nawet w mieście. Składają się
na niego takie konkurencje i style: Half-pipe, Big Air,
Slopestyle, Jibbing.
●styl alpejski – skupia się na jak najlepszej kontroli nad
deską podczas jazdy po przygotowanym stoku. Można tutaj
wyróżnić jazdę wyścigową i Extremecarving.
●freeride – polega na jeździe poza przygotowanymi
trasami.
●snowcross – jazda na czas po trasie z przeszkodami.
W finałach zawodów snowcrossowych zwykle ściga się
4 lub 6 zawodników, z których szybsza połowa przechodzi
do następnego etapu.

Zasady zabaw zimowych
1. Zawsze informujemy rodziców lub opiekunów, gdzie
wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
2. Bawimy się w grupie z innymi rówieśnikami, unikając miejsc
ustronnych i ciemnych.
3. Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które
są z dala od ulicy czy rzeki.
4. Jeżdżąc na nartach zawsze zakładamy kask.
5. Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki
wody.
6. Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami
zachowujemy ostrożność.
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●Największy pojedynczy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek
był widoczny, miał 38 centymetrów szerokości i 3 cm
grubości.
●Chociaż zwykle uważamy, że miesiące zimowe są dość
jałowe w życiu roślinnym, to jednak istnieją rośliny takie
jak chiński śliwek (krajowy kwiat Republiki Chin), które
zakwitają w niskich temperaturach. Kwiat pojawia się tuż
przed wiosną i jest symbolem nadziei oraz wytrwałości.
●Najniższą temperaturę odnotowano w stacji Vostok
na Antarktydzie. 21 lipca 1983 roku było tam
-98,2 stopni Celsjusza.
●Największym zarejestrowanym bałwanem, jaki
kiedykolwiek zbudowano, był Bethel w Maine. W lutym
1999 roku 34 -metrowy bałwan pokonał poprzedni rekord
Yamagata z Japonii.
●Dzień 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach był
najmroźniejszym dniem w historii naszego kraju.
Temperatura powietrza spadła wówczas do -41 stopni
Celsjusza.
●Płatki śniegu spadają z nieba z prędkością około 5 km/h.
Oczywiście nie jest ona zawsze taka sama. Zależy
od prędkości wiatru i ciężaru płatków.
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1_js1ucCFQAAAAAdAAAAABAL
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j91_js1ucCFQAAAAAdAAAAABAR
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Yztrw1ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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CFQAAAAAdAAAAABAE
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