
 

 

 



DZIEŃ ZMARŁYCH 
Dzień, w którym czcimy naszych zmarłych, obchodzony jest na 

całym świecie w różny sposób. 

 
JAPONIA 

W Japonii dzień zmarłych przypada w połowie lipca lub sierpnia . Według ich wiary duszę wtedy powracają na 

ziemię . Na progach domów stawiane są latarnie tak zwane mukaebi czyli ognie powitalne . W wielu miastach na 

ulicach i przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon – Odori . Budowane są specjalne ołtarze poświęcone 

pamięci zmarłym . Wielu Japończyków robi sobie wtedy wolne i jedzie w rodzinne strony mimo że ustawowo nie są 

to dni wolne od pracy . 

CHINY 

Z kolei Chińczycy zapalają przy grobach świeczniki i kadzidełka . Jednak robi to tylko najstarszy członek rodziny , 

a przed nagrobkiem stawia się miskę z rytualnym posiłkiem . Cała rodzina w kolejności od najstarszego do 

najmłodszego oddają hołd zmarłym bijąc trzykrotnie czołem o ziemię. W Chinach obchodzi się też święto 👻 

duchów . Uroczystości urządzane są na cmentarzach oraz w prywatnych domach . Tradycją jest puszczanie na wodę 

małych trzcinowych łódek z lampionami , które mają wyznaczać kierunek zagubionym duszom . 

MEKSYK 

Meksykanie świętują przez trzy dni , dzielą obchody na dwie części. Pierwsza odbywa się 31 października i 

poświęcona jest zmarłym dzieciom , które nazywane są aniołkami . Druga 1 i 2 listopada , dotyczy dorosłych . Dia 

der los Muertos to bardzo barwne i radosne święto . Tu nikogo nie dziwią strojne ołtarze na święto zmarłych , pełne 

słodyczy , kwiatów i kolorowych nieboszczyków . Wystawiane są wszędzie – w domach i w biurach , na głównych 

placach miast i wiosek . Bardziej niż sama umieranie liczy się to , co dzieje się po odejściu na drugą stronę . Dlatego 

Dzień Zmarłych traktuje się w Meksyku jak powód do radości i miłych wspomnień . Zmarli przybywają z 

powrotem na ziemię i należy z nimi ucztować . 

Hiszpania 

Dia Todol Las Santos to dzień wolny od pracy w całej Hiszpanii . Tego dnia Hiszpanie odwiedzają miejsca 

spoczynku swoich zmarłych , przynoszą im kwiaty i modlą się za nich . W święto zmarłych nie możne zabraknąć w 

sklepach i domach przede wszystkim huesos de Santo marcepanowy kości świętych oraz empiñonados lub panellets , 

marcepanowych Szyszek otoczonych orzechami pinii. 

Nikaragua 

Tu rodziny odwiedzają groby , jednak nie po to by zapalić zniczy , ale żeby przy nich spać przez całą noc 🌃. 

Rozstawia się namioty , w których urządza się fetę na część tych , co odeszli . Na grobach składa się kwiaty i jedzenie 

, zapala świece , a nawet dekoruje mogiły barwnymi ozdobami . 

Francja 

Dzień wszystkich świętych jest nietypowy tylko na nielicznych grobach płoną znicze . Na cmentarz przybywają 

tłumy , jednak nie po to by wspomnieć bliskich , a .... Sławnych . Najbardziej obleganym miejscem w tym dniu jest 

grób legendarnej gwiazdy rocka – Jima Morrisona na paryskim cmentarzu Pere – Lachaise . Przybysze czuwają 

nad grobem swego idola cały dzień i noc 🌃, śpiewając i grając na gitarach jego najpopularniejsze przeboje . 

BOLIWIA 

Dzień Czaszki . Święto to jest obchodzone tydzień po uroczystościach z okazji święta zmarłych i jest formą 

podziękowania duszom bliskich za ich opieką . Mieszkańcy tego kraju wierzą , że 1 listopada , w samo południe , 

zmarli przybywają do ich 🏠 domów . Dla przybyszów z zaświatów piecze się specjalne chlebki 🍞, które tego dnia 

wystawiane są na dużym stole . Pieczywo ma różne kształty , każdy z nich ma inną moc konie mają ułatwić duszom 

podróże , a lamy przynieść dary ofiarowane przez krewnych . Najwięcej podarunków przygotowuje się dla tych , 

którzy odeszli niedawno . Po krótkim pobycie w domu , ucztowanie przynosi się na cmentarz . Boliwijczyków , dusze 

opuszczają to miejsce 1 listopada po południu . 

Gwatemala 

W Gwatemali z okazji święta zmarłych organizowane są wielkie festyny . Elementy religii katolickiej mieszają się tu 

z tradycją Majów . Uroczystości trwają od 21 października do 2 listopada . Najważniejszy jest Dzień Wszystkich 

Świętych ( 1 listopada ) , w którym czci się pamięć zmarłych dzieci . Gwatemalczycy odwiedzają cmentarze całymi 

rodzinami , ucztują na grobach , ofiarowują zmarłym prezenty . 

NIEMCY 

Niemcy 1 listopada palą znicze na grobach bliskich , kładą , kwiaty , głównie astry i chryzantemy . Powszechnie jest 

również umieszczanie jedzenia i napojów na grobie ( chleb , wino , fasolę ) . Na wszystkich świętych pali się też 

świece , które powinny płonąć aż do zaduszek . 

Oprac. Julia Rykała, kl. 6a 
 

 

Rower to jeden z najbardziej popularnych środków transportu XXI wieku. Jest 
łatwy w obsłudze i bardzo korzystny dla naszej planety . Jazda na rowerze jest 
bez wątpienia korzystna dla ludzi  z dolegliwościami, na które cierpią osoby z 

większą masą i ci ludzie którzy wykazują się małą aktywnością fizyczną . 
Najczęściej ludzie ci borykają się z bólami pleców, wnikającymi z siedzącego trybu 

życia. Żyjąc w biegu przeciążamy naszą aktywność dobową do granic 
wytrzymałości . I ciężko jest się nam zregenerować . Tu z pomocom przychodzi 
sport , który sprawia, że nasz sen jest dużo głębszy , a rano wstajemy bardziej 

wypoczęci , z większą chęcią do działania. 
 

Zaciekawiło mnie to, ile stojaków na rowery jest w naszej szkole . Wiec spytałam 
się kilku uczniów i uczennic, czy kiedy mają zajęcia na godzinę 8.55 to są jeszcze 

miejsca na ich pojazdy. Okazało się, że po godzinie ósmej często nie ma już miejsc 
na rowery czy hulajnogi. Wniosek jest taki, że przydałoby się więcej stojaków 

przed szkołą, bo ich jest około osiemdziesięciu, a rowerów ponad sto 
dwadzieścia. 

Oprac. Martyna Sucha, kl. 6a 

Konkurs! Konkurs! Konkurs! 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie zaprasza uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w 

konkursie szkolnym z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Niepodległość - Wolność”. 

  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII, a każdy 

uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VI polega na 

wykonaniu plakatu, który tematycznie będzie związany z 103. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości, natomiast klasy VII-VIII mają za zadanie konkursowe polega na wykonać film 

krótkometrażowy, który tematycznie będzie związany z 103. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Prace powinny ukazywać w sposób radosny i pozytywny wyjątkowość tego 

wydarzenia. Szczegółowy regulamin znajdziecie na swoich kontach na Librusie w folderze 

„Wiadomości”.  

 Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o polskich drogach ku niepodległości, zajrzyjcie tu: 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/ 

 

Oprac. Emilia Kanthak-Karolak i Justyna Cierpiszewska  
 

 



 

 

 
 

W naszej szkole wyrosło drzewo! 
 

  Jest silne i mocne, a jego gałęzie zdobią dobre słowa i myśli. To drzewo 
życzliwości, które stworzyli wspólnie uczniowie naszej szkoły pod opieką              
p. Justyny Cierpiszewskiej. Życzliwości nie można kupić, można jej doświadczyć. 
Nie trzeba się jej uczyć, każdy z nas ma ją w sobie. Wystarczy ją okazywać 
każdego dnia w domu, w sklepie, na ulicy i w szkole. A co to znaczy, być 
życzliwym? Podejdźcie do drzewa, tam znajdziecie podpowiedź! 

 
Oprac. Grażyna Piechocka, pedagog szkolny 

 
 

Zgadnij, co to za piosenka? 

 
  Uczennica klasy 6a przygotowała dla miłośników twórczości Sanah 
zagadkę. Czy wiesz, jaki tytuł nosi piosenka, której fragment Sarah 
przetłumaczyła dla Was na język angielski?  
 

I already know that I won’t stay here  Well It’s a pity,we’ll no longer have our  rendez-
vous I take it  easy This fairy tale is not mine to have It’s just not me It – it is not me 

You know what I was crazy but I got over it  It left me, just like  the rain clouds go away 
Why do I still have this sparkle in my eyes? In m-in my eyes 

Déjà vu, I have deja  vu today I think I’m a little ashamed Déjà vu déjà vu 
Ah, those eyes of yours I got lost in them more than once Ypur eyes ah green eyes It was 
May And this touch was just like a drug And I feel sorry I feel sorry about so many nights 

those May nights 
But quietly Think of me please When  you give your eyes to another girl When you give 

her those green eyes 
Someone whispered to me a few words And already  I’m getting A little lost in all that 

And again today I look  into  my eyes  And where’s the spark? 
 

Oprac. Sarah Pikulik, kl. 6a 
 

Czy samochody elektryczne są przyszłością? 
                                                          

        Tak wiele się mówi o tym, że samochody elektryczne są przyszłością, bo są one 
bezemisyjne i że to one mają niedługo zdominować rynek motoryzacyjny, ale czy tylko na 
ten rodzaj napędu jesteśmy skazani? 
     No właśnie.  Bo są również inne równie bezemisyjne rozwiązania, takie jak wodór i 
paliwa syntetyczne.  Ale dlaczego się chce zastąpić silniki spalinowe, mimo, że są 
niezawodne?  
    Zaletami tradycyjnych silników spalinowych są koszty i prostota obsługi. Jednak mają 
również wady, takie jak: skomplikowane konstrukcje (w dzisiejszych silnikach), duże straty 
energii mechanicznej i przede wszystkim, wydzielają szkodliwe substancje w spalinach 
m.in. CO2. A silniki elektryczne (ogółem auta elektryczne) są proste w budowie, dzięki temu 
po pierwsze, nie tracą dużo energii mechanicznej, i przez to one prędzej przyszpieszają, a 
po drugie, sprawność tego rodzaju silników wynosi od 70 do... 99,9% (wówczas sprawność 
silników spalinowych nie przekracza 50 %). Drugą zaletą jest przede wszystkim 
bezemisyjność, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, jeżdżą na prądzie elektrycznym, tyle, 
że jest pewne “ale”, jeżeli ładujemy “zielonym” prądem, czyli pochodzącego z m.in. z 
elektrowni wodnych, wiatrowych, i z fotowoltaiki. Niestety, nie tylko to jest warunkiem 
rzeczywiście bezemisyjnej jazdy. 
   Dużym problemem aut elektrycznych jest obecna technologia akumulatorowa. Ale o tym 
opowiem w kolejnej części mojego artykułu w grudniowym numerze gazetki.  
 

Oprac. Oskar Kujawa, kl. 6a 

 
Oprac. Bartosz Jarecki, kl. 6a 



 

 


