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Słowo wstępne

Zośkowcy! 

W październikowym numerze „Świata według
Zośki” znajdziecie między innymi: interesują-
cy felieton, autorstwa Krystyny Derdy z klasy
3A, „Nastolatek w kłopocie, czyli co dalej?”,
poruszający  aktualne  problemy  młodzieży,
wchodzącej  w dorosłe  życie.  Ciekawi  świata
również znajdą tu coś dla siebie, przykładem
jest  artykuł  Klaudii  Tembłowskiej-Surowiec-
kiej na temat obchodów święta zmarłych w in-
nych kulturach. Nie ominie was również ele-
ment  wszechobecnej  nauki,  czyli  „Od  czego
zacząć naukę języka angielskiego?”, kilkukro-
kowy  poradnik,  przygotowany  i  napisany
przez Veronikę Bratiichuk. 
Oczywiście w październikowym numerze nie
powinno  zabraknąć  kilku  zdań  o  aktualno-
ściach z życia szkoły takich jak: święto szkoły,
które co roku odbywa się drugiego październi-
ka, przyciągając przy tym wielu wspaniałych
gości. 

Dla osób ceniących sobie
czas  spędzony na  czyta-
niu  porywającej  książki,
w  akompaniamencie  do-
brego jedzenia, zespół re-
dakcyjny  naszej  gazetki
przygotował  recenzję
książki „Nevermore”, jak
i   przepis na przepyszne
racuchy  drożdżowe  
z  jabłkami,  aż  ślinka
cieknie na samą myśl! By
nie zabrakło wam dobre-
go humoru w te deszczo-
we  dni  przygotowaliśmy
również  sekcje  z  humo-
rem.

Karolina Jędrzejak
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Święto zmarłych w innych kulturach

Niebawem nadejdzie  bardzo ważny i  smutny dla  wszystkich
czas zadumy. Czas, kiedy wspominamy swoich bliskich, którzy
odeszli.  Wtedy właśnie idziemy odwiedzić ich groby, aby za-
chować pamięć o nich w naszych sercach. A jak to wygląda w
innych krajach i  kulturach? Postaram się pokrótce przybliżyć
ciekawe zwyczaje panujące w niektórych państwach. 

JAPONIA 
Święto zmarłych w tym kraju nazywane jest Bon. W zależności
od miejsca Japonii obchodzi się je w połowie lipca lub sierpnia.
Wtedy dusze zmarłych wracają na ziemię, a na progu każdego

domu ustawiane są  latarnie  mukaebi,  które
mają powitać dusze przodków. W tym czasie
Japończycy tańczą na ulicach i przed świąty-
niami swoje rytualne tańce Bon-Odori i bu-
dują ołtarze poświęcone pamięci zmarłych.

źródło:http://japan.stripes.com/news/bon-odori-dance-beat-
traditional-japanese-festival

„Zośkowy”  Hyde Park 

Nastolatek w kłopocie, 
czyli co dalej?

Czas  leci  szybko,  jak  głupi  chciałoby  się
powiedzieć,  szczególnie  kiedy  jest  się  młodym.
Najpierw  zaczyna  się  niewinnie,  mały  człowiek
zaczyna mówić, chodzić, rozumieć innych, ale nie jest
jeszcze  zdolny  do  komunikacji  na  „wysokim”
poziomie.  Rodzice  topią  się  w  pieluchach  i  myślą  
o  tym,  żeby  „to  się  już  skończyło”.  Mija  parę  lat  
i człowiek staje się uczniem. 

Tu jest start maratonu. Dziecko rusza powoli,
lecz  coraz  bardziej  nabiera  tempa.  Przebiega  przez
podstawówkę,  potem gimnazjum,  wpada  do  liceum,
wreszcie wchodzi w zakręt na studiach i leci ostatnią
prostą  przez długie  lata  pracy,  aż  do mety.  Rodzice
zmieniają  myślenie,  teraz  tęsknią  za  pieluchami,  z
rozrzewnieniem  mówią  „oni  tak  szybko  dorastają,
zaraz  wylecą  z  gniazda”.  Ale  czy  naprawdę
wylecimy? A jeśli tak, to w którą stronę? 

Na  te  pytania  często  nie  znajdujemy
odpowiedzi, ale odpowiedzieć musimy i to szybko, bo
przecież  zaraz matura,  a  po niej  studia.  Zaczynamy
więc szukać pomocy.  Każdy ma własnego szamana,
który (przynajmniej taką mamy nadzieję) wskaże nam
drogę.  Zaczynamy  oczywiście  od  tego
najpopularniejszego  –  wszechwiedzącego  „wujka
google”. Przeglądamy tysiące stron i na co trafiamy?
Na  miliony  memów  lub  portale  społecznościowe,
które pokazują nam, kim zdecydowanie nie być. Cóż,
z pewnością jest to w jakiś sposób pomocne, ale czasu
coraz mniej,  a możliwości  nieskończone. Biegniemy
więc do telewizora, nastawiamy odbiornik i wlepiamy
się w zawsze uśmiechniętego prezentera. Ale przecież
to nie na niego czekamy. Z wiadomości nie dowiemy
się przecież niczego przydatnego, żadnej prawdy o nas

samych  –  co  innego  z  naszego  ulubionego
paradokumentu.  Zasiadamy  więc  wygodnie  
i słuchamy. A tu spada na nas wręcz lawina pomysłów.
Jakaś dziewczyna zachodzi w ciążę jeszcze w liceum,
jakiś chłopak zostaje księdzem, żeby uwolnić się od
trudnej przeszłości, a ktoś inny należy do subkultury
emo  i  pije  sok  porzeczkowy  imitujący  krew,  żeby
zostać wampirem. Każdy pomysł jest ciekawy, ale dla
przeciętnego  nastolatka  jednak  w  większości  zbyt
ekstrawagancki. 

Zatem gdzie  szukać,  jeśli  nie  w  mediach?  
U rodziców? Każdy szanujący się nastolatek wie, że
to głupie, bo bunt jest nieodłączną częścią jego życia 
i wierzy w jedną świętą prawdę – nigdy nie być jak
rodzice. Zaczynamy więc popadać w stany depresyjne
i  lękowe,  bo  co  będzie?  Z  pomocą  jak  zwykle
przychodzą nam rówieśnicy.  Każdy jest  inny,  każdy
wyraża  siebie  i  każdy ma  ten  sam problem co  my.
Dlatego  zaczynamy  tworzyć  stada,  coraz  większe
ruchome  masy  nastolatków.  Nagle  z  zaskoczeniem
odkrywamy, że coś nas łączy i nie jest to wiek, szkoła,
czy osiedle.  Łączą  nas  zainteresowania.  Zaczynamy
więc razem robić to, co lubimy i nagle okazuje się, że
jest  nas  jeszcze  więcej,  dołączają  coraz  to  nowsi
nastolatkowie,  aż  wreszcie  przestajemy się  mieścić  
w  murach  szkoły,  czy  obrębie  jednego  podwórka.
Wyruszamy  na  wspólne  łowy.  Zaczynamy  łowić
zajęcia,  które  tym  naszym  pasjom odpowiadają,  aż
wreszcie złowimy te najokazalsze, te, które będą mieć
tyle  siły,  by  ponieść  nas  ku  karierze.  Słowo
„zainteresowanie”  przeradza  się  w  słowo  „pasja”.
Wtedy właśnie odwracamy się i zauważamy, że gdzieś
między  rozmową  z  tym  niepozornym  kolegą  na
korytarzu, a wielkimi łowami, szukając tego jedynego
właściwego  kierunku,  zupełnie  przypadkiem
odnaleźliśmy siebie.

Krystyna Derda 

http://japan.stripes.com/news/bon-odori-dance-beat-traditional-japanese-festival
http://japan.stripes.com/news/bon-odori-dance-beat-traditional-japanese-festival
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MEKSYK 
Tutaj  święto  to  nazywane  jest  Dia  de  los  Muertos  
i podzielone jest na dwie części. Pierwsza odbywa się
31 października, druga 1 i 2 listopada. Pierwsza po-
święcona jest zmarłym dzieciom, druga zaś dorosłym.
W Meksyku święto zmarłych jest to bardzo radośnie
obchodzone. W sklepach można kupić słodycze i fi-
gurki w kształcie różnych potworów itp. Meksykanie
specjalnie sprzątają na tę okazję, ponieważ czekają na
przyjście zmarłych. Budują powitalne ołtarze, na któ-
rych kładą kwiaty, kadzidła, jedzenie i zdjęcie zmarłe-
go, a w przypadku dzieci - zabawki. Rodziny odwie-
dzają groby zmarłych, a w niektórych regionach przez
cały dzień urządzają biesiady na cmentarzu.

źródło:http://latinbayarea.com/wordpress/event/5th-annual-dia-de-los-muertos-
calvary-cemetery-san-jose/

HISZPANIA 
W tym kraju święto zmarłych to inaczej Dia Todos los
Santos obchodzone 1 listopada.  Na grobach zamiast
zniczy spotkać można elektryczne lampki. Cmentarze
odwiedzają głównie starsze osoby, które ubrane są na
czarno. W niektórych regionach rozpalane są ogniska,
żeby wskazywać zmarłym drogę do domu. To właśnie
przy nich pieczone są jadalne kasztany, zaś w niektó-
rych rejonach Galicji na cmentarzu zjada się pierogi.
Obok Teruel jest zwyczaj, aby napychać swój żołądek
jedzeniem, po to, żeby złe duchy nie mogły rozgościć
się w ciele człowieka.

źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_pante%C3%B3n_en_d
%C3%ADa_de_todos_los_santos_-_panoramio.jpg

Klaudia Tembłowska-Surowiecka

OD CZEGO ZACZĄĆ 
NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO?

Prawie każdy z nas uczył się w swoim życiu obcego języ-
ka. Z językiem angielskim spotkaliśmy się od dziecka, ale nawet
nie pamiętamy już, jak zaczęliśmy się go uczyć. Znamy mnó-
stwo słów, gramatykę i nauka tego języka przychodzi nam natu-
ralnie.

Ale co robić, gdy chcesz nauczyć się nowego języka od
podstaw? Od czego zacząć?

Przedstawię kilka wypróbowanych sposobów:

1) Stawiamy cele. Trzeba pamiętać, że cel musi być precy-
zyjny.  Postanowienie  typu „chcę  się  nauczyć  języka  hiszpań-
skiego” nie jest dobre, gdyż nie jest wystarczająco konkretne  
i nie określasz, co powinieneś zrobić. Dlatego zawsze będziesz
odkładać podjęcie nauki „na jutro”.

Przykład takiego celu: „Kupię pod-
ręcznik do nauki i uzupełnię go do
końca.  Zapiszę  się  na kursy języ-
kowe.  Przetłumaczę  teksty  moich
ulubionych piosenek w danym ję-
zyku. Obejrzę film w języku, któ-
rego uczę się, ale bez lektora i na-
pisów (albo  z  napisami  w danym
języku).

2) Określamy  datę,  do  kiedy
twój cel powinien być wykonany.

3) Ważna  jest  częstotliwość.
Czyli  
o tym, jak szybko nauczysz się ję-
zyka  decyduje  to,  jak  często  bę-
dziesz to robić, a nie jak długo to
robisz. Np. lepiej poświęcać 10 mi-
nut  na  naukę  parę  razy  
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w tygodniu,  niż  2 godziny raz w tygo-
dniu.

4) Aby opanować język musimy na-
uczyć się czytać, pisać, rozumieć ze słu-
chu i rozmawiać. Staraj się na przemian
praktykować każdą z tych umiejętności.
Przykładowy plan:

Poniedziałek: nauczyć się alfabetu i reguł pisma. Wtorek:
posłuchać piosenki i ją przetłumaczyć. Środa: napisać 10
zdań na temat swojego dnia. Piątek: nauczyć się dialogu
na pamięć.

5) Ostatnia,  ale  najważniejsza  zasada  to:  
zacząć!!!

Weronika Bratiichuk

Pierwszego sierpnia 2018 roku delegacja uczniów
klas 2a, 2b, 2c, 2d, 3c i 3d pod opieką pani dyrek-
tor  Katarzyny  Zajączkowskiej,  pani  Katarzyny
Muchowskiej,  pana Donalda Szoki  oraz Małgo-
rzaty Pachulskiej uczestniczyła w uroczystościach
przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu
Powstańców Warszawy na Woli.

Piątego sierpnia 2018 roku uczniowie klas 2a, 2b
i 3c pod opieką pani Małgorzaty Pachulskiej od-
dali  hołd  żołnierzom Batalionu  "Zośka",  którzy
74 lata wcześniej w tym dniu zdobyli niemiecki
obóz koncentracyjny "Gęsiówka"

Z życia szkoły
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Święto Szkoły

Ważne osobistości, kolorowe wieńce i przysięgi... Tak wygląda-
ło tegoroczne Święto Szkoły, które razem ze ślubowaniem klas pierw-
szych,  odbyło  się  pod pomnikiem Polegli  Niepokonani  w rocznicę
upadku powstania warszawskiego. 

Samo wydarzenie miało rozpocząć się o godzinie 10:00, ciepłe-
go wtorkowego ranka. Grupki ludzi ubranych w stonowane ubrania
można  było  spotkać  już  przy samym wejściu  do  parku.  Wszyscy  
w zniecierpliwieniu czekali na sygnał od wychowawców, aby utwo-
rzyć szereg przed samym pomnikiem. Delegacje ze sztandarami z za-
przyjaźnionych wolskich szkół stały gotowe do uroczystości, goście 

zajmowali swoje miejsca, a przedsta-
wiciele  klas  drugich  i  trzecich  
stali, z nostalgią przyglądając się hi-
storii dziejącej się na ich oczach. 

Po  odśpiewaniu  hymnu  pań-
stwowego miały miejsce przemówie-
nia  ze  strony  zaproszonych  gości.
Były one skierowane do młodych lu-
dzi  traktowanych  nie  tylko  jako
uczniowie,  ale  też  patrioci  żyjący  
w wolnym już państwie. Motywujące

"Nevermore. Kruk"- Kelly Creagh

Piątego sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00 dele-
gacja uczniów klas 2a i 2b pod opieką pana Do-
nalda Szoki i pani Małgorzaty Pachulskiej oddała
hołd  cywilnej  ludności  Woli  przy  pomniku  pa-
mięci  50  Tysięcy Mieszkańców Woli  Zamordo-
wanych przez Niemców podczas powstania war-
szawskiego na Skwerze Pamięci w rozwidleniu  
ul. Leszno i al. Solidarności.

Małgorzata Pachulska
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25  LAT
JUBILEUSZ  NASZEJ  SZKOŁY

12 października „Zośka” obchodziła jubileusz 25-lecia. Z tej okazji w szkole odbyło się uroczyste spotkanie 
z władzami Dzielnicy Wola, zjazd absolwentów, pokaz taneczny, przygotowany przez naszych absolwentów 
i uczniów z klasy 2a, pod kierunkiem Marcina Skrzecza. 
Więcej na ten temat będziecie mogli przeczytać niebawem w numerze specjalnym. Już teraz zapraszamy do
lektury!

UK

słowa powstańców na pewno pozostaną na długo w
pamięci wszystkich zgromadzonych.

Następnie  nastał  czas  ślubowania.  Tuż  po
wprowadzeniu pocztu sztandarowego, czworo przed-
stawicieli klas wyruszyło na środek placu. Ustawieni
w kwadrat, z uwagą wsłuchiwali się w słowa pani dy-
rektor.  Grupa pierwszoklasistów nasłuchiwała  kolej-
nych  słów  przysięgi  uczniowskiej,  powtarzając  za
każdym  razem  „ślubuję!”.  Po  rozdaniu  szkolnych

tarcz nastąpiło złożenie wieńców przy pomniku Pole-
gli Niepokonani. 

Na sam koniec zgromadzeni odśpiewali hymn
szkoły „Warszawskie dzieci” i wszyscy udali się do
szkoły,  aby  obejrzeć  spektakl  przygotowany  przez
klasę 1a.

Oktawia Przęczka

"Nevermore. Kruk"- Kelly Creagh

"Pamiętaj, nie chcę cię skrzywdzić. Ale musisz zrozumieć,
Isobel, zawsze jest cienka linia. [...] Między tym, czego 
chcemy... a tym, co nam każą."

Musisz zrobić projekt na angielski, od którego w pewnym stop-
niu zależy twoja przyszłość, a twoim partnerem zostaje osoba, 
do której normalnie nawet byś się nie odezwała i po 

pewnym czasie zdajesz sobie sprawę, jak bar-
dzo stała się ona dla ciebie ważna... 
W takiej właśnie sytuacji znalazła się Isobel- 
skacząca drużyny cheerleaderek,  która zosta-
ła przydzielona do pary z Varenem - tajemni-
czym, milczącym, zielonookim goth’em. Ich 
współpraca nie zawsze układała się pomyśl-
nie, zwłaszcza że oprócz wielu różnic między 
nimi przeszkodę stanowiło też najbliższe oto-
czenie oraz rodzina Isobel, która była zdecy-
dowanie przeciwna ich znajomości, nawet na 
płaszczyźnie naukowej. Isobel jednak nie da-
wała za wygraną, przez co para coraz bardziej
się do siebie zbliżała. 
W tym samym czasie dziewczynę zaczynają 
męczyć dziwne wizje oraz niesamowicie re-
alistyczne koszmary, w których poznaje Rey-
noldsa, który podobno ma ją chronić. Kim on 
w rzeczywistości jest i jakie są jego zamiary? 
Jaką tajemnicę skrywa Varen? W jak wielkie 
niebezpieczeństwo można kogoś wpakować 
za pomocą snów?

"Kruk" jest tajemniczą i intrygującą powie-
ścią, która już od pierwszej strony łapie cię 
swoimi „szponami” i nie wypuszcza z nich aż 
do ostatniej, a może nawet jeszcze później.
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Gdy znalazłam tę książkę,to pierwszym, na 
co zwróciłam uwagę była oczywiście okład-
ka, którą pokochałam od pierwszego wejrze-
nia przede wszystkim ze względu na to, że 
jest ona zbudowana na dwóch płaszczy-
znach: gdy trzymasz ją prosto przed sobą wi-
dzisz czarnego kruka na białym tle, nagie ga-
łęzie drzew oraz tytuł powieści, nazwisko 
autorki i zdanie "Uważaj, czego pragniesz... 
" w ładnym, ciemnym odcieniu fioletu, co 
i tak już wystarczająco przykuwa wzrok. Ale
gdy ustawisz się pod światło 
i odchylisz odrobinę książkę, zauważysz, że 
jest na niej jeszcze dużo więcej: cytaty z 
wiersza Edgara Allana Poe'go "The Raven", 
czyli właśnie z "Kruka": "Darkness there and
nothing more"; "Deep into that darkness pe-
ering, long I stood there wondering, fearing, 
doubting, dreaming dreams no mortal ever 
dared to dream before…
" i "Quoth the Raven: Nevermore".  
"Nevermore. Kruk" reprezentuje gatunki fan-
tasy, horror i paranormal romance oraz oczy-
wiście jest mocno inspirowana wierszami i 
opowiadaniami Edgara Allana Poego. To 
właśnie o Poe'm nasi bohaterowie piszą refe-
rat oraz na bazie jego opowiadań zbudowana
jest Kraina Snów (ważne miejsce, 
w którym rozgrywa się część powieści).

Już sama okładka książki może być nie lada gratką dla wielbi-
cieli twórczości Poe’go, a fakt, że na jej kartach znajdujemy 
liczne nawiązania do jego życia (a może bardziej śmierci) oraz 
twórczości - tylko dodatkowo to potęguje.
Sam wątek miłosny, czyli główny wątek tej powieści wydaje się
dość klasyczny i oklepany, ale w rzeczywistości, gdy na jaw 
wychodzą wszystkie mroczne aspekty, staje się on zdecydowa-
nie nietuzinkowy. Z jednej strony mamy tu uroczą, radosną 
i popularną cheerleaderkę, która zawsze otacza się grupą koleża-
nek i chłopaków z drużyny futbolowej. Z drugiej strony mrocz-
ny i melancholijny, zawsze ubrany na czarno Varen, o którym 
z początku nie wiemy zbyt wiele poza tym, że nie można do 
niego dzwonić po dziewiątej, żeby dowiedzieć się później, jak 
bardzo ciężkie jest jego życie. Dwa odległe światy, które zostają
połączone ze sobą za pomocą pracy z angielskiego i Poe'go, 
chociaż po drodze czeka wiele przeszkód oraz tajemnicze fatum
ciążące na Varenie. 
"Nevermore. Kruk" to mroczna i tajemnicza opowieść, którą 
mogę tylko z całego serca polecić, zwłaszcza że trwa paździer-
nik, który mi osobiście bardzo kojarzy się z Halloween, a ta 
książka zdecydowanie wpasowuje się w jego klimat. Ma ona 
niezaprzeczalnie wiele uroku i mimo kilku drobnych wad, zale-
ty zdecydowanie zwyciężają.

Paulina Piecuch

Źródło: mój autorski blog http://otwarte-wrota.blogspot.com

Humor

Rozmawia dwóch studentów matematyki 
Politechniki:
- Wiesz, udało mi się zwiększyć objętość mojego 
kubka na kawę.
- Tak? A co zrobiłeś?
- Umyłem go.

Wpada zdenerwowany zając do knajpy i krzyczy:
- Kto mi pomalował rower na zielono!?
Wstaje niedźwiedź:
- Ja, a co?!
Zając (przyciszonym głosem):
- Nic, chciałem tylko spytać, kiedy wyschnie…

Dzwoni weterynarz do Kowalskiej:
- Jest u mnie pani mąż z psem i prosi o uśpienie. 
Zgadza się pani na to?
- Oczywiście! A psa niech pan puści wolno. Zna 
drogę go domu.
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Propozycje kulinarne 

Racuchy drożdżowe z jabłkami

Składniki na ok. 8- 9 placków:

- 1 szklanka (250ml) lekko ciepłego mleka

- 250g mąki pszennej (lub w wersji bezglutenowej:
  180g mąki kukurydzianej i 70g skrobi ziemniaczanej)

- 1 jajko

- 1 łyżka cukru

- 1 łyżeczka cukru waniliowego

- 25g świeżych drożdży

- 3 jabłka

- olej do smażenia

- cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

Rozkruszone drożdże wymieszać z cukrem, lekko ciepłym mlekiem i mąką (ok. pół szklanki). 
Zaczyn przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 10- 15 minut do wyrośnięcia.

Resztę mąki wsypać do miski. Dodać cukier waniliowy, jajko i wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto 
najlepiej mikserem używając mieszadeł do wyrabiania ciasta. Przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce na ok. 30- 40 minut, aż ciasto podwoi swoją objętość.

Jabłka obrać i pokroić w drobną kostkę. Dodać do ciasta i wymieszać.

Olej rozgrzać na patelni. Formować średniej wielkości placuszki. Smażyć na średniej mocy 
palnika z obu stron na złoty kolor.

Usmażone racuchy wyłożyć na talerz i posypać cukrem pudrem.

Podawać najlepiej od razu na ciepło.

Smacznego!!!

http://www.zoska.waw.pl/

