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Przemoc jest słaba
W piątkowe popołudnie klasa 7c wybrała się wraz z opiekunami Kamilą
Wierzbicką i Anetą Żarską do Regionalnego Centrum Kultury. W ramach
Akademii Dobrego Słowa odbyła się tam debata „Słowa mają moc”, gdzie
prelegentami byli, psycholożka Elżbieta Zubrzycka oraz znany
dziennikarz Jacek Żakowski. Głównym tematem spotkania była przemoc
słowna, z którą mamy do czynienia w życiu codziennym, a także w

Podsumowanie akcji charytatywnej
„Wrzuć słodziaka dla dzieciaka”
Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje za okazane serce i
Wasze wsparcie w ramach corocznej akcji charytatywnej "Wrzuć
słodziaka dla dzieciaka".
Dzięki Waszej otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
udało się obdarować słodyczami dzieci w trudnej sytuacji bytowej.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim uczniom i Rodzicom za
ogromne zaangażowanie w kwesty i zbiórki charytatywne organizowane
w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu.
To dzięki Wam zmieniamy świat na lepsze i uczymy się jak w tych
trudnych czasach odsłonić naszą wewnętrzną dobroć i okazać serce
drugiemu człowiekowi w potrzebie.
Dziękujemy !

świecie wirtualnym. Wydarzenie było podsumowaniem kampanii
„Przemoc jest słaba”.

Tydzień matematyki
W dniach 22-26 listopada w naszej Szkole odbywał się Tydzień
Matematyki, który stał się stałym punktem w kalendarzu roku
szkolnego. Zabawy i gry matematyczne, które towarzyszyły nam w tych
dniach miały na celu odkryć jasną stronę królowej nauk, która, na co
dzień przeraża nie tylko dzieci…
Podczas Tygodnia Matematyki kodowaliśmy na macie edukacyjnej,
graliśmy w Karty Grabowskiego, uczestniczyliśmy w konkursach,

Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt
Parlament Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu bardzo dziękują
wszystkim uczniom za okazane serce naszym czworonożnym
przyjaciołom. Cieszymy się, że i tym razem nie zawiedliście. Zebraliśmy
okazałą ilość suchej oraz mokrej karmy. Zebrane artykuły zostały
przekazane do kołobrzeskiego schroniska.

DZIĘKUJEMY :)

jednocześnie doskonaląc tabliczkę mnożenia i logiczne myślenie. Co
ważne! Dobrze się przy tym bawiliśmy!
Pracowaliśmy na wszystkich poziomach edukacyjnych: indywidualnie i w
zespołach.
Był to czas wyjątkowy, bo nie tylko entuzjaści matematyki mogli poczuć
jej magię…

Świąteczna łamigłówka…
przyjrzyj się choince, policz wyrazy.
Odpowiedzi prześlij na adres: sp5gazetka645@gmail.com

Gwiazdki

Pomysły na łatwe
choinkowe ozdoby
Bombki
Potrzebne materiały: tektura, papierowe serwetki, klej, nożyczki,
dziurkacz, nitki ozdobne lub wstążki, ołówek i szklanka do
odrysowania koła.
Z tektury trzeba wyciąć koło i z obu stron przykleić serwetkę.
Można jeszcze bombkę przyozdobić np. cekinami albo innymi
ozdobami według uznania.
Wasze zawieszki oryginalne i niepowtarzalne!

Potrzebne: rolki, nożyczki, klej - najlepiej
do klejenia na gorąco, pędzelek, farbki,
ozdobna wstążeczka.
Potnij rolkę na paski o szerokości 1,5 cm - można je
pomalować farbą. Z pasków ułóż gwiazdkę i sklej według
instrukcji na rysunku. Możesz jeszcze ozdobić z obu stron
brokatem.

a o północy rodziny wybierają się na pasterkę. Wiele osób
24 grudnia pości, nie spożywając potraw mięsnych oraz alkoholu.

Okres Bożego Narodzenia to czas, na który czeka wiele osób.
Świąteczny nastrój, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, pasterka,
pachnąca choinka, rodzina śpiewająca kolędy przy wigilijnym stole
i troski, które na kilka chwil możemy odstawić na boczny tor.
Większość zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce jest nam
dobrze znana, a jak te zwyczaje świąteczne wyglądają na
świecie?
Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce
W Polsce ten piękny okres rozpoczynamy wieczerzą wigilijną
i wypatrywaniem pierwszej gwiazdki na niebie. Jest ona
nawiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej. Na początku wigilijnego
wieczoru czyta się fragment ewangelii świętego Łukasza, który
dotyczy narodzenia Jezusa. Następnie dzielimy się opłatkiem.
Od tego momentu można zasiąść przy stole, jeść potrawy
wigilijne i śpiewać kolędy. Pod stołem powinno znaleźć się sianko,
a przy stole miejsce dla niespodziewanego gościa. W większości
domów zwieńczeniem kolacji wigilijnej jest otwieranie prezentów,

Święta w Australii – Boże Narodzenie w środku lata
W Australii okres Bożego Narodzenia przypada w okresie lata,
który trwa od początku grudnia do końca lutego. Temperatura
sięga 30 stopni ciepła, a śnieg widzi się tylko w telewizji. Okres
świąteczny w sklepach rozpoczyna się już we wrześniu, gdzie
na półkach można znaleźć ozdoby świąteczne. Choinkę ubiera się
na początku grudnia i stoi w domach do końca miesiąca. Wiele
rodzin spotyka się w miastach i wspólnie śpiewa kolędy. Mikołaj
prezenty przynosi w wigilijny wieczór, a otwiera się je rano w
pierwszy dzień świąt. Ten dzień jest najważniejszy, ponieważ
rodzina spotyka się i je wspólnie obiad. W Australii obchodzi się
Święta Bożego Narodzenia również w lipcu, ponieważ wtedy tam
pada śnieg.
Święta w Chinach– wielki czas zakupów
W Chinach obchodzi się Święta Czcigodnych Urodzin. Jest to
czas, w którym mieszkańcy Chin skupiają się bardziej na aspekcie
komercyjnym niż religijnym. W wigilię rodziny spotykają się
w restauracjach, a po wspólnym posiłku udają się do klubów,
aby się pobawić. Chińczycy ozdabiają swoje domy kolorowymi
dekoracjami, ubierają choinki oraz wręczają drogie prezenty.
W Chinach mieszka zaledwie 10 milionów chrześcijan, czyli około
1 procent społeczeństwa. Tradycją bożonarodzeniową jest
wręczanie sobie jabłek. Jabłko to symbol świąt Bożego
Narodzenia w Chinach. Mikołaja można spotkać na ulicach,
w galeriach handlowych, a także przynoszącego listy zamiast
listonosza.

Święta w Indiach – dekoracja mango i bananowców
W Indiach chrześcijanie to zaledwie 3 procent społeczeństwa.
Mimo to narodzenie Jezusa to wielki czas radości. Chrześcijanie
spotykają się na kolacji wigilijnej, na której znajdują się dania
znane z indyjskiej kuchni, czyli dania dnia codziennego. Ludzie
kupują zieloną, sztuczną choinkę lub dekorują drzewa mango
i bananowca. Mieszkańcy Indii mają w święta dni wolne od pracy,
dlatego wyznawcy innych religii chętnie spotykają się ze swoimi
przyjaciółmi wyznania chrześcijańskiego. Tradycją jest wspólne
śpiewanie kolęd oraz chodzenie do kościoła na pasterkę, w którym
można zobaczyć prawdziwą szopkę. Przygotowania do świąt
rozpoczynają się na długo przed 25 i 26 grudnia. W sklepach
możemy zakupić dekoracje świąteczne, Mikołaja można spotkać
w różnych ubraniach, a w głośnikach słychać amerykańskie
piosenki, które wprawiają w świąteczny nastrój.

ostatnich lat. Szopka, która była kiedyś najważniejszym
elementem, została zastąpiona przez przystrojoną choinkę.
Tradycją jest Las Posadas, czyli nocne spotkanie trwające od 16
do 24 grudnia. Każdego wieczora procesja wędruje ulicami miasta
ze świecami, niosąc figury Jezusa, Maryi oraz śpiewając kolędy.
Ludzie czasami zatrzymują się na modlitwę oraz czytanie pisma
świętego, oraz zachęcają przechodniów do przyłączenia się
do procesji. Las Posadas symbolizuje wędrówkę świętej rodziny
od domu do domu, szukając miejsce na spędzenie zimnej nocy.
Każdy wieczór to rozbijanie piniaty z zasłoniętymi oczami. Piniata
ma wygląd gwiazdy, a w środku znajdują się słodkości. Jest to
symbol zła, który wodzi nas kolorami. Siedem rogów symbolizuje
siedem grzechów głównych, a kij służący do rozbijania
sprawiedliwość. W ostatnią noc pojawia się lalka będąca
Dzieciątkiem Jezus, której wszyscy śpiewają kołysanki do snu..

Święta w Etiopii – gra w gennę
W Etiopii Boże Narodzenie rozpoczyna się 7 stycznia. Zwane jest
Gena lub Lidet. Przez całą noc mieszkańcy idą w procesji
od kościoła do kościoła, śpiewając, tańcząc i grając
na instrumentach. Etiopczycy jedzą pikantny gulasz z mięsa
drobiowego, który serwowany jest z indżerą. Indżera to potrawa,
która zastępuje chleb. Do tego podawany miodowy napój
alkoholowy. Święta poprzedza 43-dniowy post. Bożonarodzeniową
tradycją jest genna, czyli gra przypominają hokej na trawie.
Legenda głosi, że pasterze w Betlejem mieli spędzać czas, grając
w gennę. Melkam Genna to znaczy w Etiopii Wesołych Świąt.

Święta w Finlandii u Świętego Mikołaja
W Finlandii u Świętego Mikołaja obchodzi się Joulu. Jest to
nazwa Świąt Bożego Narodzenia w języku fińskim. Co ciekawe,
cały miesiąc, czyli grudzień, w którym przypada Boże Narodzenie,
ma w nazwie słowo joulu. Na przykład: joulukuusi to choinka,
joululaulu – kolęda, jouluaatto – wigilia Bożego Narodzenia,
joululahja – prezent bożonarodzeniowy, a grudzień to joulukuu.
Finowie bardzo chętnie wysyłają kartki świąteczne pocztą
tradycyjną. Tradycją świąteczną jest skorzystanie z wigilijnej
sauny, ubieranie choinki oraz odwiedzanie grobów zmarłych.
Wigilia to czas otrzymywania prezentów od Świętego Mikołaja.
Najważniejszym daniem wigilijnym jest joulukinkku, czyli
świąteczna szynka.

Święta w Meksyku – Las Posadas
W Meksyku zwyczaje bożonarodzeniowe zmieniły się w ciągu

/https://mynaszlaku.pl/

MELOMAKARONA to greckie świąteczne ciasteczka urzekające
delikatną pomarańczowo – korzenną nutą. Po upieczeniu zanurzane są w
słodkim miodowo – cynamonowym syropie i koniecznie obsypywane
orzechami.

ŚWIĄTECZNE DANIA
Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
BOLO DE REI to bardzo popularne w Portugalii ciasto Trzech Króli,
które jest dość sporych rozmiarów. Pokryte jest glazurą z konfitury,
kandyzowanymi owocami i licznymi orzechami. Obowiązkowo musi być
dziura w środku!

PANETTONE czyli włoska babka z Mediolanu, wypiekana tradycyjnie w
okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zawsze jest w kształcie
wysokiej kopuły i krojona na długie, pionowe kawałki.

ZWYCIĘZCA KONKURSU NA SUCHARA

GRUDNIOWI SOLENIZANCI

Karol Szczepański z kl. 4b przysłał suchara:
“Jakich pistoletów nie ma w Afryce? - Na wodę!!”
Gratulujemy Karolowi i zapraszamy wszystkich do udziału w
konkursach zamieszczonych w gazetce.

ALICJA- to kobieta zaradna i twórcza. Może być nauczycielem,
muzykiem lub literatem. Jest bardzo oddana rodzinie,
oszczędna, umie dobrze gotować. Ma duże poczucie humoru.
Jest osoba lubianą.
ADAM – spokojny, dyplomatyczny, wybija się w szkole.
Lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza swoim
umiejętnościom. Nie zawsze umie walczyć o swoje.
Oszczędny aż do skąpstwa, często bardzo uparty.
EWA – mądra, o wzniosłych ideałach. Stara się być samodzielna w
myśleniu i działaniu. Czyni wszystko rozsądnie.
Nigdy nie narzuca się innym.

ZAGADKA WIGILIJNA
Odgadnij nazwę wigilijnej potrawy regionalnej z
Polski, której głównymi składnikami są: mak,
bakalie, bułka lub kluski.
Odpowiedź prześlij na adres: sp5gazetka645@gmail.com

TOMASZ – inteligentny, kulturalny. Ma duże uzdolnienia
organizatorskie, dlatego szybko odnosi sukcesy. Miewa też
drobne kłopoty. Rodzinę zakłada dość wcześnie. Do swych
obowiązków podchodzi z rozwagą. Kocha rodziców.
SEBASTIAN – z greckiego dostojny, godny szacunku. Swoje
zamiary wprowadza w czyn. Powołanie znajduje w polityce, religii.
Lubi się udzielać w różnych organizacjach. Wyróżnia się na tle
kolegów zaangażowaniem, pasją.

„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Dzieląc się opłatkiem,
w te piękne Święta,
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.

Życzy redakcja gazetki

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS
NA SZCZĘŚCIE!

Cztery filiżanki miłości,
dwie filiżanki lojalności,
trzy filiżanki przebaczenia,
filiżanka przyjaźni.
Dwie łyżeczki czułości,
cztery kwarty wiary,
beczka śmiechu.
Miłość połączyć z lojalnością
i starannie zmieszać z wiarą.
Przyprawić dobrocią, czułością i
wyrozumiałością.
Dodać przyjaźń i miłość.
Obficie spryskać śmiechem.
Wypiekać w słońcu.
Serwować codziennie w obfitych porcjach!
Im częściej, tym lepiej!!!!

