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Drodzy Czytelnicy!
Oto 3 numer gazetki w tym roku, lecz najbardziej magiczny...cały wypełniony magią świąt
nadchodzących wielkimi krokami. Mikołaj, prezenty, kolędy to nasze tradycje, o których opowiemy
Wam na kolejnej stronie.
Gorąco zapraszamy... i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom naszej szkoły!
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AKTUALNOŚCI
Mikołajki klasowe
Mikołajki już za nami. Mały Mikołaj opróżnił już swój worek. Przez cały tydzień klasy wspólnie organizowały sobie
klasowe święto. Do szkoły przyjeżdżały przepyszne pizze z bytowskich pizzerii. Niektóre klasy robiły sobie
nawzajem prezenty i śpiewały świąteczne piosenki. Co za atmosfera!
Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
23.11. klasy 6-8 pojechały na wycieczkę do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczniowie cofnęli się
i w czasie do roku 1939 i przeszli całą drogę aż do końca wojny. Byli bardzo tym zainteresowani oraz przejęci tym,
co wtedy się działo w okupowanej Polsce. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego wzruszającego miejsca.
Teatr ,,Mitologia”
10-12-2018r. klasa ósma i gimnazjum obejrzały spektakl pt. ,,Mitologia’’. Sztuka przedstawiała m. in. dzieje
Orfeusza, Tezeusza i Heraklesa. Uczniowie pozytywnie ocenili spektakl.
Czad zagrożeniem
11-12-2018r. podczas piątej lekcji odbyło się krótkie spotkanie ze strażakami. Opowiedzieli oni uczniom
o zagrożeniu, jakim jest czad, czyli tlenek węgla oraz przekonywali o konieczności zakupu czujek do wykrywania
czadu, ponieważ jest bezwonny i bezbarwny, a potrafi wyrządzić wiele szkód. Pamiętajmy o bezpieczeństwie!
Piłka nożna nie tylko dla chłopców
Nie tylko chłopcy grają dobrze w piłkę nożną, lecz nasze koleżanki też nieźle rozniosły sale gimnastyczne w Lipnicy
i Tuchomiu. Na szczeblu powiatowym w Tuchomiu zajęły II miejsce. Gratulacje dziewczęta !!!
Wojewódzki konkurs pieśni i kolęd naszego patrona
14-12-2018r. odbyła się szósta edycja "Festiwalu Kolęd i Pieśni ks. Antoniego Peplińskiego". W konkursie wzięli
udział soliści ze Studzienic, Ugoszczy, Lipnicy, Parchowa i Tuchomia. W tegorocznej komisji zasiedli: p. Jaromir
Szroeder, p. Andrzej Kujawski, p. Franciszek Szroeder, kuzyn księdza Antoniego Peplińskiego oraz p. Dyrektor
Sławomir Felski. Wszyscy uczestnicy bardzo pięknie zaśpiewali, jurorzy mieli naprawdę trudne zadanie. Największą
popularnością wśród uczestników cieszyła się piosenka pt. " W stajeneczce narodzony".

Święty Mikołaj
Święty Mikołaj – postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego
w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg
reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub
biegun północny. Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on
w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja, biskupa
Miry. Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej
i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. W większej
części Europy, w tym w Polsce, mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia
jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci,
które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod
poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu
(np. w skarpecie). Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów
kultury anglosaskiej (w szczególności amerykańskiej) także w Europie święty
Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi
prezentami.
Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki
(m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej
prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często
w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia
(w rocznicę śmierci świętego Mikołaja) grzecznym dzieciom przynosi prezenty
(zwykle słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę. HO! HO! HO!

Małe co nieco o polskich tradycjachi zwyczajach
świątecznych oraz o świętach za granicą
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie
się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej
pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca
narodzin Zbawiciela. Dziś oczekujemy pierwszej
gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero,
gdy ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do
stołu i podzielić się opłatkiem.
Opłatek
Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum
i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic innego, jak cienki
kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim
widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem.
Dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną,
składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy sobie
podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere,
wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do
kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
Sianko wigilijne
Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym
będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje
oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus –
szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.
Choinka
Zwyczaj ubierania choinek w bombki, łańcuchy i lampki
narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat

temu. W dniach przesilenia zimy i nocy zawieszano
u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą,
światła nad ciemnością.
Kolędy
Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to
pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa
pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy
dzień miesiąca. Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez
Rzymian w ramach uroczystego uczczenia pierwszego
stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli
chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa.
Prezenty
Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj
bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się
Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był
związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś
przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.
Pasterka
Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia.
Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa.
Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest
najważniejszym momentem w czasie Świąt Bożego
Narodzenia.

Choć wszędzie Święta są obchodzone bardzo uroczyście, to jednak zupełnie inaczej:
W Anglii już w połowie listopada zaczynają
świąteczne przygotowania. Główne ulice w
Londynie wyglądają w tym okresie najpiękniej,
a na Trafalgar Square można spotkać większość
mieszkańców gromadzących się wokół olbrzymiej
choinki gdzie wraz z występującymi chórami z
różnych stron świata śpiewają kolędy. Anglicy nie
obchodzą Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk
nadziewany kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw.
christmas pudding – rodzaj deseru.Dopiero w
drugi dzień świąt otwierają otrzymane prezenty.
W Argentynie święta Bożego Narodzenia
obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym
stole zastawionym jedzeniem mieszkańcy wraz
z rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się
i żartują. Główny i najważniejszym daniem jest
pieczony prosiak, a dopiero o północy zaczyna się
konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do
samego rana. W tych harcach uczestniczą również
dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowują się
w dniu Trzech Króli – 6 stycznia.
W Australii ze względu na klimat, Święta Bożego
Narodzenia spędza się w niecodziennej scenerii:

w ten najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą
się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy;
jedzą pieczone indyki, małe ciasteczka
z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe
puddingi i ciasto, przypominające polski keks. Nie
brakuje również prezentów, które można znaleźć
pod choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie.
Grecy wieczór wigilijny najchętniej spędzają
poza domem, spotykając się z przyjaciółmi
w barach, klubach i restauracjach. Domowa
wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo
późnej porze.
Najważniejszym daniem jest faszerowany indyk,
z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem.
Boże Narodzenie trwa tutaj chyba najdłużej na
świecie, bo aż 12 dni. I aż dwukrotnie w tym
czasie Grecy obdarowują się nawzajem
nieprawdopodobną liczbą prezentów, które
przynosi… święty Bazyli!
W Hiszpanii bardziej świątecznie niż Boże
Narodzenie obchodzi się święto Trzech Króli.
Wtedy to do miasta zawija statek, który na swym
pokładzie przywozi tychże Władców. Hiszpanie
odwiedzają znajomych i rozdają keks za rok.

Co warto obejrzeć z rodziną
w świąteczny wieczór?








,,Kevin sam w domu’’ i ,,Kevin sam w Nowym Jorku’’co roku towarzyszy nam w Święta.
Być może film jest często pokazywany w telewizji, ale to jednak klasyka, idealna do obejrzenia
z rodziną.
,,Listy do M’’to kolejna propozycja na naszej liście. To polska komedia, przy której można uśmiać
się do łez. Warto dodać, że to komedia romantyczna, oglądajcie z tą "ważną osobą" ;)
,,To właśnie miłość’’również znalazło się na liście. To ciepła komedia, przy której można
naderwać sobie mięśnie brzucha ze śmiechu i wdychać ze wzruszenia. Nawet największy twardziel
uśmiechnąłby się oglądając ten wspaniały film.
,,Grinch: świąt nie będzie’’to kolejny klasyk, którego nie można było pominąć. Każdy powinien
obejrzeć to w święta przynajmniej raz. Film dobry dla dzieci, jak i dla dorosłych, bez ograniczeń!
,,Rudolf czerwononosy Renifer’’to chyba idol wśród dzieci. Kto tego nie zna? Nawet redaktorki
pisząc ten artykuł odśpiewały piosenkę z tego przemiłego filmu.

Konkurs

Ankieta świąteczna

Konkurs: Napiszcie rymowany wiersz o zimie ( klasy 1-3 od
2 do 10 wersów, klasy 4-8 + gimnazjum od 4 do 10 wersów)
Wierszyki mogą być napisane w języku polskim, angielskim
lub niemieckim. Termin oddania do 5 stycznia 2019 roku.
Prace prosimy oddawać do Kamili Stenzel lub do Hanny
Stępień. Najlepsze prace (po 3 z kategorii klasowej) będą
zamieszczone w następnym numerze szkolnej gazetki “To
i Owo” oraz nagrodzone. Pamiętajcie, żeby się podpisać!
Powodzenia :)

18-12-2018r. młodsze redaktorki przeprowadziły w klasach
1-3 ankietę "Co chciałbyś dostać na Święta"? Na pytanie
odpowiedziało 20 uczniów. Przekonajmy się, co
powiedzieli:
3/20 ankietowanych uczniów marzy o nowych ubraniach.
O zabawki poprosiło tylko 4/20 ankietowanych. Największą
popularność zdobyła elektronika, uzyskała aż 13/20 głosów.
No cóż, mamy XXI wiek.
A co wam marzy się na Święta? :)

Humor świąteczny
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
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