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Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami 
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc 
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Nie tylko w tę Sylwestrową noc. 
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 "Choinka"
     Ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele pięknych tradycji. Jedną 
z najpopularniejszych jest strojenie choinki. Przywędrowało ono do Polski z Niemiec w XIX wieku.
    To wiecznie zielone drzewko iglaste jest symbolem rajskiego drzewa życia, które było świadkiem
grzechu Adama i Ewy. Stąd dekoracja choinki: jabłka (dziś zastępuje się je bombkami), wijące się
jak wąż kusiciel łańcuchy, które symbolizowały również okowy grzechu. Natomiast światełka i
gwiazda na czubku, wyrażają radosną nowinę o przychodzącym Świetle - Jezusie Chrystusie.
Może warto więc przykładać większą wagę do ubierania bożonarodzeniowego drzewka?

                                                                                                                             Aleksandra Kruk

www.tapetus.pl
www.tapetus.pl
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Boże Narodzenie - tradycja 
a współczesność

      W dzisiejszych czasach coraz częściej zapominamy o niektórych
bożonarodzeniowych tradycjach przekazywanych  z pokolenia na pokolenie.
Nie da się nie zauważyć, że w XXI wieku do wielu rzeczy nie przywiązuje się
tak wielkiej wagi jak kiedyś. Niektórzy nie zostawiają wolnego miejsca przy
stole i nie czekają na pierwszą gwiazdkę żeby rozpocząć wieczerzę
wigilijną. Zanika tradycja wspólnego śpiewania kolęd i rodzinnego pójścia
na pasterkę. Zamiast śpiewów przy choince jest spędzanie czasu ze swoim
smartfonem i komputerem. Jest coraz mniej rozmów, spędzania czasu 
ze sobą. A przecież Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. W tych najpiękniejszych dniach w roku najważniejszy
jest drugi człowiek, radość z bycia razem przy świątecznym stole.

    Życzę wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Kaszczorze, by  nigdy nie
zapomnieli o tradycjach, które są naszymi korzeniami. Nie poświęcajmy 
w czasie świąt więcej uwagi swoim telefonom i komputerom niż swoim
bliskim. Cieszmy się każdą chwilą spędzoną ze swoja rodziną!
                  
                                                                                       Julia Karkut

Spacer z jednym z podopiecznych schroniska

Święta dla zwierząt
     Co roku w Święta Bożego Narodzenia

 dostajemy prezenty. Dzieci często pod choinką
 znajdują żywy prezent – zwierzaka. 

     Święta to doskonały czas na refleksję dotyczącą zwierząt. Wiele z nich
spędza te wyjątkowe dla nas dni samotnie, w schroniskach, potrzebując
naszej pomocy. Oczywiście, najlepszym prezentem dla nich byłby ciepły i
kochający  nowy dom, ale  przecież możemy im pomóc inaczej! Wystarczy
na przykład przyjechać tam i spędzić trochę czasu 
z  nimi, zbierać karmę i koce, czy wpłacać pieniądze na konto schroniska,
przekazując chociażby swój 1%.  
      W tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję pomocy
zwierzakom. Hasło przedsięwzięcia brzmiało: ,,Święta dla zwierząt”.  Przez
kilka dni w grudniu dzieci i młodzież zbierała potrzebne rzeczy, które zostały
przekazane czworonogom  gostyńskiego schroniska. Większość uczniów
przyniosła karmę dla czworonożnych przyjaciół. Swoją postawą 
i zachowaniem  społeczność szkolna pokazała, że los zwierząt nie jest im
obojętny.
     Za czujność  i wierność przez cały rok  należy im się prezent.                    
                                                                                  Laura Gryca               
                                                                     Zapraszamy na 
  https://www.facebook.com/Schronisko-    
Gosty%C5%84-Stowarzyszenie-Noe-
144971268886748/?pnref=story Tam znajdziecie szczegółową relację z tego zdarzenia.                         

K. Bura
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„Żyj Sportowo”
Sport?  Czym on dla nas jest? Jaką role pełni w naszym życiu? Każdy z nas ma na to inną odpowiedź. 

Najwięcej odpowiedzi było, że Sport jest chwilą oderwania się od rzeczywistości. Czyżby? Sport jest jednym z elementów naszego życia społecznego. Czy wyobrażamy sobie życie bez sportu? Wątpie.

Miliony ludzi na świecie uprawia sport, dla zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i współzawodnictwa z innymi. Podczas uprawiania sportu uwalniamy nasze
emocje, uwalniamy ducha, który pozwala nam na działanie zespołowe i tolerancyjne. Sport nie ma ograniczeń wiekowych, można go uprawiać w każdym
wieku, dla dzieci i młodzież aktywność fizyczna ma szczególny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny,  intelektualny oraz społeczny.
Najbardziej popularnymi sportami są :
- piłka nożna,
- siatkówka,
- koszykówka
A co z Piłką Ręczną?
No właśnie.
Moim zdaniem jest to jeden z najciekawszych sportów, wystarczy tylko bardziej  się z nim zapoznać. Zacznijmy od tego czym w ogóle jest Piłka Ręczna i
na czym polega. Piłka Ręczna to dyscyplina zespołowa, którą uprawiają nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Każda drużyna musi zwierać siedmiu
graczy. Celem gry jest wrzucenie piłki – tylko za pomocą rąk – do bramki przeciwnika. Zawodnicy nie mogą zrobić więcej niż 3 kroki z piłką w rękach, co
wymusza kozłowanie i liczne podania.
Wiek?
Nie ma znaczenia. W Piłkę Ręczną można trenować już od najmłodszych lat.  Specjalnie po to stworzono kategorie wiekowe :
- Młodziki Młodsze, do 12 lat,
- Młodziki, do 14 lat,
- Junior Młodszy do 17 lat,
- Juniorzy Starsi, do lat 19,
- Seniorzy, to drużyna do, której przechodzi się po ukończeniu Juniorów Starszych, w tym składzie nie ma ograniczeń wiekowych.
Pozycje? Nic trudnego, jest 14 zawodników. 7 na boisku i 7 rezerwowych. Zawodnicy grają na pozycjach takich jak : bramkarz, obrotowy, rozgrywający, skrzydłowi. 

Gdzie iść do Klubu? 
Zanim zapiszesz się do jakiegokolwiek klubu, zapoznaj się z jego regułami, poczytaj wszystkie informacje na jego temat, poznaj jego osiągnięcia..
Najlepsze i najpopularniejsze kluby to te, które znajdują się w corocznej PGNiG Superlidze. 

Jakie są najważniejsze zdarzenia? 
Najważniejszym takim zdarzeniem, są Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej. W tym roku takie odbyły się w
Katarze. Co roku prawie każde Państwo zmienia skład swojej Reprezentacji, tylko nie Polska. Co prawda,
dochodzą nowi zawodnicy, ale nikogo nie zmieniają, Polska ma podstawowy, niezastąpiony skład naszej
Reprezentacji.  Serdecznie Zapraszam do Oglądania  MEN’S EHF EURO 2016 POLAND. Odbywające się
już niedługo! Trzymajcie kciuki i kibicujcie naszej Reprezentacji!

Źródło : KS SPR CHROBRY GŁOOGÓW 

Wiktoria Kaminiarz

Wiktoria Kaminiarz Wiktoria Kaminiarz
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W RYTMIE MUZYKI ŚWIAT KSIĄŻEK

Muzyka towarzyszy nam od chwili naszych
narodzin.

   Muzyka jest doskonałym sposobem na poznanie człowieka i jego
emocji. Zazwyczaj utwory, które słuchamy odwzorowują nasze odczucia.
Muzyka jest dla mnie nową wyprawą w  świat,  w niej odnajduje siebie,
czuję wolność i swobodę. Każdy z nas ma inny gust słuchamy różnych
gatunków muzycznych. Jedni słuchają Rapu, drudzy Rocka, trzeci
Reagge itd. Dla każdej osoby muzyka ma jakieś miejsce w życiu, dla
niektórych jest pasją, hobby, dla innych zajęciem na nudę a jeszcze inni
nie potrafią bez niej żyć. Muzyka jakiej słuchamy, zależy właśnie od
naszego charakteru. Osobiście uważam, że dla ludzi, bardzo
emocjonalnych jest najlepszy Rap. Dla ludzi, którzy lubią się pobawić do
muzyki, liczy się rytm, czyli takie gatunki jak Dubstep, Hip-hop, Techno,
House i Disco Polo. Za to dla osób lubiących muzykę ciężką, lub po
prostu rozrywkową, idealny jest Metal lub różne rodzaje Rocka. Ludzie
zazwyczaj typują sobie piosenkarkę, piosenkarza lub jakiś zespół.
Niepotrzebnie, ponieważ jest wiele nowych talentów na rynku
muzycznym, wartych odkrycia. Dlatego najlepiej śledzić nowości na
rynku muzycznym. Jak? Jest na to wiele sposobów, pierwszym i
najlepszym są programy muzyczne w telewizji, poznasz tam nowe hity i
piosenki, które pomimo lat dalej są popularne na rynku. Takimi
programami są : ‘Eska TV’, ‘4fun.TV’, ‘Polo TV’, ‘VH1’oraz ‘VIVA
polska’. Drugim sposobem i w sumie ostatnim są strony internetowe oraz aplikacje na telefon.
Osobiście najbardziej polecam YouTube i aplikacje Spotify. Lecz bardzo dobrze się sprawują również
Radio ESKA Online, 4fun app, Google Play Music, Tuneln Radio i Equalizer. Na pewno większość z nas
ma utwór, który wiele dla niego znaczy i  przywraca wspomnienia złe jak i za równo dobre. Takich
piosenek się nie zapomina i to właśnie one są i będą z nami zawsze, a w trudnych chwilach poprawią
nam humor i przywrócą ‘smak’ dawnych lat. Dlatego, każdy z nas powinien słuchać muzyki, która otwiera
nas na świat, przekonuje nas do odkrywania nowych rzeczy i poznawania nowych osób w życiu. 

Na Koniec chciałabym jeszcze polecić kilka utworów, które są dla mnie
bardzo ważne i myślę, że mogą się niektórym z was spodobać �
1.Adele – Hello 
2.Dżem – Do Kołyski
3.Jess Glynne – Take Me Home
4.One Direction – You & I
5.Chemical Garage – Widziałem
6.Adam Lambert – Another Lonely Night
7.Justin Bieber – Purpose
8.Zara Larsson – Uncover
9.Kamil Bednarek – Cisza
10. Obiecuję Ci – Natalia Nykiel, Rahim i Buka
11.  Mesajah – Każdego Dnia
12. Słoń – Szczerze
13. Dawid Podsiadło - Nieznajomy
14. Bring Me The Horizon – Follow You
15. Bring Me The Horizon – Throne
16. One Direction – Perfect 
17. Drake – Hotline Bling                                                 Wiktoria Kaminiarz

Cykl: ,,Percy Jackson i bogowie olimpijscy”
Autor: Rick Riordan 
Gatunek: literatura młodzieżowa, literatura przygodowa,
fantasty.
     Co by było, gdyby Bogowie Olimpijscy wciąż żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby nadal zakochiwali
sie w śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z których mogą wyrosnąć wielcy herosi - jak
Tezeusz, Jazon czy Herakles? Jak to jest być takim dzieckiem? To właśnie się przydarzyło
dwunastoletniemu Percy'emu Jacksonowi.

        W pierwszej części cyklu poznajemy Percy’ego który dowiedział się
prawdy o swoim pochodzeniu w dosyć brutalny sposób. Mimo tego że
jest do tego nieprzygotowany  wyrusza na niezwykle niebezpieczną
misję. Z pomocą satyra i córki Ateny Percy odbędzie podróż przez całe
Stany Zjednoczone, żeby schwytać złodzieja, który ukradł przedwieczną
broń masowego rażenia - należący do Zeusa piorun piorunów. Po drodze
zmierzy się z zastępami mitologicznych potworów, których zadaniem jest
go powstrzymać. A przede wszystkim będzie musiał stawić czoła ojcu,
którego nigdy nie spotkał, oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed
zdradą przyjaciela. Po przeczytaniu pierwszej części warto przeczytać
kolejne tomy, ponieważ bardzo wciągają czytelnika i dają dużo radości z
czytania.

Julia Michalewicz

Tak wyglądają okładki serii trioreviews.blogspot.com


