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Symbolika potraw wigilijnych

.

Jedną z
najbardziej
znanych tradycji
wigilijnych
jest
przyrządzanie
dwunastu
potraw.

Dwanaście
potraw
wigilijnych
miało
symbolizować
12 apostołów,
którzy zasiedli
do ostatniej
wieczerzy z
Jezusem lub w
niektórych
regionach kraju
12 miesięcy
w roku.

Tradycja
nakazuje, aby
na wigilijnym
stole znalazły
się wszystkie
płody ziemi: z
pola, lasu,
sadu i wody.

Potrawy
powinny być
przygotowane
głównie z
ziaren maku,
zbóż, miodu,
grzybów oraz
ryb.

Każda z nich
ma swoje
symboliczne
znaczenie.
Ryba – rybą
przypisane jest
znaczenie
religijne.
Pierwotnie
ryba była
symbolem
chrześcijaństwa
i odrodzenia
się życia.
Jedzenie ryby
podczas

wieczerzy
wigilijnej było
gwarancją
zdrowia i
dostatku.
Ziarna zbóż i
maku – ziarna
zbóż były
symbolem
życiodajnej
mocy,
nieśmiertelności
i dostatku, zaś
mak –
płodności.
Kapusta

i grzyby –
według
najstarszych
wierzeń miała
zapewniać siłę
i witalność.
Miód i bakalie
– miód był
symbolem
obfitości i
szczęścia, a
bakalie
natomiast
płodności i
witalności.
Autor 

Alicja Bromber

Wybrała Alicja Bromber
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POKEMON GO

Gra polega na łapaniu „Pokemonów” w naszym świecie. Nie ogranicza się do siedzenia przed komputerem ale
wymaga poruszania się po mieszkaniu, parku mieście.
Grę można pobrać w „Sklep Play” i „App Store” . Do jej pobrania jest potrzebny przynajmniej system „Android”
4.4 . Gra jest od pierwszej generacji, niedługo powinna ukazać się  druga generacja, na która wielu czeka z
niecierpliwością.
„Pokemon Go” oceniam na 4 gwiazdki ponieważ usunęli  tzw. „Łapki".

                                                                                                                                 Autor: Mikołaj Nowak

RECENZJE GIER KOMPUTEROWYCH

HEROUES & GENERALS
Ta gra jest darmowa i można ją pobrać na platformie „Steam”.
 Do korzystania z tej gry jest potrzebne konto, które zakłada się na stronie: https://heroesandgenerals.com/. Gra
jest w klimatach II wojny światowej. Jest ona bardzo fajna  ponieważ zdobywa się tam poziom, dzięki któremu
 odblokowuje się bronie, pojazdy, umiejętności i kariery np.: czołgisty, spadochroniarza, pilota. 

Oceniam tę grę na 5 gwiazdek.

Wybrał Mikołaj Nowak

Wybrał Mikołaj Nowak
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Jasio przynosi do domu gazetę, chowa ją do lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego chowasz gazetę do lodówki?
- Żeby była ciągle świeża!

Siedzi sobie lew, ziewa. Patrzy, a tu mrówka biegnie.
Lew pyta:
- Te, mrówa, gdzie tak pędzisz?
- Nie słyszałeś? Słoń i hipopotam się pobili, obaj są
ciężko poturbowani.
- No ale co ty masz do tego?
- Lecę krew oddać.

Jak Staś żegna Nel ?
- Panel

Co mówi matematyk do przyjaciela ?
- Liczę na ciebie

Dlaczego łąka jest mokra ?
- Bo polana
Co mówi piłkarz gdy idzie do fryzjera ?
- Gol !

.

Dlaczego choinka nie jest głodna ?
- Bo jodła

Dlaczego wulkan dostał 5 na lekcji ?
- Bo aktywny.

Przychodzi baba do lekarza cała w muchach lekarz
pyta :
- Po co pani przyszła ?
- Zostałam zmuszona.
                                                  Autor Alicja Bromber

Tato czy to prawda,że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
-Tak synu, to prawda.
-to co chcesz zobaczyć najpierw,
mój dzienniczek czy rachunek za
nowe futro mamy?

                                                         
 Autor
                                                         
Alicja Bromber

Kaktusowy Humor

Wybrała Alicja Bromber
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1. Co radzisz innym uczniom?
Radziłbym uczniom,aby wierzyli w siebie.

2. Jak osiągłeś taki wysoki wynik?
Żeby osiągnąć taki wynik trzeba chcieć się
zaangażować, uczestniczyć w konkursach zawodach
oraz dużo wiedzieć.

3.Jaki jest twój cel w życiu ? 
Chciałbym być koszykarzem lub dziennikarzem.

4.Który przedmiot jest twoim ulubionym?
Matematyka.

5. Czy komuś zawdzięczasz swoje osiągnięcia?
Nauczycielom, najbliższej rodzinie i samemu sobie.

6. Co najczęściej robisz w czasie przerwy?
Rozmawiam z kolegami.

7. Ile potrzebujesz czasu dziennie na naukę?
 Pół godziny.

                                           Wywiad przeprowadziła
                                                           Patrycja Pucek

    Wywiad 
    z najlepszym 
    uczniem szkoły
    Mikołajem Wacławikiem.

.

.

Patrycja Pucek

Bartek Błaszak



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 11/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKaktus

.

..

                     Kalendarium
01.09.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
20.09.  Koncert The September Concert dla klas V i      
          VI.
20.09.  Spotkania wychowawców z rodzicami.
21.09.  Apel z okazji Światowego  Dnia Pokoju. 
28.09.  Zbiórka makulatury.
30.09.  Klasowy dzień chłopaka.
03.10.  Dzień Czwartoklasisty.
04.10.  Akcja „Kochamy zwierzęta” – zbiórka karmy    
            dla zwierząt.
05.10.  Akcja „Stop grypie”.
13.10.  Apele z okazji DEN.
17.10.  „Dzień drożdżówki” – zorganizowany przez      
            RU.
22.10.  Powiatowy Konkurs Poetycki „W hołdzie            
           Janowi Pawłowi II”.
04.11. Dzień Pierwszoklasisty.
05.11.  XIII Rajd Niepodległości.
10.11.  Rogale Marcińskie – sprzedawane przez RU
11.11.  Narodowe Święto Niepodległości.
17.11.  Wieczornica.
21-25.11. Adopcja na odległość
                                                Autor  Bartek Błaszak Bartek Błaszak

Zuzanna DziechcierewiczBartek Błaszak
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                   ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

W 2008r. nasza szkoła włączyła się w pomoc
misyjną Adopcja na odległość. Realizujemy projekt,
który nazwaliśmy "Otwarte oczy i serca". Od ośmiu
lat pomagamy ośrodkowi Chłopców ulicy z
Namugongo,  w Ugandzie. W ramach realizacji
projektu organizujemy wystawy edukacyjne o życiu
ludzi w Afryce, o pracy misjonarzy i wolontariuszy,
o potrzebie niesienia pomocy ludziom
potrzebującym. W tygodniu misyjnym
rozprowadzamy kalendarze, zakładki, kartki,
naklejki, muffinki pieczone przez rodziców,
przeprowadzamy zbiórkę pieniędzy i wszystkie
zebrane środki wysyłamy Ośrodkowi Chłopców
ulicy w Namugongo.
 W tym roku tematem przewodnim tygodnia misyjnego
w szkole jest-Głos Afryki. Klasy I-III uczestniczą w
konkursie plastycznym na ten temat a klasy IV-VI
biorą udział w Szkolnej Grze Misyjnej. 

                                  Autor Zuzanna Dziechcierewicz

Zuzanna Dziechcierewicz

Zuzanna Dziechcierewicz
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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
                 

życzy 

   Redakcja  gazetki  „Kaktus”

Wybrał Bartek Błaszak


	W 2008r. nasza szkoła włączyła się w pomoc misyjną Adopcja na odległość. Realizujemy projekt, który nazwaliśmy "Otwarte oczy i serca". Od ośmiu lat pomagamy ośrodkowi Chłopców ulicy z Namugongo,  w Ugandzie. W ramach realizacji projektu organizujemy wystawy edukacyjne o życiu ludzi w Afryce, o pracy misjonarzy i wolontariuszy, o potrzebie niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W tygodniu misyjnym rozprowadzamy kalendarze, zakładki, kartki, naklejki, muffinki pieczone przez rodziców, przeprowadzamy zbiórkę pieniędzy i wszystkie zebrane środki wysyłamy Ośrodkowi Chłopców ulicy w Namugongo.

