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W świątecznym nastroju

Świąteczne rekordy Guinessa

 W noc grudniową 

W noc grudniową księżyc świeci, 
Biały śnieg się skrzy,
Cicho wszędzie, śpią już dzieci,
Cudne mają sny.
Spiesz się, spiesz się Mikołaju!
Zejdź z wysokich wzgórz, 
Grzeczne dzieci cię czekają. 
Kiedy przyjdziesz już.

Jerzy  Ficowski

x

Myślisz, że wiesz wszystko o świętach? Skąd się wziął
Święty Mikołaj? Co jedzą na święta w Japonii? W jakim
czasie Mikołaj rozdaje prezenty? Gdzie jest najwyższa i
najdroższa choinka?

Największy Mikołaj na świecie nie pochodzi z Laponii.W Singapurze
znajduje się statua Mikołaja, która wynosi 15,6 m wysokości oraz 11 m
szerokości.
Najstarsza choinka świata znajduje się w posiadaniu rodziny Parkerów z
Chippenhom w Wielkiej Brytanii, którzy od 1886 r przekazują sobie drzewko
z pokolenia na pokolenie. Choinka ma tylko 30 cm wysokości dlatego
zachowana jest w idealnym stanie.
Najdroższa choinka w 2010 roku powstała w Emiratach
Arabskich.Ozdobiono ją prawdziwą biżuterią wartą 16 milionów dolarów.
Najwyższa ozdobiona choinka znajdowała się w Indonezji. Oświetliło ją
milion  kolorowych lampek.
Największy pierniczek świąteczny został upieczony w USA.Dave Bolvden
wykonał "ciasteczko" mierzące 8 m i pracował nad jego wypieczeniem
tydzień.
Największe zgromadzenie Mikołajów miało miejsce w 2007 roku w Irlandii.
Wzięło w nim udział 13 tysięcy świętych z całego świata.

I jeszcze coś ciekawego:

1. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych

2. W Japonii panuje tradycja jedzenia w Wigilię popularnego na świecie…
KFC

3. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego ważące 35
tys. ton sanie powinny pędzić z prędkością 1000 kilometrów na sekundę, a
podczas tej sekundy Mikołaj powinien rozdać 800 prezentów

4. Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to
zasługa kampanii reklamowej Coca- Coli z lat dwudziestych poprzedniego
stulecia

 5.Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem
na świecie. Pierwszym jest Nowy Rok

                                                                                 Redakcja
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Kickboxing - co to jest?

Jeszcze parę słów o wycieczkach

Słowo kick
oznacza w języku
angielskim
"kopnięcie" lub
"kopać", boxing
oznacza "boks".
Kickboxing to
sztuka walki, czyli
boks połączony z
kopnięciami.
Należymy do
drużyny "Fight
Club" w Knurowie.
Stopnie
szkoleniowe to
pas czarny
mistrzowski i pasy
uczniowskie, które
dzielą się na pasy:
biały, biały z
żółtym, zółty, żółty
z
pomarańczowym,
pomarańczowy,

zielony, niebieski,
brązowy z
niebieskim,
brązowy, brązowy
z czarnym
zakończeniem
pasa. Ze
stopniami jest tak,
że zaczyna się nie
mając żadnego.
Aby otrzymać 10
stopień, a później
kolejne trzeba
zdać egzamin.
Marek ma 10, a
Marcin 9
stopień.Trenujemy
2 razy w
tygodniu.Mamy
rozgrzewkę,
trenujemy ciosy
oraz gramy w gry
np. piłkę nożną lub
"3 kroki".

Po zakończeniu
treningu wyrażamy
swoje opinie na
temat nauki
technicznej,
natomiast trener
ocenia nasze
zaangażowanie na
treningu. 

Marcin Marcol IVb
Marek Fabisiak
IVb

Klasy 4 wybrały
się w październiku
na wycieczkę do
Wielopola.Chcieliśmy
zobaczyć nasz
stary kościół.
Został on
przeniesiony z
Gierałtowic, bo
mieszkańcy
Wielopola nie mieli
kościoła, a u nas
były
dwa.Kościółek
pochodzi z XVI w i
można zaliczyć go
do typowych
sakralnych
budowli
górnośląskich.W
obecnym miejscu
stoi od 1976 roku[.
Jest najstarszym
zabytkiem

budownictwa
drewnianego na
ziemi rybnickiej.

Patrycja Faryna 4b

Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny

Marcin i Marek

x

M.Fabisiak

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Katarzyny_i_Matki_Bo%C5%BCej_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowej_w_Rybniku#cite_note-2
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PCK zawsze gotowe nieść pomoc

Co w śniegu piszczy?

Patrycja i Jagoda na kweście PCK

Kwesta uliczna PCK

W niedzielę 27 listopada członkowie SKPCK i chętni
wolontariusze z gimnazjum kwestowali w ramach akcji
„Pomocna Dłoń”. Zebraliśmy 1681,31zł. Pieniądze będą
przeznaczone na zakup świątecznych paczek dla
potrzebujących dzieci. Przypomnijmy, że Polski Czerwony
Krzyż to najstarsza polska akcja humanitarna, której celem
 jest nieść pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie.PCK
powstał w 1919 r najpierw jako Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża, a od 1927 r zmienia nazwę na Polski
Czerwony Krzyż. Natomiast Szkolne Koła PCK powstały w
1921 r i są najstarszą częścią ruchu młodzieżowego
PCK.Jednym z pierwszych prezesów PTCK była  Helena
Paderewska.
                 Dziękujemy wszystkim za udział w kweście!

                                                    Członkowie SKPCK

Bałwany dostały kataru!To bardzo poważna sprawa, ponieważ
hurtownicy marchewki nie nadążają z dowozem tak cennego
materiału budowlanego do warzywniaków.Katary bałwanów to
prawdziwa epidemia, szczególnie w szkołach.I gadaj tu z takim
bałwanem: "Nie założę czapki!", "Po co mi szalik?", " Nie chcę
rękawiczek!". Potem szkolne korytarze aż trzęsą się z
potężnego kichania. 
Dlatego prosimy wszystkie  bałwany aby wcinały owoce i
warzywa (szczególnie te rozdawane w szkole), ubierały się
odpowiednio do warunków atmosferycznych oraz zażywały
witaminę C (między innymi tą, która schowała się w owocach).
Jeżeli już jakiegoś bałwana dopadnie katar - chusteczka do
nosa obowiązkowo w kieszeni!

                                       Patrycja Faryna kl. IV b

x

B.Rapcia

x
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Nie tylko choinka

Rozwiązanie quizu "Wszechświat - Ziemia" z nr 4 11/16
1c,2b,3c,4a,5b,6a,7a      Kornelia Kroczyk kl. VIb

Milena poleca...

Drzewka bożonarodzeniowe to najpopularniejsze i obowiązkowe „ozdoby
świąteczne” i symbol tego szczególnego czasu. Bezpiecznym i zawsze
sprawdzającym się pomysłem jest ozdobienie naszej choinki bombkami i
ozdobami w pasujących do siebie kolorach, np. czerwonym i złotym lub
różnymi ozdobami które niejednokrotnie są pamiątką po naszych bliskich.
Natomiast jeśli wolisz bardziej oryginalną formę drzewka w swoim pokoju,
możesz je zrobić z… papieru lub szyszek. Jeśli nie masz miejsca na
choinkę to zwisające z pod lampy, pięknie udekorowane gałązki również
pomogą stworzyć wyjątkowy klimat.

                                                                             Redakcja

x

Zimą jest zimno, jak wiadomo, ale w domu, pod kocem – zupełnie
przyjemnie. Jeśli ma się jeszcze coś fajnego do czytania, to czas
oczekiwania na pierwszą gwiazdkę nie dłuży się tak strasznie… Dobra
lektura pozwoli wczuć się w klimat, niezależnie od pogody.
Przygotowując się do świat pamiętajmy,że jest to czas dla najbliższych.
Odłóżmy telefony, komputery i tablety. Sięgnijmy po ulubiona książkę.
Nieważne ,że przeczytana już kilka razy.Ważne by czytać! 
                                                               

Opowieść wigilijna

"Opowieść wigilijna" Karola Dickensa to książka idealna na zimowy,
przedświąteczny wieczór. Ukazuje przemianę pewnego skąpca , Ebenezera
Scroogea, która dokonała się w wigilijną noc.Główny bohater jest samotny,
nie lubi ani ludzi, ani świąt - i nie ukrywa tego. Ponad wszystko liczy się dla
niego pomnażanie własnego majątku.Po wizycie odwiedzających go w noc
wigilijną duchów, Ebenezer jest przerażony samotnością i dzięki temu staje
się serdecznym człowiekiem, takim jakim był w czasach swojej młodości.
Scrooge zdaje sobie sprawę, że pieniądze dają szczęście tylko w tedy, kiedy
można się nimi podzielić.

                                                          Milena Marciniak kl.IVa

x

Karol Dickens
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