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Wycieczka do Warszawy

     Dnia 28.11.16 roku redaktorzy „Dwójeczki” wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Jako,
iż jesteśmy chętni do pracy, bierzemy udział w konkursach literackich, plastycznych, a
także zawodach sportowych. Wielu z nas osiąga liczne sukcesy, zdobywa nagrody,
wyróżnienia i dumnie reprezentuje naszą szkołę. Niedawno odbył się konkurs „Energia ze
słońca” w którym udział uczeń klasy 2a Wojtek Ogonowski. Wojtek zajął 2 miejsce na
prezentacje multimedialną. Wyruszyliśmy do Warszawy na uroczystą galę, gdzie nasz
kolega odebrał nagrodę. Po opuszczeniu gali czekała nas główna atrakcja, bardzo ciekawa
lekcja historii czyli wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jako, iż jesteśmy
otwarci na poznawanie obyczajów, tradycji, kultur, religii innych narodów, byliśmy
zainteresowani i chętnie uczestniczyliśmy w wyprawie przez 1000 lat dziejów polskich
Żydów. Pragnęliśmy poznać przeszłą i współczesną kulturę żydowską. Zrealizowaliśmy cel.
Zwiedzanie okazało się być ciekawe.. Po wysłuchanych opowieściach, legendach,
streszczeniach kultury Żydów, przyszedł czas na nieco inną rozrywkę. Była nią wizyta w
kinie. Przed wybraniem się na seans filmowy ,dostaliśmy chwilę czasu wolnego, aby
odpocząć, zjeść i pooglądać otaczające nas widoki Warszawy. Najedzeni i szczęśliwi
ruszyliśmy do kina ''Muranów''. Film pt. ''Julietta'' okazał się być trafnym wyborem,
ponieważ ciekawa fabuła wciągnęła każdego oglądającego. Zawzięcie dyskutując na temat
hiszpańskiego dramatu, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Tym punktem nasza wycieczka
została zakończona. Wycieczki takie jak ta, z charakterem edukacyjno-rozrywkowym, są dla
nas miłym spędzeniem czasu. Wszyscy byliśmy zadowoleni i mamy nadzieję, że jeszcze nie
raz pojedziemy na wycieczkę do naszej stolicy.
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

       Dnia 6 grudnia odbyły się Mikołajki dla dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Mikołajki rozpoczęły się
częścią artystyczną. Po zakończeniu części artystycznej, trzech
Mikołajów rozdało prezenty dzieciom. Niektóre z nich miały możliwość,
usiąść na kolana i zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Po rozdaniu
prezentów czekał już poczęstunek. Następnie przyszedł czas na
zabawę. Została puszczona muzyka świąteczna, przy której wszyscy
wspólnie sie bawili. Po udanej zabawie , musieliśmy się pożegnać.
Bardzo dziękujemy za przybycie dzieciom i ich opiekunom oraz
zapraszamy za rok.
                                                                                                Monika Duch
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Przegląd świątecznych filmów

,,Kevin sam w domu”
 Absolutny klasyk wśród filmów świątecznych, którego na tej liście po prostu zabraknąć nie mogło. Film tak kultowy
że poniekąd stał się symbolem świąt. Na pewno każdy o nim słyszał i chyba każdy oglądał. Jednak dla tych którzy
mieszkają w jaskini lub jakimś cudem nie wiedzą o czym jest Kevin szybkie wyjaśnienie. Rodzina McCallisterów
postanawia spędzić święta we Francji, w wyniku zamieszania zapominają zabrać ze sobą Kevina. W ten sposób
ośmioletni chłopiec zostaje sam w domu na święta. Jednak jego sielankę samowoli przerywa para średnio
rozgarniętych złodziei. Młody Kevin postanawia bronić swojego domu używając w tym celu swojego sprytu oraz
głupoty sowich przeciwników. 

                                                               ,,To właśnie miłość”
 Kolejny dość znany świąteczny film jednak nie tak popularny jak wyżej wspomniany Kevin. Akcja filmu dzieje się w
świątecznym Londynie, tym razem mamy do czynienia z wieloma bohaterami których losy przeplatają w mniejszym
lub większym stopniu. Jednak wszystkich ich łączy jedno miłość do drugiego człowieka bo przecież o to chodzi w
święta prawda?

                                                            ,,Grinch: Świąt nie będzie”
 Grinch- wyjątkowo złośliwe stworzenie mieszkające w jaskini na górskim szczycie warto również wspomnieć że owe
stworzenie nienawidzi świąt Bożego narodzenia. Pewnego roku postanawia zniszczyć je mieszkańcom leżącego w
pobliżu. Na miejscu poznaje małą dziewczynkę która stara się mu udowodnić że święta nie są takie złe. Muszę
przyznać że historia Grincha należy do moich ulubionych filmów świątecznych. Bezwątpienia warto zapoznać się z tą
pozycją.

                                                                            ,,Holiday”
 Dwie nieznające się kobiety: Irys nieszczęśliwe zakochana w mężczyźnie który niedługo ma poślubić inną oraz
Amanda która dowiaduje się że człowiek którego kochała całe życie jest jej nie wierny, spotykają się w Internecie i
pomimo dzielących je prawie 4000 kilometrów postanawiają dosłownie zamienić się miejscami na czas świąt, po
przyjeździe na miejsce obie kobiety odnajdują coś czego się nie spodziewały: miłość.

                                                                        ,,Czarne święta”
 Tym razem coś dla wielbicieli nieco mroczniejszych klimatów. Film toczy się w żeńskim akademiku kilka dni przed
Bożym narodzeniem. Do akademika wprowadza się nie zauważony lokator- morderca który zamieszkuje na strychu
oczywiście żadna z dziewczyn tego nie zuważyła. Jednak kiedy ginie jedna z nich rozpoczyna się śledztwo. Trzeba
przyznać że film nie jest typowo świąteczny jednak kto powiedział że w trakcie świąt nie można sobie pozwolić na
odrobinę grozy?
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Boże Narodzenie w innych krajach

ANGLIA
 Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt. Na stołach króluje
nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi Mikołaj i zostawia je w skarpetach pierwszego
dnia Świąt. Niektórzy odwdzięczają mu się szklanką mleka i marchewką dla renifera. Londyn jest ojczyzną
pierwszych kartek z życzeniami.

NIEMCY
 Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli adwent. W domach pojawiają
się adwentowe wieńce udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę adwentu zapalana jest jedna z nich. W
większości miast niemieckich odbywają się jarmarki świąteczne, a mieszkańcy ogrzewają się grzanym winem. Sama
Wigilia jest mniej uroczysta niż w polskich domach, zazwyczaj spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną.
Najważniejszy świąteczny posiłek jest 25 grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest pieczona gęś. Prezenty przynosi
Mikołaj lub dzieciątko Jezus.

FRANCJA
 We Francji, podobnie jak we Włoszech bardzo popularne są szopki, a także ozdoby z ostrokrzewu i jemioły.
Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj już po mszy, tzw. pasterce. Le Réveillon, bo tak
nazywają Francuzi świąteczną kolację, składa się z różnych dań w zależności od regionu Francji. Francuskie Boże
Narodzenie nie może się jednak obejść bez tradycyjnego deseru Bûche de Noël (dosłownie „świąteczna kłoda”),
które do złudzenia przypomina polską roladę, choć obecnie coraz częściej występuje w wersji z lodami zamiast
kremu.

UKRAINA
 Ukraina, tak jak wszystkie kraje obrządku grecko-katolickiego obchodzi święta według kalendarza juliańskiego.
Wigilia przypada na 6. stycznia i jest celebrowana podobnie jak w Polsce. Pod stół wigilijny zawsze wkłada się siano,
a wieczerzę rozpoczyna wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Na stole powinno być 12 potraw. Przyrządza się
ją zwykle z gotowanych ziaren pszenicy lub jęczmienia dodatkiem miodu, maku i bakalii. Na deser podaje się ciasto i
pączki. Dzieci nie znajdują pod choinką żadnych prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza w Sylwestra.
Okres świąteczny kończy 19 stycznia święto Chrztu Pańskiego czyli popularny "Jordan". W ten dzień po Mszy św. z
cerkwi wyrusza procesja do najbliższego jeziora lub rzeki, gdzie następuje poświęcenie wody.

DANIA
 Podobnie jak w Niemczech, w Danii bardzo ważny jest wieniec adwentowy. Do tradycji bożonarodzeniowych należy
także zapalanie specjalnej świecy-kalendarza. Świeca taka ma podziałkę złożoną z 24 kresek. W większości domów
świece te zapalane są 1 grudnia, bardzo często przy śniadaniu. Kolację wigilijną podaje się dość wcześnie.
Najczęściej na świątecznym stole gości pieczona kaczka, gęś lub wieprzowina z chrupiącą skórką. Na deser podaje
się ryż a l’amande z gorącym wiśniowym sosem lub risengrod. W misie z deserem ukryty jest migdał. Szczęśliwy
znalazca migdała otrzymuje specjalny prezent.
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Życzenia świąteczne 

Pamiętaj będą ludzie 
smutni, opuszczeni 
Niepotrzebni nikomu - 
I nikt z nimi słowa nie zamieni 
Nie zaprosi do swojego domu. 
Weź do ręki biały opłatek, 
Choćbyś nawet nie miał go z kim
dzielić 
I życz szczęścia 
całemu światu: 
Niech się wszystkie serca
rozweselą...
  

 Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia o r a z Nowego Roku
życzę wszystkim dużo radości,
szczęścia i ciepła rodzinnego,
błogosławieństwa Dziecięcia
Bożego oraz pomyślności w
Nowym Roku. Niech ten
niezwykły czas spędzony wśród
najbliższych będzie pełen miłości.
              Dyrektor Marta Jasionek 
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