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Wigilia Wesołych świąt

Obchodzona jest 24
grudnia. Wieczerzę
rozpoczyna się
modlitwą i
przeczytaniem
fragmentu pisma
świętego. Potem
wszyscy łamią się
opłatkiem i składają
sobie życzenia.

Następnie
zasiadają do stołu
przykrytego białym
obrusem, pod
którym leży wiązka
sianka. Na stole
jest o jedno
nakrycie więcej,
które przeznaczone
jest dla

niezapowiedzianego
gościa oraz 12
potraw. Po
skończonej kolacji
śpiewamy kolędy, a
następnie dajemy
sobie prezenty.

W Wigilię Bożego
Narodzenia
Gwiazda Pokoju
drogę wskaże.
Zapomnijmy o
uprzedzeniach,
otwórzmy pudła
słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z
Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z
dary swymi,
staną cicho

za Twoim progiem,
by spełnić to, co
dotąd było snami.
Ciepłem otulmy
naszych bliskich
i uśmiechnijmy się
do siebie.
Świąt magia niechaj
zjedna wszystkich,
niech w domach
będzie Wam jak w
niebie...

.
.
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         NOWY ROK

NOWY ROK

W ten Nowy
Rok każdy
przesyła
najpiękniejsze
na świecie
życzenia
i ja Tobie z
głębi serca
wysyłam
najcieplejsze
pozdrowienia.1.01.

2017r.

W Nowy Rok
ślę Ci życzenia
zdrowia,
szczęścia,
powodzenia,
miłości na
każdym kroku,
niech dodaje
sił w tym roku.

Niech umili ci
dobrą zabawę
tłum przyjaciół,
co zawsze
życzliwi,
a Twój
uśmiech od
ucha do ucha
niech nikogo
dzisiaj nie
dziwi.

.

.

Zwyczaj
rozpoczynania
nowego roku od
pierwszego dnia
stycznia
wprowadził w
swej reformie
kalendarzowej
Galiusz Juliusz
Cezar.
Rzymainie czcili
w ten dzień
Janusa, boga
bram, drzwi i
początków.
Wiele języków,

w tym angielski i
niemiecki przejęły
właśnie od
Janusa nazwę
miesiąca
styczeń.

Nowy Rok –
międzynarodowe
święto
przypadające 1
stycznia każdego
roku.
W powszechnie
przyjętym
zwyczaju obchodzenie
święta należy
rozpocząć od
otworzenia
butelki
szampana o
północy z dnia
31 grudnia na

1 tycznia
następnego
roku.Dzień
poprzedzający
Nowy Rok nosi
w polskiej
tradycji miano
sylwestra.

.

.
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Święto 
Trzech Króli

Dary
mędrców: 

cd.

Zapis K+M+B

◘ złoto -
ofiarował
Kacper

◘ kadzidło-
ofiarował
Melchior

◘ mirra-
ofiarował
Baltazar

.

Trzech Króli to
w istocie
potoczna nazwa
Objawienia
Pańskiego,
święto które ma
uczcić
objawienie

się Boga swoim
wyznawcom.
Dlatego w
początkach
chrześcijaństwa
to właśnie 6
stycznia był
świętem

Bożego
Narodzenia. W
późniejszych
czasach święto
objawienia
zostało
interpretowane
jako

przedstawienie
się Boga
całemu światu,
a więc również
ludom
nieżydowski i
pogańskim.

Od XVIII wieku
w kościele
katolickim
obecny jest
zwyczaj
święcenia
kredy, która
następnie na
drzwiach
wejściowych do
domostw

zapisuje się
litery 
„K+M+B” oraz
bieżący rok.
Zapis ten jest
często błędnie
odczytywany
jako pierwsze
litery imion
mędrców.  

W istocie jednak
jest
niepoprawną
wersją
łacińskiego
Christus
Mansionem
Benedicat
(„Niech
Chrystus

błogosławi
temu
domowi”). 
Warto także
dodać, że znaki
pomiędzy
literkami to
wcale nie
"plusiki", a
krzyżyki.

..

.

.

.

..

.
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Wiadomości ze szkolnego
korytarza

Światowy Dzień
Pluszowego

Misia

Mam Talent

Mikołajki

6 grudnia po raz
kolejny odbyła
się akcja
"Przebrany
niepytany".
Wszyscy
przebrani
uczniowie byli
zwolnieni od
odpowiedzi
ustnej i nieza-
powiedzianych
kartkówek.

powiedz nie!
Odbyła się ona
w GOK w
Zwierzynie.
Wystartowało w
niej 6 drużyn.
Nasza
reprezentacja
zajęła 4
miejsce. 

25 listopada
2016r.
uczniowie klas
1-3 uroczyście
obchodzili 
Światowy Dzień
Pluszowego
Misia. Prawie
wszystkie dzieci
przyniosły
ulubione
przytulanki.
Tego dnia
również został
rozstrzygnięty
konkurs

plastyczny pod
hasłem 
,,NAJPIĘKNIEJ-
SZE UBRANKO
DLA MOJEGO
MISIA” Prace
dzieci były 
pomysłowo
wykonane. Jury
postanowiło
wszystkie prace
wyróżnić i
nagrodzić.

Uczennice
naszego
Gimnazjum
wzięły udział w
IV edycji
Konkursu 
"Mam Talent":
Julia Kłosińska 
i Aleksandra
Mańdzij.
Dziewczynki
zaprezentowały
się świetnie.  
Ze sceny
schodziły

z gromkimi
brawami. 
Julia Kłosińska
została
laureatką, z
czego jesteśmy
naprawdę
dumni, 
jeszcze raz
GRATULACJE!

.

.

18 listopada
uczennice klasy
III gimnazjum:
Julia Kłosińska,
Paulina
Paszkowska i
Katarzyna
Rysiew wzięły
udział w
Powiatowej
Olimpiadzie
Wiedzy o
Zdrowiu.
Uzależnieniom 

.

.
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Konkurs  „Gmina Zwierzyn
moje miejsce na ziemi”

  Filmowa lekcja Wigilia szkolna

Najładniejsze
okno

Samorząd
Uczniowski
ogłosił konkurs
na najładniej
ozdobione
okno.  20
grudnia jury
wybierze
najładniejsze
okno
świąteczne w
całej szkole.

.

Zwycięzcy 
konkursu
„Gmina
Zwierzyn-
moje miejsce na
ziemi” otrzymali
przechodnią
statuetkę oraz 
wyjazd na 
warsztaty.
Odbyły się 
one 13 grudnia 
pt. „Filmowa
lekcja” w
Miejskim

Ośrodku Sztuki
w Gorzowie
Wielkopolskim.
Pokazywały one
jak napisać
dobry
scenariusz,
skąd można
czerpać
pomysły na film,
uczyły oglądania
filmów uważniej
oraz rozbudzały
wyobraźnię.

28 listopada w
bibliotece odbył
się II konkurs
wiedzy o gminie
Zwierzyn.
skierowany był
on do klas
gimnazjalnych.
Wystąpiło 7
drużyn z całej
gminy. każda
klasa
wystawiała
czteroosobowy 

zespół, który
musiał wykazać
się znajomością
historii naszej
"małej
ojczyzny".
Zwyciężyła
klasa III
gimnazjum z
naszej szkoły a
klasa I
gimnazjum
zajęła IV msc. 

.

21 grudnia
odbędzie się
wigilia szkolna.
Tego dnia
wystąpi chór
szkolny. 
W tym roku
zamiast jasełek
wolontariusze
wystawią
przedstawienie
o tym jak należy
przeżyć święta
Bożego
Narodzenia.

Oprócz tego
podczas wigilii
zostaną
ogłoszone
wyniki konkursu
na najładniejsze
okno
świąteczne.
Przypominamy
również
wszystkim
klasom o
przygotowaniu
stołu.

 

.

.
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 DOWCIPY!

Ale śmieszne! HAHAHAHAHA

Dwóch
chłopców
rozmawia w
przedszkolu:
- Mój tata pływa
w marynarce -
chwali się
pierwszy.
- A mój w
kąpielówkach -
odpowiada
drugi.

☺☺☺

- Synku, przed
godziną w
szafce były dwa
ciastka, teraz
jest tylko jedno.
Co się stało?
- To nie moja
wina. Było
ciemno i nie
zauważyłem
tego drugiego.

W kościele za
chwilę ma się
odbyć ślub.
Młoda para
zbliża się powoli
do ołtarza.
Wśród
zebranych gości
jest mała
dziewczynka,
która szeptem
pyta swoją
mamę:
- Mamusiu, a
dlaczego panna
młoda jest tak

ślicznie ubrana
w białą
sukienkę?
- Bo widzisz
córeczko, ona
chce wszystkim
pokazać, jaka
jest bardzo
szczęśliwa -
odpowiada
matka.
- To dlaczego
pan młody jest
ubrany na
czarno?

Położna
wychodzi do
 ojca z trójką
noworodków na
rękach:
- Nie przeraził
się pan, że tyle
ich?
- Nie.
- No to niech
pan te trzyma,
ja lecę po
resztę.

Dwóch
chłopców
spędza noc
przed Wigilią u
dziadków. Przed
pójściem spać,
klękają przed
łóżkami i modlą
się, a jeden z
nich ile sił w
płucach woła
głośno:
- Modlę się o
nowy rowerek,
modlę się o

nowe
żołnierzyki,
modlę się o
nowy
odtwarzacz
dvd...
Starszy brat
pochylił się i
szturchnął go
mówiąc:
- Dlaczego tak
krzyczysz? Bóg
nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia
jest.. .
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Turniej piłki nożnej Piłka ręczna

Tenis

Lewandowski: 
"Le cabaret!"

Piotr
Chrapkowski  
  będzie
zawodnikiem
kieleckiego
klubu tylko do
końca
bieżącego
sezonu i
przejdzie do
SC Magdeburg

Brytyjczyk
Andy Murray i
Niemka
polskiego
pochodzenia
Angelique
Kerber, liderzy
rankingów ATP
i WTA, zostali
uznani

tenisistami
roku przez
międzynarodową
federację tej
dyscypliny.

Dopiero
szesnastą
pozycję zajął w
plebiscycie
"France
Football" Robert
Lewandowski.
Kapitan
reprezentacji
Polski dostał 20
razy mniej

głosów niż rok
temu.
Najlepszym
piłkarzem na
świecie wybrany
został Cristiano
Ronaldo przed
Messim i
Griezmannem.

..

.

.

.

30 listopada
2016 r. nasi
chłopcy ze
szkoły
podstawowej
oraz gimnazjum
wzięli udział w
Turnieju

Andrzejkowym
Piłki Nożnej
Halowej, który
odbył się w
Drezdenku.
Nasza szkoła
podstawowa
zajęła

3 miejsce,
natomiast PG 5
miejsce. Poszło
im bardzo
dobrze :) Na
zdjęciach
możemy ich
zobaczyć

z pucharami.
Gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów w
piłce nożnej i nie
tylko!☺

..

.

.
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