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CO W SZKOLE PISZCZY

CZAS PREZENTÓW

.

W całej Polsce utarło się, że to w nocy z 5
na 6 grudnia Mikołaj odwiedza
najmłodszych. Mikołajkowe tradycje
różnią się jednak znacznie w wielu
regionach kraju.

W naszej szkole już
od początku grudnia
wszystkie dzieci
starały się być
wybitnie grzeczne,
aby otrzymać jak
najwięcej
prezentów.
Przedszkolaki oraz
młodsi uczniowie
ubrali się w tym dniu
na czerwono (kolory
św.Mikołaja).

Oczywiście, udało
się  zwabić
świętego i każde
dziecko otrzymało
piękny upominek.

Sandra Bowtruczuk

Grudzień jest
traktowany przez
nas jako miesiąc
prezentów i
rozpusty. Pierwsza
ku temu okazja
nadarza się już 6.
grudnia -  Mikołajki!
 
Według tradycji
chrześcijańskiej św.
Mikołaj był
biskupem Miry

 - krainy znajdującej
się na terenie
obecnej Turcji.
Jedna z legend
głosi, iż pewien
człowiek popadł w
bankructwo i
postanowił oddać
swoje córki do
domu publicznego.
Aby je przed tym
uchronić, Mikołaj
miał wrzucić

w nocy przez
komin trzy sakwy
monet, które
rozsypały się do
pończoch i
trzewików
suszących się przy
kominku. W wigilię
tego dnia dorośli
wkładają dzieciom
prezenty pod
poduszkę.

.
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NA GRUDNIOWE WIECZORY

 Grudzień to ostatni miesiąc roku. Ma  31 dni. To on
daje początek kalendarzowej zimie.  Nazwa miesiąca
pochodzi od słowa "gruda" - w grudniu ziemia jest
pokryta grudami, m.in. śniegu. Jest to niewątpliwie
jeden z ulubionych miesięcy wielu ludzi, bo chociaż na
dworze panuje zima, często pada śnieg lub deszcz, to
ludzie kochają grudzień ze względu na Święta Bożego
Narodzenia.
Święta grudniowe:
6 grudnia - Mikołajki
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
25, 26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia
31 grudnia - Sylwester
Sławni ludzie urodzeni w grudniu:
Jan Długosz - kronikarz
Józef Piłsudski - były premier Polski
Maryla Rodowicz - piosenkarka           

Grudzień
Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem

miły.
Grudzień jaki, czerwiec taki.

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w
biegu.

Książka miesiąca:
Magdalena Witkiewicz
„Zamek z piasku”

Cytat miesiąca:
"Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy."

Wisława Szymborska

.

.

Baśniowa lekcja życia:
Kopciuszek udowadnia nam, że
każda nowa para butów może
odmienić nasze życie na lepsze.

Prawdziwa elegancja nie polega na
ubieraniu się jak wszyscy, ale w
sposób niepowtarzalny.

17 grudnia - Polski Dzień bez
Przekleństw - o tym dniu niewielu z
nas wie, a szkoda, może wtedy na
ulicy, w autobusie nie
słyszelibyśmy popularnej „łaciny”.
Przynajmniej w tym jednym dniu w
roku, nie używajmy słów na k...,
ch..., h..., p..., j.... Niech króluje
piękna polszczyzna!

Grudzień to chyba jeden z najbardziej pracowitych
miesięcy w roku. To czas oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia, czas kupowania prezentów,
ubierania choinki, ale także czas generalnych
porządków i wielkiego świątecznego gotowania. Ten
miesiąc mija nam z reguły najszybciej, bo jesteśmy
bardzo zajęci wieloma sprawami. Lubią go i dorośli, i
dzieci, zwłaszcza, jeśli spadnie pierwszy śnieg.           
                                             
                                                        Ola Rogoza

.

.
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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

W Białymstoku...

.

Jak na film dla dzieci akcja „Za niebieskimi drzwiami”
zaczyna się bardzo mocno. Od wypadku
samochodowego, po którym matka głównego bohatera
zapada w śpiączkę. A potem jest już ja w baśni: miłość
matki i syna, zła czarownica – bezdzietna ciotka,
wstrętna jędza; dziecięca solidarność w walce ze
złem, prawo do inności. Są też samotność dziecka,
tęsknota za nieobecnym ojcem, rozpacz, a przede
wszystkim fantazja. Dziecko, które nie daje sobie rady
z życiem, szuka ratunku w wyobraźni. Za niebieskimi
drzwiami...Ola 

.

Warto obejrzeć...
"Za niebieskimi drzwiami"

6 grudnia z okazji Mikołajek wychowawcy klas IV-
VI, p. Halina Roszczenko, p. Beata Horodecka i
p. Dariusz Horodecki, zorganizowali swoim uczniom
 wycieczkę do Białegostoku. Najpierw wszyscy
pojechali go kina Helios, by obejrzeć film pod tytułem
„Za niebieskimi drzwiami ". Następnie udali się do
Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im.
Profesora Andrzeja Myrchy, a tam oglądali
ekspozycje dotyczące przyrody północno-wschodniej
Polski, przyrody rejonów polarnych oraz fauny mórz
podzwrotnikowych. 
    Przyroda północno-wschodniej Polski jest bogata i
zróżnicowana. Żyje tu wiele gatunków zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem. 

Na wystawie uczniowie zobaczyli, jakie gatunki ptaków
i ssaków występują na naszych terenach i usłyszeli
głosy ponad 200 gatunków ptaków. 
Przyrodnicze bogactwo naszej okolicy chronione jest
w czterech parkach narodowych: Białowieskim,
Narwiańskim, Biebrzańskim i Wigierskim oraz pięciu
parkach krajobrazowych: Suwalskim, Mazurskim,
Puszczy Rominckej, Puszczy Knyszyńskiej i
Łomżyńskim Parku Krajobrazowym. 
                                             Marta Wawreniuk

.

.
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Paznokcie Czarny piątek

Przepis na
krem do

rąk

Świąteczne 
paznakocie

"BLACK FRIDAY"

Przepis na
domowy
krem.

Produkt
miesiąca:
-Pantene
Pro-V, Aqua
Light, lekka
odżywka w
piance pod
prysznic
cena: ok.
12-17 zł

Gorąco
poleca:
Sandra
Bowtruczuk

MODA I URODA

W ofercie salonów kosmetycznych
istnieje teraz bardzo dużo metod
malowania paznokci, m.in:
-manicure hybrydowy
-manicure żelowy
-manicure tytanowy
-manicure klasyczny
Obecnie jest dostępnych mnóstwo
kolorów lakierów, a kosmetyczki
potrafią zrobić na paznokciach
coraz to nowsze wzory. W
grudniowe dni pięknie prezentują
się paznokcie ze świątecznymi
wzorami.               
                                   Ola Rogoza

arch. google

Do łyżki lanoliny
dodajemy
łyżeczkę olejku
eterycznego.
Następnie
dodajemy łyżkę
gorącej wody i
mieszamy do
połączenia
składników w
krem.

"Czarny Piątek" to akcja, jaka
opanowała wiele polskich sklepów.
Jest to dzień największych obniżek
w roku urządzany zawsze w ostatni
piątek listopada. Pomysł na taką
akcję  Polacy "ściągnęli" ze Stanów
Zjednoczonych. Dzień ten
zapoczątkowuje świąteczny
zakupowy szał. Rok 2016 to jeden
z pierwszych, kiedy w Polsce
pojawiły się naprawdę spore obniżki
- szczególnie na ubrania. 
           
                          Ola Rogoza

Aura Studio Kosmetyczne

nieznany

.
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W tym numerze zaprezentuję wam  kolejny zespół (z
tych ulubionych) i słów kilka napisze o sobie  nasza
koleżanka - Martyna.

Dżem – polski zespół muzyczny grający muzykę z
pogranicza rocka i bluesa, który w 1973 roku założyli
bracia Adam i Beno Otrębowie oraz Paweł Berger.
Następnie do zespołu dołączyli: Ryszard Riedel
(wokalista), Jerzy Styczyński (gitarzysta).  Zespół
zaliczany jest do najważniejszych zespołów w historii
polskiej muzyki rockowo-bluesowej. W latach 1973-
1979 działalność formacji była bardzo nieregularna i aż
do 1980 roku miała status amatorski. W drugiej połowie
lat 80. Ryszard Riedel stopniowo oddalał się od
zespołu, popadając w nałóg narkotykowy, dlatego w
1986 i 1987 roku grupa koncertowała z Tadeuszem
Nalepą oraz w 1988 roku wydała wspólnie z Nalepą
album Numero Uno. Ze względu na pogarszający się
stan zdrowia Riedla w ramach konkursu wyłoniony
został nowy wokalista, Jacek Dewódzki. 30 lipca 1994
roku Ryszard Riedel zmarł w szpitalu na zawał serca.
W ramach hołdu dla zmarłego artysty odbył się koncert
utrwalony na płycie "List do R.na 12 głosów”. 

27 stycznia 2005 w wypadku samochodowym zginął
Paweł Berger, klawiszowiec zespołu. Z tego powodu w
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się koncert
zarejestrowany na albumie "Pamięć Pawła Bargera".
W jego miejsce do składu wszedł Janusz Borzucki,
który gra w Dżemie do dziś.

                                         Dominika Denisiuk

Zdjęcie zespołu

Cześć, jestem Martyna!
Jestem wysoką dziewczyną bo
mam około 173 cm wzrostu.
Chodzę do 2 gimnazjum, czyli
mam 14 lat. Uwielbiam sport, a
zwłaszcza piłkę ręczną. Lubię też
robić zdjęcia. Jestem odważną i
pewną siebie dziewczyną. Mam
kilku prawdziwych i oddanych
przyjaciół. 
                         Martyna Gawełko

Martyna Gawełko

JAK TO LECIAŁO
Czyli słów kilka o muzyce...

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Dominika Denisiuk -red. wydania
Sandra Bowtruczuk- dziennikarz
Aleksandra Rogoza - dziennikarz

Martyna Gawełko - dziennikarz
Izabela Mieczkowska - dziennikarz
Marta Wawreniuk - dziennikarz
Patrycja Szwed - dziennikarz
Adres redakcji:
Zespół Szkół z dnjb
im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32
17-106 Orla
e-mail: orla-szkola@op.pl
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https://pl.wikipedia.org/wiki/List_do_R._na_12_g%C5%82os%C3%B3w
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Początki święta Bożego
Narodzenia

Święta jest to bardzo piękny czas, który spędzamy w
gronie najbliższych, ale czy wszyscy z was wiedzą,
skąd wziął się zwyczaj ich obchodzenia?
Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z
354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne
były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego
Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu,
a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 24
grudnia. 
Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że
druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele
ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za
grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony,
wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest
ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.
                                                  Dominika Denisiuk

Symbolika
1. Choinka - zwyczaj ubierania choinek narodził się
wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu.
2. Dwanaście potraw - mają one symbolizować
dwunastu apostołów, a w niektórych regionach kraju
także dwanaście miesięcy w roku.
3. Sianko pod obrusem - poganie właśnie pod postacią
siana składali Ziemiennikowi (bóstwo) ofiarę, co miało
im zapewnić dostatek i powodzenie. 
4. Pusty talerz - symbolizuje on gościnność i miejsce
dla zbłąkanego wędrowca.

Zwyczaj kolędowania
Jest to obrzęd ludowy praktykowany przede
wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich przez
Słowian i Rumunów, polegający na tym, że grupy
kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z
życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co
otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia
lub drobnych datków pieniężnych. Terminem
kolęda określano dawniej zarówno sam obrzęd, jaki i
podarunki składane kolędnikom, a także śpiewane
przez nich specjalne pieśni życzące.                      
                              

Nasza lista najpopularniejszych wigilijnych potraw:
1. Pierożki z kapustą i grzybami
2. Smażony karp lub w galarecie
3. Ryba po grecku     4. Śledź na wszystkie sposoby
5. Kapusta z grzybami
6. Kutia                     7. Barszcz z uszkami
8. Kluski z makiem
9. Zupa grzybowa z łazankami
10. Kompot z suszu
11. Makowiec, sernik  12. Piernik                                

google grafika

google grafika

CZAR BOŻEGO NARODZENIA

.
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