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Jesteśmy tu nowi !
Liczymy że spodoba się wam nasza Gazetka☺☻

    

W końcu ruszamy z gazetką!
 Zapraszamy do oglądania!
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POZNAJCIE
NASZĄ OKOLICĘ!

TROCHĘ INFORMACJI
         O PROSTYNI

W centrum naszej miejscowości znajduje się 
Bazylika Trójcy Przenajświętszej i św. Anny, nieopodal
jest, również
Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni.
Oprócz tego w okolicy znajduje się 
Zespół Szkół Gminnych im.Jana Pawła II 
w Prostyni,
w którego skład wchodzi 
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
Największe zainteresowanie w naszej okolicy 
wzbudza jednak 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 
powstałe ku pamięci osób które zginęły w obozie
koncentracyjnym w tej miejscowości,podczas wojny.

Bazylika Trójcy Przejanświętszej i św. Anny

Jak Powstał Pierwszy Kościół w Prostyni?

Rozgłos Prostyni przyniosło wydarzenie z 1510 roku,
gdy to w uroczystość Trójcy Przenajświętszej
miejscowa wieśniaczka, Małgorzata Błażkowa miała
widzenie św. Anny, która wyraziła życzenie, aby na
wzgórzu wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej, a w miejscu Jej objawienia
kapliczkę. Prostyńscy, właściciele miejscowych dóbr
wybudowali dwa kościoły: ku czci Trójcy
Przenajświętszej i ku czci św. Anny

Nowo Odbudowany Kościół Prostyński

Skąd się wzięły prostyńskie kozy?
Podczas odpustów w Prostyni od dawna sprzedawane
są kozy z ciasta. Zwyczaj ten nawiązuje do podania,
które głosi, że kozy pierwsze spostrzegły cudowną
Statuę. Głośnym beczeniem zwabiły ludzi, którzy w
nadbużańskich krzakach odnaleźli piękną rzeźbę.
"Kozy prostyńskie" mają również swe uzasadnienie w
historii. Unici Podlascy, prześladowani po upadku
Powstania Styczniowego, licznie przybywali na odpust
do Prostyni, aby przystąpić do sakramentów
świętych. Dla zmylenia carskich urzędników udawali
handlarzy kóz. 
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Spotkanie z
Panem
Policjantem
było bardzo
interesujące.
Pan mówił
o tym jak
bezpiecznie
spędzić
ferie
zimowe.

Równo,
równo, 
jak po
stole,
Na łyżwach
w dal...
Choć guz
będzie na
czole, nie
będzie mi
żal...

W dniach 25 i 26 Stycznia, odbyły się występy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci i młodzież udały się z
występami do Sadolesia i Komorowa Aby umilić czas ludziom starszym. Z tej okazji nauczyciele
przygotowali kilka cudownych tańców, piosenek oraz wierszyków. Babcie i Dziadkowie byli zachwyceni, a
także bardzo prosili o występy w przyszłym roku. Po przedstawieniu śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Ludzie
pracujący w domach starców miło nas ugościli i specjalnie na tę okazję przygotowali dla nas pyszny
poczęstunek. Wszystkim bardzo się to podobało. Mimo ciężkich prób i przygotowań, byliśmy radośni, że
możemy dać chwilę swojego czasu ludziom, którzy niekiedy są osamotnieni. To cudowne przeżycie!

W szkole także nie zabrakło miłych wrażeń. W
tym samym czasie odbywały się wspaniałe 
spotkania rówieśników, na kuligach klasowych.
Nikomu się nie nudziło. Dzieci i młodzież
rywalizowały, bawiły się i śmiały. Jak to na kuligu,
nie zabrakło kiełbasek i ogniska. Różne zabawy,
takie jak bitwa na śnieżki, przeciąganie liny, czy
zjeżdżanie na sankach, pozwoliły wszystkim się
odprężyć i cieszyć się wspólnie spędzonymi
chwilami. Na szczęście nie zabrakło śniegu!

W szkole 
odbyły się
warsztaty
na temat
wolontariatu.
Stworzyliśmy
grupę
chętnych
do
pomagania
innym.
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CZYM JEST FILM?
Film –utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się z jednego lub więcej ujęć.

Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również w telewizji i za pomocą innych urządzeń, takich jak
megnetowidy, odtwarzacz DVD, blu-ray. 

TOP FILMÓW KTÓRE WARTO OBEJRZEĆ :

FILMY PRZYGODOWE 
1. Wszystko za życie
2. Sherlock Holmes

FILMY KOMEDIOWE
1. Nie zadzieraj z fryzjerem
2. Życie jest cudem

HORROR
1. Obecność
2. Klątwa Jessabelle

DRAMAT
1. Oskar i pani Róża
2. Zielona mila

FILMY AKCJI
1. Mroczny Rycerz
2. Terminator 2: Dzień sądu

FANTASY
1. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
2. Hobbit: Niezwykła podróż

FILMY WOJENNE
1. Miasto 44
2. Chłopiec w pasiastej piżamie

OKŁADKA FILMU

Film to bardzo obszerna dziedzina i można 
ją podzielić na wiele sposobów. 

Podstawowy i najbardziej popularny
 z nich to podział na rodzaje:

film fabularny
 aktorski film fikcji,
film animowany
tworzony za pomocą klasycznych technik
poklatkowych
film dokumentalny
film o treści niefikcyjnej, dokumentujący
rzeczywistość,
film oświatowy
dla celów dydaktyczno-instruktażowych,
film propagandowy
dla celów jakich w danym momencie wymaga
propaganda,

"NIANIA I WIELKIE BUM"

http://www.filmweb.pl/Wszystko.Za.Zycie
http://www.filmweb.pl/Sherlock.Holmes
http://www.filmweb.pl/film/Nie+zadzieraj+z+fryzjerem-2008-457545
http://www.filmweb.pl/Zycie.Jest.Cudem
http://www.filmweb.pl/film/Obecno%C5%9B%C4%87-2013-627100
http://www.filmweb.pl/film/Kl%C4%85twa+Jessabelle-2014-652536
http://www.filmweb.pl/film/Oskar+i+pani+R%C3%B3%C5%BCa-2009-494846
http://www.filmweb.pl/Zielona.Mila
http://www.filmweb.pl/Mroczny.Rycerz
http://www.filmweb.pl/2.Terminator
http://www.filmweb.pl/Wladca.Pierscieni.Druzyna.Pierscienia
http://www.filmweb.pl/film/Hobbit%3A+Niezwyk%C5%82a+podr%C3%B3%C5%BC-2012-343217
http://www.filmweb.pl/film/Miasto+44-2014-637019
http://www.filmweb.pl/film/Ch%C5%82opiec+w+pasiastej+pi%C5%BCamie-2008-420136
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_dokumentalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_o?wiatowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_propagandowy&action=edit&redlink=1
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                      Czy wiesz o tym, że...

.

..

1) Jeśli ośmiornica głoduje, 
potrafi zjeść swoją własną  mackę.
2) Oczy kotów o białej sierści są różnego
koloru.
3) Żyrafy mają jedne z najdłuższych
języków 
w świecie zwierząt.
4) Krew pasikoników jest koloru białego.
5) Złote rybki trzymane w ciemności tracą
kolor 
i stają się biało-szare.
6) Podczas wylatywania z jaskini, 
nietoperze skręcają zawsze w lewo.
7) Ślimak może zapaść w sen na trzy lata.
8) Psie i kocie nosy są tak unikalne, 
jak opuszki ludzkich palców – 
ich odciski mogą służyć do identyfikacji
osobników.
9) Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy
sekundy.
10) Gdy ślimak straci oko, 
potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe.

.

..
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Strefa Śmiechu!

Pewien pan przyszedł do restauracji, ponieważ był
głodny. Wziął kartę dań i chwile się zastanawiał.
Gość zamówił zupę.
Kelner niosąc talerz, trzyma palec w daniu...
Gość to zauważył:
 - Co robi pana palec w mojej zupie?!
 - Aaa, bardzo przepraszam, ale wie pan,
mam tu takiego bąbla i lekarz zalecił mi
go trzymać w cieple...
 - To niech go pan sobie trzyma w dupie!
 - Na zapleczu to trzymam, ale tutaj nie wypada...

Mama pyta się swojego synka:
 - Jak się czujesz w szkole?
 - Jak na komisariacie:
Ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem...

Prosze księdza
Jedzie Jasiu na rowerze do kościoła, a ksiądz
pyta chłopca:
 - Dlaczego nie wchodzisz do kościoła?
A Jasiu na to: 
 - Bo nie ma kto mi popilnować roweru.
Ksiądz odpowiada:
 - Duch Święty ci go popilnuje.
Jasiu wchodzi do kościoła i żegna się przed
krzyżem:
 - W Imię Ojca, I Syna, Amen.
A ksiądz się pyta:                                  
 - A gdzie Duch Święty, Jasiu?
On odpowiada:                                     
 - Pilnuje mi roweru...Prosze księdza.

                                 Zagadka
  Rano ma cztery nogi, w południe tylko dwie...
  A w nocy już trzy nogi... Co to takiego???

Przychodzi szczęśliwy Jasiu
 ze szkoły do domu i tak mówi
do swojego taty:
 - Tato, nauczyłem się dzisiaj
liczyć do dziesięciu:
       2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
A tata zdziwiony pyta synka:
 - A gdzie się podziała jedynka?
A Jasiu niewinnie odpowiada
ojcu na pytanie:
 - A jedynka to stoi sobie w
dzienniczku, tato...

Pewnego razu mama pyta
swojego synka:
 - Jak się czujesz w szkole?
A chłopiec na to:
 - Mamo, ja się tam czuję jak na
komisariacie...
A mama na to:
 - Dlaczego Jasiu?
Synek mówi:
 - Bo tam wszyscy cały czas
mnie o coś pytają, a ja nie wiem
o co im chodzi...

Jadą dwie blondynki na
rowerach, a jedna z nich zsiada
i zaczyna majsterkować.
Druga pyta:
 - Co robisz?
 - Spuszczam powietrze z opon,
bo mam za wysoko siedzenie.
Druga też zaczyna
majsterkować.
 - A ty co robisz?
 - Przykręcam kierownicę z tyłu,
bo nie będę jeździła z taką
wariatką...
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