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AKTUALNOŚCI
26 listopada - Koncert " Z pieśnią
przez dzieje Polski "
6 grudnia - Szkolne Mikołajki
14 grudnia - Pamięci Świętego Brata
Alberta Chmielowkiego
22 grudnia- Jasełka 

Drodzy Czytelnicy 
 z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten
wyjątkowy czas przyniósł  radość i spokój, 
a nadchodzący Nowy Rok pozwolił na realizację planów i
spełnianie marzeń.
                                             Redakcja
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Dnia 26 listopada 2017 roku po raz kolejny w naszej
szkole odbył się koncert   „Z pieśnią przez dzieje
Polski”. W tym roku  współorganizatorami
uroczystości byli : Gminny Ośrodek Kultury oraz
Drużyna Harcerska „Wilki”. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się Pani Burmistrz –Małgorzata
Salacha,   ks. prałat Jan Sabat,  Pan Jerzy Sypień-
wiceburmistrz Kołaczyc, Przewodniczący Rady
Miejskiej-  Pan Stanisław Dunaj, Radni Gminy
Kołaczyce, Kierownicy jednostek samorządowych ,
Rada Rodziców przy PSP w Kołaczycach oraz
Nauczyciele   i Uczniowie.  
W koncercie wzięli  udział:  Chór „Zorza”, Zespół
Śpiewaczo- Obrzędowy „Pogórzanie z
Bieździedzy”, uczniowie Społecznej Szkoły
Podstawowej z Sowiny ,Szkolny Chór
„Fraza”,Harcerski zespół "Wataha" ,
W koncercie wzięli również uczniowie – soliści
naszej szkoły : Kamila Krajewska, Sylwia
Samborska , Anna Witalis , Patrycja Drzymalska ,
Karolina Rusztowicz oraz były uczeń –Paweł
Hendzel.
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6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki.
Większość klas przygotowała
mikołajkowe losowanie, a 6
grudnia obdarowywała się
prezentami.  Natomiast nasi
młodsi koledzy z klas I-III
prezenty otrzymali już dzień
wcześniej. W tym dniu na
przerwach w naszej szkole
mogliśmy spotkać WIELU
„Mikołajów”.

Jednym z patronów roku  2017  był święty Brat Albert Chmielowski.
Aby przybliżyć uczniom postać i dzieła świętego , 14 grudnia
członkowie SK PCK i SK Caritas przygotowali montaż słowno-
muzyczny o jego życiu i służbie ubogim. Na uroczystości oprócz
społeczności szkoły obecne były panie z DPS "Nazaret", ksiądz
proboszcz Jan Sabat, ksiądz Dariusz Mikrut, kierownicy GOPS-u i
DPS-u oraz ludzie na co dzień pomagający ludziom potrzebującym
pomocy.
Na zakończenie w imieniu gości głos zabrał ks. proboszcz Jan
Sabat, który podziękował uczniom i opiekunom oraz dyrekcji szkoły
za zaproszenie na tę uroczystość. 
Ksiądz Dariusz Mikrut ogłosił wyniki konkursu o Świętym bracie
Albercie Chmielowskim. Zwycięscy otrzymali nagrody.

Z Bożym Narodzeniem wiąże się
wiele pięknych tradycji i
zwyczajów. Jednym z nich jest
odgrywanie inscenizacji zwanych
Jasełkami. Przypominają one
wydarzenia sprzed ponad dwóch
tysięcy lat, kiedy to w Betlejem
narodziło się Boże Dzieciątko. W
tym roku Jasełka przygotowali
uczniowie klas III pod opieką p.
Beaty Perchał i p. Bogusławy
Słowik. Społeczność szkoły i
rodzice obejrzeli je  22 grudnia. 

Dzieci wcieliły się w role Maryi i
Józefa, pasterzy, aniołów i trzech
króli, przybywających złożyć
pokłon Jezusowi narodzonemu w
ubogiej stajence. Inscenizację
ubarwiły kolędy, które wprowadziły
swiateczną, odświętną atmosferę.
Po występie głos zabrała pani
dyrektor, która złożyła wszystkim
świąteczne życzenia.

.

.

. .

.

.

..

.

. .

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 2 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCo w szkole piszczy

WYWIAD Z PODRÓŻNIKIEM
Pan Maciej Kras , podróżnik z grupy "Trzask" gościł w naszej szkole w listopadzie.
Zgodnie z obietnicą przedstawiamy wywiad, który przeprowadziła Marysia Kozik.

- Co Pana zainspirowało w wyborze tego zawodu?
-  Jeszcze jako dziecko lubiłem oglądać programy w telewizji polskiej, w których pan Tony Halik
opowiadał i pokazywał filmy ze swoich wypraw. Zawsze byłem ciekaw, jak wygląda świat poza
granicami Polski. Jak tylko skończyłem 18 lat, otrzymałem pierwszy paszport i wraz z kolegami
wybraliśmy się rowerami na Słowację. Był to rok 1993, zrobiliśmy 140 km jednego dnia. I tak się
zaczęło. Zamarzyłem by podróżować, przynajmniej raz na dwa lata gdzieś polecieć. 
-Jakie kraje Pan zwiedził, a jakie chciałby Pan zwiedzić?
- Moje noga stanęła w wielu krajach, niekiedy było to tylko lotnisko, trzy godziny w oczekiwaniu na
samolot, czy też wyprawa z Tajlandii, bez paszportu na druga stronę rzeki i zakupy na bazarze w
Laosie. Kraje, gdzie spędziłam więcej niż kilka godzin to: USA, Grecja, Łotwa, Dania, Niemcy, Słowacja,
Ukraina, Holandia, Szwajcaria, Tajlandia, Indie. Chciałbym polecieć na Madagaskar, na pewno
zrobiłbym wywiad z Królem Julianem.
-  Jaką przygodę  zapamięta Pan do Końca życia?
 - Myślę, ze jest ich kilka. Na pewno zapamiętam rejs po rzece Mekong, która płynie począwszy od
Chin, poprzez wszystkie kraje półwyspu indochińskiego, kiedy to długą, niewielką motorówką z
ogromną prędkością płynęliśmy przed siebie. Łódź skakała po falach, a my mieliśmy wrażenie, że
odbija się od betonu i zaraz wypadniemy za burtę..... 
- Co najbardziej Pana zaskoczyło podczas poznawania nowych kultur?
 - Bardzo zaskoczyła mnie gorliwość religijna w wielu kulturach i że się tego nie wstydzą. Również
reakcja na białego człowieka, a szczególnie jeśli jest to blondyn bądź rudy. 
- Ile czasu zajmują przygotowania do wyjazdu?
 - Zazwyczaj nie mniej niż 6 miesięcy. To przede wszystkim pozyskiwanie informacji o danym kraju z
zakresu historii, geografii, kultury, ciekawostek, ludzi itp.
- Jaki jest Pana ulubiony kraj, w którym miał Pan okazję być? Może zdradzi Pan kilka ciekawostek?
 - W 2007 roku mieszkałem w Kopenhadze, stolicy Danii. Dania spodobała mi się pod wieloma
względami. Bardzo piękne miasta, nie zniszczone wojną. Mnóstwo dróg rowerowych. Ludzie, nawet
jeżeli mają kilka samochodów, zazwyczaj do pracy jeżdżą pociągiem, a na stacje kolejową docierają
rowerem. Stąd ogromne parkingi dla rowerów przy każdej stacji.Kolejna rzecz to wielka dbałość o
środowisko naturalne. Nic się nie marnuje. W każdym markecie znajduje się automat, można tu
sprzedać butelki nie tylko szklane, ale i plastikowe, te które my wyrzucamy. Bardzo zaskoczyły mnie
niektóre zamknięte restauracje w okresie wakacyjnym, czyli tak naprawdę w sezonie dla nich ważnym.
Powód: nieczynne, jesteśmy na wakacjach. Ludzie przedkładają wypoczynek i czas z rodziną ponad
pracę.
-  Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
  Zazwyczaj staramy się aktywnie spędzać wolny czas. Spacery, wyjazdy z rodzinną bliżej natury. Byle
nie siedzieć w domu. 
- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych wspaniałych wypraw.

Szkolne koło CARITAS  składa serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w
zbiórkę żywności w dniach 8-9 grudnia w sklepie
"Biedronka" w Kołaczycach. Udało się zebrać
wiele artykułów spożywczych tj.: cukier,
słodycze, mąkę, makaron, ryż, kaszę, itp.

Wszystkie zebrane produkty w postaci paczek
trafiły do rodzin najbiedniejszych.
Szkolne Koło Caritas dziękuje także
kierownictwu sklepu Biedronka, za wyrażenie
zgody na przeprowadzenie akcji  oraz  klientom ,
którzy chętnie dzielili się swoimi zakupami.
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Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz
na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc
każdy

Stary sposób przepowiadania pogody w kolejnych 
miesiącach to obserwacja dwunastu dni grudnia, licząc
od św. Łucji, czyli 13 XII do Wigilii. Takie
obserwacje na bieżąco często czyniły,
a nawet zapisywały nasze babcie.
Kto? Św. Łucja stała się patronką 13 grudnia - dnia
uchodzącego za najkrótszy dzień w roku.
Jak? Wystarczy obserwować zmiany pogody każdego
kolejnego dnia, poczynając od dnia św. Łucji - 13 XII, a
kończąc w Wigilię - 24 XII. Najlepiej zapisać to w
formie tabelki, wtedy bez
problemu ustalisz pogodę na przyszły rok!
Co się stanie? Dzień św. Łucji pokazuje, jaka będzie
pogoda w styczniu, 14 XII to luty, 15. XII - marzec itd.,
aż do Wigilii,która pokazuje przyszłoroczny
grudzień.Pogoda między godz. 6 a 12 pokazuje,
cobędzie się działo między 1. a 15. dniemmiesiąca. Z
kolei aura po godz. 12 to
pogoda na drugą połowę miesiąca.
Tabelka - Codziennie wystarczy postawić
krzyżyk przy słońcu - jeśli było słonecznie,
przy chmurze - jeśli było pochmurno i w
rubryce „opady”, jeśli padał deszcz lub
śnieg. W rubryce „temperatura” wystarczy
postawić plus - jeśli było ciepło, a minus -
jeśli był mróz.
Jest jeszcze jedna wersja tej wróżby:
obserwujemy jak wygląda pogoda przez
12 dni od świętej Łucji, czyli od 13 XII do
Wigilii, a potem przez kolejnych 12 nocy,
do 6 I - Trzech Króli. Każdy dzień od Łucji
do Wigilii przepowiada pogodę na pierwszą
połowę kolejnego miesiąca przyszłego
roku, a noce od Wigilii do Trzech Króli
mówią, jak będzie wyglądać druga połowa
tych miesięcy.

17 grudzień-  Dzień bez Przekleństw

Ideą Dnia bez Przekleństw jest
zwrócenie uwagi na czystość i piękno
polskiej mowy, która nie potrzebuje
wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie
wyrażać emocje.
Większość przekleństw pochodzi od języka
starosłowiańskiego.
Teraźniejsze przekleństwa kiedyś były
zwykłymi nazwami rzeczy, a z czasem
stawały się przekleństwami.
Używanie wulgaryzmów świadczy o bardzo niskiej
kulturze osobistej. Dawniej używali ich głównie
mężczyźni, ponieważ damom nie wypadało. Dzisiaj są
one niezwykle popularne wśród kobiet, można by rzec,
że niektóre przeklinają częściej niż panowie.
Używanie wulgaryzmów regulowane jest przez normy
społeczne, ale również prawne. Osobom, które w
miejscach publicznych umieszczają
nieprzyzwoite napisy, rysunki lub używają
nieprzyzwoitych słów, grozi wysoka grzywna.

„Szkoda”

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
Śnieg za oknami leży wszędzie,
Wielki puszysty orzeł,
W domu się robi jak w kolędzie,
Że lepiej być nie może.
Z daleka słychać dzwonów brzmienie,
Płynące z głębi mroku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku
A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

WARTO  PRZECZYTAĆ
  Chciałbym polecić Wam do przeczytania książkę
pt.,, Opowieści przygodowe". Jest to zbiór
tradycyjnych opowiadań przygodowych.
,,Don Kichot"  czy ,,Trzej Muszkieterowie"- to tylko
dwa z wielu opowiadań zawartych w tej
książce.Historie  zostały napisane z myślą o
najmłodszych i  na pewno spodobają się im, a
dorośli odbędą podróż do czasów dzieciństwa.
 Polecam wszystkim którzy lubią czytać.   

MICHAŁ�
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Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
– Kto tam?
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?!
– Bo tradycyjnie musi być puste!

. Turysta pyta Bacę: - Baco, jak przepowiadacie
pogodę?
- Ano po świstaku.
- Jak to po świstaku?
- Jeśli świstak podrapie się jeden raz, to znaczy że
będzie ładna pogoda, jak dwa, to znaczy że będzie
śnieg, a jak trzy, to
znaczy że będzie burza.
- A jak podrapie się więcej razy?
- To znaczy że ma pchły.

Rozmowa w sklepie:
- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia
pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest legalne?
- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.

Jaś woła zza drzwi łazienki:
- Mamo, jaką koszulę mam dziś włożyć do szkoły? Z
długim, czy krótkim rękawem?
- Z krótkim. A czemu pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce

10 zabawnych faktów
1. Nie możesz umyć swoich oczu mydłem.
2. Nie możesz policzyć swoich włosów.
3. Nie możesz oddychać przez nos z wyciągnietym
językiem jednocześnie.
4. Właśnie sprawdzasz punkt 3.
6. Kiedy wykonałeś punkt 3, zdałeś sobie sprawę, że
to możliwe …wyglądałeś tylko jak pies.
7. Uśmiechasz się teraz, bo właśnie udało się Ciebie
oszukać.
8. Pominąłeś punkt 5.
9. Właśnie sprawdziłeś, że punktu 5 nie było.
10.Podziel się tym z przyjaciółmi, niech także się
pośmieją.

..

Ciekawostki sportowe

 Podnoszenie ciężarów to jedna z najbardziej
utytułowanych polskich dyscyplin
sportowych.Zdobywamy medale na każdej
imprezie rangi mistrzowskiej.
                         Wiktor Woliński :-)
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