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W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia.
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Maturzysto!

Na stronie  9  mapa mentalna,
która przedstawia przebieg
wydarzeń w "Dziadach cz. III"
Adama Mickiewicza.
Systematyzuje wydarzenia w
kolejności chronologicznej oraz
przedstawia najważniejszych
bohaterów.

W numerze:
wydarzenia z życia szkoły
bieg questingowy
opis gali konkursu "Rówieśnicy niepodległej"
tradycje świąteczne w innych krajach oraz
ciekawostki związane ze świętami
recenzja książki i filmu, które warto wybrać na
święta
wyniki ankiety świątecznej
"Kevin sam w domu"
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Niepodległość

Zawody

Egzaminy

Z życia szkoły
Dnia 8 listopada obok naszej
szkoły została zakopana kapsuła
czasu z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości. Ma
być ona pamiątką dla następnych
pokoleń.

Dnia 9 listopada cała szkoła
uczciła 100. rocznicę
niepodległości, odśpiewując
hymn narodowy. W tym dniu
odbył się także bieg questingowy.

W listopadzie odbył się półfinał
piłki koszykowej kategorii
dziewcząt i chłopców. Uczniowie
odnieśli sukces i awansowali do
finału. Gratulujemy!

15 listopada nasza uczennica
liceum Lena Mazurkiewicz wzięła
udział w Podkarpackim Konkursie
Poezji Religijnej. Została
laureatką i dostała się do
następnego etapu, który
odbędzie się 14 grudnia.
Życzymy powodzenia!
 Ostatnio w naszej szkole
uczniowie pisali próbne
 egzaminy. Trzeba przyznać, że
nawet tutaj nie brakowało stresu. 

AZ XS

AZ XS

AZ XS
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Bieg Bieg

BiegBieg

Niepodległościowy bieg questingowy
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy w nowoczesny sposób,
łącząc tradycje patriotyczne z tym, co lubimy robić współcześnie. 

Uczniowie mieli za zadanie przejść wyznaczoną trasę, na której czekały stoiska z
przeróżnymi questingowymi zagadkami. Liczyła się szybkość oraz dobra zabawa. 

Uczniowie, którzy wygrali bieg i zostali nagrodzeni to: Dominika Struzik, Norbert Słąba, Julia
Helowicz, Magdalena Bańka, Martyna Augustyn, Aleksandra Malczyńska, Julita Kopacz,
Martyna Wilk, Maksymilian Najuch, Dominik Bogdan i Alicja Strzelczyk.

Był to dla nas wszystkich radosny dzień i chwila podziękowania tym wszystkim, którzy
walczyli za Polskę po to, byśmy dziś mogli być z Niej dumni.

Adrianna Ziomek i Xymena Słąba

PC AP

APAP



www.nowiny24.plNowiny | Numer 2 12/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGim Press

Gala konkursu „Rówieśnicy Niepodległej” 

Dnia 9.11.2018r. grupa redakcyjna lokalnej gazety „Goniec Przecławski” w składzie: Jan
Marszałek, Nikodem Leś, Lena Mazurkiewicz, Iza Hajec oraz Klaudia Rataj pod opieką pana
Stanisława Wilczyńskiego udała się do Warszawy, na galę rozstrzygającą konkurs
„Rówieśnicy Niepodległej”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Karta. Nasza drużyna
zdobyła wyróżnienie. Uczestnicy wyjazdu na Placu Zamkowym, obejrzeli inscenizację
rozbrojenia oddziałów niemieckich, przyjazd i powitanie marszałka J. Piłsudskiego, a także
zaśpiewali ze wszystkimi obecnymi hymn Polski. Uczestniczyli również w Pikniku
Wojskowym pod hasłem „Służymy Niepodległej”, który odbył się w gmachu Muzeum Wojska
Polskiego. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Obrony Narodowej. O godz. 16.00 z
akompaniamentem orkiestry wojskowej i chórów odśpiewali wspólnie z ministrem obrony
narodowej, Mariuszem Błaszczakiem „Marsz Pierwszej Brygady” - pieśń reprezentacyjną
Wojska Polskiego. Mogli przyjrzeć się najnowocześniejszemu wyposażeniu żołnierza oraz
obejrzeć ciężki sprzęt, m.in. czołgi Leopard, samobieżny moździerz RAK, zestaw
przeciwlotniczy Poprad, KTO Rosomak oraz inne pojazdy używane na polu walki. Zwiedzili
wiele historycznych zabytków, związanych z odzyskaniem niepodległości m.in. Grób
Nieznanego Żołnierza, Pomnik Józefa Piłsudskiego, ale także odwiedzili grób ks. Jerzego
Popiełuszki, patrona ZS Przecław oraz muzeum poświęcone jego osobie.

Jan Marszałek

Rostrzygnięcie konkursu Pałac Prezydencki

Inscenizajca na Placu Zamkowym Logo

J.M J.M

J.M J.M
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Tradycje świąteczne w innych krajach :
Wielka Brytania

Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy/skarpety za drzwi, by
nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami.
Francja
Mikołaj z Francji prezenty nosi na plecach, w koszu (takim, jaki jest używany przy zbiorach
winogron). W tym kraju najważniejsze świąteczne tradycje to zakupy, oczywiście szukanie
prezentów. Święta mają charakter rodzinny. 
Hiszpania
W Hiszpanii do tradycji związanej ze świętami należy udział w najstarszej na świecie loterii
(od 1763). Losowanie odbywa się 22 grudnia. Wylosowane numery loterii odśpiewują
uczniowie szkoły w Madrycie. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska
zaopatruje się w nową szopkę – jest ważniejsza od choinki bożonarodzeniowej, a
odpowiednikiem opłatka jest chałwa.
Bułgaria
Zgodnie z tradycją święta Bożego Narodzenia zaczynają się w Bułgarii już 20 grudnia i
trwają aż sześć dni.
Szwecja
D o bożonarodzeniowych zwyczajów Szwecji należy dekorowanie domostw świątecznymi
ornamentami: figurkami św. Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Okres świąteczny trwa tu od
pierwszej niedzieli Adwentu aż do 13 stycznia
Grecja
Greckie dzieci czekają na prezenty aż do Nowego Roku.W nocy na 1 stycznia święty Wasyl
kładzie prezenty przy ich łóżeczkach. 

Ciekawostki świateczne
1. Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek,

pochodzący z Asyżu.
2. Postać świętego Mikołaja jest oparta na prawdziwej

osobie. Był to święty Mikołaj z Miry, który rozdał swój
majątek ubogim.

3. Drzewka, z których powstają choinki, rosną zazwyczaj
15 lat. Dopiero wtedy zostają sprzedawane.

4. Kolędę "Cicha noc" przetłumaczono na ponad 300
języków i dialektów.

5. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych
światełek choinkowych.

6. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra
wysokości.

7. Mikołaj,  jakiego znamy, czyli tęgi, poczciwy staruszek
ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii
reklamowej Coca-Coli, stworzonej w 1931 roku.

8. Według starej tradycji, zwierzęta w Wigilię przemawiają
ludzkim głosem. To dlatego dzielono się opłatkiem także
z nimi.

Patrycja Jaszcz, Kamila Wolak

K.R K.R.
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Film i książka, którą warto wybrać na przerwę
świąteczną.

Książka pt. "Milion cudownych listów"
autorstwa Jodi Ann Bickley to jedna z
lepszych książek, jakie ostatnio
przeczytałam. Książka opowiada o życiu
autorki. W trakcie jej czytania doszłam do
wniosku, że nieważne, jak jest źle w życiu,
zawsze jest nadzieja na lepsze jutro.
Nauczyłam się również, że nawet
najmniejsze gesty, takie jak uśmiech czy
miłe słowo mogą zmienić czyjś dzień.
Podziwiam autorkę, ponieważ, pomimo wielu
trudności w życiu, nie poddała się, co więcej
rozpoczęła cudowną akcję, jaką było pisanie
pocieszających listów do osób, które ich
potrzebowały. 

okładka książki Film pt. "Najlepszy" w reżyserii Łukasza
Palkowskiego to bardzo dobry polski film,
jaki ostatnio widziałam. Jest to film ukazujący
życie Jerzego Górskiego- narkomana, dla
którego, jakby się mogło wydawać, nie ma
już nadziei. Jednakże Górski wychodzi z
nałogu, co więcej zaczyna uprawiać sport.
Dzięki uporowi i silnej woli zaczyna odnosić
coraz większe sukcesy sportowe, w końcu
bierze nawet udział w "podwójnym
Ironmanie". Najbardziej w filmie podobała mi
się gra aktorska, dzięki temu oglądanie filmu
mnie nie męczyło. Pomimo dość trudnej
tematyki oglądało mi się bardzo dobrze,
chętnie obejrzałabym go jeszcze raz.  

film

Inne książki, które mogę polecić:
"Mały Książę"
"Zanim się pojawiłeś"
"I nie było już nikogo"
"Rosemary znaczy pamięć"
"Sklepik z marzeniami"
"Dziewczyna z pociągu"
"Gwiazd naszych wina"
"13 powodów"
"Noc na bagnach Luizjany"
"Wszystkie jasne miejsca"
"Begin again"
"Noc i ciemność"

Inne filmy, które mogę polecić:
"Zanim się pojawiłeś"
"Mały Książę"
"Do wszystkich chłopców, których kochałam"
"Kamienie na szaniec"
"Pianista"
"Czarownica"
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"
"Iluzja"
"Iluzja 2"
"Piękna i Bestia"
"Przełęcz ocalonych"

Iza Hajec

IH

Najlepszy
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Ankieta świąteczna
W Zespole Szkół w Przecławiu przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą świąt
Bożego Narodzenia. Zapytaliśmy naszych uczniów o pierwsze skojarzenie
ze świętami. Większość odpowiedziała, że najbliższe święta kojarzą im się
z choinką, Jezusem, prezentami i księdzem.
Jeśli chodzi o przygotowania świąteczne to w większości uczniowie naszej
szkoły są odpowiedzialni za ubieranie choinki, sprzątanie, gotowanie i
jedzenie. 
Ulubionymi potrawami wigilijnymi naszych uczniów są: pierogi, pstrąg oraz
barszcz czerwony.
Prawie 70% uczących się w ZS w Przecławiu zamierza uczestniczyć w
Pasterce.
Do ulubionych zwyczajów uczniów naszej szkoły należą: dzielenie się
opłatkiem, śpiewanie kolęd lub obdarowywanie się prezentami pod
choinką. 
Większości osób jako prezent świąteczny chciałaby dostać: pieniądze,
Pismo Święte lub traktor. 
Dla 80% uczniów sprzątanie przedświąteczne to nic szczególnego. 

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie.
Iza Kliś, Patrycja Rataj

Łamańce językowe
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka.
Ale heca… – wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.
Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.
Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.

Iza Hajec

IH autor nieznany
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Kevin sam w domu

Tradycji stanie się zadość, bo jak już wiadomo, zabawna komedia ,, Kevin sam w domu’’
zostanie po raz kolejny wyemitowana w Boże Narodzenie także w tym roku. Jak podaje
serwis wirtualnemedia.pl, prezes Cyfrowego Polsatu, Tobias Solorz, na konferencji prasowej
potwierdził, że film zostanie pokazany także w tegoroczne Boże Narodzenie. Nie ma jeszcze
podanej dokładnej daty emisji, ale nie traćmy nadziei i cierpliwie czekajmy. Musicie wiedzieć,
że od światowej premiery, która miała miejsce 10 listopada 1990 roku, film wzbudza
niezmiennie te same emocje - bawi i wzrusza jak żaden inny. Święta Bożego Narodzenia, to
wyjątkowy czas, nie mogłyby się one odbyć bez przygód pomysłowego chłopca, Kevina
McAllistera. Spędzając te rodzinne święta z bliskimi, nie zapomnijcie włączyć telewizora.
Tym, którzy jeszcze nie obejrzeli tego świątecznego klasyka, przypominam, że jest to film,
który opowiada o rodzinie McAllisterów, która zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia
we Francji. Niestety, w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku
zamieszania zapominają zabrać ośmioletniego Kevina (w tej roli Macaulay Culkin). Chłopiec
zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić, a czeka go nie lada wyzwanie. O
tym jak zakończy się ta niezwykła historia, przekonacie się już wkrótce. Z uwagą
sprawdzajcie program telewizyjny, aby nie przegapić tego filmu!

Maksymilian Kasperowicz

K

http://wirtualnemedia.pl/
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święta
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Oto zestawienie najpopularniejszych
piosenek świątecznych, które z
pewnością przeniosą nas w świat tej
magicznej atmosfery: 

1. Jingle Bell Rock - Bobby Helmes (1957r.)
2. Let it snow! Let it snow! Let it snow! - Jule Styne &

Sammy Cahn (1945r.)
3. Last Christmas - Wham! (1986r.)
4. All I want for Christmas is You - Mariah Carey

(1994r.)
5. Rockin' around the Christmas Tree - Brenda Lee

(1964r.)
6. Have Yourself a Merry Little Christmas - Judy

Garland (1944r.)
7. The Christmas Song - Nat King Cole (1961r.

Adrianna Ziomek, Xymena Słąba AZ XS

K.R
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	Inne książki, które mogę polecić: "Mały Książę" "Zanim się pojawiłeś" "I nie było już nikogo" "Rosemary znaczy pamięć" "Sklepik z marzeniami" "Dziewczyna z pociągu" "Gwiazd naszych wina" "13 powodów" "Noc na bagnach Luizjany" "Wszystkie jasne miejsca" "Begin again" "Noc i ciemność"
	Inne filmy, które mogę polecić: "Zanim się pojawiłeś" "Mały Książę" "Do wszystkich chłopców, których kochałam" "Kamienie na szaniec" "Pianista" "Czarownica" "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" "Iluzja" "Iluzja 2" "Piękna i Bestia" "Przełęcz ocalonych"

	Ankieta świąteczna
	W Zespole Szkół w Przecławiu przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą świąt Bożego Narodzenia. Zapytaliśmy naszych uczniów o pierwsze skojarzenie ze świętami. Większość odpowiedziała, że najbliższe święta kojarzą im się z choinką, Jezusem, prezentami i księdzem. Jeśli chodzi o przygotowania świąteczne to w większości uczniowie naszej szkoły są odpowiedzialni za ubieranie choinki, sprzątanie, gotowanie i jedzenie.  Ulubionymi potrawami wigilijnymi naszych uczniów są: pierogi, pstrąg oraz barszcz czerwony. Prawie 70% uczących się w ZS w Przecławiu zamierza uczestniczyć w Pasterce. Do ulubionych zwyczajów uczniów naszej szkoły należą: dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd lub obdarowywanie się prezentami pod choinką.  Większości osób jako prezent świąteczny chciałaby dostać: pieniądze, Pismo Święte lub traktor.
	Dla 80% uczniów sprzątanie przedświąteczne to nic szczególnego.
	Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie.
	IHautor nieznany
	Łamańce językowe Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca… – wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.

	Kevin sam w domu
	Tradycji stanie się zadość, bo jak już wiadomo, zabawna komedia ,, Kevin sam w domu’’ zostanie po raz kolejny wyemitowana w Boże Narodzenie także w tym roku. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, prezes Cyfrowego Polsatu, Tobias Solorz, na konferencji prasowej potwierdził, że film zostanie pokazany także w tegoroczne Boże Narodzenie. Nie ma jeszcze podanej dokładnej daty emisji, ale nie traćmy nadziei i cierpliwie czekajmy. Musicie wiedzieć, że od światowej premiery, która miała miejsce 10 listopada 1990 roku, film wzbudza niezmiennie te same emocje - bawi i wzrusza jak żaden inny. Święta Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas, nie mogłyby się one odbyć bez przygód pomysłowego chłopca, Kevina McAllistera. Spędzając te rodzinne święta z bliskimi, nie zapomnijcie włączyć telewizora. Tym, którzy jeszcze nie obejrzeli tego świątecznego klasyka, przypominam, że jest to film, który opowiada o rodzinie McAllisterów, która zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji. Niestety, w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania zapominają zabrać ośmioletniego Kevina (w tej roli Macaulay Culkin). Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić, a czeka go nie lada wyzwanie. O tym jak zakończy się ta niezwykła historia, przekonacie się już wkrótce. Z uwagą sprawdzajcie program telewizyjny, aby nie przegapić tego filmu!
	Oto zestawienie najpopularniejszych piosenek świątecznych, które z pewnością przeniosą nas w świat tej magicznej atmosfery:
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