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Ciekawostki o Świętach w różnych krajach

Anglia...

W Anglii nie obchodzi się tradycyjnej wigilii i nie czeka się
na Świętego Mikołaja, który wręcza dzieciom
upominki.Dopiero drugiego dnia świąt, który nosi nazwę
Boxing Day, Anglicy otwierają prezenty czekając na nie
pod choinką. Większą uwagę przykładają jednak do
przedświątecznych przygotowań niż do samych
obchodów Bożego Narodzenia. Ulice Londynu są
przystrojone już od listopada, a szał zakupów trwa całą
jesień.

Hiszpania...

Hiszpanie nie mają w zwyczaju wręczania sobie prezentów
w wieczór wigilijny. Dzieci otrzymują ją dopiero w Święto
Trzech Króli. W Katalonii nie wierzy się nawet w Świętego
Mikołaja. Istnieje przekonanie, że podarunki zostawia
drewniany stwór z czerwoną czapką na głowie, którego
karmi się słodyczami, a potem bije drewnianymi pałkami,
żeby wyrzucił z siebie upominki. W innych regonach
Hiszpanii Boże narodzenie kończy się paradą w Święto
Trzech Króli,po której dzieci wystawiają za drzwi buty
pełne słomy.Rano znajdują w nich prezenty.

USA...

W Stanach Zjednoczonych- podobnie jak w Anglii- już od
listopada trwa gorączka zakupów. Zgodnie z tradycją
Amerykanie rozpakowują prezenty rano 25 grudnia. Dzieci
wierzą, że w powieszonych przy kominku kolorowych
skarpetkach zostawił je dla nich Mikołaj. W podziękowaniu
zostawiają dla niego mleko i ciasteczka. Rano,gdy
prezenty są już rozpakowane, rodzin zasiada do stołu, by
rozpocząć świąteczne ucztowanie.

Grecja...

W Grecji zwyczaj obdarowywania się prezentami jest
bardo lubiany. Prezenty wręcza się nie tylko w dzień
Bożego Narodzenia, ale także 6 grudnia, kiedy to przynosi
je Święty Mikołaj - szczególnie ważny dla Greków, gdyż
jest patronem marynarzy.Oprócz tego na upominki czeka
się również w Nowy Rok. Wtedy obdarowującym jest
święty Bazyli.

Autor: Katarzyna Szołtys

Hiszpania Int.
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Humor "zone" :-)
Święta!

Int.

Int. Int.

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi
mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za
co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca
się do psa.
- Ciebie!!

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!

Autor: Magdalena Król

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!

Int.

Int. Int.
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                "I TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!"
Autor Dorota Duda

         ZBIÓRKA NA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Autor: Dorota Duda

Uczniowie naszej szkoły
przyłączyli się do akcji "I ty
też możesz zostać świętym
mikołajem" założonej przez
stowarzyszenie "Być razem"
w Cieszynie. Wolontariuszki
w świątecznych czapkach
zbierały prezenty do
wielkiego worka, w którym
dzięki chęci uczniów znalazły
się różne zabawki,
 książeczki, przybory szkolne
oraz słodycze. 

Jak co roku nasza szkoła
zorganizowała również
zbiórkę prezentów
przeznaczonych na Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Każda klasa przynosiła różne
rzeczy, po czym pakowała
swoją własną paczkę.
Uczniowie po raz kolejny
przyjęli wyzwanie świąteczne
i podarowali pluszaki,
zabawki, słodycze i
książeczki dla dzieci, które
będą się nimi cieszyły przez
długi czas.
Autor: Dorota Duda

Mikołajki MikołajkiWiktoria Morzywołek Wiktoria Morzywołek
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Zawody tenisa stołowego
Finał Powiatu

XI Powiatowy Konkurs Informatyczny w Cieszynie

Logo

W dniu 08.12.2014 r. w naszym gimnazjum odbył się etap
szkolny XI-go Powiatowego Konkursu Informatycznego w
Cieszynie. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w
oparciu o test wyboru oraz 3 zadania praktyczne. Tematyka
konkursu obejmowała: wiedzę ogólną z informatyki,
umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym,
edytorem tekstu oraz umiejętność pisania stron
internetowych w języku HTML.
Do konkursu zgłosili się następujący uczniowie: Szymon
Belina 3C, Adrianna Cieńciała 3C, Dawid Menka 2C,
Tomasz Madzia 3A, Franek Matusiak 3A, Dawid Kozok
2C, Michał Tobiasz 2C i Mikołaj Tobiasz 2C.  
Rywalizacja była bardzo zacięta! Po weryfikacji wyników, w
drugim etapie rywalizacji międzyszkolnej reprezentować
nasz gimnazjum będą: 
1. Adrianna Cieńciała
2. Dawid Menka
3. Mikołaj Tobiasz
Serdecznie gratulujemy zwycięzcą!

Tenis-zawody

W dniu 23 października 2014 roku odbyły się
Mistrzostwa Cieszyna Szkół Gimnazjalnych, gdzie
drużyna Gimnazjum nr 2 w Cieszynie zajęła I miejsce. 
25 listopada 2014 roku odbył się w Chybiu  Finał
Powiatu Cieszyńskiego,  gdzie po zaciętej rywalizacji
drużyna chłopców z Gimnazjum nr 2 zdobyła I miejsce w
powiecie, pokonując 1 punktem gimnazjum z Dębowca.
Zwycięstwo to dało awans do dalszego etapu rozgrywek
-  do zawodów rejonowych. 
Skład drużyny: 
Patryk Boczoń, Patryk Rucki, Mateusz Żebrok;
opiekun drużyny - mgr J. Nowakowski.

Gratulujemy naszemu uczniowi - Patrykowi Ruckiemu,
który indywidualnie zajął I miejsce w Mistrzostwach
Cieszyna.

Autor: Sebastian Sikora

Konkurs

Autor
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Polska kolęda...

Kolęda, jak każdy wie, potocznie jest to
radosna pieśń noworoczna, która
współcześnie przyjęła powszechnie formę
pieśni bożonarodzeniowej. Lecz nie każdy
wie, że najstarsza zachowana polska kolęda
powstała w 1424.
Termin kolęda wywodzi się
najprawdopodobniej od łacińskiego słowa
calendae co oznaczało w dosłownym
tłumaczeniu 'pierwszy dzień miesiąca'.
Pierwotnie na początku XV wieku
tłumaczono na język polski kolędy ze
śpiewników braci czeskich.

Kamil Żebrok

Kamil Żebrok Kamil Żebrok

Wzrost popularności gatunku nastąpił na
przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił się
sam termin kolęda w znaczeniu pieśni
bożonarodzeniowej. Powstała wówczas
jedna z najważniejszych polskich kolęd
pt:"W żłobie leży", przypisywana Piotrowi
Skardze. Inną bardzo popularną kolędę
pt:"Bóg się rodzi", do melodii w rytmie
poloneza, napisał Franciszek Karpiński. 
Należy pamiętać, że kolędy nie ograniczały
się tylko do roli pieśni religijnej, obrzędowej.
W pewnych okresach historycznych stały
się pieśniami patriotycznymi, symbolizowały
polskość. 
Autor: Kamil Żebrok

Int

Int Int
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ WCZORAJ I DZIŚ

Każdy z nas kiedyś wierzył w św. Mikołaja, tego który
spełnia marzenia i uszczęśliwi nas nawet najmniejszą
rzeczą, później kiedy odkrywamy w pewnym wieku, że
Mikołajem był po prostu nasz tata, wujek, dziadek czy
sąsiad wszystko staje się jasne, kto obdarowuje nas
tyloma różnorodnymi prezentami. Jednak może warto
powiedzieć, kim w przeszłości był ten prawdziwy św.
Mikołaj?

Św. Mikołaj to biskup Miry, został postacią podarowującą
dzieciom prezenty ze względy na to, iż ze względu na
uczynki przypisywane mu za sprawą legend rozdał cały
majątek biednym. Przedstawiany jako starzec z okazałą
brodą, często w mitrze, a w ręku trzymający pastorał, z
workiem prezentów, oraz pękiem rózg, które jak wiadomo
służyły jako upominek dla niegrzecznych. 6 grudnia,
dzisiaj obchodzimy w tym dniu mikołajki, a to ze względu
na to, iż dawniej w tę samą datę zmarł św. Mikołaj, stąd
takie święto. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek,
który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy
córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o
tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi,
później wpadły one do pończoch i trzewiczków, które
córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Dlatego też
,w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki,
powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub
skarpet na prezenty. 

Tam, gdzie ich nie używano, św. Mikołaj po cichutku
wsuwa prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka.
Dzisiaj przedstawiamy go jako starszego mężczyznę z
białą brodą, ubranego w czerwony strój, do rozwożenia
podarunków używa sań, ciągniętych przez zaprzęg
reniferów, Według różnych wersji zamieszkuje biegun
północny, Laponię wraz z pokaźną grupą elfów. Taki
wizerunek zastąpił ten tradycyjny biskupa Miry.
Obecna forma tej postaci wywodzi się z kultury brytyjskiej
oraz amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji
bożonarodzeniowych, dlatego też w europejskiej tradycji
również zaczęto utożsamiać św. Mikołaja z Bożym
Narodzeniem, choć jego święto obchodzimy 6 grudnia.
Wracając do wizerunku św. Mikołaja, najbardziej
charakterystycznym elementem stroju jest czerwona
czapka z białym pomponem, która stała się jednym z
komercyjnych symboli świąt Bożego Narodzenia. 
Autor: Karolina Jodłowska

św.Mikołaj biskup

św.Mikołaj współcześnie

Karolina Jodłowska

Karolina Jodłowska
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Mikołajki 2014
Fotoreportaż

W dniu 05.12.2014 r. do
naszego gimnazjum przybył
Mikołaj wraz ze swoją świtą. 

Mikołajki

Mikołajki 2014

Mikołajki 2014

Mikołajki 2014 Mikołajki 2014

Kamil Kazimierczak

Kamil Kazimierczak

Kamil Kazimierczak

Kamil Kazimierczak Kamil Kazimierczak
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Kącik sportowy

W artykule przedstawiamy krótkie podsumowanie
zawodów sportowych, które odbyły się z uczestnictwem
naszego gimnazjum.
Przez ostatnich kilka miesięcy odbyły się w Gim 2  m.in:

·  Zawody w tenisie stołowym - dziewczęta i chłopcy;
·  Zawody siatkarskie - dziewczęta i chłopcy;
·  Zawody w piłce nożnej - chłopcy;
·  Zawody w koszykówce - dziewczęta.

Ponadto uczniowie naszego gimnazjum dzielnie
reprezentowali szkołę w zawodach zewnętrznych i zdobyli
następujące miejsca:

·  I miejsce w tenisie stołowym – chłopcy;
·  I miejsce w siatkówce – chłopcy;
·  I miejsce w piłce nożnej – chłopcy;
·  II miejsce w tenisie stołowym – dziewczęta;
·  II i III miejsce w siatkówce – dziewczęta;
·  II miejsce w koszykówce – dziewczęta.

Ponadto I miejsce w Mistrzostwach Śląska w pływaniu
stylem grzbietowym zdobył Michał Maniszewski  Gliwice
05. 12. 2014 r.)
Również Kacper Stoszek zdobył dwa złote oraz dwa
brązowe medale  w Mistrzostwach Śląska w pływaniu
stylem grzbietowym oraz stylem dowolnym.

W 2014 roku godnie reprezentował Cieszyn również uczeń
naszego gimnazjum Jakub Hanzel uzyskując złote medale
oraz I miejsca w Śląskiej Lidze Młodzików oraz
Międzynarodowych i Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w hokeju na trawie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

Już w styczniu odbędą się zawody z Koszykówki
chłopców, które zostaną przeprowadzone na hali naszego
gimnazjum. Serdecznie Zapraszamy!

Autor: Aleksandra Malińska

Gim 2Koszykówka - trening Gim 2Kamil Kazimierczak
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Święta naszych nauczycieli!

Święta już minęły, ciastka
zjedzone, a my zapytałyśmy
niektórych nauczycieli o ich
wrażenia z tego magicznego
okresu. Pod ostrzałem pytań
znalazła się pani Sonia
Gabzdyl, Małgorzata Dziedzic,
Natalia Kępińska, Barbara
Bednarczyk oraz pan
Krzysztof Radecki.

Jak spędziła pani/spędził pan święta?

S.G. :  Święta spędziłam rodzinnie i bardzo miło,
zajadając tonę ciasteczek. Dobrze, że już po
świętach...

M.D. : W gronie rodzinnym, w domu.

N.K. : Ja rodzinnie spędziłam święta, bajecznie.
Wesoło, radośnie, śmialiśmy się, graliśmy w gry
planszowe – to było piękne – spacerowaliśmy,
nauczyłam się grać w „Sabotażystę”,
rozpracowywałam grę „K2”, leniuchowałam,
relaksowałam się i korzystałam z wolności.

B.B. : Święta spędziłam rodzinnie. W gronie
rodziny, z najbliższymi, z rodzicami. Dla mnie w
święta liczy się najbardziej oderwanie się od
rzeczywistości, spędzenie świat w ciszy,
spokoju i tak jak już powiedziałam – z
najbliższymi.

K.R. : Spędziłem z rodziną i z przyjaciółmi.
Przeczytałem kilka książek, obejrzałem kilka
filmów, odwiedziłem rodzinę.

Co dostała pani / dostał pan pod
choinkę?

S.G. : Prezent pod choinką... no dobra, niech
będzie – piżama i portfel.

M.D. : Różne rzeczy. Dostałam np. krem od
córki, od syna taki wieszak na biżuterię, od
jednej wnuczki dostałam świeczkę ładną,
świąteczną, a od drugiej choinkę świecącą. A od
męża dostałam dwie pary skórzanych
rękawiczek. *uśmiech*

B.B. : Prezenty były bardzo trafione. Najwięcej
dostałam książek.

N.K. : Dostałam pachnidła. Jestem zadowolona!
Skromne prezenty, ale od serca dane, więc to
tym bardziej mnie cieszą.

K.R. : Dostałem… kalendarz. *uśmiech*

Czy uważa pani / uważa pan te
święta za udane?

S.G. : Tak, uważam je za udane.

M.D. : Tak, udane.

N.K. : Super, w dechę. Były „the best”! *śmiech*

B.B. : Bardzo udane święta. 

Przygotowały:
Wiktoria Klimosz

Adrianna Cieńciała

Choinka

"Sabotażysta"

Ciasteczka

Int.

Int.

Int.
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Jarmark przedświąteczny-Wiedeń

Dn. 29.11.2014 r. pojechałam
na wycieczkę do Wiednia
razem z rodzicami. Motywem
przewodnim było ujrzenie
Kiermaszu Świątecznego tuż
przed kościołem francuskim
w stolicy Austrii. Przy okazji
zwiedziliśmy kilka słynnych
zabytków miasta :) Autor:
Agnieszka Marszałek

Wiedeń 2014

Wiedeń 2014

A.Marszałek

A. Marszałek


