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      Wesołych Świąt !!!

Uczniom, rodzicom, nauczy-
 cielom i pracownikom szkoły w
Kielnie najserdeczniejsze
życzenia Bożonarodzeniowe :

oraz Szczęśliwego
Nowego Roku !!

    Niech petardy zabłysną
wysoko na niebie, niech Nowy
Rok szczęściem spłynie na
Ciebie, a los nigdy nie zostawi
Cię w potrzebie.
     Najlepsze życzenia noworoczne
przesyła   

                      ~ Redakcja Gryzipióra

Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona obdarzy miłością
wszystkich dookoła. Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas
radość i pokój zagości  w każdym z Was. 

Niech promienie wigilijno - noworocznej Gwiazdki oświetlą mroki
Nowego Roku 2016 .
Napełniając szczęściem, pomyślnością i spełnieniem marzeń . 

                                                              ~ Życzy Redakcja
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Wśród sezonowych
dekoracji nie mogło
zabraknąć lokalnego
celebryty:

BOŻE NARODZENIE W
JAPONII
  Japonia w trakcie sezonu świątecznego nie różni
się zbytnio od tego, co widzimy każdego roku w
Polsce. Angielskie słowo “christmas” na
przestrzeni lat stało się znakiem handlowym
reprezentującym dużą grupę charakterystycznych
elementów, jak śliczne choinki, renifery,
uśmiechnięte bałwanki, Mikołaj, czy
charakterystyczne piosenki. Kraj Kwitnącej Wiśni
to najlepszy dowód na to, jak daleko odeszło się od
tradycyjnego ducha świąt i powiązań z wiarą
chrześcijańską. W Japonii okres świąteczny nie ma
nic wspólnego z kultywowaną przez nas tradycją,
ale nie dostrzeżemy tego na pierwszy rzut oka. 
Święta w Japonii pozbawione są religijnej refleksji,
ale nie znaczy to, że mieszkańcy Kraju Kwitnącej
Wiśni nie przeżywają ich w podobny sposób.
Wszystkie sklepy są odpowiednio udekorowane,
restauracje i piekarnie oferują świąteczne potrawy,
a reklamy telewizyjne pełnymi garściami czerpią
inspiracje z zachodniej tradycji, atakując widzów
śpiewającymi Mikołajami i uśmiechniętymi,
rozpakowującymi prezenty dziećmi. Nie zabrakło
też kolęd i znanych, amerykańskich piosenek
świątecznych, które w centrach handlowych
zastępują na kilka tygodni firmowe dżingle,
niemiłosiernie świdrujące uszy przez większość
roku.
  Może poza nazwą, cała impreza nie ma nic
wspólnego z obchodzeniem narodzin Jezusa.
Wielu Japończyków nawet nie kojarzy znaczenia
zapisywanego w katakanie słowa „kurisu” z
angielskim “Christ”. Na pewno się znajdą osoby
myślące, że całą tradycję zapoczątkował
Amerykanin o imieniu Chris. Trudno się dziwić,
jeśli tylko 1% populacji Japonii, to Chrześcijanie.
Czy w jakikolwiek sposób przeszkadza to w
prowadzeniu dochodowego interesu i przeżywania
radości z okazji odwiedzin Świętego Mikołaja? W
żadnym razie! 

Autor : Liwia Pałubicka

Co z prezentami?
  Jeśli chodzi o prezenty, to wśród dzieciaków nie ma
większych różnic. Tradycyjne zabawki już dawno
odeszły do lamusa, a obecnie panuje trend na
elektroniczne gadżety i gry wideo. Na pierwszym
miejscu znajduje się konsola PlayStation 4, pożądana
przede wszystkim w gronie gimnazjalistów i
licealistów. Niewiele niżej znajduje się konsola
Nintendo 3DS, nadal upragniona w dowolnej wersji
przez dzieci i młodzież w każdym wieku.

A ile wydają na prezenty?
  Gwiazdkowe prezenty to zawsze spory wydatek.
Japoński serwis internetowy postanowił przeprowadzić
ankietę, by dowiedzieć się, jak kosztownego prezentu
oczekują od swoich partnerów współczesne Japonki.
Twórcy popularnej aplikacji randkowej spytali o to
prawie 600 niezamężnych pań. Pierwsza grupa
popisała się skromnością, bo aż 48.9% nie oczekuje
podarków w cenie wyższej, niż 10 000 JPY (ok. 300
zł). Zapytane bardziej szczegółowo odpowiedziały, że
bardziej dla nich się liczy uczucie reprezentowane
przez podarek, niż sam prezent.

; ,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005050517072
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P O L E C A M
Wodogrzmoty małe
    Jest to amerykański serial animowany
wchodzący w kanon Disney Channel Original
Series. Został on stworzony przez Alexa Hirscha. 
    Swoją premierę miał 15 czerwca 2012 w USA na
kanale Disney Channel, a w Polsce 20 września
2012 również na Disney Channel. 
   29 lipca 2013 roku został potwierdzony drugi
sezon. Jego premiera odbyła się 1 sierpnia 2014
roku. Dnia 20 listopada 2015 roku zostało oficjalnie
ogłoszone, iż 2 sezon jest ostatnim sezonem
serialu.
    Fabuła
   Plany rodzeństwa Dippera i Mabel Pines zostają
zrujnowane, gdy rodzice wysyłają ich do domku
wujka Stana w Wodogrzmotach Małych (Gravity
Falls) w stanie Oregon, który prowadzi
najdziwniejsze na świecie muzeum The Mystery
Shack (Chata Tajemnic), będące w rzeczywistości
turystyczną pułapką. 
Wkrótce Dipper i Mabel odkrywają jak tajemnicza
jest miejscowość ich zwariowanego wujka i
próbują zrobić wszystko, by nauczyć się żyć w
Wodogrzmotach.

                                                 Marta Tyszko :)
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   TRADYCJE I OBRZĘDY BOŻONARODZENIOWE
     Wigilia w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i  wzruszającym wieczorem roku.   
 W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest uroczysta
wieczerza złożona z postnych potraw, tradycją jest aby było ich 12. 

    Są nimi np: barszcz z uszkami, karp w galarecie, ryba po grecku, kluski z makiem itp.
    W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazda. Łamanie się
opłatkiem jest  kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce. Czynność ta następuje po
przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. 

     Pasterka kończy wieczór wigilijny. To msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z
tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu
Mesjaszowi. Śpiewanie kolęd jest nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego  przy Bożonarodzeniowej
szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze
sięgają czasów średniowiecza.  
                                                                                                                 Paulina Grzeńkowska
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Jak bezpiecznie spędzić
SYLWESTRA?
Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Czas na
planowanie imprez, spotkań, szykowanie petard… lecz
nie zapominajmy o jednym BEZPIECZEŃSTWO…
Bezpiecznie nie znaczy nudno. Sylwestra można
spędzić bezpiecznie, ale także bardzo zabawnie. Oto
parę porad, które warto przestrzegać w Sylwestra : 

1.  Fajerwerki , z nimi również trzeba ostrożnie …
To zdecydowanie zabawa dla dorosłych . Trzeba
bardzo uważać i najlepiej trzymać się instrukcji
dołączonej do petard które kupujemy . Nigdy nie rób
ich sam , oraz nie kupuj z nieznanych źródeł .! 

2  Nie wpinaj się w bójki . Mieszkasz w bloku ,
spędzasz sylwestra w domu przed telewizorem .. ? 
Obok sąsiedzi urządzają głośną imprezę . ?  Bądź dla
nich wyrozumiały Nie przeszkadzaj im . W tą noc nie
obowiązuje cisza nocna , każdy ma prawo się zabawić
. Nie warto szukać siniaków i zadrapań na twarzy od
zdenerwowanego sąsiada któremu przerwałeś
imprezę .  W tą noc lepiej nie zdawać się w bójki . 
              
                                           Patrycja Paczoska

                                     x     x    x 

 Ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia nazywamy
Sylwestrem. Tego dnia żegnamy Stary Rok, a witamy
Nowy Rok.
Jest to dzień, w którym ludzie się bawią przy muzyce
do rana. W lokalach organizowane są bale
sylwestrowe.
Wielu z nas spotyka się w domach w  gronie
przyjaciół. Tam wznosimy gorące toasty przy lampce
szamapana.
Gdy wybija północ wychodzimy przed domy lub na
większe place, gdzie wypuszczamy w niebo tysiące
fajerwerków.

                                                                               
                                              Martyna Henseleit
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                               13 Grudnia 
    W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu
Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

      Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły
zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach
internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-
wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900
wozów bojowych i 9 tys. samochodów.   
    31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany,
przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa. Dokładna liczba osób, które w
wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana.             

                   13 Grudnia - Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 
                                                                                                                            Julia Parchem
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http://www.dzieje.pl/?q=node/147
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renifer

renifer

sanie

KĄCIK ZWIERZAKA
Tradycja mówi, że sanie świętego Mikołaja są
ciągnięte przez zaprzęg reniferów. Posiadają gęste
owłosienie, z okazałą grzywą na szyi. Wyjątkowo
gęsta sierść chroni przed zimnem.  Latem futro renów
przybiera kolor szarobrązowy, zimą białawy. Nogi
kończą się mocnymi, szeroko rozstawionymi
racicami, ułatwiającymi poruszanie się po śniegu i
bagnistym terenie.
Posiadają okazałe poroże. Różni się ono od poroża
innych jeleniowatych. Renifery co roku zrzucają
poroże. Następnie tworzy się u nich nowe poroże.
Renifery potrafią długo i wytrwale biegać. Większość
roku spędzają na wędrówkach, zimą schodzą na
południe do zalesionych okolic, na wiosnę wracają do
tundry. Samice i ich potomstwo żyją stadnie w
przeciwieństwie do samców. Najczęściej na przełomie
maja i czerwca, na świat przychodzi jedno młode.
Przez pół roku jest karmione mlekiem matki.

Jeśli masz talent pisarski, plastyczny, czy inny
możesz zamieścić owoce swojej pracy na naszych
łamach. 
Oto skład redakcji: 
Julia Parchem, Paulina Grzeńkowska, Patrycja
Paczoska, Marcin Górski, Liwia Pałubicka ,Oliwia
Wenzel, Anastazja Krampa, Martyna Henseleit,
Marta Tyszko, Weronika Stobba, Pola Jażdżewska,
Szymon Bach. 
Opiekunem gazetki jest pani Mariola Kozakow. 
Miłego czytania życzy Julia Parchem – redaktor
naczelny „Gryzipióra”.  
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Złote myśli

1. Za ukłon chleba nie kupisz.
2. Niewinny śmiało mówi i patrzy.
3. Poczciwa służba nie hańbi.
4. Wola kruszy skałę.
5. Dowcip jest orężem bezbronnych.
6. Im głębsza noc, tym bliżej ranek.
7. Jak ty komu, tak on tobie.
8. Człowiek uczy się przez całe życie,
z wyjątkiem lat szkolnych.

Szkoła jest jak TV
J.Polski - Magia liter
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Muzyka - Jaka to melodia?
WF - Szkoła przetrwania
Wywiadówka - Z archiwum X
Poprawka - Stawka większa niż życie
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Woźna - Strażnik Teksasu
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka

Z życia szkoły:

fizyka - Sensacje XX wieku;
muzyka - Jaka to melodia?
technika - disco relaks
religia - Ręce, które leczą
matematyka - Va banque
pokój nauczycielski - Zmiennicy
Korytarz - Ulica złoczyńców
klasówka - Sto pytań do...
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