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   W czwartek 21 grudnia o godz. 17.28 rozpoczęła się astronomiczna zima. Mimo że jestem
osobą raczej ciepłolubną, nie mogłam doczekać się jej nadejścia. Dlaczego?
 
   Chociażby ze względu na piękny krajobraz. Według prognoz pogody w tym roku ma spaść
wyjątkowo dużo śniegu. Osobiście bardzo cieszę się z tego powodu. Uwielbiam patrzeć na
drzewa otulone białym puchem. W czasie prawdziwej zimy wszystko wygląda jak z bajki.
Jest to idealna pora, aby wyjść na spacer do lasu. Może chłód panujący na dworze nie brzmi
zbyt zachęcająco, lecz gwarantuję, że widoki będą piękne.
Ale przede wszystkim zimą są święta, sylwester i karnawał. Świąteczne dni to dla mnie
wyjątkowy czas. Spotykam się wówczas z rodziną, śpiewamy kolędy i przekazujemy sobie
prezenty. Lubię patrzeć na pięknie udekorowany stół, uwielbiam zapach i smak wigilijnych
potraw. Wszyscy w rodzinie są eleganccy, wyciszeni i mili dla innych. Zapominamy o
problemach. Nie myślimy o tym, co nas różni. Zajmujemy się tym, co jest naprawdę ważne
w życiu, w rodzinie. Codzienne obowiązki nie zawsze pozwalają, aby usiąść i spokojnie
porozmawiać z bliskimi. W Wigilię mamy okazję, aby to nadrobić. Zarówno święta jak i
karnawał dostarczają mnóstwo okazji do radości i zadowolenia. Możemy wtedy pośpiewać,
potańczyć albo zwyczajnie poleniuchować czy zajadać się przysmakami.

 
  Zima jest także porą roku,
w której ze względu na
różne przerwy i wydłużające
się dni,  w końcu mamy
więcej czasu dla siebie.
Osobiście, wykorzystuję to
na rozwijanie swoich pasji,
czytanie książek, czy
oglądanie ulubionych seriali.
Jednak nie oznacza to, że
cały czas spędzam w domu.
Uwielbiam wybierać się na
dłuższe poranne spacery.
Powietrze jest wtedy inne,
bardziej rześkie. Mogę
oddychać pełną piersią.
Dzięki temu mam więcej
energii na resztę dnia.
Jak widać, jest za co lubić
zimę…
  
                      Justyna IIa

Boże Narodzenie to czas
oczekiwania, refleksji,
radości oraz wspaniałych
prezentów. Każdy z nas w
Święta Bożego Narodzenia
powinien zapomnieć o
codziennych obowiązkach i
spędzić ten czas z rodziną
przy wspólnym posiłku, w
atmosferze pełnej miłości.
Cieszmy się z chwil, które
mamy okazję spędzić z
najbliższymi.
               Julia i Sara IB

31 grudnia w Armenii
rozpoczyna się noworoczne
przyjęcie z kolacją. Przy
stole zbiera się cała rodzina.
Witając Nowy Rok, „głowa
rodziny” wznosi toast i
życzy wszystkim
pomyślnego Roku. Po
złożeniu życzeń rozdawane
są prezenty. W tym dniu
goście są mile widziani.
Drzwi każdego Ormianina
są otwarte dla wszystkich.
                       Syuzi IIA

Święta

Święta Święta

  "Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale     
     dzięki miłości możemy pojąć wszystko"
                                        Józef Tischner
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 W szkole możemy zauważyć różne relacje
międzyludzkie. Często nawiązujemy kontakty z
ludźmi zupełnie od nas innymi. Jesteśmy otoczeni
osobami, z którymi musimy nauczyć się
współpracować.
Nie zawsze kontakty z ludźmi są łatwe. W
klasach tworzą się różne grupy. Rówieśnicy
narzucają nam pewne role, które nie zawsze nam
się podobają. Często je przyjmujemy, ponieważ
każdy chce być w klasie akceptowany i
doceniany.
 Nie możemy jednak na siłę szukać przyjaciela,
gdyż są osoby, które wykorzystają nasze
zaufanie, obgadają nas i zdradzą powierzone im
tajemnice.
Spotykamy również osoby, które potrafią w
każdej sytuacji być sobą.
Są otwarci na nowe znajomości i umieją
zbudować zdrowe i dobre relacje.
 Bycie sobą nie jest jednak łatwe, ale warto podjąć
taką próbę.
 Nie możemy się czuć gorsi tylko dlatego, że nie
mamy najmodniejszych ubrań, nie słuchamy
muzyki, która podoba się większości lub inaczej
spędzamy wolny czas. 

 Bycie innym nie znaczy bycie gorszym. Każdy z
nas jest na swój sposób wyjątkowy.
Jeżeli nauczymy się szanować, doceniać
samych siebie, to inni też będą nas szanowali.
Jeśli będziemy potrafili być sobą, to wszelkie
relacje z ludźmi nie będą dla nas problemem i
staną się prawdziwe.
 Nie unikniemy kłótni czy nieporozumień, bo ile
ludzi tyle charakterów, lecz szczerość może być
początkiem prawdziwej przyjaźni.

                                         Weronika IIIC
  

"Nie prag�nij być lep�szym od in�nych, naj�pierw
bądź sa�mym sobą. "
                               Fiodor Dostojewski

'Przy�jaciel to ktoś, kto da�je ci to�talną swo�bodę
by�cia sobą. "
                                     Jim Morrison

  W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa.
Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina
hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce.
Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone
tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy,
tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest
pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który
zapieka się drobne upominki. Prezenty
rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli,
na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od
mędrców ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w
południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo
trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z
pieczonego indyka i " płonącego puddingu".
Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają
swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano
odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził
się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u
sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i
spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną
pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku
Jon Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą
kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku".

            Relacje uczniów w klasach oraz kilka ciekawostek związanych
                                       ze Świętami w różnych krajach

klasa klasa klasaMagda Ania Magda
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              "Skazani na  Shawshank"

 Andy Dufresne zostaje skazany na dożywocie za
zabójstwo żony i jej kochanka, i umieszczony w
zakładzie karnym. Bohater robi wszystko, aby
przystosować się do życie w nowym otoczeniu.
Wtapia się w obraz więziennego życia, które
do najłatwiejszych nie należy. 
O jego pobycie w więzieniu opowiada nam
Rudy, Irlandczyk - handlarz i szmugler, czyli
człowiek mogący przemycić
praktycznie wszystko do zakładu karnego. Andy
prosi go o załatwienie młotka do skał, whisky i
plakat, po czym panowie zaprzyjaźniają się. 
 Nikt jednak nie wie, iż bohater wcale nie pogodził
się z niewolą i upokorzeniami.
Dalej myśli o wolności oraz świecie za murem
więziennym, mimo że sprawia wrażenie osoby,
która zaakceptowała swój los i wyrok. Zaczyna
więc powoli pracować, aby wydostać się z
nieprzyjaznego miejsca. Czasu mu nie brakuje,
biorąc pod uwagę jego wymiar jego kary. Ma
nadzieję, a to jest najważniejsze, gdy się posiada
jakiś cel. 
Stephen King pięknie przedstawił uzwierzęcenie
człowieka przebywającego w pełnym brutalności
miejscu. 
 Wybitnie wykreowany świat 
zachęca do wsiąknięcia w treść fabuły coraz
mocniej z każdym przewróceniem kartki.

 Droga Dufresne'a do wolności i jego zmagania z
otaczającym światem to obowiązkowa pozycja
każdego, kto lubi czytać książki.

Moim zdaniem, książka jest warta tego, aby
przeczytać ją, a później obejrzeć świetnie
wyreżyserowaną ekranizację. 
Na kartkach historia zawsze lepiej trafia do
człowieka, bo może sam sobie wyobrazić
postacie, ale adaptacja filmowa stoi na
najwyższym poziomie.  

"Skazani na Shawshank" to tytuł, który zostanie
zapamiętany na długie lata. 
Mogę każdemu polecić to arcydzieło i wystawiam
książce opinię 10/10. 
                                                                                 
               
                                  Maciej Wasiak III C 
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  W tym sezonie moda skupia się na różnego
rodzaju futrach, od kolorów neutralnych do
najodważniejszych. 
Królują odcienie: krwistoczerwony, butelkowa
zieleń i pastelowy róż. Także w modzie pozostają
kurtki puchowe, lecz w tym roku mają one krój
oversize oraz płaszcze, które w tym sezonie
powinny być w kratę. 
Przede wszystkim powinniśmy unikać parek - są
już przereklamowane w porównaniu z
poprzednimi latami. Te trendy są popularne
zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.
 
 Streetwear zaczyna być coraz bardziej popularny
wśród młodzieży. Tak jak w przypadku kurtek
królują kroje oversize. Modne są rzeczy znanych
marek lub projektantów, typu Supreme, Bape,
Nike, Adidas itp. Te ubrania można zakupić na
stronach  internetowych. 

                         Trendy panujące w modzie zimą 2017/18
         Kilka ciekawostek związanych ze Świętami w różnych krajach

moda

moda

moda

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod
sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione
słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci.
Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co
rozpoczyna wyścig w zbieraniu słodyczy.
Głównym daniem wigilijnym jest wędzony
dorsz z papryką i oliwą oraz małymi
grzankami. Podaje się również pieczonego
indyka, owoce, słodycze. 

Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki
świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji,
w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii.
Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia
siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je
się indyka nadziewanego kasztanami i pije
dużo szampana. 

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym,
uroczystym okresem. Gorący okres
rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego
Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się
podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta
Trzech Króli. 
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