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Strach się bać!
Od 3 do 5 grudnia klasy ósme mierzyły się z próbnym
egzaminem przygotowanym przez wydawnictwo "Operon". 
Najłatwiejszy zdecydowanie był język angielski, a o
matematyce i języku polskim wolimy nie wspominać - bardzo
nie podobają nam się takie zadania. Musieliśmy pisać o "Panu
Tadeuszu", fraszce, plakacie i zrozumieć trudny tekst
popularnonaukowy. Dobrze, że była rozprawka i to może ona
nas uratuje...Matematyka dokuczyła zadaniami otwartymi -
koło w układzie współrzędnym!!! My już się boimy i
ostrzegamy młodszych - czytajcie lektury i uczcie się, bo
będzie za późno!

Niech ta Święta Noc da Wam szczęścia moc.
Niech przepędzi zło i smutki, niech kolędy płyną nutki.
Radość w domu niech zagości wśród przyjaźni i miłości. 
                                             
                                                Redakcja „Carpe Diem”
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                  * PIONOWO *
1. Trzej Królowie przynieśli Jezusowi złoto, 
kadzidło i ............
2. Gwiazda ........... - za nią podążali pastuszkowie.
3. Pierwsza poranna msza w czasie adwentu.
4. "Przybieżeli do Betlejem .......... "
5. Kacper, Baltazar i ........... .
6. Na choince mnóstwo ........... .
7. Region, z którego pochodzi zwyczaj ubierania   
 choinki.

                      * POZIOMO *
1. Pan Jezus narodził się w .......... w Betlejem.
2. Zły król, który urządził rzeź niewiniątek.
3. Pocałunek pod ........... .
4. Święty, którego uznaje się za autora pierwszej
kolędy.
5. Najsłynniejsza kolęda na świecie to .......... .
6. ............ Gabriel.
7. Miasto prawdziwego świętego Mikołaja.
8. Na Roraty zabieramy .......... .
9. Najbardziej znaną kolędę przetłumaczono na
ponad .......... języków i dialektów.

Odgadnij i dopasuj hasła do diagramu, a
następnie odczytaj hasło. Nagrody czekają!
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    "Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale
potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem
dawać, to nie znaczy tracić."                                     
                             Antoine de Saint-Exupéry
                Mikołajki
Jest to święto ku czci Świętego Mikołaja, biskupa
Miry, jest obchodzone 6 grudnia.Tradycją
Mikołajkową jest obdarowywanie się prezentami i
nie tylko. Większość klas w naszej szkole,
zorganizowało sobie wręczanie prezentów
osobom  wylosowanym ze swojej
klasy. Zorganizowano też akcję "Szlachetna
Paczka" (klasy 6a,6c),dzięki której potrzebująca
rodzina, otrzymała podarunek.Szkolne Koło
"Caritas" i harcerze  uczestniczyli w świątecznej
zbiórce żywności. Uczniowie naszej szkoły i
nauczyciele wsparli też podarunkami dom dziecka
z sąsiedniej miejscowości. Dziękujemy za
zaangażowanie :)

"Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie
zamęście"...hmm...

 25 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował
zabawę andrzejkową dla klas IV-VIII. Oprócz
tańców, jak na Andrzejki przystało, można było
kupić cukierka z przepowiednią, wziąć udział w
konkursach i tradycyjnych zabawach i wróżbach, a
na odważnych czekały nagrody.Niech żałują ci,
którzy nie byli.

Wyprawa w Himalaje
9 i 11 grudnia uczniowie klas 4-8 mieli okazję
spotkać się z podróżnikiem Marcinem Janikiem i
posłuchać o niezwykłych himalajskich
"Zapomnianych Królestwach".Opowieść o podróży,
ciekawej kulturze  i religii ilustrował fotografiami i
pamiątkami, więc dowiedzieliśmy się nowych
ciekawych rzeczy.
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                   Magiczne drzewo
Co symbolizuje choinka, bez której nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia?
Dziś odkryjemy jej tajemnice.
 Do Polski ta tradycja przywędrowała  z Niemiec (z Alzacji) między XVIII a XIX wiekiem. W tamtych czasach
największą popularność choinka zyskała wśród arystokracji, a dopiero późnej przyjęła się wśród pozostałej
ludności. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym – głównie w rejonach Polski
południowej i centralnej. Górale mieli swoją, odrębną koncepcję, którą nazywali "jutka", podłaźniczka.
Góralska tradycja różniła się tym, że czubek drzewka wieszało się do góry nogami i przyozdabiało się
różnego rodzaju słodyczami i suszonymi owocami. Słodkie łakocie wieszano specjalnie nad płonącymi
świeczkami, aby  mogły spadać na ziemię i być zjadane przez domowników.Na samym początku do
przyozdabiania choinek używano różnego rodzaju owoców, orzechów, słodyczy oraz innych przedmiotów
codziennego użytku. Nadawano tym przedmiotom różne znaczenie religijne, jak i pogańskie.
Nie były to przypadkowe ozdoby, bo każda miała swoje symboliczne znaczenie, podobnie jak
samo drzewko, które miało oznaczać źródło życia, nieustannego odradzania się, a zielony kolor igieł -
witalność.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 2 12/2019 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Carpe

Diem

Włochy - jedną z najbardziej znanych tradycji jest
budowanie szopek. Małe są pod choinką, a duże
w miejscach publicznych. Często w wioskach są
zapalane ogniska, przy których nucone są
kołysanki
Choinki stroi się 8  grudnia, a rozbierane są 6 
stycznia(w święto Trzech Króli).
USA - W ostatni czwartek listopada jest Święto
Dziękczynienia, potem zaczynają się świąteczne
zakupy. Tak jak w innych krajach, Amerykanie
tworzą wieńce adwentowe, zazwyczaj są
czerwono-zielone, ale czasem się zdarza,że są
szare.
Efektownie ozdabiają swoje domy, w środku i na
zewnątrz i już na początku grudnia ubierają choinki
.

Polska - w Polsce odbywają się roraty, czyli msza
ku czci Maryi. Wieniec Adwentowy jest 
zrobiony z gałązek iglastych. Na nim są 
umieszczone cztery świece, symbolizujące cztery
cztery niedziele Adwentowe. W naszym kościele na
roratach jest przeprowadzane losowanie, dzięki
któremu  można wziąć figurkę Maryi na jeden
dzień do domu.
Francja - bardzo znaną tradycją jest ozdabianie
domu małymi żłobkami. Francuzi chodzą często na
jarmarki świąteczne (tradycja jarmarkowa pochodzi
z Niemiec). Francuzi ubierają choinkę na początku
Adwentu. Wolą oni żywe drzewka.

Adwent, znaczy czuwać.
Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Trwa od 1 do 24 grudnia. Z tymi czterema niedzielami wiąże

się wiele naszych tradycji, a w innych krajach są takie, których my nie znamy. Oto kilka z nich.

Niemcy- podczas adwentu na rynkach
organizowane są świąteczne jarmarki.Trwają od 1
grudnia do Nowego Roku. Można tam kupić
świąteczne ozdoby,choinki i zimowe przysmaki.
Większość rodzin piecze ciasteczka, które potem 
stają się upominkiem dla rodziny lub przyjaciół. Nie
są to pierniczki takie jak w Polsce, tylko bardzo
kruche ciastka.
Szwecja - podczas Adwentu cały kraj rozświetla się
milionem maleńkich światełek, które pomagają
przetrwać zimowe ciemności. Mimo że jest to praca
zajmująca dość dużo czasu, to wiele
osób decyduje się na samodzielne wykonanie
adwentowych świec. 
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    Najpopularniejsze filmy prezentowane w
zakresie świąt to te o przygodach Kevina, ale
podejrzewam, że większość ma już ich dosyć,
dlatego zaproponuję kilka innych tytułów bliskich
atmosferze Bożego Narodzenia.

Grinch: Świąt nie będzie - W małej wiosce o
nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego
Narodzenia. Samotnik Grinch, Który nienawidzi
świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.

Opowieść wigilijna - Scrooge pozbawiony
jakichkolwiek ciepłych uczuć zostaje nawiedzony
przez trzy duchy, które pomagają mu odkryć
szczęście i miłość w  życiu.

Expres polarny - Chłopiec powątpiewający w
magię świąt Bożego Narodzenia zostaje
pasażerem pociągu zmierzającego na biegun
północny do siedziby św. Mikołaja. 

Kolejne wyzwanie dla mistrzów logiki!
 Czytajcie,kombinujcie,a potem opisujcie
rozwiązania lub rysujcie, jeśli wolicie, byle dobrze!
Czekamy na odpowiedzi.
Zwycięzcy konkursu:
Bon do karczmy "Przy Moście" o wartości 25zł
Jakub Czech 6a
Kupony do sklepiku o wartości 10zł
Franciszek Fiedler 6b, Mateusz Suchecki 6a

KUPON - Zadanie matematyczne:

Imię i nazwisko, klasa:

KUPON - Rozwiązanie krzyżówki:

                 __ __ __ __ __ __ __ __

Imię i nazwisko:
Klasa:
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