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                 ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

  Tym razem nie wirtualnie, lecz tak jak zawsze , udało się
przygotować apel i uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Rozpoczęliśmy dokładnie o 11.11
wspólnym odśpiewaniem hymnu, aby włączyć się w
ogólnopolską akcję. Następnie dziewczęta z klasy 7. i 8.
przypomniały nam tekstami wierszy i przepięknych pieśni
historię Polski prowadzącą do odzyskania niepodległości. Na
koniec nasze przedszkolaczki przepięknie wyśpiewały, jak
bardzo kochają Polskę. Gościem specjalnym tej uroczystości
był nasz miejscowy i zaprzyjaźniony weteran, Pan Alojzy
Jedamski, który, jak zawsze, swą postawą dał przykład, jak
można wyrazić miłość do ojczyzny. Nie wszyscy młodzi ludzie
mają okazję spotkać się w tym uroczystym dniu z prawdziwym
patriotą i żywym przykładem, że warto poświęcić się dla
ojczyzny,.
                                             L.L.

Już niedługo ukaże się
specjalny numer gazetki,
który w całości poświęcony
będzie panu Alojzemu
Jedamskiemu- weteranowi.

T. Szpankiewicz

T. Szpankiewicz
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Andrzejki - wieczór wróżb
odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada,  w noc świętego Andrzeja
(patrona Szkocji,  Grecji,  Rosji,);
inaczej zwane Jędrzejówkami. Jest  to
święto ludowe. Dzień ten przypada pod
koniec lub na początek roku
liturgicznego, jest to jedna z ostatnich
hucznych zabaw przed rozpoczęciem
adwentu.
Pierwszy raz wspomniano w Polsce o
andrzejkach w  utworach literackich
Marcina Bielskiego w 1557r.
KRÓTKA   HISTORIA
Święto to miało początkowo charakter
matrymonialny (dotyczący małżeństwa)
, było przeznaczone dla niezamężnych
dziewczyn ( dla mężczyzn były
katarzynki). Początkowo andrzejki były
traktowane bardzo poważnie, z
późniejszym czasem przybrały formę
zabawy. Pochodzenie andrzejek i wróżb
nie jest dokładnie określone. Niektórzy
wskazują na starożytną Grecję, a inni
odwołują się do kultu
starogermańskiego.
Przykładowe wróżby:
-losowanie przedmiotów o
symbolicznym znaczeniu, np. :
-listek - zostanie starą panną,
-obrączka - małżeństwo,
-różaniec- stan zakonny,
-wylewanie wosku lub ołowiu do zimnej
wody (przez ucho od klucza) - wróżenie
z kształtu zastygłego wosku,
-serduszka z imionami  - dziewczęta
przekłuwały kartkę w kształcie serca z
imionami mężczyzn; jeśli trafiła na
puste pole, to oznaczało
staropanieństwo, trafione imię
oznaczało imię przyszłego męża,
                           Ania i Wiktoria

                  
             ŚWIĄTECZNE   ZAGADKI
Chociaż obok znajduje się artykuł o
znaczeniu wróżb andrzejkowych, to
warto pomyśleć już o zbliżających się
świętach Bożego Narodzenia,
tradycjach z nimi związanych czy 
symboliki. 
Zacznijmy od zagadek, które pozwolą
na przywołanie aury świątecznej. 
Przeczytaj i zastanów się , czy
pamiętasz.
1. Trzej Królowie przy żłóbku 
dzieciątku dają z ochotą dary
królewskie: mirrę, kadzidło i ...
2. W Boże Narodzenie jest bardzo
zajęty, bo musi roznosić po domach
prezenty.
3. Na jakim drzewku znaleźć się może,
przy jabłku piernik, gwiazdka i orzech?
4. Gdy ją śpiewamy w świąteczny czas,
jest radość w nas.
5. Jest zielona i iglasta, przyszła z lasu
do miasta. Wyraz tworzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki?
6. Co roku w grudniową noc wszystko
ma czarodziejską moc.
7. Rośnie w lesie cała zielona. Kiedy są
święta, mamy ją w domach.
8. W tym ubogim domku mieszkają
zwierzęta. Tam też nocowała rodzina
święta.
9.Kolorowe kulki zawieszone na
choince błyszczą, świecą, dorosłych i
dzieci cieszą.
10. Pięcioramienna , świecąca,
anielska. Niektórzy zwą ją
BETLEJEMSKA.

                     Wyszukała L.L.
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Zaduszki ( inaczej Dzień Zaduszny lub Święto
Zmarłych, właściwie Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych)  –  w Kościołach łacińskich
obchód liturgiczny poświęcony zmarłym,
przypadający corocznie na dzień 2 listopada,
treściowo połączony z poprzedzającą go
uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki
zbiegają się zazwyczaj z ludowymi uroczystościami
ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń
pogańskich lub obrzędowości
przedchrześcijańskiej.
 Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest
wyrazem przekonania o obcowaniu świętych,
zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz
skuteczności modlitwy wstawienniczej. W
Kościołach wschodnich podobne obchody
odbywają się kilkukrotnie w ciągu roku. Dzień
Zaduszny wywodzi się z praktyk pobożnościowych
wczesnośredniowiecznych mnichów – nabożeństw
odprawianych corocznie w różnych klasztorach za
zmarłych współbraci.  W doktrynie Kościoła
katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem
przekonania o życiu wiecznym. 

                                                Dominika

HUMOR
- Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada i gada,
chociaż nikt go nie słucha?
- Nauczyciel!

          JESIENNO-ZIMOWY KURCZAK
10 pałek z kurczaka
100 g masła
100 g wędzonego boczku
200 g świeżych grzybów
20 g mąki
500 ml rosołu drobiowego
3 kapelusze suszonych grzybów
2-3 marchewki
2 liście laurowe
sól, pieprz,
odrobina gałki muszkatołowej
Pałki z kurczaka solimy. Boczek, pokrojony w
kostkę, wrzucamy  na rozgrzane masło, smażymy.
Dodajemy połowę mięsa i obsmażamy na rumiano;
przekładamy do naczynia żaroodpornego. Drugą
część mięsa również obsmażamy i dokładamy do
naczynia. Grzyby kroimy na większe części,
smażymy na maśle  i przekładamy do kurczaka. Na
patelnię wrzucamy resztę masła i mąkę, którą
przysmażamy na złoto. Do tego cienkim
strumieniem wlewamy bulion i mieszamy.
Zalewamy tym kurczaka. Na wierzchu układamy
przyprawy i marchewki pokrojone w plasterki. 
Dusimy w piekarniku 60 minut w 170 stopniach.

                           WAŻNE!
Szymon Rosiński i Miłosz Kalita - uczniowie klasy
ósmej- zakwalifikowali się do etapu rejonowego
konkursów Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Szymon z języka polskiego i historii, a Miłosz z
matematyki. Serdecznie gratulujemy.

Wolontariat - polega na niesieniu potrzeby
potrzebującym za darmo. Osoby, które pomagają
innym, nazywamy wolontariuszami.
Wolontariuszem może zostać każda osoba bez
względu na wykształcenie i wiek. Mamy różne
rodzaje wolontariatu: akcyjny,  długoterminowy, w
pracowniczy, sportowy czy zagraniczny. W naszej
szkole odbyła się  zbiórka dla podopiecznych Domu
Dziecka w Grudziądzu, a teraz czekamy na 30.
finał WOŚP, w którym prężnie weźmiemy udział.

                       SŁOWA BARDZIEJ  RANIĄ  NIŻ
CZYNY....
Niedługo  święta. Warto w ten świąteczny czas
zastanowić nad tym, jak traktujemy swoich bliskich. Nie
zawsze jesteśmy dla nich wyrozumiali.  Nie każdego
staramy się zrozumieć, ale zawsze powinniśmy
spróbować. Powinniśmy zawsze w innych widzieć
człowieka. Powinniśmy mówić językiem szacunku, bo
szacunek należy się każdemu człowiekowi. Nie
zawsze o tym pamiętamy. Zwłaszcza , gdy działamy
pod wpływem silnych emocji. A pamiętać należy, że
słowa ranią bardziej niż czyny. Gdy podnosimy na
kogoś głos, on czuje się gorszy. Nie róbmy przykrości
drugiemu człowiekowi, nawet gdy jesteśmy
zdenerwowani, czy wydaje nam się to zabawne. 
Nigdy.                                             L.L.                      

POWTÓRKA Z CHEMII!
Czy potrafisz odpowiedzieć?
1. Tworzą go atomy.
2. Jaki ładunek elektryczny ma neutron?
3. Jon dodatni to...
4. Gdzie zapisany jest zbiór wszystkich
pierwiastków?
5. Jaką liczbę oznacza symbol Z?
6. Wzór strukturalny to inaczej wzór...
7. Symbol tlenu to...
8. Znajdują się po prawej stronie reakcji.
9. W środku atomu...
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                WYCIECZKA DO MALBORKA
17 listopada wraz z naszą szkołą pojechaliśmy na
wycieczkę do Malborka. Uczniowie byli bardzo
zadowoleni już z samej podróży, podczas której
śpiewali, rozmawiali i się śmiali. Gdy dojechaliśmy
na miejsce,  to wszyscy byli roześmiani.
Przewodnicy podzielili nas na dwie grupy. Każda
grupa zwiedziła cały zamek i poznała jego historię.
Każdy poznał dużo nowych i ciekawych informacji.
Wycieczkę uważamy za udaną.
                                      Malwina, Wiktoria, Oliwia

                          EKO  SZKOŁA
Nasza szkoła realizuje projekt, dzięki któremu
zyska miano EKO. Jednym z zadań tego projektu
jest uświadomienie konieczności ochrony gatunków
zagrożonych wyginięciem. Jednym  z nich jest jeż -
zwierzątko bardzo pożyteczne. Uczniowie, po
zdobyciu wiedzy teoretycznej na temat życia jeży,
przygotowali wystawkę jeżyków wykonanych z
surowców wtórnych.

                    EKO  TORBY
 Jeśli EKO szkoła, to EKO jeże, EKO postawy i
EKO torby. Wykonali je uczniowie klasy szóstej na
lekcjach techniki pod bacznym okiem pani Ewy
Zero. Wykorzystali do tego ekologiczny materiał
wielorazowego użytku, dzięki czemu ich użycie
może przyczynić się do ograniczenia sprzedaży
foliowych jednorazówek. Na torbach zostało
ręcznie namalowane logo szkoły.
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