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Na dobry początek...
Na pewno słyszeliście nie raz o takich piosenkach jak
"Last Christmas" zespołu Wham!, czy "All I want for
Christmas Is You" od Mariah Carey. Tak naprawdę
wystarczy wejść chociaż raz do sklepu w grudniu, by
mieć tych utworów po dziurki w nosie. Mają one
jednak w sobie coś takiego, co rozpala nasze serca
do czerwoności. Kiedy tylko je słyszymy, wokół nas
wytwarza się pewnego rodzaju świąteczna bańka, a
świat nabiera czerwono-zielonych barw. Oto właśnie
jest przykład na nieskończoną magię muzyki i Świąt!
Do czego jednak zmierzam? Na jaki ranking
bożonarodzeniowych piosenek nie wejdziemy, te
właśnie dwie piosenki będą pierwsze, jednak raz
jedna wyżej, raz druga. Z każdej strony można
usłyszeć kłótnie o to, która jest lepsza, bardziej
"świąteczna". Dlatego przygotowałam ankietę na ten
temat i zapytałam 100 uczniów naszej szkoły, co oni o
tym myślą i niewielką różnicą 14 głosów wygrał
Wham!. Jako ciekawostkę mogę dodać, że na samym
początku prawie nikt nie głosował na ten utwór i był on
około 20 punktów za Mariah Carey, jednak jak widać
jego fani nie odpuścili tak łatwo.
Wesołych Świąt!
Red. A. Taras

Redaktorzy gazety "Czarniecki
News" życzą wszystkim wesołych
Świąt! W swoim własnym
towarzystwie, czy też z bliskimi.
Hucznych, lub skromnych. Żeby to
Boże Narodzenie było jak
najlepsze i pomimo sytuacji na
świecie, takie, o jakim marzycie.
Chwytajcie wspomnienia, twórzcie
je, pielęgnujcie. Korzystajcie z
młodości, tak, aby mieć co
opowiadać wnukom czy kotom na
dobranoc. I co najważniejsze -
bądźcie szczęśliwi. Bo to jest
najważniejsze. 

Całusy!
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Święta Bożego Narodzenia w Polsce są dużym i
ważnym wydarzeniem. Większość ludzi spędza
je z rodziną, nawet tą najdalszą. W każdym
kraju panują inne tradycje, zobaczmy jakie
panują u nas. 
Tradycja zostawienia dodatkowego talerza na
stół, jest wyrazem wspólnoty w dniu bożego
narodzenia. Nakrycie zostawiane jest dla
zbłąkanego wędrowca, który spędza święta
sam poza domem i w każdej chwili może
zapukać do naszych drzwi. Niektórzy
interpretują ten zwyczaj jako zostawienie
miejsca przy stole dla członka rodziny, który
odszedł z naszego świata.
Kolejną polską tradycją wigilijną jest wkładanie
sianka pod obrus, którym nakryto wigilijny stół.
Symbolizuje ono betlejemską stajenkę, miejsce
narodzin Jezusa. Chociaż powoli przestaje się
tego pilnować, to dawniej nie wyobrażano
sobie, aby na wigilijnym stole leżał obrus
innego koloru niż biały. Jest to oczywiście
symbol czystości Marii.
Tradycyjnie na wigilijnym stole powinno
znaleźć się dwanaście potraw. Skąd wzięła się
akurat taka liczba? Dawniej ilość spożywanych
podczas Wigilii dań była nieparzysta. W
zależności od zasobności portfela było ich
siedem, dziewięć lub jedenaście. Poza tym
wierzono, że takie liczby przyniosą szczęście na
cały rok. Obecnie na naszych wigilijnych
stołach stawiamy dwanaście potraw, które
symbolizują apostołów.

Red. Wiktoria Janik

Zapytałam uczniów klasy 2o i 2j
jakie zwyczaje górują u nich w
domach. Oto kilka z odpowiedzi:
• Jak siostra przyjeżdża z Anglii to rozdajemy
razem prezenty;

• Są specjalne prezenty dla mojego kota Kitka;

• Sprząta się przed świętami w całym domu;

• U mnie jest tak ze jemy opłatki i barszcz;

• Jak jestem grzeczny to przychodzi Mikołaj i daje
mi prezenty;

Święta Bożego Narodzenia w Polsce
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    Celebryci urodzeni w grudniu

Brad Pitt

Brad Pitt urodził się 18 grudnia
1963 roku i jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych gwiazd
Hollywood. Grał w takich filmach
jak ,,Pewnego razu w Hollywood'',
,,Troja'' czy ,,Podziemny Krąg''.

        Billie Eilish

Wokalistka przyszła na świat także
18 grudnia, jednak roku 2001. Na
jej koncie można znaleźć takie
nagrody jak Grammy, MTV
Adwards i Apple Adwards.
Jej debiut  zapoczątkowały   
piosenki jak ,,Ocean Eyes'' i ,,Bad
Guy"

   Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz to jedna 
z  najpopularniejszych 
polskich artystek na 
scenie  muzycznej. Urodziła się 
8 grudnia 1945 roku. W 1962 
zadebiutowała  jako piosenkarka
udziałem w eliminacjach do I 
Festiwalu Młodych Talentów w 
Szczecinie.

Zastanawialiście się kiedyś jakie gwiazdy przyszły na świat w grudniu? W
tym artykule przedstawię wam kilku celebrytów, którzy urodzili się w tym
miesiącu.

Britney Spears 
Urodziła się 2 grudnia 1981 i jest
jedną z najpopularniejszych
artystek na świecie.Jej
najpopularniejsze piosenki to
,,Baby One More Time", ,,Toxic"
czy ,,Gimme More"
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Tradycje Bożonarodzeniowe na świecie

Zastanawialiście się kiedyś jakie tradycje
bożonarodzeniowe obowiązują na świecie? W tym
artykule przedstawię wam kilka z nich. Nie będą to
zwykłe tradycje, a te najciekawsze.

Japonia
Choć Japończycy nie obchodzą świąt Bożego
Narodzenia, to podoba im się świąteczna atmosfera.
W trakcie świąt na ich stołach pojawia się kubełek
KFC. Sieć restauracji przygotowuje na ten okres
specjalną świąteczną ofertę.

Rosja
Tradycje świąteczne w Rosji są bardzo podobne do
naszych zwyczajów bożonarodzeniowych. W Wigilię ,
czyli Soczelnik, Rosjanie zasiadają do stołu, na
którym podobnie jak u nas, jest 12 potraw.  Zamiast
opłatkiem prawosławni Rosjanie dzielą się z rodziną
prosforą, czyli święconym chlebem. Prezenty
dzieciom przynosi Dziadek Mróz.

Norwegia
W Norwegii istnieje pewna niespotykana tradycja –
chowanie mioteł w dniu Wigilii. Jeszcze kilkaset lat
temu wierzono bowiem, że tego dnia złe duchy i
czarownice obudzą się ze snu, wezmą z cudzych
domów miotły i odlecą na nich. Do dziś szuka się więc
w domu kryjówek, o których nikt spoza domowników
nie wie i chowa się do nich miotły, zabezpieczając je
w ten sposób przed kradzieżą. 

Niemcy
To właśnie oni zapoczątkowali tradycję ozdabiania
choinki na święta. Na ich wigilijnym stole potrawy są
raczej skromne, bardziej uroczyście traktuje się
bożonarodzeniowy obiad. Tradycją
bożonarodzeniową w Niemczech jest również
przygotowywanie na czas świąt Weihnachtsstollen,
czyli strucli nadziewanej bakaliami. 

Hiszpania
Jedną z tradycji w Hiszpanii jest ceremonia tańca
„Baile de los Seises”, która odbywa się zawsze 8
grudnia. Ludzie tańczą na ulicach w rytm tamburynów
i grzechotek. Przyozdabiają swoje domy i ulice
światełkami oraz budują szopki bożonarodzeniowe.
Na ich stole wigilijnym nie znajdziecie opłatka,
zamiast niego mają chałwę.

Anglia
Wiecie, że tradycja pocałunku pod jemiołą, który ma
przynieść szczęście, wywodzi się właśnie z Wielkiej
Brytanii? To również tutaj zapoczątkowano zwyczaj
wysyłania kartek świątecznych. Tradycja
bożonarodzeniowa w Anglii to przede wszystkim
indyk, pudding i skarpety na prezenty. Tak w skrócie
można opisać święta w Wielkiej Brytanii. 
Red. Gabrysia Niedzińska
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Zimowe kwiaty
Podczas spacerów wśród śnieżnej
scenerii spotkanie kwiatu, który
przebija się przez śnieżny puch to
rzadkość. Są jednak takie, które
cieszą oko. Oto one...

Internet

Ciemiernik

W zależności od gatunku i odmiany pierwsze kwiaty
ciemierników mogą pojawić się jeszcze przed Bożym
Narodzeniem! Właśnie dlatego ciemiernik biały
potocznie nazywany jest różą Bożego Narodzenia.

Wrzosiec

To rodzaj małych,gęstych krzewinek o zimozielonych
liściach należących do roślin wrzosowatych.             W
sprzyjających warunkach pogodowych wrzośce
zakwitają już w grudniu,często jeszcze pod śniegiem.

Zimnokwiat Wczesny

Pojawiają się już w lutym. Zewnętrzne płatki są
jasnożółte, a wewnętrzne purpurowe.Dodatkowym
walorem zimnokwiatów wczesnych jest przyjemny
zapach wyczuwalny nawet z dużej odległości.

Oczar Pośredni

Kwiaty Oczaru wyglądają jak frędzelki (niektórzy
nazywają je pajączkami),najczęściej są żółte,czasem
pomarańczowe lub lekko czerwone w zależności od
odmiany.

Kalina Wonna 
Kwiaty Kaliny wonnej pojawiają się w styczniu lub na
początku lutego. Gdy miesiące te są mroźniejsze
krzew zakwita w marcu.Pączki kwiatów są
różowe.Kalina jest dość odporna na mrozy.Jesienią jej
liście przebarwiają się na czarno-brązowo.
Red. Emilia Hołubek

źródło
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Kolejny sukces naszych chłopców

W środę 24.11.21 nasi reprezentanci wygrali mistrzostwo dzielnicy Bielany w unihokeju chłopców w kategorii
młodzieży. Chłopcy rozegrali łącznie pięć spotkań, w których cztery wygrali a jeden mecz zremisowali. Warto
wspomnieć, że nie stracili żadnej bramki. 06.12.21 będą się mierzyć z innymi zwycięzcami dzielnic w rywalizacji
o bycie najlepszymi w Warszawie.
red. Mikołaj Marczewski

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
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