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Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 60 11/21

Radosnych Świąt Narodzenia
Pańskiego, pomyślnego Nowego
Roku, a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym.

       W numerze           
       przeczytacie:      

- o święcie Odzyskania
Niepodległości
- o ostatnim dniu w
roku, czyli sylwestrze,
-o dniu pluszowego
misia
-  o mikołajkach 
- o akcji wolontariatu,
czyli sprzątaniu
cmentarza
- o andrzejkach

.

"To już pora na
Wigilię"
To już pora na
wigilię to już czas
a tu jeszcze kogoś
nie ma pośród nas,
a tu jeszcze ktoś
ma przyjść bo przy
stole wolne miejsce
czeka dziś.

Gwiazdo
Betlejemska
prowadź go przez
świat,
żeby razem z nami
przy tym stole siadł,
prowadź go tu do
nas z tych dalekich
dróg,
aby razem z nami
kolędować mógł.

[...] 
Wanda Chotomska

.
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Wolontariat znowu w akcji 

28. października 2021 roku po
raz kolejny odbyła się akcja

Szkolnego Klubu Wolontariusza
polegająca na sprzątaniu

miejscowego cmentarza. Tego
dnia wolontariusz z naszej

szkoły zebrali się o godzinie
15.00 przed cmentarzem,

posprzątali opuszczone groby i
zapalili na nich znicze. Akcja

zakończyła się o godzinie 16.30.

. .
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11 listopada

Rozbiory I Rzeczpospolitej przeprowadzone przez sąsiednie mocarstwa: Rosję, Prusy
i Austrię zostały zapoczątkowane w 1772 r. Pierwszy został dokonany 5 sierpnia 1772 roku.
Drugi w styczniu 1793 roku, a trzeci zarazem ostateczny rozbiór 24 października 1795 roku.
Prusy opanowały większość Mazowsza i tereny litewskie pod Niemnem. Austria uzyskała
Małopolskę między Pilicą a Bugiem z częścią Podlasia i Mazowsza, a Rosja obszary leżące
na wschód od rzek Niemen oraz Bugu wraz z Wilnem.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy.
Gdy mówimy o wolności i niepodległości to zdajemy sobie sprawę, że są to wartości
bezcenne, za które w naszej historii wielu rodaków oddało swe życie. 

Niepodległość oznacza niezależność danego państwa od innych krajów.

W naszej szkole z okazji 11 listopada odbył
się uroczysty apel. Uczniowie z różnych klas
przygotowywali się do akademii. Zaśpiewali
pieśni związane z niepodległą Polską m.in.:
,,Co to jest Niepodległość”, ,, Rozkwitały pąki
białych róż”. Oczywiście odśpiewaliśmy
hymn, a trzy osoby recytowały wiersz pt.:
,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej”,
autorstwa Wiesławy Szymborskiej.
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Andrzejki

.

Andrzejki – wieczór wróżb
odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i
Rosji. Pierwsza polska wzmianka
literacka o nim pojawiła się w 1557
za sprawą Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada na końcu lub
na początku roku liturgicznego. 

Najpopularniejsze wróżby:
1. lanie wosku- wzory jakie utworzą się
mówią nam co czeka nas w przyszłości
2. wróżenie z cyfr- dodając liczby ze swojej
daty urodzenia poznajemy swoją szczęśliwą
liczbę i jej znaczenie
3. wróżenie z butów- każda osoba układa
swój but za kolejnym i ten but, który wyjdzie
pierwszy za próg najszybciej się ożeni
4. wróżenie z obierek jabłka- każda osoba
obiera jabłko by powstała jak najdłuższa
skórka, a później wyrzucamy ją za siebie, a
litera, która się ułoży prawdopodobnie będzie
pierwszą literą naszej miłości
5. serce z imionami- każdy uczestnik zabawy
z zakrytymi oczami podchodzi do serca z
wypisanymi imionami i szpilką przebija
wybrane miejsce, a imię jakie mu wypadło
prawdopodobnie będzie naszą pierwszą
miłością

.
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            DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

   Dzień Pluszowego Misia co roku
obchodzimy 25   listopada. To nie
jest przypadkowa data, bo właśnie 
 tego dnia przypada rocznica
powstania tej maskotki.   Samo
święto nie ma jednak długiej
tradycji,   obchodzimy je dopiero od
2002 roku, kiedy to   pluszowy miś
obchodził swoje setne urodziny.

  Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka symbol z 
 niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od 
 prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora 
 Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z 
 przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy 
 postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał 
 jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano 
 komiksem w waszyngtońskiej prasie.
 Jednym z czytelników gazety był pewien producent 
 zabawek, który zainspirował się tym wydarzeniem i 
 stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w 
 formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, co 
 było oczywistym nawiązaniem do imienia 
 prezydenta  USA.

  25 listopada w naszej szkole również obchodziliśmy Dzień
Pluszowego Misia. W każdej klasie znalazło się kilka miśków,
najwięcej było ich w klasach młodszych. Po lekcjach odbyła się
miśkowa zabawa. Rysowaliśmy portrety ulubionych pluszaków,
nadawaliśmy im imiona, braliśmy udział w różnych konkurencjach.
Zabawa była wspaniała. Z niecierpliwością oczekujemy już
następnego dnia z misiami. Ale to za rok...
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MIKOŁAJKI

Co z Świętami w innych krajach? Kto i kiedy przynosi prezenty?
W Szwecji prezenty przynosił kiedyś koziołek. Teraz robi to Jultomen - krasnolud przychodzący do domów
zaraz po wigilijnej kolacji.
W Rosji, 6 stycznia, prezenty roznosi Dziadek Mróz, któremu pomaga Śnieżynka.
We Włoszech dzieci dostają prezenty od wiedźmy Befany. Niestety, jeśli ktoś był niegrzeczny może dostać
cebulę, czosnek albo węgiel!
W Holandii dobrodziejem jest Sinterklass. Przypływa on statkiem już pod koniec listopada aby pytać dzieci o
ich zachowanie. 5 grudnia zostawia prezenty w różnych miejscach.
W Chinach dzieci obdarowywane są przez Dun Che Lao Ren, ale wcześniej muszą wywiesić pończochy na
podarki

Jak nazywamy Mikołaja w różnych
regionach?
W Wielkopolsce, na Kujawach,
Kaszubach i Pomorzu w Boże Narodzenie
przychodzi Gwiazdor.
W Małopolsce, pod choinką zostawia nam
prezenty Aniołek.
Na Górnym Śląsku w Boże Narodzenie
prezenty przynosi Dzieciątko Jezus.
W całej Polsce, 6 grudnia obdarowuje nas
Święty Mikołaj.

 DopiDlaczego obchodzimy mikołajki?
Jaka jest ich historia?
Tak naprawdę mikołajki to zeświecczona nazwa dnia
Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia, ku czci
świętego Mikołaja, biskupa Miry. Do XIX wieku był to
dzień wolny od pracy. Od średniowiecza w wigilię tego
dnia święty Mikołaj przynosił dzieciom prezenty.
Współcześnie w Polsce nocą podkłada się dzieciom
drobne upominki, małe zabawki, a przede wszystkim
słodycze.

Niestety, w naszej szkole mikołajkowe
plany pokrzyżowała pandemia i lekcje
zdalne. Na szczęście Mikołaj przybył 
z tygodniowym opóźnieniem. 
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                       Nie strzelaj w sylwestra !!!

Co roku podczas nocy
sylwestrowej miliony zwierząt
przeżywają paniczny strach
przed wybuchami. Niektóre z
nich uciekają i giną bez śladu.
Sylwestrowy hałas może mieć
natężenie nawet 160 decybeli,
a przecież słuch np. psów jest
o wiele wrażliwszy niż ludzki.
Trudno się dziwić, że bardzo
często bywają one skrajnie
przerażone. Fajerwerki są
bardzo groźne i niebezpieczne
dla naszych pupili. 
  

Zamiast tracić pieniądze na fajerwerki, lepiej kup karmę i
wspomóż lokalne schronisko dla bezdomnych zwierząt. :)

Fajerwerki są już niemodne. Chcesz być trendy? Nie
kupuj ich!
    
Namawiaj innych, aby nie strzelali petardami - niech będą
świadomi 
i odpowiedzialni. 

Pamiętaj! Wszelkie fajerwerki niosą ze sobą ogromne
ryzyko zagrożenia
i utraty życia i zdrowia przez osobę, która je obsługuje i
wszelkie inne osoby w jej otoczeniu. 

Co roku trafia do szpitala w okresie noworocznym bardzo
wiele osób z obrażeniami. Chroń siebie i innych. 
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         GRUDNIOWE ZIMOWE KRAJOBRAZY
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