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Uczta 
bogów greckich!

Dzisiaj
(01.12.2021 r.) w
klasie 5a na
dwóch lekcjach
języka polskiego
odbyła się
wyczekiwana
"Uczta bogów".
Polegała ona na
tym, że każdy z
naszej klasy
przebierał się za
greckiego boga
lub herosa. 
Niektórzy użyli do
tego

prześcieradeł, a
kilka dziewczyn
założyło sukienki.
Prawie każda
osoba miała
atrybuty tej
postaci, za którą
się przebrała. 
Zdziwi Was
pewnie to, że dwie
dziewczyny były
przebrane za
mężczyzn 
(Hadesa i
Heraklesa),
jednak poradziły

sobie z tym
zadaniem. Jedna
miała na sobie
skórę lwa i szatę
(Herakles tak
właśnie się
ubierał), a druga
czarny strój, wąsy
oraz brodę
(niczym Hades). 
Później wszyscy
zasiedli do stołu,
na którym
znajdowały się
przeróżne
smakołyki, owoce,

miód i napoje.
Niektóre
smakołyki miały
nawet specjalne
nazwy, np. boskie
kulki, boski nektar,
ambrozja. W
połowie uczty
wszyscy
opowiadali o
postaciach, za
które się przebrali.
Mówili, jakie są jej
atrybuty, 
opowiadali o jej
rodzinie, gdzie

mieszka i o tym co
lubi, a czego nie
lubi. 
Co ciekawe, z
Posejdonem i
Zeusem
połączyliśmy się
na Zoom! 
Na koniec pani
Justyna robiła
nam zdjęcia w
naszych strojach. 

Lena Kukla,
Weronika Starzec

Boskie smakołyki!

W tym
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Wielki powrót
Katarzynki!
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Wiewiórki
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temat wielu
grudniowych
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Katarzynka 
zmartwychwstała!!!

Wiewiórki 
pospolite

Kochane psy...

Yorki

Fakty z
26.11.2021 r.!
To, co się dzieje
w tej szkole, to
szok! 
Nikt się nie
spodziewał, ale
niespodziewanie
za zastępstwie
z języka
angielskiego

mucha
Katarzyna nagle
znowu zaczęła
latać! 
Każdy się
cieszył, jednak
nie na długo, bo
Katarzyna
wyleciała. Jeśli
ją zobaczycie,
to na

PRZERWIE
dajcie nam
znać. 

Wyczekujcie jej
przylotu ;).

Zosia Sieja

Są dwie
odmiany yorka,
miniaturka i
normalna rasa.
Yorki żyją od
trzynastu do
szesnastu lat.
Mają bardzo
ładne włosy. Są
kochane. 

Lubię je
przytulać i
rozpieszczać.
Mam yorka,
nazywa się Fifi.
To chłopiec, jest
czarno-
brązowy. Mam
miniaturkę. 
Mój piesek 

lubi jeść karmę
specjalną dla
yorka, bardzo
lubi się bawić,
kocham go!

Julia Maciejska

Wiewiórka to
gatunek
gryzonia z
rodziny
wiewiórkowatych.
Jej ciało osiąga
od 20 do 24
centymetrów
długości. 
Ogon mierzy od
17 do 20
centymetrów
długości. 
Sama wiewiórka
waży od 200 do
300 gramów. 
Masa wiewiórki
pozwala jej
swobodnie
poruszać się po
drzewach. 

Jeśli chce
zobaczyć
wiewiórkę,
polecam pójść
do Parku
Militarnego w
Lubinie.
Jeśli się wejdzie
głębiej w las,
można
zobaczyć jak
wiewiórka
skacze po
gałęziach drzew
lub siedzi na
gałęzi. 
Jeśli chcesz
nakarmić
wiewiórkę albo
dać im jedzenie

do karmnika, to
w Parku
Militarnym w
lesie są
karmniki z
butelek i
kartonów. 
Moim zdaniem
wiewiórki
wyglądają
szczególnie
słodko, kiedy
jedzą.

Helena Kryńska

:)

Smacznego!

Katarzynka!!!

Pixabay

Pixabay

Pixabay
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Zaczął się właśnie grudzień.
Miesiąc ten jest kojarzony głównie
ze Świętami Bożego Narodzenia i
mikołajkami. Z tej okazji w
dzisiejszym artykule opowiem
nieco ciekawostek o tych
uroczystościach.

Zacznijmy od powstania Świąt
Bożego Narodzenia. Oczywiście
miały one upamiętniać narodziny
Chrystusa. Powstały one w III
wieku naszej ery. Co ciekawe,
podawano różne daty urodzenia,
np. 19 kwietnia, 20 maja lub 17
listopada. Ostatecznie padło na 25
grudnia, gdyż tego dnia odbywał
się popularny wśród pogan kult
Mitry. Chrześcijanie rocznicą
urodzin Jezusa chcieli ten kult
osłabić. W każdym razie, Boże
Narodzenie stało się popularne w
większości kręgów
chrześcijaństwa, ale nie we
wszystkich. Nie obchodzą go
Świadkowie Jehowy oraz
wyznawcy Kościoła Bożego Dnia
Siódmego.

Mikołajki natomiast były
początkowo kultem św. Mikołaja z
Miry. Dopiero na przełomie XIX i
XX wieku przekształcono Mikołaja
w baśniową postać. Od powstania
jego ważność ciągle była
podwyższana względem innych
niszowych świąt chrześcijańskich.
Tego dnia wystawiano liturgiczne
dramaty dla dzieci, jest to
wskazywane za główną przyczynę

pojawienia się zwyczaju
rozdawania tego dnia dzieciom
prezentów. Chrześcijańscy
duchowni starali się ten zwyczaj
wyeliminować, ale jak widać, wciąż
on pozostał.

Teraz opowiem legendę z IX wieku
o świętym Mikołaju. Dawno temu
żył sobie młody Mikołaj. Był on
bardzo pobożną osobą. Miał
jednak chciwego i bogatego
sąsiada, który drwił z jego oddania
Bogu. Ten postanowił ukarać tego
człowieka, sprawiając, że popadł w
biedę. Doszło do tego, że
postanowił sprzedać swoje córki,
bo nikt nie chciał ich poślubić bez
posagu (opłaty wnoszonej przez
pannę młodą dla pana młodego).
Mikołaj, po analizie Pisma
Świętego, postanowił uratować
cnotę dziewcząt i wrzucał nocą
przez okno posag dla każdej z
córek. Po wyprawieniu dwóch
wesel, sąsiad czuwał całą noc, by
odkryć kto mu daje pieniądze.

(cd. na str. 4.)

Magia Świąt!

Święta!

Grudzień - miesiąc świąt
Omówienie mikołajek oraz Bożego Narodzenia

Pixabay

Pixabay
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Jakie było jego zaskoczenie, gdy
okazało się, że był to pogardzany
przez niego Mikołaj. Podziękował
mu ze wstydem i postanowił, że
zmieni życie na zgodne z bożymi
przykazaniami.

Współczesny wizerunek Mikołaja
został spopularyzowany przez
koncern Coca-Cola. Staruszek z
siwą brodą w czerwonym stroju
został stworzony przez
amerykanina Huddona
Sundbloma dla jej reklam.
Ciekawym faktem jest, że przed
tym Święty Mikołaj w kulturze
masowej był elfem mieszkającym
w jaskini, chodzącym w
brązowym ubraniu. 

Obecnie zarówno Mikołajki jak i
Boże Narodzenie są obchodzone
w świeckiej kulturze masowej.
Obchodzący je ateiści nie idą w
ten dzień do kościoła, ale mogą
np. dawać prezenty czy spotykać
się z rodziną na wieczerzy
wigilijnej. Niezależnie czy jest się
katolikami czy ateistami
większość ludzi ceni te święta
głównie za ich "magiczną"
atmosferę, przez co jest to ważne
święto komercyjne.

Krzysztof Kurzydło

Z
przyjemnością
informujemy, że
uczeń kl. 7A –
Krzysztof
Kurzydło
uzyskał tytuł
Laureata w
konkursie
„Maks
matematyczny”.
Zajął I miejsce
w
województwie
oraz III miejsce
w kraju. 3
grudnia 2021 r.
odbyło się
oficjalne
wręczenie
brązowego
medalu.
Bardzo dobry –
wyróżniający
wynik wśród
czwartoklasistów
uzyskał Jakub
Mielnikiewicz z
klasy 4a, który
zajął II miejsce
w
województwie 

oraz XXI
miejsce w
kraju. 
Laureatowi, jak i
pozostałym
uczestnikom
konkursu
zostały

wręczone
pamiątkowe
dyplomy.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim za
tegoroczny
udział

w konkursie,
gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów!

:)
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Święta!

SUKCES 
W XI EDYCJI KONKURSU 
„MAKS MATEMATYCZNY”
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