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Biskup z Miry - Św. Mikołaj

W dzisiejszych czasach Święty Mikołaj to staruszek z długą siwą brodą, który mieszka na Biegunie
Północnym i przynosi nam w Boże Narodzenie prezenty.  A tak naprawdę Święty Mikołaj pochodził z
Turcji i był biskupem. Urodził się około 270 roku w Patras, a zmarł 6 grudnia 343 roku. W czasach
kiedy żył panował głód na świecie. On jednak pochodził z bardzo bogatej rodziny i nie miał
rodzeństwa. Mikołajowi robiło się smutno, gdy patrzył na głodne i biedne dzieci. Był wrażliwy i lubił
pomagać ubogim. Kiedy dorósł, odziedziczył majątek po rodzicach. Stwierdził, że nie potrzebuje
tylu pieniędzy i dzielił się z najbiedniejszymi. Dzieci dostawały od niego w prezencie: chleb,
orzechy, pieniądze na słodycze i książki, krzyżyki, święte obrazki, tabliczki, ptaszki w klatce lub
rózgi. Ludzie docenili jego dobre serce i wybrali Mikołaja na biskupa Miry. Po śmierci ogłoszono
go świętym.

Źródła: https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/12/ciekawe-historie-swiety-mikolaj-legenda.html ,
https://dziecisawazne.pl/prawdziwa-historia-mikolaja/ , https://mamotoja.pl/historia-swietego-mikolaja,boze-
narodzenie-artykul,10666,r1p1.html
                                                                                                                                         Miłosz Sęk

                Kim naprawdę był Święty Mikołaj?
                       Historia biskupa Mikołaja
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Pierniczki

Pierniczki

Pierniki

                           MIĘKKIE PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE    
   
Składniki: 
250g ugotowanych ziemniaków, 250g miodu, 150 g cukru, 
130g masła, 450g mąki, 1 jajko, 2 łyżki przyprawy do piernika, 
2 łyżki kakao, 1 łyżeczka sody.

Wykonanie:  
Najpierw gotujemy obrane ziemniaki i przeciskamy je  przez praskę.
Następnie do garnka wlewamy miód, cukier i masło. Całość
podgrzewamy, ciągle mieszając, aż składniki się połączą. Dokładamy
ziemniaki i blendujemy. Odstawiamy do ostygnięcia. Potem do
przestudzonej masy dodajemy mąkę, przyprawę do piernika, kakao, jajko
oraz sodę i wyrabiamy ciasto. Jeśli będzie kleić się do rąk, dodajemy
jeszcze trochę mąki. 
Ciasto wałkujemy na grubość 5mm i wyciskamy kształty foremkami.
Pieczemy 10 minut w 170 °C.
                                                                                              Zuzia M.

                 PIERNIKI - ELEMENT ŚWIĄT BOŻEGO 
                                    NARODZENIA

Nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego słowa pierny, czyli
pieprzny, mających w składzie przyprawy o intensywnym zapachu. 
Jest  to ciasto wypiekane z mąki pszennej i żytniej, do której dodaje się
rozpuszczony gorący miód. Z ciasta wykrawamy różnorodne kształty,
które kojarzą się ze świętami. Przysmak ten to symbol polskich Świąt
Bożego Narodzenia oraz dobrobytu i wysokiego statusu
społecznego. Co ciekawe- pierniki nie pochodzą z Polski, a ich
wypiekanie zapoczątkowano już w starożytności. Wtedy zwane
były miodownikami. Legenda głosi, że pierwszy w średniowieczu
piernik powstał przez przypadek.  Najstarszy polski przepis na
wypiek piernika pochodzi z 1725 roku, wtedy uważano, że jest to
rodzaj lekarstwa. 
Piernik to tradycyjny wypiek, wytwarzany w Toruniu od prawie 700
lat. Wypiekane są tu różne rodzaje pierników: w czekoladzie,
nadziewane w czekoladzie, glazurowane, nadziewane glazurowane. Do
najpopularniejszych należą pierniki w czekoladzie o nazwie "Katarzynki".
Tu znajduje się również Toruńskie Żywe Muzeum Piernika, gdzie
uczniowie wraz z kucharzami przebranymi w dawne stroje poznają
historię pierników i samodzielnie je wypiekają i dekorują. To naprawdę
wspaniałe przeżycie! :)                                                                          
                                                                                 Zuzia M.

DLA TORUNIA TYM JEST PIERNIK, 
CZYM DLA STATKU DOBRY STERNIK 
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Zuzanna Marchewka

Zuzanna Marchewka
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       Kolędy-piękne pieśni religijne 

   Wśród nocnej ciszy 
    głos się rozchodzi...

Czy wiecie skąd wywodzi się nazwa kolęda? 
Powstała od łacińskiej nazwy pierwszego dnia
każdego miesiąca calendae. Każde dziecko wie, że
kolęda to pieśń bożonarodzeniowa (nawiązująca do
Bożego Narodzenia), utrzymana w konwencji ściśle
religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji
ludowej, potem komponowana również przez wielu
wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach
zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest
pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest
wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze
względu na swój świecki charakter. W liturgii Kościoła
Katolickiego kolędy wykonuje się od Mszy o północy
w Święto Bożego Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do
święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia). W
polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do
święta Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego).

Według przekazów legendarnych, autorem pierwszej
kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona
śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce.
Najstarsza polska kolęda to Bądź zdrów, Królu
Anielski z 1424 r. Najsłynniejszą kolędą jest Cicha
noc, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i
dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim
miasteczku w Alpach. Jej autorami byli wikary
miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego
organista Franz.
                                                               Filip.R

                CZAS NA CIEKAWOSTKI

Rzymskie zwyczaje przejęło chrześcijaństwo i
połączyło z okresem Bożego Narodzenia, uważanym
za początek rachuby nowego czasu.
Początek nowego roku liturgicznego (pierwszy dzień
Adwentu) jest jednym z najważniejszych aspektów
okresu Bożego Narodzenia.

Początkowo  kolędy były wyłącznie w języku
łacińskim. Ich twórcy czerpali z Ewangelii św.
Mateusza i Ewangelii św. Łukasza, gdzie pojawia się
pośrednio informacja o śpiewaniu w dniu narodzin
Jezusa. Z biegiem czasu źródłem kolęd były: literatura
średniowieczna i średniowieczny teatr, sięgano
również do apokryfów, czyli ksiąg o tematyce biblijnej,
uważanych za nienatchnione, nie wchodzące w skład
Kanonu Biblii.

W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od
mszy (Pasterki) rozpoczynającej się o północy 24/25
grudnia do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6
stycznia).
W praktyce jednak tradycja chrześcijańska dopuszcza
śpiewanie kolęd do Święta Ofiarowania Pańskiego,
czyli do 2 lutego.
źródła: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99dy_polskie
https://naszebielany.pl/felietony/742-krotka-historia-
koled-i-pastoralek
                                            Filip Roziecki  

KOLĘDNICY Pixabay



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 23 12/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plZitajta!

     Słowa ranią bardziej niż czyny

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. 
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.           
                                 kard.Stefan Wyszyński        

Warto w czasie świątecznym zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak traktujemy bliskich. Nie zawsze jesteśmy 
dla siebie mili i  wyrozumiali. Nie każdego staramy się zrozumieć, ale zawsze powinniśmy  próbować.
Powinniśmy dawać nadzieję i widzieć w innych człowieka. ,,Język miłości’’ to język szacunku, którym
powinniśmy mówić wszyscy. Nie tylko do wybranych. Mam wrażenie, że nie zawsze o tym pamiętamy. Często,
gdy działamy pod wpływem najróżniejszych emocji, źle postępujemy. Pamiętajmy, że słowa ranią bardziej niż
czyny. Gdy podnosimy na kogoś głos, on czuje się gorszy, a my tylko mówiliśmy głośniej, bo byliśmy
zdenerwowani. Nie róbmy przykrości swoim bliskim, nawet jeśli coś wydaje nam się zabawne. Nie zawsze jest!
Spróbujmy zrozumieć drugiego człowieka, a nie robić mu pod górkę. My nastolatki, mamy swoją piętę
achillesową, którą jest przeklinanie. Jak walczyć z tym nałogiem :) ? Cóż. Na pewno będzie to trudne dla tych,
którzy używają wulgaryzmów. Presja rówieśnicza robi swoje. Kiedy przeklinamy, czujemy się dorośli, ale wtedy
pokazujemy swoją niedojrzałość. Przeklinanie nie jest dobre. Nie róbmy tego dla popularności. Nie warto!! 
Bądźmy najlepszymi wersjami samych siebie. Nie zapominajmy o dobru. W dzisiejszych czasach może gdzieś
drzemie, lecz potrzeba je tylko szturchnąć, wybudzić ze snu, żeby powróciło. Bo zawsze przy nas jest i będzie. 
                                                                                                         Natalia Cichoń

Słowa są źródłem nieporozumień!

Rozmowa

     Szczera rozmowa zawsze       
                    pomaga! 
   Od razu jest lżej na duszy. :)

Pixabay

Pixabay
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Relacje naszych reporterów
          Przedstawienie 
           w przedszkolu

  Kolędowaliśmy w szkole

17 grudnia świątecznego zamieszania wśród
najmłodszych narobiły dziewczęta z amatorskiego
koła teatralnego ZPO w Kadzidle działającego pod
kierunkiem pani Jolanty Markowskiej. Zaprezentowały
dzieciom przedstawienie pt. "Świat prezentów”. W
bohaterów zabawnej historii o świętym Mikołaju,
którego chciał oszukać diabeł i Boruta wcieliły się:
Nikola Włodarczyk, Nadia Przygoda, Aleksandra
Prusaczyk, Julia Gawryś, Małgorzata Białobrzeska,
Laura Orzechowska, Agata Kaliszewska, Maja
Dyndur, Maja Dmoch. Dziewczęta z ogromnym
zaangażowaniem pracowały nad projektem
teatralnym, który wymagał wielu prób, samodzielnego
przygotowania rekwizytów i stworzenia dekoracji.
Przekonująco odegrały swoje role, wprowadzając tym
najmłodszych w atmosferę świąt i ucząc przy okazji,
że należy być pracowity, prawdomównym i zwalczać
zło. Przedstawienie zostało bardzo życzliwie przyjęte
przez wszystkie oglądające je dzieci i nauczycieli.
                                        Mikołaj Markowski

W przedświąteczną środę i wtorek w naszej
szkole kolędowali uczniowie pod kierunkiem
pani Honoraty Czachowskiej. Komentarz
dotyczący Narodzenia Pańskiego i kolędy
śpiewali: Liliana Bogdańska, Mikołaj
Markowski, Zuzanna Zera, Cezary Sztejna,
Błażej Madrak, a na skrzypcach
akompaniowała im przepięknie Amelia
Wiktorowicz. Wszystkim uczniom naszej
szkoły bardzo przypadł do gustu taki sposób
kolędowania. Mogliśmy wspólne zaśpiewać
kolędy i mieliśmy świetny przerywnik
podczas lekcji. 
                                             
                                           Mikołaj Markowski

Przedstawienie

KOLĘDNICY

Eliza Cichoń

U.N.
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 Mikołajki w naszej szkole

Niespodziewani goście

ucz.kl.5d List Oliwii z 3d

ucz.kl.6a

6 grudnia w mikołajki zaczerwieniło się na korytarzach
od Mikołajowych czapek. Samorząd Uczniowski
przygotował dla wszystkich uczniów niespodziankę.
Zawitał do nas św.Mikołaj (Bartek), który wraz z
pomocnicami (Zuzią i Olą) rozdawał uczniom  słodkie
prezenty zakupione z funduszy sklepiku szkolnego.
Do szkoły przybył również św.Mikołaj - przedstawiciel
Rady Rodziców, tak więc dostąpiliśmy
bożonarodzeniowego cudu i gościliśmy 2 świętych. :)
Poza tym na korytarzu była fotobudka i można było
zrobić świąteczne  zdjęcie. W klasach uczniowie
obdarowywali się prezentami. Poza tym dzieci pisały 
piękne listy do św. Mikołaja i ZADZIWIAJĄCE!!, wcale
nie prosiły  o rzeczy materialne, ale o zdrowie, zgodę i
możliwość uczenia się w szkole, a nie zdalnie.
Szkoda, że się nie sprawdziło. :(                 Mikołaj M. U.N.

U.N. .

U.N.
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Redaktor:  Podczas rozmów z moimi rówieśnikami
często podają stwierdzenia, że  nasi dziadkowie
wspominają, że żyli w trudnych, często biednych 
czasach, ale miło wspominają czas Bożego
Narodzenia? Ciekawi mnie, o jedliście podczas
wieczerzy wigilijnej?
Dziadkowie: Najczęściej jedliśmy kartofle, kapustę z
grzybami, śledzie. To było proste jedzenie.
Redaktor: Czyna stolepojawiało się tak jak teraz 12
różnych dań?
Dziadkowie: Nie. Kiedyś na to nie patrzono, czy jest
12 dań czy 5. Ludzie  nie mieli pieniędzy i czasu, aby
to wszystko przygotować.
Redaktor: Skąd  braliście drzewka choinkowe?
Dziadkowie: Chodziło się do lasu, wybierało choinkę,
ścinało ją i przywoziło do domu.
Redaktor: A czy w domach były też sztuczne choinki
tak jak współcześnie?
Dziadkowie: Nie, były tylko prawdziwe. Dopiero
później choinki sztuczne zaczęły się pojawiać i tylko
bogaci sobie mogli na nie pozwolić. Wyglądały one
inaczej. Było to wąskie, chude drzewko i miało
malutkie igiełki. Współcześnie nikt z was nie chciałby
takiej stroić we własnym domu. Nie było też żadnych
jodeł, ani srebrnych świerków.
Redaktor: Jak ubieraliście choinkę?
Dziadkowie: Na choince wieszaliśmy świeczki
ogniowe, nie elektryczne, bo jak my byliśmy dziećmi,
to w domach nie było prądu. Często zapalały się i przy
okazji firanki. Na drzewkach wieszano zamiast
bombek jabłka, później cukierki. Często wisiały same
papierki, bo dzieci, jak rodzice nie widzieli, wyjadały
słodkości i wypychały papierkami pozostałości po
cukierkach.
Redaktor: Czy dostawaliście prezenty ?
Dziadkowie:Nie, nikt wtedy nie robił sobie prezentów,
dopiero później dzieci dostawały drobiazgi, które były
potrzebne, np: ubrania, jedzenie.
Redaktor: Czy piekliście pierniki?
Dziadkowie: Nie, ale był placek i ciastka. 
Redaktor: Czy przyjeżdżała do was daleka rodzinna?
(Czy przychodzili tylko najbliżsi? ) 
Dziadkowi: Najczęściej byli tylko najbliżsi i tak było
nas dużo, bo kiedyś rodziny były wielodzietne.
Niektórzy mieli nawet dziesięcioro rodzeństwa.           
                                                Kinga Kur

Kapusta wigilijna według przepisu mojej babci

Składniki: 
* kiszona kapusta
* suszone grzyby
* listek laurowy i ziele angielskie

Przygotowanie:
Najpierw zalać suszone grzyby zimną wodą i jak będą
miękkie przecedzić. Następnie odcisnąć i posiekać
kiszoną kapustę. Później włożyć ją do garnka i zalać
przecedzonym wywarem z grzybów. Wlać 2
dodatkowe szklanki bulionu lub wody, dodać listek
laurowy i ziele angielskie i gotować przez ok. 40 - 45
minut (początkowo w odkrytym garnku na większym
ogniu, następnie już pod przykryciem na małym ogniu,
aż kapusta zmięknie). 

Jak kiedyś obchodzono Wigilię? 
        Wywiad z dziadkami
   -Jadwigą i Krzysztofem Ciak  

Sianko na stole wigilijnym Pixabay
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             Kim była 
        matka Teresa?

Wolontariusze z kl.8a

Matka Teresa urodziła się w 1910
roku w Macedonii. Od
najmłodszych lat poświęciła swoje
życie służbie religijnej. Po śmierci
ojca zbliżyła się do matki, która
dawała mocny przykład dawania
współczucia i miłości innym.  
Gdy miała 18 lat, wstąpiła 
do klasztoru w Irlandii, gdzie
przyjęła imię Teresa. Matka
Teresa (26 sierpnia 1910r.- 5
września 1997r.) założyła Zakon
Misjonarek Miłosierdzia, katolicki
zakon sióstr niosących pomocy
ubogim.

źródła: Kim Była Matka Teresa? |
Biografia Matki Teresy
(storyboardthat.com)
Biografia Matki Teresy „Święta z
rynsztoków” (greelane.com)
                            Diana Malon

                          Kilka słów o wolontariacie 
                   I ty możesz zostać wolontariuszem

 Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły. 
Naszych nóg, by ich odwiedzały. Naszych ust, by
życzliwie do nich mówiły. Naszych serc, by kochały.
Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, 
a człowiek rozwija się, gdy kocha.
                                                                           Matka Teresa

Często, szczególnie przed różnymi świętami, można
usłyszeć, że ktoś jest wolontariuszem. Używamy tego,
a czasami nie wiemy, co ono
oznacza. Wolontariusze są osobami, które
pomagają innym, a wolontariat polega 
na niesieniu pomocy potrzebującym za
darmo. Wolontariuszem może zostać każda osoba
bez względu na wykształcenie. Jest wiele rodzajów
wolontariatu, np.: wolontariat akcyjny, wolontariat
długoterminowy, wolontariat pracowniczy, wolontariat
szkolny, wolontariat sportowy i wolontariat
międzynarodowy. Osobą, która pomagała
bezinteresownie była matka Teresa.
W naszej szkole też działa wolontariat i opiekuje się
nim p. H.Czachowska i włączają inni nauczyciele. 
Systematycznie trwa zbiórka nakrętek. Była też
zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka
oraz  kiermasz zabawek dla  Wiktorii, która musi kupić
rower rehabilitacyjny. 
źródła: Co to jest wolontariat? Rodzaje, zasady,
główna idea - Dzień Dobry TVN
Rodzaje wolontariatu - poznaj i wybierz coś dla siebie
- Szlachetna Paczka                 Diana Malon

U.N.

https://www.storyboardthat.com/pl/biography/matka-teresa
https://www.greelane.com/pl/humanistyka/historia-i-kultura/mother-teresa-1779852/#:~:text=Matka Teresa %2826 sierpnia 1910 - 5 wrze%C5%9Bnia,i chorym na AIDS w ponad 100 krajach.
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/co-to-jest-wolontariat-rodzaje-zasady-glowna-idea-da299128
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/artykuly-wolontariat/rodzaje-wolontariatu/
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  Kiermasz dla Wiktorii   
 

  Nie liczy się to ile posiadasz, 
         ale ile dajesz innym 
      i jak się z nimi dzielisz. 

  W dniach 15- 17 grudnia w naszej szkole odbył się
kiermasz zabawek. Dochód z tego kiermaszu (690
złotych) został przeznaczony na dofinansowanie
zakupu rowerka rehabilitacyjnego dla naszej
niepełnosprawnej koleżanki Wiktorii
Gawrych. Uczniowie i pracownicy naszej szkoły
stali się wolontariuszami i chętnie włączyli się w
tę akcję. Za symboliczne kwoty (od 3 do 20 zł)
każdy mógł nabyć pluszaka,  puzzle, 
książkę, grę, płytę DVD itp. Wcześniej chętni
ofiarodawcy przekazali  na akcję swoje
zabawki. W taki sposób chcieli  pomóc
koleżance. Organizacją tej akcji zajęła się
kl.6a (do  której uczęszcza Wiktoria) wraz z
wychowawczynią 
p. Urszulą Nalewajk.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję,a
Wiktorii życzymy dużo zdrowia i owocnych ćwiczeń na
nowym rowerku.                 Kamila Szkodzińska

Nikola,Zosia, Kamila,Julka, Wiktoria, Kasia

KIERMASZ

U.N.

U.N.
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Przepis na zimowa
herbatę 

KILKA SŁÓW O HERBACIE Herbaciana historia powstaje w Chinach,
informacje o herbacie można było znaleźć  
w V wieku p.n.e. w chińskiej literaturze. 
Do Europy herbata dotarła w XVII w n.e. 
i do dziś nie wiadomo, kto ją dostarczył 
do wybrzeży Europy. W XVIII wieku jej czynne
upowszechnianie rozpoczął Stanisław August
Poniatowski, który gustował w rzeczach 
i przysmakach pochodzących zza kanału 
La Manche. Wówczas herbata podawana była
zazwyczaj z miodem lub cukrem. Są różne rodzaje
herbat, np.:  czarna, zielona, kolorowa, biała 
i ziołowa. 
Dziś  trudno wyobrazić sobie jakikolwiek posiłek
bez filiżanki  herbaty.
                                               Szymon Bakuła 
źródła:
 Historia herbaty - Herbata nasza pasja

 Historia herbaty i legenda o odkryciu herbaty
(konesso.pl)

Składniki na herbatkę:
Dwie torebki czarnej herbaty, starty imbir, 
400 ml gotującej się wody, dwie łyżeczki
miodu,  otarta skórka pomarańczy, 
kawałki mandarynki i plastry cytryny

Krok 1  
Dwie torebki herbaty Lipton i starty imbir
zalej 400 ml gotującej się wody, przykryj
spodkiem. Odstaw na chwilę, aby napar
dobrze się zaparzył. Po chwili dodaj 2
łyżeczki miodu 
i wymieszaj.
Krok 2
Napar przecedź przez sitko, wlej do szklanki 
z otartą skórką pomarańczy, kawałkami
mandarynki i plastrami cytryny.
  źródło: Imbirowa herbata z miodem i
mandarynką przepis – Zobacz na przepisy.pl

Herbata od mieszania nie zrobi
się słodsza, w tym celu
bowiem trzeba dosypać cukru. 
                   Zygmunt Mycielski

                                     15 GRUDNIA
                   MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ HERBATY

http://www.herbata.info/historia-herbaty/
https://www.konesso.pl/Historia-herbaty-blog-pol-1457007216.html
https://www.przepisy.pl/przepis/imbirowa-herbata-z-miodem-i-mandarynka
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  Międzynarodowy Dzień     
              Migrantów 

   Kto to jest migrant
         i imigrant?

To święto obchodzone jest 18 grudnia na
całym świecie. Ustanowione jest przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000
r. na wniosek Rady Gospodarczej i
Społecznej w celu zapewnienia praw
człowieka i wolności wszystkich
migrantów.18 grudnia 1990 roku została
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ Międzynarodowa Konwencja o
Ochronie Praw Wszystkich migrantów i
członków ich rodzin. Na świecie co 35 osoba
jest migrantem. Migranci stanowią część
populacji we wszystkich państwach 
na świecie. 
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Migrant%C3%B3w
                                                 Laura Orzechowska

Migrant to osoba, która zmienia miejsce
zamieszkania, przenosząc się do innego
kraju lub z jednego kraju do drugiego.
Migrant może zmieniać miejsce swojego
zamieszkania z różnych powodów.

Imigrant to osoba, która przybywa do innego
kraju, aby w nim zamieszkać i poprawić
swoje życie (np. więcej zarabiać, uczyć się,
itp.)

Źródło: https://polszczyzna.pl/migrant-kim-
jest-definicja-synonimy/
https://www.ortograf.pl/slownik/imigrant
                                   Laura Orzechowska

.Migranci

Migranci

Migranci

Migranci

.Pixabay

Google

Google

Google

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Migrant%C3%B3w
https://polszczyzna.pl/migrant-kim-jest-definicja-synonimy/
https://www.ortograf.pl/slownik/imigrant
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                  KARP

                  ŚLEDŹ

W Wigilie na stołach nie tylko znajduje się barszcz
czerwony czy pierogi z kapustą i grzybami. Można też
skosztować karpia i śledzia.
Karp jest rybą królewską, która żyje w wodach
słodkich. Dorasta nawet do 1 metra i może ważyć do
30 kilogramów.  Jest rybą, która wyróżnia się wśród
innych. Posiada mocny tułów, długą płetwę
grzbietową. Charakterystycznym elementem wyglądu
są 4 wąsiki – 2 małe, na górnej wardze i 2 większe w
kącikach ust. Jest łatwą rybą w hodowli, dlatego stał
się bardzo popularny w Polsce. W hodowli
najwcześniej pojawił się na terenie Chin. Do Polski
został sprowadzony między XII a XIII wiekiem przez
cystersów z Moraw lub Czech.

Śledź występuje w wodach północnego Atlantyku,
Morza Północnego i Bałtyku. Żyje w wodach
słonych. Barwa całego ciała jest srebrzysta. Grzbiet
jest ciemniejszy. Ciało śledzia jest silnie wydłużone,
wrzecionowate, pokryte dużymi łuskami, które są
srebrno-szare. Śledzie poławiało się już w 
średniowieczu. Pływają one w dużych ławicach. Mogą
dorastać do 30cm długości i ważyć 400g. Śledzie
odżywiają się planktonem, małymi skorupiakami i
larwami innych ryb. Są różne rodzaje śledzia, takie
jak: śledź oceaniczny, śledź bałtycki, śledź atlantycki
i śledź pacyficzny

Źródło:https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/karp-
opis-wystepowanie-i-zdjecia-ryba-karp-
ciekawostki,23455.html , https://angloo.com/ryby/karp/ https://www.medianauka.pl/sledz https://fajnepodroze.pl/sledzie-
10-fascynujacych-ciekawostek/
                                                              Miłosz Sęk

Karp

                    Wigilijne ryby mają swoje święto!
                      20 GRUDNIA - DZIEŃ RYBY 

Pixabay

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/karp-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ryba-karp-ciekawostki,23455.html
https://angloo.com/ryby/karp/
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    Chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał ten tytuł
''Ania z Zielonego Wzgórza''. Chciałabym Wam
przedstawić bliżej postać tytułowej bohaterki oraz
samą autorkę, która poza wspomnianym tytułem
napisała  wiele innych wspaniałych książek. Osobiście
przeczytałam wszystkie części przygód Ani Shirley i 
bardzo polecam. To wciągające powieści. 
      Lucy Maud Montgomery to kanadyjska pisarka.
Ur. się 30.11.1874r. w Clifton na Wyspie Księcia
Edwarda, zm.24.04.1942r. w Toronto.
Kiedy miała dwa lata, jej matka zmarła, a ojciec ożenił
się ponownie i wyjechał, pozostawiając małą Lucy pod
opieką dziadków mieszkających na farmie w
Cavendish. Dziewczynka była wychowywana surowo i
dorastała w atmosferze ścisłej dyscypliny, dlatego też
chętnie uciekała w świat książek.  W 1895 roku
ukończyła  studia pedagogiczne w prince Wales
College. Po studiach pracowała jako nauczycielka. 
Następnie wróciła do Cavendish, by opiekować się
babcią. Podjęła także pracę w miejscowym urzędzie
pocztowym. W 1911 roku, już po śmierci babci, wyszła
za mąż za Ewena Macdonalda, prezbiteriańskiego
pastora. Mieli 3 synów, niestety jeden zmarł zaraz po
porodzie.

Zielone Wzgórze

          Nikt nie jest za stary
                na marzenia 
              L.Montgomery

Dla L.Montgomery inspiracją do napisania powieści 
był artykuł w gazecie mówiący o parze, której przez
pomyłkę oddano do adopcji dziewczynkę zamiast
chłopca. Autorka korzystała również ze swoich
własnych doświadczeń z dzieciństwa.
Seria o Ani zawiera 9 książek w tym :
- Ania z Zielonego Wzgórza (1908)
- Ania z Avonlea (1909)
- Ania na Uniwersytecie (1915)
- Ania z Szumiących Topoli (1936)
- Wymarzony Dom Ani (1917)
- Ania ze Złotego Brzegu (1939)
- Dolina Tęczy (1919)
- Rilla ze Złotego Brzegu (1921)
- Ania z Wyspy Księcia Edwarda (2009) - zbiór
luźnych tekstów, częściowo wydany w 1974 jako
Spełnione Marzenia.
Serię o Ani uwielbia tysiące dzieci, lecz sama
Montgomery przyznała, że miała dość Ani już po
drugim tomie.
Lucy Maud Montgomery napisała ponad 20 książek,
między innymi:
- Seria o Emilce ( Emilka z Księżycowego Nowiu,
Emilka szuka swojej Gwiazdy, Dorosłe życie Emilki)
- Seria o Pat (Pat ze Srebrnego Gaju, Miłość Pat)
- Seria o Sarze ( Historynka, Złocista Droga)
- Błękitny Zamek
- Jana ze Wzgórza Latarni
- Kilmeny ze Starego Sadu
 Zachęcam do czytania tych przepięknych powieści!
:D                                       Zuzia Marchewka

Google
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         Lista świątecznych filmów

Rusz głową!           Uśmiechnij się! 
Z uśmiechem Ci do twarzy!

Numer grudniowy redagowali:

Zuzia Marchewka, Natalia Cichoń,
Szymon Bakuła, Diana Malon, Kinga Kur,
Miłosz Sęk, Mikołaj Markowski,
Laura Orzechowska, Filip Roziecki,
Kamila Szkodzińska, Wiktoria Giers,
Red.naczelny:
 U.Nalewajk

Trzej Królowie przy żłóbku dzieciątku dają z ochotą
dary królewskie: mirrę, kadzidło i ...
W Boże Narodzenie jest bardzo zajęty, bo musi
roznosić po domach prezenty.
Na jakim drzewku znaleźć się może, przy jabłku
piernik, gwiazdka i orzech?
Gdy ją śpiewamy w świąteczny czas,
jest radość w nas i wokół nas.
Jest zielona i iglasta przyszła z lasu do miasta.
Wyraz twarzy uśmiechnięty. Czy już wiecie, kto to
taki, to ...
Rośnie w lesie  cała zielona, kiedy są święta mamy ją
w domach.
Co roku w grudniową noc, wszystko ma czarodziejską
moc.
W tym ubogim domku mieszkają zwierzęta
tam też nocowała rodzina święta.
Kolorowe kulki zawieszone na choince
błyszczą, świecą, dorosłych i dzieci cieszą.

                                        Wyszukała Wiktoria G.

Jeśli masz czas podczas 
przerwy świątecznej, to, aby się
odstresować, warto obejrzeć
dobry filmy. PROPONUJĘ np. :
Artur Ratuje Gwiazdkę,
Opowieść wigilijna,
Pada Shrek,
Cud na 34 ulicy,
Magiczne święta,
Renifer świętego Mikołaja,
Rok bez Mikołaja,
Renifer Niko ratuje Gwiazdę
Przyjaciel świętego Mikołaja
Dziewczynka z zapałkami
Królewskie Święta
Wigilijna opowieść 
o 12 pieskach

Grinch: Świąt nie będzie
Mickey: Bajkowe Święta
Rudolf Czerwononosy
Tom i Jerry: Świąteczne
przygody
Madagwiazdka
Tom i Jerry: Dziadek do
orzechów
Kevin sam w Nowym Jorku
Trolle. Świąteczna misja
Białe Boże Narodzenie
Elf
W drodze do domu
Święty Mikołaj
The Holiday
Deck The Halls

Charlie Chaplin Pixabay
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