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zimowo

świąteczne logo

Drodzy Czytelnicy, przybywamy do Was z nowym
numerem gazetki szkolnej. Tym razem treści

dotyczyć będą wszystkiego, co kojarzy się z zimą.
Mamy nadzieję, że wprowadzimy Was w cudowny
świąteczny klimat. Znajdziecie również parę rad

podpowiadających, co zrobić w czasie wolnym od
szkoły! Jak zwykle czeka na Was również

krzyżówka z nagrodami. Na koniec pragniemy
złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji

świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego
nowego roku.

Z tego numeru gazetki
 

dowiesz się m.in.:

*jak obchodzi się święta i Nowy
Rok w innych krajach;

*czy nauczyciele i uczniowie SP.
314 mają postanowienia

noworoczne;
*które piosenki i filmy poruszają

świąteczną tematykę;
*jak ciekawie można spędzić
czas podczas zimowych ferii;

*które słowa w 2021 roku uznano
za najpopularniejsze wśród

młodzieży;
*co ciekawego wydarzyło się w

naszej szkole;

Amelia Lewandowska

Julia
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Święta w Australii
Boże Narodzenie jest obchodzone na całym
świecie, ale co kraj to tradycja i w każdym
państwie czy regionie jest inaczej. W
Europie jest zima, czasami pada śnieg, a
temperatury są niskie, często na minusie. W
Ameryce Południowej końcówka roku
kalendarzowego oznacza upalne lato, a nie
mroźną zimę. Podobnie jest w Australii, o
której chciałabym opowiedzieć. 

W Polsce najważniejszym dniem świąt jest 24 grudnia. W Australii jest inaczej,
ponieważ jest to 25 grudnia. Wtedy ludzie rozdają sobie prezenty i siadają do kolacji.
Następnego dnia jest tak zwany Boxing Day. Wtedy ludzie robią zakupy, ponieważ
zaczynają się poświąteczne promocje. Trzeba jednak zaznaczyć, że kilka lat temu
wprowadzono przepisy, przez które okazje w sklepach wprowadzane są 27 grudnia.
Boxing Day jest również dniem wolnym od pracy. To święto akurat nawiązuje do
średniowiecznej tradycji dawania służbie prezentów czy właśnie wolnego dnia. Jest
on również ważny dla wszystkich fanów sportu, ponieważ zaczynają się dwie imprezy
- regaty Sydney-Hobart oraz mecz krykieta Boxing Day Test.

Wiele tradycji tego kraju wzięło się z Wielkiej Brytanii, a powodem tego jest fakt, że
Australia razem ze Zjednoczonym Królestwem należy do Wspólnoty Narodów. Do tych
zwyczajów należą m.in. jedzenie indyka, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, Święty
Mikołaj oraz prezenty. Co ciekawe, w australijskich domach świąteczne drzewko jest
przyzdabiane jest 1 grudnia, a świąteczne rzeczy w sklepach pojawiają się już we
wrześniu. Już nigdy nie będę zdziwiona, kiedy zobaczę w polskich sklepach dekoracje
nawiązujące do Bożego Narodzenia już w listopadzie, czy nawet w październiku...

Jak wspomniałam we wstępie, święta Bożego Narodzenia są obchodzone na różne
sposoby. Liczę, że zaciekawiły Was informacje, jak to się odbywa w Australii i
poczytacie na temat świątecznych tradycji innych krajów. 

O. K.

. Julia
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Sylwester w USA – sprawdź, jak witają Nowy Rok
największe Amerykańskie miasta

Podobnie jak w Polsce, w Ameryce bardzo popularne są imprezy odbywające się na
powietrzu m.in. w parkach, na ulicach i na różnych miejskich placach. W wielu
miastach urządza się tam bale, podczas których goście zdejmują maskę i odsłaniają
twarz dopiero o północy. W przeciwieństwie do polskich zabaw sylwestrowych, które
trwają do bladego świtu, w USA większość imprez kończy się o 1:00-2:00 nad ranem.
Las Vegas jest miastem słynącym z największych imprez na świecie. To tam zjeżdżają
się największe gwiazdy mieszkające w sąsiednich stanach. Tutaj w nocnych klubach
spożywa się najdroższe szampany, a na scenach występują największe gwiazdy
muzyczne. O północy miasto mieni się kolorami od spektakularnych fajerwerków.
Wtedy rozpoczyna się kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni, laserów oraz
świateł.
Największe wydarzenie w Los Angeles odbywa się w Grand Park. Podczas muzyki na
żywo można delektować się pysznym jedzeniem z food trucków. Jest to wydarzenie
przeznaczone dla każdego, często odwiedzane jest przez całe rodziny, ponieważ w
trakcie imprezy nie serwuje się alkoholu, a wydarzenie ma spokojniejszy przebieg niż
tradycyjne imprezy.
Boston ma swoją słynną imprezę pod nazwą Pierwsza Noc w Bostonie, podczas której
mogą bawić się rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych przewidziany jest pokaz
fajerwerków już o 19:00, tak by mogli spokojnie iść spać i nic ich nie ominęło.
Oczywiście przewidziany jest tradycyjny pokaz fajerwerków o północy dla starszej
widowni. Całą imprezę urozmaica muzyka na żywo wykonywana przez gwiazdy
muzyczne. Dodatkowo tej zabawie towarzyszy pokaz lodowych rzeźb tworzonych
przez profesjonalnych rzeźbiarzy.
Bostoński Sylwester został zapoczątkowany w 1975 przez Clare Wainwright, która
zorganizowała małą grupę artystów poszukujących alternatywnego sposobu
świętowania tego dnia. Jej celem było umożliwienie młodym artystom i muzykom z
Bostonu wystąpienia dla szerszej publiczności.
Najpopularniejszą imprezą sylwestrową jest The Ball Drop na Time Square. Ball Drop
to tradycja opuszczania wielkiej świetlistej kuli, która umieszczona jest na szczycie
budynku Times. Opadająca kula odlicza ostatnie 10 sekund starego roku i jest
zwieńczeniem sylwestrowej zabawy. To wydarzenie poprzedzone jest koncertami
światowej sławy artystów, za których koncert normalnie trzeba by sporo zapłacić.
Impreza na Time Square oficjalnie zaczyna się o godzinie 18:00. Jednak, aby załapać
się na to widowisko, trzeba ustawić się na placu już kilka godzin wcześniej. Można ją
jednak również obejrzeć w telewizji. Transmitowana jest na całym świecie. Odliczanie
na Time Square uważa się za najbardziej oficjalne i najchętniej oglądane sylwestrowe
odliczanie na świecie – szacuje się, że ogląda ją nawet miliard ludzi!

Amelia
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BOŻE NARODZENIE W INDIACH I
PANCHA GANAPATI

W Indiach, gdzie mieszają się wyznania, kultury i sposoby życia, chrześcijanie
stanowią tylko 3% populacji. Wśród grup wyznania chrześcijańskiego obchodzona
jest Wigilia a w nocy wierni idą na Pasterkę. Święta te, podobnie jak na Zachodzie,
ulegają komercjalizacji – w witrynach widać „Merry Christmas”, w głośników słychać
kolędy po angielsku a na ulicy można spotkać św. Mikołaja. 
Przygotowania zaczynają się już dziesięć dni wcześniej, domy, kościoły i ulice są
pięknie przystrajane. Hindusi sprawiają sobie specjalnie na święta nowe ubranie. W
kościele stoi szopka z tradycyjnymi figurkami św. Rodziny. Maryja ubrana jest jednak
zgodnie z tutejszą kulturą w indyjskie sari. Śpiewane są kolędy po indyjsku a ludzie
obdarowują się prezentami. Potrawy wigilijne oczywiście dostosowane są do
indyjskich realiów. Je się przede wszystkim ryby, mięsa, dania z sera, warzyw oraz ryż
z sosami. Jednak nie ma specjalnych dań na święta. 
Zamiast świerków królują lokalne bananowce czy drzewka migdałowe, a na nich
zawieszane są światełka i balony. Nie ma cukierków i bombek. Ciekawym zwyczajem
jest tzw. kuswar, czyli obdarowywanie sąsiadów słodyczami zrobionymi w domu.
Jak widać, podstawowe tradycje są wszędzie te same – kolędy, msza Pasterka,
spotkania z bliskimi i sąsiadami przy dobrym jedzeniu, wspólne spędzanie czasu w
radości i uroczystym nastroju. Tylko wszystko to w wielkim upale, na egzotycznej
ziemi, wśród kobiet ubranych w sari, gdzie obok chrześcijańskiego, obchodzone jest
hinduskie święto.
Inną tradycją tego okresu jest ceremonia obchodzona między 21 a 25 grudnia
– Pancha Ganapati.W czasie tych dni, w salonach domów stawia się prowizoryczną
świątynię, wypełnioną ozdobami. Na środku ustawiana jest figurka Ganeshy, który jest
znakiem pomyślności, bogactwa, mądrości. Dzieci dekorują ją każdego dnia różnymi
kolorami, kolejno: żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym i pomarańczowym. Barwy
te symbolizują pięć sił, które pozwalają zaprowadzić pokój i harmonię w rodzinie, w
pracy i wśród sąsiadów. Hindusi wierzą, żeGanesha uosabia siłę, która pozwala
zerwać z dawnymi błędami i wejść w nowy, lepszy czas. Każdego dnia przygotowuje
się słodycze,kadzidełka zapachowe i owoce, które po błogosławieństwie są dzielone
między rodzinę. Każdego dnia dzieci otrzymują prezenty, które otwierają dopiero
piątego dnia. Najmłodsi tworzą świąteczne kartki, inspirowane hinduską kulturą,
zawierające wersety z ksiąg Wed. Pancha Ganapatito nowe święto powstałe w 1985
roku jako hinduska alternatywa dla Świąt Bożego Narodzenia, upamiętniające patrona
sztuki i kultury, Ganeshyę.

Amelia
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ŚWIĘTA W JAPONII

Japonia, czyli tak zwany Kraj Kwitnącej Wiśni, często zaznacza swoją odmienność i wyjątkowość.
Przykładem tego są np. święta Bożego Narodzenia, które w tym kraju nazywane są „Kurisumasu".

Obchody świąt zaczynają się już w listopadzie. Japończycy traktują je raczej jako formę rozrywki, gdyż
chrześcijaństwo wyznawane jest tam tylko przez 0,7% ludzi. Wśród ozdób możemy zauważyć tradycyjne dla
naszej kultury Mikołaje, bałwanki i choinki, ale również postacie zupełnie niezwiązane z naszymi tradycjami, np.
pandy. 

Kurisumasu jest kojarzone nie tylko z miłą, ciepłą i rodzinną atmosferą, ale także jest uznawane za „drugie
walentynki”, czyli Święto Miłości. Wigilia jest idealnym momentem na oświadczyny, randkę czy nawet
romantyczny wieczór. Oczywiście nie obejdzie się bez uroczystej kolacji, którą spędza się wspólnie z rodziną.
Na stole w tym uroczym kraju nie znajdziemy dwunastu potraw, opłatków czy kapusty z grzybami. Pojawi się na
nim „Christmas Cake” (po japońsku Kurisumasu keeki). Jest to  bardzo słodkie ciasto w formie udekorowanego
różnymi postaciami deseru. Dlaczego biszkopt z bitą śmietaną i truskawkami stał się symbolem japońskich
świąt? Po II wojnie światowej, kiedy gospodarka odczuwała jeszcze negatywne skutki wojny, Amerykańskie
słodycze były oznaką luksusów. Prawdopodobnie dlatego takie o to słodkie danie rezerwowane jest na tę jakże
ważną okazję. Dodatkowo znaleźć możemy tam pieczonego kurczaka, który stanowi podstawę wigilijnej kolacji.
Zwyczaj ten przybył z Ameryki w latach 80., gdy w Azji pojawiły się pierwsze fast-foody KFC. W ciągu tej jednej
nocy wskazana restauracja zarabia aż 20% rocznego dochodu.
Wiadomo już, że Japończycy uwielbiają inspirować się zachodnią kulturą. Natchnienie odnajdują również w
muzyce. Można tam zatem usłyszeć wschodnie odpowiedniki znanych nam kolęd, takich jak „Cicha noc” lub
amerykańskie „Jingle Bells”. 

Koniec roku w Japonii to tzw. Shōgatsu. Obchodzi się go według zasad kalendarza gregoriańskiego czyli 1
stycznia. Istnieją jednak obszary kraju, które Nowy Rok świętują zgodnie z tradycją chińską, wietnamską czy
koreańską. Shōgatsu san-ga-nichi oznacza dokładnie „trzy dni stycznia”. Zwyczajowo Nowy Rok Japończycy
kończą świętować właśnie 3 stycznia. Japoński Sylwester jest dla mieszkańców tego kraju datą szczególną i
symboliczną. Na określenie „Nowy” zwraca się szczególną uwagę, ponieważ Japończycy twierdzą, że zwiastuje
to rozpoczęcie lepszego życia i pozbycie się wszelkich utrapień. W przeciwieństwie do Polski, sylwester
postrzegany jest tam jako święto typowo rodzinne i nie jest ono okazją do hucznej zabawy czy imprezy.

Sprzątanie to jeden z głównych elementów noworocznych obyczajów. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w
całym kraju biją dzwony buddyjskich świątyń (tak zwane joya-no-kane), które dzwonią 108 razy. Liczba 108
nawiązuje do ludzkich pragnień i trosk, które przez cały rok ludzie noszą na swych barkach.
1 stycznia rodziny wspólnie modlą się przy domowych ołtarzach, stawiają sobie postanowienia noworoczne
oraz składają życzenia przy pomocy lalek darumy (główki bez oczu). Wypowiadając życzenie, każdy domownik
domalowywuje jednej z lalek oko. Jeśli życzenie spełni się, dodaje się kolejne oko, a gdy pozostanie
niespełnione, lalkę pali się w kolejną noworoczną noc. Dzieciom z tej okazji wręcza się prezenty - najczęściej w
formie pieniężnej, a dorośli wymieniają się nawzajem kartkami noworocznymi z motywem zodiakalnego
zwierzęcia, będącego patronem nadchodzącego roku.

Sylwester jest również okazją do wspólnych gier takich jak: sugoroku (gry planszowe), hanetsuki (gra rakietkami
podobna do badmintona), karuta (gra w karty) czy fukuwarai (gra rysunkowa). Oczywiście nie zabrakło w tej
uroczystości noworocznej kolacji. Możemy na niej znaleźć rozmaite potrawy, np. osechi-ryōri (zestaw różnych
dań z krewetkami, jajkami, rybami itp.), sushi, sashimi, zōni (zupa z dodatkiem ciastka ryżowego mocni) czy
bulion ozoni. Każda z potraw ma symbolizować noworoczne życzenia oraz pozbycie się złych wspomnień.         
                                                                                                                            Julia
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Świąteczne piosenki, filmy i książki
Top 5 piosenek

1.  Last Christmas – Wham
W pewne niedzielne popołudnie, wiosną 1984 roku, 21 – letni George Michael zaprosił kolegę z zespołu,
Andrew na obiad do swoich rodziców. Pomiędzy posiłkami George oglądał telewizję. Wtedy wpadł na pomysł
napisania piosenki Last Christmas. George szybko zamknął się w pokoju. Siedział i nagrywał swój śpiew na
przenośny magnetofon. Po kilku godzinach wyszedł z pokoju z gotową piosenką. Kiedy George zagrał utwór
kumplowi, ten był zachwycony. Tekst piosenki jest prosty - opisuje historię nieszczęśliwej miłości i choć nie ma
nic wspólnego z radością Bożego Narodzenia jest niewątpliwym hitem tego okresu.
 
2.  All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
3.  Santa Claus Is Coming To Town – Frank Sinatra
4.  It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé
5.  Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Dean Martin

Top 5 filmów

1.  Kevin sam w domu – reż. Chris Columbus
Rodzina McCallisterów zamierza spędzić święta Bożego Narodzenia we Francji. W dzień wyjazdu omal nie
spóźniają się na samolot do Paryża. W wyniku zamieszania zapominają ze sobą zabrać syna. Ośmioletni
chłopiec zostaje sam w domu. Od tej pory musi sobie radzić ze wszystkim obowiązkami domowymi i nie tylko…
Jego zadaniem jest również uporanie się z dwoma złodziejami, którzy tylko czekają, żeby okraść dom
McCallisterów. Nie wiedzą jednak, że Kevin jest bardzo sprytnym dzieckiem.

2.  To właśnie miłość – reż. Richard Curtis
3.  Grinch: Świąt nie będzie – reż. Ron Howard
4.  Kevin sam w Nowym Jorku – reż. Chris Columbus
5.  W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju – reż. Jeremiach Chechik

Top 5 książek
 

1. Opowieść wigilijna - Charles Dickens (LEKTURA OBOWIĄZKOWA NA EGZAMINIE!)
Stary kupiec, Ebenezer Scrooge, znany jest z nienawiści do Bożego Narodzenia. Dodatkowo nawet w tym
czasie nie wykazuje się nawet odrobiną współczucia i dobroci – odrzuca prośbę o datek dla biednych i
wyśmiewa siostrzeńca zapraszającego go na świąteczny obiad. Niespodziewanie ukazuje mu się duch jego
dawnego wspólnika, Jakuba Marleya, który ostrzega starca, że jeśli nie zmieni swojego życia, po śmierci czeka
go wieczna męka. Zjawia zapowiadany także odwiedziny trzech innych duchów, które rzeczywiście pojawiają
się w nocy i zabierają Scrooge’a na fantastyczną wędrówkę w przyszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Przedstawione wizje sprawiają, że mężczyzna zmienia swoje postępowanie.

2. Świąteczny nieznajomy – Richard Paul Evans
3. Opowieści z Narnii – Lew, Czarownica i Stara Szafa - C. S. Lewis
4. Świąteczne marzenie – Amanda Prowse
5. Wzgórze Świątecznych Życzeń – Sylwia Trojanowska

Ania
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Tadeusz Różewicz

Bajka
ścierpły mi nogi
obudziłem się

z długiego niewygodnego
snu 

w świecie czystym
świetle

nowo narodzonym
w Betlejem a może

w innym "podłym" mieście
gdzie nikt nie mordował 

dzieci 
ani kotów 

ani żydów ani palestyńczyków
ani wody ani drzew 

ani powietrza 
nie było przeszłości

ani przyszłości 
trzymałem za ręce 

tatę i mamę 
czyli Pana Boga 

i było mi tak dobrze
jakby 

mnie nie było

Halina Poświatowska

Wielkopostna legenda

dwa tysiące lat temu
urodziła panna w Galilei

niemowlę
dziecko było bezbrzeżnie nagie

a ona nie miała nic
oprócz miłości

i tak rosło
ogrzewane oddechem

aż dorosło
do nienawiści

i przybili go do drzewa ludzie
a ona patrzyła

potem - mówią - że wstąpiła w niebo
ale równie dobrze mogła zstąpić w ból

tak był głęboki

Ernest Bryll

Idą pasterze patrząc na bajery

Idą pasterze patrząc na bajery martwe
Gazety podarte. Foldery nieszczere

Przyjaźnie niewyraźne. Piwo, co otwiera
Ktoś, zapatrzony martwo w światłość komputera

Opłatki – gadu, gadu. Spotkania bez śladu
Ślisko na twardym dysku. Lecz jest zapisane

Dziwne zjawisko: Jesteśmy tak blisko
Już prawie mamy. Czego dotykamy?

Narodzenia- płomienia
Czy tylko reklamy

Ale wielu z nas wierzy, że nie sztuczny ogień
Jest Gwiazdą, co prowadzi. Bo za chwilkę zgaśnie

Więc wędrują szukając – gdzie Dziecko, co
Bogiem

Jest. Siebie niezakłamanych, tam odnajdą właśnie.

I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem

Jan Twardowski
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Ferie zimowe

Każdy uczeń docenia chwilę wytchnienia od obowiązków szkolnych jaką są ferie
zimowe. W tym roku przerwa zimowa będzie trwała od 31 stycznia do 13 lutego 2022
roku. Dwa tygodnie z perspektywy całego roku szkolnego – wydaje się mało. Warto
wykorzystać je jak najlepiej – ciekawie i zabawnie spędzić czas.
Wszyscy mamy nadzieję na piękną zimę pełną śniegu. Śnieg podczas ferii daje wiele
możliwości na ciekawe spędzanie czasu. Można wybrać się na sanki, urządzić bitwę
na śnieżki z przyjaciółmi, zbudować bałwana, robić aniołki w śniegu. Wielu z nasw
ferie wyjeżdża w góry, gdzie można wspaniale bawić się jeżdżąc na nartach czy
snowboardzie. Nie warto smucić się, jeśli nie ma się takiej możliwości. W zimę w
miastach otwarte są lodowiska. Jazda na łyżwach to znakomita forma rozrywki.
Świetnym pomysłem jest również zapisanie się na obóz lub półkolonie zimowe. Tam
prowadzący na pewno zadbają o atrakcje.
W ferie zimowe otwiera się wiele możliwości spędzania czasu na zewnątrz. Nie
zapominajmy jednak, że jest to również okazja do rozwijania swoich pasji,
zainteresowań i odpoczynku w domu. Czas wolny od obowiązków to idealny moment
na robienie tego co się kocha. Zazwyczaj w roku szkolnym trudno jest znaleźć
moment na hobby. Na przykład miłośnicy książek dobrze wiedzą, że nie ma nic
lepszego niż ciepła herbata, koc i dobra książka. Wiele ciekawych filmów i seriali
czeka na liście pasjonatów kinematografii, a zapaleni gracze komputerowi w końcu
będą mieli okazję do gry bez ograniczeń czasowych.
Niezależnie od tego jak spędzimy ferie, postarajmy się by był to przyjemny czas.

H.H

.. HaniaPatryk
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SZKOLNA GALERIA AUTORSKA
Jak masz na imię, do której klasy chodzisz i ile masz lat?
Nazywam się Lena Śmiechowska chodzę do klasy 5a i mam 11 lat.

Od kiedy interesujesz się rysowaniem?
Szczerze, nie wiem. Mam wrażenie, że od zawsze uwielbiałam rysować.

Chodzisz na jakieś kursy?
Nie chodzę na żadne zajęcia. Rysować uczę się sama. Tak mi chyba najlepiej. Najbardziej
uwielbiam przerysowywać różne rzeczy. 

Czy dużo czasu poświęcasz na rysowanie i ile mniej więcej godzin Ci to zajmuje?
Na pewno staram się rysować w wolnych chwilach. Nie wiem, ile zajmuje mi narysowanie
jednego rysunku. Sprawia mi to przyjemność, więc nie liczę czasu.

Myślisz coś o rozwijaniu się w tym kierunku? Liceum plastyczne lub jakiś zawód?
O zawodzie nie myślałam, ale na pewno interesuje mnie liceum plastyczne. Myślę, że
rozwijanie się w tym kierunku będzie ciekawe.

Czym się inspirujesz?
Lubię rysować postacie z anime, głównie bohaterów z Boku no Hero Academia.

Co polecasz osobom, które dopiero zaczynają tę przygodę, masz jakieś porady lub
czego unikać?
Przede wszystkim, żeby się nie poddawać. Rysować można różnymi technikami. Ja swoją
odnalazłam po długim czasie. Metod, technik i sposobów rysowania jest wiele. Warto
próbować i szukać odpowiedniego stylu dla siebie. Takiego, w którym najlepiej się czujemy.

Ania

.. ..
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NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA

Wraz z nowym rokiem wiele osób tworzy listę
postanowień. Jest to już pewnego rodzaju zwyczaj

noworoczny. W naszej ankiecie brali udział
głównie uczniowie klas ósmych, których celem

jest przede wszystkim dostanie się do wymarzonej
szkoły średniej oraz uzyskanie wysokich wyników
z egzaminu ósmoklasisty. Zapytaliśmy jednak o

zdanie również nauczycieli. 

A oto przykładowe odpowiedzi:
-edukacja - dostać się do dobrej szkoły, mieć

czerwony pasek
-sport/zdrowie- ograniczyć jedzenie słodyczy,

wysypiać się, regularnie ćwiczyć
-hobby-rozwijać dalej swoje

zainteresowania, pójść na kurs rysunku
inne- jeść więcej słodyczy ;),

przygarnąć bezdomnego kotka

KRZYŻÓWKA NUMERU
Pierwszych 5 osób, które wyśle rozwiązanie do p. Aleksandry Miłoszewskiej, otrzyma 5 z języka
polskiego. Zachęcamy do uważnej lektury gazetki:)!

.

Patryk i Zuzia

Klaudia
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W tym roku można było wybierać wśród
następujących propozycji:

baza                         
   

boomer                   
   

cringe essa

ez foliarz

gitówa IMO

kox mrozi

naura oddaje

pogchamp rel

sheesh sus

sześćdziesiona śpiulkolot

twoja stara zodiakara

.

1. miejsce: „śpiulkolot” (9 656 głosów)  - miejsce do spania, słowo
nawiązuje do mema, śpiulkać to spać.

2. miejsce: „naura”  (9 401 głosów) - skrót od na razie; zwrot używany na
pożegnanie; przekształcone słowo nara, oznacza na razie, do

zobaczenia. 
3. miejsce: „twoja stara” (6 665 głosów) - wyrażenie funkcjonuje jako

dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną
wypowiedź. 

                                                                                             Zuzia

MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU
Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez wydawnictwo PWN
oraz Uniwersytet Warszawski. Założeniem konkursu jest wybór słowa lub wyrażenia,
które młodzi użytkownicy języka polskiego uznają za najbardziej popularne. W
pierwszym etapie każdy może wysłać swoją propozycję. Następnie jury w składzie –
Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Anna Wileczek (Uniwersytet J.
Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) i Bartek
Chaciński (Polityka) – wybiera 20 słów, na które głosują już internauci. 

Wydawnictwo PWN


	Z tego numeru gazetki
	dowiesz się m.in.:
	*jak obchodzi się święta i Nowy Rok w innych krajach;
	*czy nauczyciele i uczniowie SP. 314 mają postanowienia noworoczne;
	*które piosenki i filmy poruszają świąteczną tematykę;
	*jak ciekawie można spędzić czas podczas zimowych ferii;
	Drodzy Czytelnicy, przybywamy do Was z nowym numerem gazetki szkolnej. Tym razem treści dotyczyć będą wszystkiego, co kojarzy się z zimą. Mamy nadzieję, że wprowadzimy Was w cudowny świąteczny klimat. Znajdziecie również parę rad podpowiadających, co zrobić w czasie wolnym od szkoły! Jak zwykle czeka na Was również krzyżówka z nagrodami. Na koniec pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku.
	*które słowa w 2021 roku uznano za najpopularniejsze wśród młodzieży;
	*co ciekawego wydarzyło się w naszej szkole;
	Święta w Australii
	Boże Narodzenie jest obchodzone na całym świecie, ale co kraj to tradycja i w każdym państwie czy regionie jest inaczej. W Europie jest zima, czasami pada śnieg, a temperatury są niskie, często na minusie. W Ameryce Południowej końcówka roku kalendarzowego oznacza upalne lato, a nie mroźną zimę. Podobnie jest w Australii, o której chciałabym opowiedzieć.
	W Polsce najważniejszym dniem świąt jest 24 grudnia. W Australii jest inaczej, ponieważ jest to 25 grudnia. Wtedy ludzie rozdają sobie prezenty i siadają do kolacji. Następnego dnia jest tak zwany Boxing Day. Wtedy ludzie robią zakupy, ponieważ zaczynają się poświąteczne promocje. Trzeba jednak zaznaczyć, że kilka lat temu wprowadzono przepisy, przez które okazje w sklepach wprowadzane są 27 grudnia. Boxing Day jest również dniem wolnym od pracy. To święto akurat nawiązuje do średniowiecznej tradycji dawania służbie prezentów czy właśnie wolnego dnia. Jest on również ważny dla wszystkich fanów sportu, ponieważ zaczynają się dwie imprezy - regaty Sydney-Hobart oraz mecz krykieta Boxing Day Test.
	Wiele tradycji tego kraju wzięło się z Wielkiej Brytanii, a powodem tego jest fakt, że Australia razem ze Zjednoczonym Królestwem należy do Wspólnoty Narodów. Do tych zwyczajów należą m.in. jedzenie indyka, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, Święty Mikołaj oraz prezenty. Co ciekawe, w australijskich domach świąteczne drzewko jest przyzdabiane jest 1 grudnia, a świąteczne rzeczy w sklepach pojawiają się już we wrześniu. Już nigdy nie będę zdziwiona, kiedy zobaczę w polskich sklepach dekoracje nawiązujące do Bożego Narodzenia już w listopadzie, czy nawet w październiku...
	Jak wspomniałam we wstępie, święta Bożego Narodzenia są obchodzone na różne sposoby. Liczę, że zaciekawiły Was informacje, jak to się odbywa w Australii i poczytacie na temat świątecznych tradycji innych krajów.


	Sylwester w USA – sprawdź, jak witają Nowy Rok największe Amerykańskie miasta
	Podobnie jak w Polsce, w Ameryce bardzo popularne są imprezy odbywające się na powietrzu m.in. w parkach, na ulicach i na różnych miejskich placach. W wielu miastach urządza się tam bale, podczas których goście zdejmują maskę i odsłaniają twarz dopiero o północy. W przeciwieństwie do polskich zabaw sylwestrowych, które trwają do bladego świtu, w USA większość imprez kończy się o 1:00-2:00 nad ranem. Las Vegas jest miastem słynącym z największych imprez na świecie. To tam zjeżdżają się największe gwiazdy mieszkające w sąsiednich stanach. Tutaj w nocnych klubach spożywa się najdroższe szampany, a na scenach występują największe gwiazdy muzyczne. O północy miasto mieni się kolorami od spektakularnych fajerwerków. Wtedy rozpoczyna się kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni, laserów oraz świateł. Największe wydarzenie w Los Angeles odbywa się w Grand Park. Podczas muzyki na żywo można delektować się pysznym jedzeniem z food trucków. Jest to wydarzenie przeznaczone dla każdego, często odwiedzane jest przez całe rodziny, ponieważ w trakcie imprezy nie serwuje się alkoholu, a wydarzenie ma spokojniejszy przebieg niż tradycyjne imprezy. Boston ma swoją słynną imprezę pod nazwą Pierwsza Noc w Bostonie, podczas której mogą bawić się rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych przewidziany jest pokaz fajerwerków już o 19:00, tak by mogli spokojnie iść spać i nic ich nie ominęło. Oczywiście przewidziany jest tradycyjny pokaz fajerwerków o północy dla starszej widowni. Całą imprezę urozmaica muzyka na żywo wykonywana przez gwiazdy muzyczne. Dodatkowo tej zabawie towarzyszy pokaz lodowych rzeźb tworzonych przez profesjonalnych rzeźbiarzy. Bostoński Sylwester został zapoczątkowany w 1975 przez Clare Wainwright, która zorganizowała małą grupę artystów poszukujących alternatywnego sposobu świętowania tego dnia. Jej celem było umożliwienie młodym artystom i muzykom z Bostonu wystąpienia dla szerszej publiczności. Najpopularniejszą imprezą sylwestrową jest The Ball Drop na Time Square. Ball Drop to tradycja opuszczania wielkiej świetlistej kuli, która umieszczona jest na szczycie budynku Times. Opadająca kula odlicza ostatnie 10 sekund starego roku i jest zwieńczeniem sylwestrowej zabawy. To wydarzenie poprzedzone jest koncertami światowej sławy artystów, za których koncert normalnie trzeba by sporo zapłacić. Impreza na Time Square oficjalnie zaczyna się o godzinie 18:00. Jednak, aby załapać się na to widowisko, trzeba ustawić się na placu już kilka godzin wcześniej. Można ją jednak również obejrzeć w telewizji. Transmitowana jest na całym świecie. Odliczanie na Time Square uważa się za najbardziej oficjalne i najchętniej oglądane sylwestrowe odliczanie na świecie – szacuje się, że ogląda ją nawet miliard ludzi!

	BOŻE NARODZENIE W INDIACH I PANCHA GANAPATI
	W Indiach, gdzie mieszają się wyznania, kultury i sposoby życia, chrześcijanie stanowią tylko 3% populacji. Wśród grup wyznania chrześcijańskiego obchodzona jest Wigilia a w nocy wierni idą na Pasterkę. Święta te, podobnie jak na Zachodzie, ulegają komercjalizacji – w witrynach widać „Merry Christmas”, w głośników słychać kolędy po angielsku a na ulicy można spotkać św. Mikołaja.  Przygotowania zaczynają się już dziesięć dni wcześniej, domy, kościoły i ulice są pięknie przystrajane. Hindusi sprawiają sobie specjalnie na święta nowe ubranie. W kościele stoi szopka z tradycyjnymi figurkami św. Rodziny. Maryja ubrana jest jednak zgodnie z tutejszą kulturą w indyjskie sari. Śpiewane są kolędy po indyjsku a ludzie obdarowują się prezentami. Potrawy wigilijne oczywiście dostosowane są do indyjskich realiów. Je się przede wszystkim ryby, mięsa, dania z sera, warzyw oraz ryż z sosami. Jednak nie ma specjalnych dań na święta.  Zamiast świerków królują lokalne bananowce czy drzewka migdałowe, a na nich zawieszane są światełka i balony. Nie ma cukierków i bombek. Ciekawym zwyczajem jest tzw. kuswar, czyli obdarowywanie sąsiadów słodyczami zrobionymi w domu. Jak widać, podstawowe tradycje są wszędzie te same – kolędy, msza Pasterka, spotkania z bliskimi i sąsiadami przy dobrym jedzeniu, wspólne spędzanie czasu w radości i uroczystym nastroju. Tylko wszystko to w wielkim upale, na egzotycznej ziemi, wśród kobiet ubranych w sari, gdzie obok chrześcijańskiego, obchodzone jest hinduskie święto. Inną tradycją tego okresu jest ceremonia obchodzona między 21 a 25 grudnia – Pancha Ganapati. W czasie tych dni, w salonach domów stawia się prowizoryczną świątynię, wypełnioną ozdobami. Na środku ustawiana jest figurka Ganeshy, który jest znakiem pomyślności, bogactwa, mądrości. Dzieci dekorują ją każdego dnia różnymi kolorami, kolejno: żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym i pomarańczowym. Barwy te symbolizują pięć sił, które pozwalają zaprowadzić pokój i harmonię w rodzinie, w pracy i wśród sąsiadów. Hindusi wierzą, że Ganesha uosabia siłę, która pozwala zerwać z dawnymi błędami i wejść w nowy, lepszy czas. Każdego dnia przygotowuje się słodycze, kadzidełka zapachowe  i owoce, które po błogosławieństwie są dzielone między rodzinę. Każdego dnia dzieci otrzymują prezenty, które otwierają dopiero piątego dnia. Najmłodsi tworzą świąteczne kartki, inspirowane hinduską kulturą, zawierające wersety z ksiąg Wed. Pancha Ganapati to nowe święto powstałe w 1985 roku jako hinduska alternatywa dla Świąt Bożego Narodzenia, upamiętniające patrona sztuki i kultury, Ganeshyę.
	ŚWIĘTA W JAPONII

	Świąteczne piosenki, filmy i książki
	Top 5 piosenek
	Top 5 filmów
	Top 5 książek
	I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem
	Halina Poświatowska
	Wielkopostna legenda
	dwa tysiące lat temu urodziła panna w Galilei niemowlę dziecko było bezbrzeżnie nagie a ona nie miała nic oprócz miłości i tak rosło ogrzewane oddechem aż dorosło do nienawiści i przybili go do drzewa ludzie a ona patrzyła potem - mówią - że wstąpiła w niebo ale równie dobrze mogła zstąpić w ból tak był głęboki
	Tadeusz Różewicz

	Bajka
	ścierpły mi nogi obudziłem się z długiego niewygodnego snu  w świecie czystym świetle nowo narodzonym w Betlejem a może w innym "podłym" mieście gdzie nikt nie mordował  dzieci  ani kotów  ani żydów ani palestyńczyków ani wody ani drzew  ani powietrza  nie było przeszłości ani przyszłości  trzymałem za ręce  tatę i mamę  czyli Pana Boga  i było mi tak dobrze jakby  mnie nie było

	Ernest Bryll
	Idą pasterze patrząc na bajery
	Idą pasterze patrząc na bajery martwe Gazety podarte. Foldery nieszczere Przyjaźnie niewyraźne. Piwo, co otwiera Ktoś, zapatrzony martwo w światłość komputera Opłatki – gadu, gadu. Spotkania bez śladu Ślisko na twardym dysku. Lecz jest zapisane Dziwne zjawisko: Jesteśmy tak blisko Już prawie mamy. Czego dotykamy? Narodzenia- płomienia Czy tylko reklamy Ale wielu z nas wierzy, że nie sztuczny ogień Jest Gwiazdą, co prowadzi. Bo za chwilkę zgaśnie Więc wędrują szukając – gdzie Dziecko, co Bogiem Jest. Siebie niezakłamanych, tam odnajdą właśnie.
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	Ferie zimowe
	Każdy uczeń docenia chwilę wytchnienia od obowiązków szkolnych jaką są ferie zimowe. W tym roku przerwa zimowa będzie trwała od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku. Dwa tygodnie z perspektywy całego roku szkolnego – wydaje się mało. Warto wykorzystać je jak najlepiej – ciekawie i zabawnie spędzić czas. Wszyscy mamy nadzieję na piękną zimę pełną śniegu. Śnieg podczas ferii daje wiele możliwości na ciekawe spędzanie czasu. Można wybrać się na sanki, urządzić bitwę na śnieżki z przyjaciółmi, zbudować bałwana, robić aniołki w śniegu. Wielu z nasw ferie wyjeżdża w góry, gdzie można wspaniale bawić się jeżdżąc na nartach czy snowboardzie. Nie warto smucić się, jeśli nie ma się takiej możliwości. W zimę w miastach otwarte są lodowiska. Jazda na łyżwach to znakomita forma rozrywki. Świetnym pomysłem jest również zapisanie się na obóz lub półkolonie zimowe. Tam prowadzący na pewno zadbają o atrakcje. W ferie zimowe otwiera się wiele możliwości spędzania czasu na zewnątrz. Nie zapominajmy jednak, że jest to również okazja do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i odpoczynku w domu. Czas wolny od obowiązków to idealny moment na robienie tego co się kocha. Zazwyczaj w roku szkolnym trudno jest znaleźć moment na hobby. Na przykład miłośnicy książek dobrze wiedzą, że nie ma nic lepszego niż ciepła herbata, koc i dobra książka. Wiele ciekawych filmów i seriali czeka na liście pasjonatów kinematografii, a zapaleni gracze komputerowi w końcu będą mieli okazję do gry bez ograniczeń czasowych. Niezależnie od tego jak spędzimy ferie, postarajmy się by był to przyjemny czas.

	SZKOLNA GALERIA AUTORSKA
	Jak masz na imię, do której klasy chodzisz i ile masz lat?
	Nazywam się Lena Śmiechowska chodzę do klasy 5a i mam 11 lat.
	Od kiedy interesujesz się rysowaniem?
	Szczerze, nie wiem. Mam wrażenie, że od zawsze uwielbiałam rysować.
	Chodzisz na jakieś kursy?
	Nie chodzę na żadne zajęcia. Rysować uczę się sama. Tak mi chyba najlepiej. Najbardziej uwielbiam przerysowywać różne rzeczy.
	Czy dużo czasu poświęcasz na rysowanie i ile mniej więcej godzin Ci to zajmuje?
	Na pewno staram się rysować w wolnych chwilach. Nie wiem, ile zajmuje mi narysowanie jednego rysunku. Sprawia mi to przyjemność, więc nie liczę czasu.
	Myślisz coś o rozwijaniu się w tym kierunku? Liceum plastyczne lub jakiś zawód?
	O zawodzie nie myślałam, ale na pewno interesuje mnie liceum plastyczne. Myślę, że rozwijanie się w tym kierunku będzie ciekawe.
	Czym się inspirujesz?
	Lubię rysować postacie z anime, głównie bohaterów z Boku no Hero Academia.
	Co polecasz osobom, które dopiero zaczynają tę przygodę, masz jakieś porady lub czego unikać?
	Przede wszystkim, żeby się nie poddawać. Rysować można różnymi technikami. Ja swoją odnalazłam po długim czasie. Metod, technik i sposobów rysowania jest wiele. Warto próbować i szukać odpowiedniego stylu dla siebie. Takiego, w którym najlepiej się czujemy.
	Ania
	NOWOROCZNE POSTANOWIENIA
	Wraz z nowym rokiem wiele osób tworzy listę postanowień. Jest to już pewnego rodzaju zwyczaj noworoczny. W naszej ankiecie brali udział głównie uczniowie klas ósmych, których celem jest przede wszystkim dostanie się do wymarzonej szkoły średniej oraz uzyskanie wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty. Zapytaliśmy jednak o zdanie również nauczycieli.


	KRZYŻÓWKA NUMERU
	MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU
	Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez wydawnictwo PWN oraz Uniwersytet Warszawski. Założeniem konkursu jest wybór słowa lub wyrażenia, które młodzi użytkownicy języka polskiego uznają za najbardziej popularne. W pierwszym etapie każdy może wysłać swoją propozycję. Następnie jury w składzie – Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Anna Wileczek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) i Bartek Chaciński (Polityka) – wybiera 20 słów, na które głosują już internauci.
	W tym roku można było wybierać wśród następujących propozycji:

	1. miejsce: „śpiulkolot” (9 656 głosów)  - miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to spać.  2. miejsce: „naura”  (9 401 głosów) - skrót od na razie; zwrot używany na pożegnanie; przekształcone słowo nara, oznacza na razie, do zobaczenia.   3. miejsce: „twoja stara” (6 665 głosów) - wyrażenie funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.                                                                                               Zuzia


