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Podnośmy i oczy i głowy — witajmy, witajmy Rok Nowy!

Z okazji Nowego
Roku 2022 serdeczne
życzenia wszelkiej
pomyślności
wszystkim naszym
Czytelnikom składa
Redakcja 

*„Bo jest w piersiach u człowieka/ Taka dziwna moc,/ Że
z nadzieją słońca czeka,/  Choć na ziemi noc…/ Bo w nim żyje
siła taka,/  Taki pęd w nim tkwi,/ Że się zrywa lotem ptaka/  Do
jutrzejszych dni”. Maria Konopnicka, „Nowy Rok”

*”Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita/ Feniks nowy; już
skrzydła roztacza na niebie;/ Świat go cały nadzieją i życzeniem
wita./ Czegóż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?”. Adam
Mickiewicz, Nowy Rok 

„Nowego roku czas każe winszować,/ Więc się zdobywam
na powinszowanie;/ Daj Panie Boże, w tym się tak zachować,/
Iżby się nasze spełniło żądanie./ I spełni pewnie, kiedy w każdym
kroku/ O sobie będziem myśleć, nie o roku”. Ignacy Krasicki,
„Nowy Rok”
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                                        Dzień Babci i Dziadka!
                                                                                                                 Natalia Płusa i Martyna Zakrzewska

Święto dziadków rokrocznie
przypada w drugiej połowie
stycznia - dokładnie 21 stycznia
jest Dzień Babci (w 2022 będzie to
piątek), a zaledwie dzień później,
czyli 22 stycznia wypada Dzień
Dziadka (w 2022 będzie to
sobota). W dzień ten wnuczkowie
składają życzenia dziadkom oraz
babciom. Nie zapomnijcie!

Prezenty dla babci i dziadka
mogą być najróżniejsze. Dla
babci można kupić np. piękny
bukiet kwiatów, ciekawą książkę,
słodycze. Dla dziadka np. kubek
albo również słodycze. Jednak
najlepszym prezentem jest
laurka, rysunek, bądź jakaś
ozdoba do domu wykonana
własnoręcznie. Warto poświęcić 
chwilę, aby zobaczyć uśmiech
na ich twarzy.
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Dzień Spaghetti
Najwięcej, bo aż 28 kilogramów na głowę zjadają
Włosi, oni też są największym producentem
makaronu – ponad 3 mln ton rocznie. „Jedząc
spaghetti, nie odczuwa się samotności i człowieka nie
nachodzą żadne czarne, czy głupie myśli” – pisał
amerykański satyryk Charles Morley. 4 stycznia
obchodzone jest święto spaghetti. To wciąż
najbardziej popularny i doceniany rodzaj włoskiego
makaronu na całym świecie. Nic więc dziwnego, że w
Ameryce właśnie 4 stycznia wypada Narodowy Dzień
Spaghetti. 

11 stycznia obchodzimy Światowy Dzień
Wegetarian. W Polsce jest coraz więcej
chętnych na tego typu dietę i styl
życia. Wegetarianizm to nie tylko
odstawienie mięsa z powodów
ideologicznych, ale też zdrowe podejście
do żywienia, bo metoda przynosi wiele
korzyści zdrowotnych. Spotykamy więcej
ludzi, którzy chcą jeść śniadania, obiady i
kolacje bez mięsa, a zamiast mięsa jedzą, 
 np warzywa, owoce. Zatem smacznego!

                  Natalia Kozub i Jakub Cenda

    W 2022 roku Światowy Dzień
Śniegu przypada na 16 stycznia w
niedzielę. Światowy Dzień Śniegu jest
jedną z części specjalnej Kampanii
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej,
która organizowana jest pod hasłem
„Bring Children to the Snow".
     W ten dzień pójdź ze znajomymi na
sanki, ulep bałwana, zrób aniołka na
śniegu, zrób bitwę na śnieżki ze
znajomymi. Podziwiaj piękne widoki i
ciesz się zimą. O ile będzie...śnieg:)

                  Nietypowe styczniowe święta                                                               
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                        Święto Trzech Króli!!!! 
                                                            
                                             
                                                                                                                                                   Amelia i Zuzanna 

    ,, I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od
wschodu przybyli... "  Święto Trzech Króli
to coroczna chrześcijańska tradycja,
obchodzona 6 stycznia. Jest to święto
religijne i tego dnia nakazane jest
uczestniczyć we Mszy Świętej. Według
tradycji  trzej królowie to osoby, które miały
podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć
do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa ze
wschodu Europy a dokładnie z
ziemi chaldejskiej, czyli z Babilonu i
przekazać mu dary. Dlatego nazywani są
Mędrcami ze Wschodu. Tradycyjnie
uznawani są za świętych w katolicyzmie,
prawosławiu oraz w starożytnych kościołach
na wschodzie. Tradycją jest również pisanie
po Mszy świętej na drzwiach domu znaków:
K+M+B=2022- rok podajemy obecny. Jest to
symbol wypisywany z okazji uroczystości
Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego
Świętem Trzech Króli.  Oznacza
błogosławieństwo dla domu i jego ochronę
przed złem.  Z kościoła oprócz kredy,
przynosimy również kadzidło, którym należy
okadzić wszystkie pomieszczenia domowe.
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                                TOP 10 GIER!

Chyba każdy z nas gra w jakieś gry m. in.
Minecraft, Gta V, World of Tanks itd. Ta
strona będzie przedstawiać TOP 10, czyli
wybrane przeze mnie 10 najlepszych
produktów z danej dziedziny. W tym
numerze TOP 10 najlepszych gier w
styczniu.
1 miejsce: FIVE NIGHTS AT FREDDY'S
SECURITY BREACH
2 miejsce: Battlefield 2042 
3 miejsce: Poppy Playtime
4 miejsce: Forza horizon 5 
5 miejsce: Minecraft
6 miejsce: Far Cry 6
7 miejsce: Euro truck simulator 2
8 miejsce: Counter Strike Global
Offensive
9 miejsce: Halo Infinite
10 miejsce: Roblox

.
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Ferie zimowe
Karolina Rafalska

Ferie zimowe to czas, na który czekają wszystkie
dzieci. Marzą nie tylko o dwóch tygodniach
wolnych od nauki, ale także o sankach, łyżwach,
jeździe na nartach i lepieniu bałwana. Jeśli
spadnie śnieg, to już połowa sukcesu. Gorzej jeśli
pogoda jest raczej jesienna. Ale zawsze można
robić coś ciekawego np. grać w gry planszowe,
czytać książki, oglądać interesujące filmy, zrobić
coś, na co nie mieliśmy do tej pory czasu z
powodu obowiązków szkolnych.

W ferie nie tylko siedzimy w domu, ale także 
wychodzimy na dwór, aby uprawiać różne sporty.
A sportów zimowych jest wiele: np.
snowboarding, saneczkarstwo, bobsleje, skeleton,
hokej na lodzie, narciarstwo i wiele innych.
Najpopularniejszymi sportami jest saneczkarstwo,
narciarstwo i  snowboarding. 
Są też nietypowe sporty, takie jak jazda na
rowerze z nietypowymi kołami po śniegu,
ślizganie bojerem, bieganie na nartach i strzelanie,
wyścig ''łopat", biegi narciarskie, szachy na
lodzie, surfing na nartach lub desce, śnieżne polo
oraz rakiety śnieżne i bieganie. 

Dobrym sposobem na nudę w ferie są wyjazdy.
Najpopularniejsze miejsca wypoczynku zimowego
to:
- Karpacz,
-Zakopane,
-Szczyrk,
-Korbielów,
Tak aktywny wypoczynek jest dobrym pomysłem
na spędzenie wolnego czasu z rodziną. Na pewno
wpłynie na nas pozytywnie i zmotywuje nas do
nauki po tej przerwie. W domu czy na wyjeździe –
życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku!

K.R

K.R
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                            Wyłowione z sieci


	Święto dziadków rokrocznie przypada w drugiej połowie stycznia - dokładnie 21 stycznia jest Dzień Babci (w 2022 będzie to piątek), a zaledwie dzień później, czyli 22 stycznia wypada Dzień Dziadka (w 2022 będzie to sobota). W dzień ten wnuczkowie składają życzenia dziadkom oraz babciom. Nie zapomnijcie!
	Prezenty dla babci i dziadka mogą być najróżniejsze. Dla babci można kupić np. piękny bukiet kwiatów, ciekawą książkę, słodycze. Dla dziadka np. kubek albo również słodycze. Jednak najlepszym prezentem jest laurka, rysunek, bądź jakaś ozdoba do domu wykonana własnoręcznie. Warto poświęcić  chwilę, aby zobaczyć uśmiech na ich twarzy.
	W 2022 roku Światowy Dzień Śniegu przypada na 16 stycznia w niedzielę. Światowy Dzień Śniegu jest jedną z części specjalnej Kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, która organizowana jest pod hasłem „Bring Children to the Snow".      W ten dzień pójdź ze znajomymi na sanki, ulep bałwana, zrób aniołka na śniegu, zrób bitwę na śnieżki ze znajomymi. Podziwiaj piękne widoki i ciesz się zimą. O ile będzie...śnieg:)
	11 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Wegetarian. W Polsce jest coraz więcej chętnych na tego typu dietę i styl życia. Wegetarianizm to nie tylko odstawienie mięsa z powodów ideologicznych, ale też zdrowe podejście do żywienia, bo metoda przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Spotykamy więcej ludzi, którzy chcą jeść śniadania, obiady i kolacje bez mięsa, a zamiast mięsa jedzą,   np warzywa, owoce. Zatem smacznego!
	Natalia Kozub i Jakub Cenda

	Święto Trzech Króli!!!!
	,, I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli... "  Święto Trzech Króli to coroczna chrześcijańska tradycja, obchodzona 6 stycznia. Jest to święto religijne i tego dnia nakazane jest uczestniczyć we Mszy Świętej. Według tradycji  trzej królowie to osoby, które miały podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa ze wschodu Europy a dokładnie z ziemi chaldejskiej, czyli z Babilonu i przekazać mu dary. Dlatego nazywani są Mędrcami ze Wschodu. Tradycyjnie uznawani są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz w starożytnych kościołach na wschodzie. Tradycją jest również pisanie po Mszy świętej na drzwiach domu znaków: K+M+B=2022- rok podajemy obecny. Jest to symbol wypisywany z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego Świętem Trzech Króli.  Oznacza błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.  Z kościoła oprócz kredy, przynosimy również kadzidło, którym należy okadzić wszystkie pomieszczenia domowe.

	TOP 10 GIER!
	Chyba każdy z nas gra w jakieś gry m. in. Minecraft, Gta V, World of Tanks itd. Ta strona będzie przedstawiać TOP 10, czyli wybrane przeze mnie 10 najlepszych produktów z danej dziedziny. W tym numerze TOP 10 najlepszych gier w styczniu. 1 miejsce: FIVE NIGHTS AT FREDDY'S SECURITY BREACH 2 miejsce: Battlefield 2042  3 miejsce: Poppy Playtime 4 miejsce: Forza horizon 5  5 miejsce: Minecraft 6 miejsce: Far Cry 6 7 miejsce: Euro truck simulator 2 8 miejsce: Counter Strike Global Offensive 9 miejsce: Halo Infinite 10 miejsce: Roblox

	Ferie zimowe
	Ferie zimowe to czas, na który czekają wszystkie dzieci. Marzą nie tylko o dwóch tygodniach wolnych od nauki, ale także o sankach, łyżwach, jeździe na nartach i lepieniu bałwana. Jeśli spadnie śnieg, to już połowa sukcesu. Gorzej jeśli pogoda jest raczej jesienna. Ale zawsze można robić coś ciekawego np. grać w gry planszowe, czytać książki, oglądać interesujące filmy, zrobić coś, na co nie mieliśmy do tej pory czasu z powodu obowiązków szkolnych.
	W ferie nie tylko siedzimy w domu, ale także  wychodzimy na dwór, aby uprawiać różne sporty. A sportów zimowych jest wiele: np. snowboarding, saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na lodzie, narciarstwo i wiele innych. Najpopularniejszymi sportami jest saneczkarstwo, narciarstwo i  snowboarding.  Są też nietypowe sporty, takie jak jazda na rowerze z nietypowymi kołami po śniegu, ślizganie bojerem, bieganie na nartach i strzelanie, wyścig ''łopat", biegi narciarskie, szachy na lodzie, surfing na nartach lub desce, śnieżne polo oraz rakiety śnieżne i bieganie.
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