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           Z NOWYM ROKIEM - NOWYM KROKIEM

              
             Nasza Redakcja

          
       W numerze: 

Z NOWYM ROKIEM
– NOWYM
KROKIEM – często
brakuje nam sił,
cierpliwości i zapału
do realizacji tego, co
zaplanowaliśmy lub
postanowiliśmy
zrobić. Nowy Rok to 
doskonała okazja do
zupełnie nowego
spojrzenia na siebie i
swoje cele. Życzymy
więc odwagi do
podejmowania
dobrych decyzji, siły i
konsekwencji, by
wytrwać w
postanowieniach
oraz cierpliwości, by
doczekać efektów.
Redakcja INFO
Gadka

   „Nowy     
 Rok”

Dzień taki
jak wczoraj,
taka sama
roku pora.

Czemu więc
dzisiaj

właśnie
na świecie

jakoś
jaśniej?

@ Noworocznie
@ Święto Trzech Króli
@ Dzień Babci i Dziadka
@ Nietypowe styczniowe święta
@ Ferie zimowe
@ Rocznica powstania
styczniowego
@ Wyłowione z sieci
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Redakcja życzy: dużo zdrowia,
szczęścia w nowym roku,
prawdziwych przyjaciół, dobrych
ocen, wiary w lepsze jutro,
chęci do nauki, spokoju, niech
was ominą troski, dużo
wspaniałych wspomnień, niech
wszystkie marzenia Wam się
spełnią!

                                 Noworocznie
                                                                                                                                              Karolina

Najwcześniej nowy rok obchodzi się Republice
Kiribati, o trzynaście godzin wcześniej niż w
Polsce rozpoczynają się tam sylwestrowe
imprezy. W kraju tym znajduje się wioska o nazwie
Polska. Republika Kiribati leży na 33 wyspach
prawie na środku Pacyfiku. 

Najpóźniej nowy rok obchodzi się w
niezamieszkałej Wyspie Baker na Hawajach - aż 13
godzin później niż w Polsce. 
 
W Argentynie wszyscy stoją o północy na lewej
nodze, aby w Nowy Rok wejść prawą nogą. 
Brazylijczycy ubierają się na biało, a Duńczycy
rozbijają talerze o drzwi sąsiadów. W Ameryce
Łacińskiej wychodzi się przed dom z walizkami,
aby zapewnić sobie rok pełen podróży. 
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                                             Trzech Króli
                                                                                                                                                                         NK

     6 stycznia co roku odbywa się święto Trzech
Króli. W roku 2023 to święto przypada w piątek.
Trzech Króli, inaczej Objawienie Pańskie należy do
pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We
wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był
na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a
także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu
Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie
Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się
Boga całemu światu.
    Według chrześcijan Objawienie Pańskie ma swoją
symbolikę, czyli jest pokłonem wobec Boga zarówno
części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw
społecznych oraz narodowych.

    Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła
wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI.
Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z
jałowca, okadzano domy i obejście, co miało
znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed
chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu
poświęconym złotem dotykano całej szyi. 
    Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z
migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku,
zostawał „królem migdałowym”. Był znany także
zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, śpiewali przy tym
kolędy o trzech królach. A przy kościołach stały
stragany, w których sprzedawano kadzidło i kredę.
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         22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka.
Pamiętajmy, aby iść w tym dniu i odwiedzić naszych
dziadków. Spędzić z nimi miło czas, zaparzyć im
pysznej herbatki, porozmawiać z nimi, pomóc w
codziennych obowiązkach, złożyć życzenia, uczcić
ten dzień. Warto pochwalić dziadka za trud, który
wkłada w codzienną pracę, pokazać, że chociaż raz w
roku pamiętamy o rozmowie i podziękowaniach. 

           21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. 
 Zajęci codziennymi obowiązkami zapominamy
często, że trzeba nieco czasu poświęcić babciom.
Dzień Babci jest więc po to, by do babci iść, złożyć jej
życzenia, a przede wszystkim spędzić z nią czas,
którego na co dzień nam brakuje. Pamiętajmy, żeby
21 stycznia iść do babci, ucałować ją i posiedzieć w
jej towarzystwie chociaż chwilę, porozmawiać o tym,
,,co słychać"? Pamiętajmy chociaż tego jednego dnia
w roku o naszych babciach i o tym, aby je docenić i im
podziękować.  

  Na zdjęciu obok przedstawiony został portret babci i 
dziadka. Zrobiony z prostych materiałów, które z
pewnością macie w domu. Możecie wykorzystać ten
pomysł i zrobić dla swoich babć i dziadków taki drobny
upominek. Wystarczy przygotować: kolorowy papier,
troszkę waty i czarny, cienki marker. Napis możecie
wydrukować lub napisać odręcznie markerem - wtedy
więcej wysiłku włożycie w pracę. Zróbcie coś od
siebie, od serca. Najlepsze prezenty to uśmiech i coś
wykonanego własnoręcznie.

              Kochana Babciu, Drogi Dziadku!

              Dzisiaj wszystkie wnuki wspaniałe,
              Te bardzo duże i te całkiem małe,
          W podzięce szepczą dziadkom do uszka,
               Kochamy Was z całego serduszka! 
                               najlepsze życzenia od Redakcji

             
              Nie ma to jak z Babcią i Dziadkiem.
                                                                                                                                                         Amelia i Zuzia
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                                                                    Nietypowe Święta 
                                                                                                                                    Natalia Płusa

Dzień Wegetarian w Polsce jest
obchodzony corocznie 11
stycznia. Nie jest znana geneza
tego święta, ale z roku na rok staje
się ono popularniejsze, do tego
stopnia, że nie niektóre portale
internetowe informują nawet o
obchodach Światowego Dnia
Wegetarian.

 

Międzynarodowy Dzień Przytulania
obchodzimy 21 stycznia. To właśnie tego
dnia święto miało swój początek. W Polsce
Dzień Przytulania świętujemy 24 czerwca –
wypada wtedy Polski Dzień Przytulania.
Międzynarodowy Dzień Przytulania
obchodzony jest już na całym świecie,
ale swoje początki miał w Stanach
Zjednoczonych.

   Obchodzony 14 stycznia Dzień Ukrytej
Miłości powstał z myślą o wszystkich tych, którzy na
co dzień walczą z własną nieśmiałością. To
wyjątkowe święto jest doskonałą okazją do wyrażenia
swoich długo skrywanych względem drugiej osoby
uczuć - nie tylko podczas szczerej rozmowy, ale też
poprzez posłanie szczerego uśmiechu lub wysłanie
niespodzianki od tajemniczego wielbiciela. Taki
prezent nie tylko sprawi komuś przyjemność, ale też
da pretekst do nawiązania konwersacji, wystarczy
bowiem pytanie o to, czy podarunek przypadł do
gustu, by przełamać pierwsze lody w kontaktach z
wybranką czy też wybrankiem.
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Od 30 stycznia do 13 lutego 2023 roku są
ferie zimowe w naszym województwie. To
wyjątkowy czas, kiedy nie chodzimy do
szkoły i mamy czas dla siebie.
Pamiętajmy jednak, aby spędzić je na
świeżym powietrzu, jeśli pogoda na to
pozwoli. Poświęćmy ten czas dla siebie i
bliskich. Nie siedźmy przed komputerami,
skoro mamy tyle czasu na wyjście z
przyjaciółmi. Jednak róbmy to wszystka
bezpiecznie i ,,z głową". Jeśli będziecie
jeździć na nartach, łyżwach czy
snowboardzie nie zapominajcie o kasku.
Najważniejsze jest nasze zdrowie, więc o
nie dbajmy.   

 
Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom,
Nauczycielom oraz pracownikom szkoły
zdrowych i pięknych ferii. Niech ten okres
będzie czasem niezapomnianych wrażeń
oraz wielu ciekawych przeżyć.

    

                              Ferie zimowe
                                                                                                                             Martynka Zakrzewska
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                        Powstanie styczniowe

 Powstanie Styczniowe – polskie powstanie
narodowe  przeciwko Imperium Rosyjskiemu,
ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w
Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy.
Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1
lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864,
zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, .
Królestwo Polskie i ziemie zabrane.
Było największym i najdłużej trwającym polskim
powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem
międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200
bitew i potyczek. Przez oddziały powstania
styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób,
zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym
stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. W niektórych
rejonach ziem zabranych, np. na Żmudzi i
rozrzuconych ośrodkach na Białorusi i w inflantach
Polskich zryw przybrał charakter masowy. Mimo
początkowych sukcesów zakończył się przegraną
powstańców, z których ok. 10-20 tysięcy poległo w
walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na
katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys.
wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały
powstanie z dużą determinacją i okrucieństwem.
Miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom,
były palone, zdarzały się również przypadki rzezi
ludności cywilnej. W tym roku obchodzimy 160.
rocznicę Powstania Styczniowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego
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Wyłowione z sieci
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