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          Mikołajki 

Sylwester.. ♥ Nowy
Rok! 

Witamy! Nareszcie długo
oczekiwana zima... i Święta
Bożego Narodzenia! :)

Mikołajki-
zeświecczona
nazwa dnia
Świętego Mikołaja
obchodzonego 6
grudnia. W Polsce 
celebrowana na
cześć świętego
biskupa Mikołaja z
Miry. 
Obecność
Świętego Mikołaja
zapowiada
nadejście świąt
Bożego
Narodzenia. 

Święta Bożego
Narodzenia w
Polsce -
Narodzenie
Pańskie  w tradycji
chrześcijańskiej –
święto
upamiętniające  
Narodziny
Chrystusa. Jest to
stała uroczystość
liturgiczna
 obchodzona
dnia 25.12. 

 W niektórych
Kościołach
chrześcijańskich
Święta Bożego
Narodzenia
zaczynają się od
dnia
poprzedzającego
rocznicę narodzin
Jezusa –
Wigilii (wieczór
24 grudnia), zwanej
w Polsce
regionalnie
 Gwiazdką. 

 W  większości
rodzin jest
obchodzone jako
święto gromadzące
wielu krewnych.
Typowymi
atrybutami są:
opłatek
kolędy
choinka
prezenty 
i wiele więcej! 
Już dziś życzymy
Wam Wesołych
Świąt! :) 

Sylwester – wigilia
Nowego Roku, noc
 31 grudnia. W
kościele katolickim –
wspomnienie
liturgiczne papieża
Sylwestra I.
1 stycznia, kiedy to
świętuje się koniec
starego roku i
początek nowego,
stanowi okres
hucznych zabaw i
bali, toastów,
sztucznych ogni,
petard. 
      

Młodzież najchętniej
wybiera się na
jakieś dyskoteki lub
spędza ten dzień w
gronie znajomych. 
PRZYPOMINAMY
O KONKURSIE! :D 
Następna gazetka
już niebawem w
Nowym Roku:).

.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
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     Kosmiczny
      Sylwester

   Renifer Rudolf      Życzenia na
Boże Narodzenie

.

                         ZIMOWE CO NIECO
                                                                     Jolanta Rajtko

Gdy swój prezent
rozpakujesz,
wnet się mile oczarujesz.
Opłatkiem się podzielimy
i życzenia sobie złożymy.
Kolędy piękne zaśpiewamy
i jednocześnie się wszyscy
zżywamy.
Dlatego Wam życzę tych
świąt uroku
i wielkich sukcesów w
nadchodzącym roku.

O Ziemio moja, zrób sobie
przerwę tak, jak Ty możesz
okrążyć Słońce, jak?! W
Sylwester kończysz okrążenie to,
to okrążenie i wycieczkę tą. 
1 stycznia znów zaczniesz się
męczyć, ale ze Słońcem zawsze
zwyciężysz. Dziękuje Ci Ziemio,
że mogę tu żyć, mogę być
szczupła i mogę tyć, mogę być
mała i zwiększać się, bo ja tak
bardzo kocham Cię!
Sylwester to niezwykły czas
i z pewnością wzruszy Nas!!!

Renifer Rudolf już grzeje kopyta, 
Mikołaj w biegu prezenty chwyta.
Już Mikołaj grzeje sanie,
czego pragniesz niech się stanie.
Każde z marzeń skrytych w głębi,
Święty Dziadek może spełni. 
Niech wszystkie smutki wnet pójdą
w kąt,
Mikołaj wszystkim dzieciom życzy
Wesołych Świąt!

           
          WESOŁYCH  ŚWIĄT
!!!

.
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 Zakątki świata       Laponia

Św. Mikołaj

Laponia – region w północnej
Europie, obejmujący swoim
zasięgiem Półwysep Kolski w Rosji
oraz północne tereny trzech państw
nordyckich : Finlandii,Szwecji i
Norwegii. Zajmuje obszar ok. 380
000 km². Rdzenną ludnością kraju
są Lapończycy, których populację
szacuje się na około 60-90 tys.
osób. Obecnie stanowią oni
mniejszość wśród mieszkańców
Laponii. Laponia jest największą i
jedną z ostatnich krain.

Laponia to miejsce pełne niezwykłych atrakcji, idealne dla osób
ceniących sobie spokój, przestrzeń i niepowtarzalną atmosferę.
Czego nie można przegapić? Laponia rozciąga na olbrzymim obszarze
za kręgiem polarnym na terenie Finlandii, Norwegii, Szwecji i Rosji.
Zachwyca surowymi krajobrazami, dziewiczą przyrodą i zimowymi
atrakcjami, jakich nie ma nigdzie indziej.

 W Laponi warto zobaczyć zorze polarne. Spektakl kolorowych
świateł na północnym niebie.
  Z pewnością warto wybrać się na przejażdżkę saniami – do
dyspozycji są zaprzęgi ciągnięte przez renifery, czy też piękne psy
husky.
Możemy też podziwiać wspaniałe rzeźby z lodu, a jeśli nie brak nam
pieniędzy, także zatrzymać się w jednym z niezwykłych, lodowych
hoteli.

Czy wierzycie w Mikołaja ?
Rovaniemi – miasteczko, w
którym rzekomo mieszka Święty
Mikołaj. Dzieci są zachwycone
bogactwem prezentów, reniferami
oraz wszystkim, co związane z
gwiazdkowymi zwyczajami. Kto
wie może ten niezwykły pan
istnieje, przynajmniej w naszej
wyobraźni.

Zuza

.

..
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Biegun północny

Biegun północny – najbardziej
wysunięty na północ punkt na
Ziemi. Można go definiować na
cztery różne sposoby, jednak tylko
dwa z nich są powszechnie
używane. Wszystkie definicje mają
jedną cechę wspólną – każda
umiejscawia biegun na Oceanie
Arktycznym.Biegun jest nazywany
,,osią ziemską"

Biegun północny - magiczne
miejsce, przyciągające od lat swoją
tajemniczością i niedostępnością.
Pomimo skrajnych, wyjątkowo
trudnych warunków życia w tym
rejonie, wielu śmiałków stawiało mu
czoła. Niektórzy poświęcili
biegunowi i w ogóle Arktyce swoje
życie. Co kryje się daleko na
północy? Czy w ogóle można tam
dotrzeć? A jeżeli tak, to za jaką
cenę?

                                       Zwierzęta
Jak wiadomo, gra toczy sie na terenie Bieguna Północnego. Cóż, trochę
śmiesznie wyglądałoby spotkanie niedźwiedzia polarnego z żyrafą. Z tego
też powodu podaję tutaj najbardziej znane zwierzęta zamieszkujące teren
Bieguna Północnego:

niedźwiedź polarny
karibu 
lis polarny
wilk polarny
zając bielak
foka
puchacz śnieżny

Zorza polarna (Aurora borealis,
aurora australis) – zjawisko 
świetlne obserwowane w górnej
atmosferze w pobliżu biegunów 
magnetycznych planety, która
posiada silne pole magnetyczne o
charakterze dipolowym. Na Ziemi
zorze występują na wysokich
szerokościach geograficznych
głównie za kołami podbiegunowymi,
chociaż w sprzyjających
warunkach bywają widoczne nawet
w okolicach 50.

....

Zuza /

.

.... .

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
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Ren

                                   Renifer

Renifer – ssak z rodziny jeleniowatych,
zamieszkujący arktyczną tundrę i
lasotundrę w Eurazji i Ameryce Północnej. Dla
podgatunków północnoamerykańskich stosuje się
nazwę karibu. Długość ciała samicy (łani) wynosi
około 162-205 cm, a masa ciała od 60 do 170 kg.
Natomiast samiec (byk) waży od 100 do 318 kg.
Długość jego ciała wynosi od 180 do 214 cm.
Wysokość w barkach obu płci dochodzi do 130 cm.
Ma gęste owłosienie, z długą grzywą na szyi.
Wyjątkowo gęsta sierść chroni przed mrozem. Pysk
również jest owłosiony, co zapewnia ochronę przed
zimnem podczas żerowania w śniegu. Latem futro
reniferów przybiera kolor szarobrązowy, zimą białawy.

      TEN RENIFER PODĄŻA ZA MODĄ.
               SPÓJRZCIE NA JEGO KOKARDKĘ !

Słodziaśne zwierzaki ;3

Puczaczek

                            Sowa śnieżna

Sowa śnieżna, puchacz śnieżny to gatunek dużego
ptaka drapieżnego z rodziny
puszczytykowatych. Został dwukrotnie opisany
naukowo przez Karola Linneusza w dziesiątej edycji
Systema Naturae, w 1758 roku. Zgodnie z zasadami
ICZN, pierwsza nazwa ma priorytet, a druga jest jej
synonimem. 

      TA SÓWKA WYGLĄDA JAKBY SIĘ ŚMIAŁA.

Nikola Trajdos

Nikola Trajdos
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       Robi się filmowo
                         ,,Kraina Lodu''
Walt Disney Animation Studios („Zaplątani”, „Ralph
Demolka”) przedstawia „Krainę lodu”, komedię
przygodową inspirowaną baśnią „Królowa śniegu”
Hansa Christiana Andersena.
Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją
siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo
Arendelle w okowach wiecznej zimy. W
poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff, przed którym
górskie szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego lojalny
renifer-Sven. Podczas misji ocalenia królestwa
przyjaciele zmierzą się z surową pogodą, napotkają
niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego
bałwana o imieniu Olaf. 

                         ,,Ratujmy Mikołaja''
Elf Bernard marzy, aby trafić do elitarnej grupy
naukowców pracujących w tajnym laboratorium
Świętego Mikołaja. Jednak, za sprawą niefortunnego
wynalazku, poczciwy pechowiec niechcący ujawnia
lokalizację laboratorium chciwemu miliarderowi.
Złoczyńca pragnie ukraść sekrety Mikołaja i wejść w
posiadanie magicznej Kuli Czasu, która umożliwia
wręczenie prezentów dzieciom na całym świecie w
zaledwie jedną noc. Jedynym sposobem na
powstrzymanie zła, naprawienie szkód, uratowanie
Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia jest ratunkowa
misja w czasie, która wywołuje całą masę zabawnych
komplikacji. Elfowi towarzyszy renifer.

                       ,,Rysiek Lwie Serce,,
Przezabawna i pełna szalonych przygód opowieść o
dzielnym chłopcu, który chciał być rycerzem, a także o
krokodylu, który nie bardzo chciał być smokiem.
Rysiek od dziecka pragnie być rycerzem, ale w jego
królestwie męstwo i honor zostały zastąpione przez
bezduszne prawo, na którego straży stoi ojciec
chłopca – doradca królowej. Rysiek też ma zostać
prawnikiem, ale w dniu swego wyjazdu do prawniczej
szkoły, ucieka z domu i wyrusza na pełną niezwykłych
przygód wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego
zamku, magicznego miecza i źródła odwagi
niezbędnej, by stać się rycerzem. Wkrótce udowodni
światu, że wszystkie Ryśki to fajne wojaki, zwłaszcza
gdy mają u boku zawadiackie gadziny jak krokodyl
Gustaw z kompleksem smoka. ..

..

.

Zuzia Staśkiewicz.

Zuzia Staśkiewicz.

..
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      LEKCJA

   MATEMATYK

1. Jakie ryby łowi matematyk?
Odp. Sumy
2. Kto wymyślił pożegnania? 
Do zobaczenia! - okulista 
Do usłyszenia! - laryngolog
Jeszcze do Ciebie zajrzę! - chirurg
Jak będziesz mieć problem, to
dzwoń! - psycholog 
Jeszcze się policzymy! -
matematyk

Podczas lekcji...
NAUCZYCIEL: Ostatnia ławka za
drzwi!
UCZEŃ: Dobra, Marek wynosimy
ją.

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w
trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to
zdanie tak, aby było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!

Dlaczego w "Titanicu" obsadzili w
głównej roli Di Caprio? 
ODP. Bo Chuck Norris by
wszystkich uratował.

Czego nie może powiedzieć
ośmiolatek? 
ODP. Że nie oglądał żadnej bajki od
dziesięciu lat. :D

Jak się
nazywa
kukurydza,
która ma
talent
muzyczny?
Odp.
Pop-corn

Co mówi rybak, gdy wchodzi do
stajni?
Odp. O koń.

Bliźniaki wracają ze szkoły i
od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś
konkurs klasowy ,, Czyja
mama jest najpiękniejsza?''.
Wszyscy głosowali na swoje
mamy, a ty dostałaś dwa
głosy...

Nauczyciel języka polskiego
pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika ,,niedziela''?
- Wakacje, proszę pani.

Kiedy dzieci idą spać, sprawdzają
czy pod łóżkiem nie ma potwora.
Kiedy potwór idzie spać, sprawdza
czy pod łóżkiem nie ma Chucka
Norrisa.

Dlaczego powstała epoka
lodowcowa?
Odp. Bo Chuck Norris zjadł
gumę Winter fresh.

:)

:()

:P

Jak się nazywa
żona Oskara?

Odp.Oskarżona

Kinga

Kinga

Kinga
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