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Szkolne halo

Spotkanie wigilijne w klasie 2c gimnazjum

... Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb Biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie...
Cyprian Kamil Norwid

Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza gdy
białe i śnieżne. Obchodzone od IV wieku jako święto
liturgiczne w dniu 25 grudnia jest raczej symboliczną
datą upamiętniającą narodziny Jezusa, gdyż faktyczna
data Jego urodzin nie jest znana. Poprzedza je
czterotygodniowy Adwent zakończony Wigilią i
Pasterką.
W okresie średniowiecza obchodzone hucznie i wesoło, z czasem radości zaczęła
towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na temat życia jako ziemskiej pielgrzymki w
drodze do zbawienia. W XVII wieku zaczęła kształtować się tradycja jaką znamy
do dziś. Składają się na nią spotkania z rodziną przy wspólnych stołach, zwłaszcza
wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka, składanie sobie życzeń,
obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd. W głównej
mierze jest to święto rodzinne, ale do pięknej tradycji należy obecność na stole
pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa.

Opłatek (łac. oblatum -dar ofiarny) - to
cieniutki arkusik ciasta z mąki zmieszanej z
wodą, kiedyś odlewany, dziś wypiekany w
specjalnych grawerach. Od polowy XII
wieku stał się pieczywem liturgicznym,
dziś znamy go jako hostię, opłatek
ornamentowany o okrągłym kształcie i
średnicy od 29 do 145 mm, spożywany
podczas mszy i podawany jako komunikat.
Od XVIII wieku opłatek stał się sacrum,
symbolem jedności chrześcijańskiej i
pojednania, przełamanie się nim ma
kruszyć zło. Jest to tradycja polska, a
wywodzi się ze starochrześcijańskich
obrządków składania chleba ofiarnego na
ołtarzach i dzielenia się poświęconymi
chlebkami podczas Mszy świętej. Do dziś
do polskiej tradycji wigilijnej należy
dzielenie się opłatkiem i jednoczesne
składanie sobie życzeń. Rozpoczyna osoba
najstarsza i najgodniejsza przy stole, łamiąc się po kolei ze wszystkimi według
starszeństwa i godności, później dzielą się pozostałe osoby. Według obyczaju, ktoś,
kto przełamał się opłatkiem w wigilijny wieczór, miał też nie zaznać niedostatku przez
następny rok i mieć wystarczającą ilość chleba, by móc się nim dzielić z innymi. W
wigilijny
wieczór
opłatek
dostają
też
domowe
zwierzęta.
Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie
w III wieku, około 270 roku, w mieście Patara,
w kupieckiej, dość bogatej rodzinie. Poświecił
swoje życie kapłaństwu i doszedł do godności
biskupiej. Do dziś pamięta się go jako
człowieka o wielkim sercu, niosącego pomoc
potrzebującym, dla których wyzbył się całego
swego majątku. Pomoc niósł w sposób bardzo
dyskretny, często anonimowo, a szczególnie
ciepłe uczucia miał dla dzieci, które chętnie
obdarzał upominkami. Miłosierdziem otaczał

chorych i upośledzonych, a nawet skazańców i więźniów, wstawiając się
za nimi u władz. Sam tez nie uniknął prześladowań, które za panowania
cesarza Dioklecjana na przełomie III i IV wieku spadły na Kościół i
ustąpiły dopiero po legalizacji chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna w 313 roku.
Święty Mikołaj zmarł w 350 roku, a jego relikwie znajdują się w Bari. Na wieczna
pamiątkę jego dobroci powstał zwyczaj obdarowywania się prezentami w dniu jego
liturgicznego wspomnienia. Święty Mikołaj przedstawiany był zazwyczaj w stroju
biskupim, w mitrze na głowie i z pastorałem w dłoni. Kiedyś do polskich dzieci
przychodził w towarzystwie anioła
rozdającego grzecznym dzieciom słodycze
i diabła wręczającego rózgi tym mniej
grzecznym. Dziś kojarzony jest z postacią
siwobrodego wesołego starca, który w
towarzystwie elfów objeżdża świat
saniami zaprzężonymi w dziewięć
reniferów.
Szopka - budowę pierwszej szopki
przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu,
który jakoby miał ją ustawić na leśnej
polanie. Szopka zawierała figury
bohaterów wigilijnych a towarzyszyły im
żywe zwierzęta. Przedsięwzięcie znalazło
naśladowców i dało początek nowemu
zwyczajowi. Rozpowszechniły go zakony franciszkańskie. Na
wzór pierwszej szopki powstawały kolejne, urozmaicane
coraz liczniejszymi figurami, często ruchomymi.
Szopki krakowskie pochodzą z XIX wieku. Rękodzieła
krakowskich rzemieślników były sceną kukiełkowych
widowisk, najczęściej oparte na wzorach krakowskiej
architektury, Kościele Mariackim, Wawelu czy Barbakanie. Z
czasem ich tworzenie stało się sztuką. Do dziś urządzane są
konkursy na najpiękniejszą. Odbywa się to na krakowskim
rynku, pod pomnikiem Adama Mickiewicza.
Oprac. B. K. 

W blasku wigilijnych świec...
Za snem, za jawą, za westchnieniem rodziła się Wigilia...
T. Kubiak

Wigilia dla większości z nas to najpiękniejszy i najbardziej wzruszający wieczór
w roku. Zgodnie z wielowiekową tradycją obchodzimy go niezwykle uroczyście,
pamiętając o wszystkich związanych z nim obyczajach i... przesądach.

Z pewnością każdy z nas przechowuje w pamięci własny obraz
najpiękniejszej wieczerzy wigilijnej... Uczniowie ZSO im. Jana Kilińskiego w
Mogielnicy także zapragnęli godnie uczcić nadchodzące święta. Już kolejny raz
przygotowali dla swych pedagogów oraz zaproszonych gości oryginalne Jasełka. W
tym roku nosiły one tytuł Odnaleźć Boga i zawierały wiele nawiązań do czasów nam
współczesnych.

W każdym domu baśniowo przystrojona choinka roztacza swój magiczny blask.
Podczas wigilijnej wieczerzy gromadzimy się wokół stołu nakrytego białym obrusem,
dzielimy się kruchym opłatkiem, składamy sobie wzajemnie życzenia, czekamy z
podnieceniem na prezenty, wspólnie kolędujemy czekając na pasterkę. Każda Wigilia
ma swój niepowtarzalny charakter. To naprawdę wspaniałe chwile, które po latach
stają się cennym wspomnieniem. Maria Dąbrowska pisała niegdyś:
(...) Na wielkim stole były porozstawiane misy, a na nich piętrzyły się jabłka, orzechy i
pierniki. Musiała być porcja dla każdego (...) Wszyscy się cisnęli, żeby się przełamać
opłatkiem. (...) Do wieczerzy dzieci dostawały słodkiego, muszkatołowego wina i
prosiły o jeszcze. W końcu zjawiały się bakalie - sen całego roku. Duże włoskie
orzechy jedliśmy z miodem, a małymi laskowymi graliśmy z ojcem w cetno i licho...

Żyjemy w świecie konfliktów, bezradni wobec problemów, które nas przytłaczają.
Zagubieni w codzienności często zapominamy o tym, co posiada prawdziwą wartość, o
tym, co nadaje sens naszemu istnieniu. To dobrze, że adwent i najpiękniejsze w całym
roku święta pozwalają na wewnętrzne wyciszenie, skłaniają do zastanowienia: Do
czego dążymy? Co chcemy osiągnąć? Czego potrzebujemy do szczęścia? Co jest dla
nas najważniejsze?

Program zaprezentowany przez młodzież ZSO wprowadził uczestników spotkania
w uroczystą świąteczną atmosferę. Otoczeni ciepłym blaskiem wigilijnych świec,
urzeczeni nieprzemijającym pięknem kolęd poczuliśmy się naprawdę wyjątkowo.
Mądre słowa płynące ze szkolnej sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku z taką
dziecinną
ufnością
czekamy
na
Boże
Narodzenie.
Jakże prostą i jasną odpowiedź podsuwa Anselm Grun, pisząc:
Narodziny Jezusa w betlejemskiej stajence wzbudzają w każdym z nas tęsknotę za
bardziej ludzkim światem, w którym miłość jest silniejsza od nienawiści, a światło
rozprasza ciemność. Narodziny Jezusa są obietnicą, że nie wszystko zostanie po
staremu, że Bóg dokona w tym świecie czegoś nowego, że odnowi świat dzięki miłości
(...).

Po części artystycznej uroczystości p. dyrektor Dariusz Sańpruch podziękował
młodym artystom oraz ich opiekunom (p. dyrektor Urszuli Tomali-Kujat, p. dyrektor
Jolancie Tomczyk, p. Marioli Kuźmie, p. Annie Woźnicy, p. Marii Lenart,
p. Mirosławie Koperskiej, p. Jolancie Ścisłowskiej) za przygotowanie interesującej
akademii. Dyrektor nie zapomniał także o życzeniach dla uczniów, nauczycieli oraz
gości, którzy przybyli na naszą uroczystość.

Szkolną Wigilię zakończyły życzenia, które w imieniu wszystkich uczniów złożyli
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Wśród zaproszonych nie zabrakło: Burmistrza G. i M. Mogielnica –
p. Sławomira Chmielewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy – p. Wiesława
Wilewskiego, licznej reprezentacji radnych, emerytowanych nauczycieli szkoły oraz
rodziców uczniów, z Przewodniczącym Rady Rodziców – p. Robertem Krawczykiem
– na czele.
Pan burmistrz wyraził swoją wdzięczność za zaproszenie na Jasełka i skierował
do zebranych ciepłe słowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dyrektor Szkoły wręczył nagrody książkowe uczestnikom Konkursu na
najładniejszą szopkę. Pierwsze miejsce przypadło w udziale uczennicy klasy IId
gimnazjum – Natalii Muszyńskiej, drugie miejsce zajął uczeń klasy IIe gimnazjum –
Krzysztof Stępniewski, na trzecią nagrodę zasłużył uczeń klasy Ib gimnazjum – Jakub
Orlik. Pozostali autorzy szopek otrzymali wyróżnienia. Dyrekcja szkoły zadbała o
upominki dla wszystkich „architektów” – piękne albumy o tematyce przyrodniczej.

Podobnie jak rok temu grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz zaproszeni
goście symbolicznie podzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do wspólnej
wieczerzy. Na stole królowały ryby i pierogi z grzybami. Towarzyszyły nam
najpiękniejsze polskie kolędy. Tradycja – rzecz święta
(em)

Kiedy

A to ciekawe

Kiedy nasza mama
zapala lampki na choince,
dom staje się
świąteczną
latarnią,
która
pokazuje drogę
w ciemności.

Boże Narodzenie to niewątpliwie najpiękniejsze święto w roku. Wszyscy lubimy
dostawać prezenty, spotykać się z rodziną czy chociaż troszkę poleniuchować. Jednak
Boże Narodzenie to także święto, z którym wiąże się mnóstwo tradycji, zwyczajów czy
przesądów.
Wigilia rozpoczyna Święta
Bożego Narodzenia. Kiedy po
długich przygotowaniach
sprzątaniu, gotowaniu i
ubieraniu choinki możemy
zasiąść do wieczerzy wigilijnej,
powinniśmy zastosować się do
tradycji z nią związanych.

Kiedy nasza mama
kładzie prezenty
pod zielonym drzewkiem,
czujemy się
jak małe
dzieci,
oczarowane
niepojętą tajemnicą
Bożego Narodzenia.

Pierwsza gwiazdka - znak rozpoczęcia uroczystej kolacji

Kiedy nasza mama
trzyma w swych rękach
biały opłatek,
odłamujemy
z niego
małe kawałki
dobra
i przekazujemy
je innym.

Czytanie fragmentu Biblii
mówiącego o
narodzinach Jezusa
Dzielenie się opłatkiem
bądź chlebem
Parzysta liczba potraw
wigilijnych ( najczęściej
jest ich 12)

(*)

Spróbowanie każdej z
potraw zapewnia ich
dostatek w zbliżającym się roku
Adam Setkowicz Strojenie choinki
Puste miejsce przy stole przeznaczone dla niespodziewanego gościa

Wspólne udanie się o
północy na Pasterkę
Prezenty pod choinką
Kilka przesądów
W wigilijnym dniu nie
wolno szyć ani tkać –
przywołuje to złe duchy
i nieszczęścia
Jeśli w Wigilię pierwszy
przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna, to szczęście dla tego domu, a jeśli
kobieta – nieszczęście
lub choroba
Podczas wigilijnej
wieczerzy nie należy
dużo mówić ani
przerywać innym, aby w
zbliżającym się roku
uniknąć kłótni i
wyjawiania sekretów
Do wigilijnego stołu
należy siadać według starszeństwa, aby w tej samej kolejności schodzić ze
świata
,,Jak w Wigilię, tak i
przez cały rok”- w
Wigilię powinniśmy
wstać wcześnie i
wykonać jakąś lekką
pracę
Według staropolskiej
tradycji w wigilijną noc
zwierzęta mówią

ludzkim głosem (tego, kto je podsłucha, czeka jednak niechybna śmierć)
,, Jak Gody (staropolskie – Boże Narodzenie) widne – to stodoły ciemne (tzn.
pełne plonów), a jak Gody ciemne – to stodoły widne (tzn. puste)
Wigilia na europejskich stołach
Niemcy. W Niemczech na stole
wigilijnym znajduje się 9
potraw. Najbardziej
charakterystyczne to: sałatka
ziemniaczana, pieczona kiełbasa
z kapustą i strucla drożdżowa z
bakaliami. Pod talerzykiem
kładzie się pieniążek
symbolizujący dostatek na
przyszły rok. W Boże
Narodzenie na obiedzie króluje
gęś faszerowana jabłkami oraz
grzane piwo.
Anglia. W Anglii nie obchodzi
się Wigilii. Mimo to Boże Narodzenie również poprzedzają długotrwałe
przygotowania charakterystycznych potraw. Są to miedzy innymi: indyk
faszerowany, zupa z ostryg, pieczone kiełbaski zawinięte w plastry boczku.
Na deser nie może zabraknąć puddingu, który musi być przygotowany z 13
składników symbolizujących Jezusa i 12 apostołów. Wszystkie składniki
mieszane są w jednym kierunku ze wschodu na zachód, co symbolizuje drogę
Trzech Króli.
Hiszpania. W Hiszpanii w Wigilię nie obowiązuje post. Na stole królują
krewetki, a także pieczone jagnię lub prosię, suszona szynka nazywana
jamón, a także turrón – deser nugatowy z migdałami, orzechami, galaretką i
karmelem. Celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia kończy się 6 stycznia w
Święto Trzech Króli. Wtedy to ulicami przechodzi parada, która obdarowuje
wszystkich słodyczami
Szwecja. Święta w Szwecji nie mogą obejść się bez ryżu z migdałami i
cynamonem, szynki opiekanej w piecu, fasoli z boczkiem, a także gotowanego

dorsza i chleba z imbirem
pieczonym w domu. Całą
wieczerzę wigilijną uwieńcza
lufsik, czyli moczona przez
kilka tygodni w wodzie
suszona
molwa
(gatunek ryby) podana z
beszamelem oraz zapiekanka
ziemniaczana z anchois.
Dania. Na wigilijnym stole
w Danii nie może zabraknąć pieczonego drobiu czy ryżu z owocami i
przyprawami. Do jednego z talerzy wkłada się migdał, kto go znajdzie,
otrzymuje dodatkowy prezent. W Danii jada się także gravalax, czyli łososia
z przyprawami. Często podawana jest także faszerowana gęś lub kaczka.
Grecja. Najważniejszą wigilijną potrawą w Grecji jest Christopsomo, czyli
,,chleb Chrystusa” (jest to okrągły bochenek ozdobiony krzyżem, a także
symbolami długowieczności wykonanymi z ciasta). Tradycyjnymi potrawami
są także m.in. indyk
nadziewany kasztanami i
ryżem, pieczone jagnię,
potrawy wieprzowe. W
wigilijny wieczór jada się
także specjalne ciasteczka:
Melomakarona
–
ciasteczka
nadziewanie
orzechami i maczane w
miodzie, Kourambiades –
ciasteczka
posypane
cukrem pudrem.
Francja. W tym kraju wigilijna wieczerza nie jest celebrowana przez
wszystkich. Jednak organizuje się wystawne przyjęcie 25 grudnia. Na stole we
Francji znajdziemy wtedy: ostrygi, owoce morza, pasztet z gęsich wątróbek,
indyk z kasztanami. W tym dniu jada się także tradycyjne ciasto – une bűche jest to rolada w kształcie kawałka drewna.

Jak widzimy, w każdym kraju Wigilia jest świętowana w inny sposób. Jednak w
każdym państwie chodzi o to, żeby w tym radosnym dniu być z bliskimi.
Kamila Kowalska, Adriana Boba kl. IIa g.

Bombkowy zawrót głowy
W tym roku prawdziwą furorę zrobiły bombki z atłasowej wstążki!
Nasze panie – oczarowane efektownymi ozdobami – same przystąpiły do dzieła
Na zamieszczonych w gazetce fotografiach można obejrzeć niektóre z prac
(p. Elżbiety Nowak, p. Beaty Kotlarz,
p. Edyty Mydłowskiej).
A może i Wy spróbujecie? Zachęcamy i proponujemy Konkurs na najładniejszą
bombkę. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Redakcją Szkolnego Halo.

Prośba Twojego Dziecka
1) Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się
domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
Sejm RP jednogłośnie uchwalił, że rok 2012 będzie Rokiem Janusza Korczaka.

O Korczaku
Henryk Goldszmit (1878 lub 1879 - 1942),
prekursor walki o prawa dziecka, twórca nowoczesnego antyautorytarnego
systemu wychowania, opartego na różnych formach dziecięcego
samorządu; lekarz z wykształcenia i zawodu, pisarz z talentu, wychowawca
i pedagog z powołania i wyboru; w latach 1912-1942 dyrektor
warszawskiego Domu Sierot dla dzieci żydowskich, od 1919
współorganizator Naszego Domu - dla dzieci polskich, wykładowca w
Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, współpracownik wielu pism
i założyciel "Małego Przeglądu", pierwszego czasopisma, redagowanego
wraz z dziećmi, autor popularnych pogadanek radiowych - gadaninek
Starego Doktora. Napisał m.in. "Jak kochać dziecko", "Prawo dziecka do
szacunku", "Króla Maciusia Pierwszego", "Króla Maciusia na wyspie
bezludnej". Mimo szansy opuszczenia getta pozostał ze swymi
podopiecznymi i zginął wraz z nimi wywieziony do obozu zagłady w
Treblince.
http://www.pskorczak.org.pl

2) Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3) Nie bagatelizuj moich złych
nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi
zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w
ogóle możliwe.
4) Nie rób ze mnie większego dziecka,
niż jestem. To sprawia, że przyjmuje
postawę głupio dorosłą.
5) Nie zwracaj mi uwagi przy innych
ludziach, jeśli nie jest to absolutnie
konieczne. O wiele bardziej przejmuję
się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy
w cztery oczy.
6) Nie chroń mnie przed
konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7) Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu
poczuciu wartości.
8) Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim
wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !
9) Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je,
by przyciągnąć twoją uwagę.
10) Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11) Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z
tego wszystkiego nie wychodzi.
12) Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie
zawsze się rozumiemy.

13) Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza
mnie do kłamstwa.
14) Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w
ciebie.
15) Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast
prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16) Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17) Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości
nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za
uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18) Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój
sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19) Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w
tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

Poszerzamy wiedzę
Liczba głosów w Radzie Unii Europejskiej (dane z 2010 roku)
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy – po 29
Polska, Hiszpania – po 27
Rumunia – 14
Holandia – 13
Belgia, Czechy, Grecja, Węgry, Portugalia – po 12
Szwecja, Bułgaria, Austria – po 10
Dania, Słowacja, Finlandia, Irlandia, Litwa – po 7
Łotwa, Słowenia, Cypr, Estonia, Luksemburg – 4
Malta – 3

20) Nie bój się miłości. Nigdy.

Na podst. źródeł internetowych (em)

SKEM

(ah)

Co warto przeczytać

Co ciekawego na ekranie?

Książka pt. „Marker” Robina Cooka to kryminał
medyczny oraz romans. Opowiada o ludziach, którzy są
patologami sądowymi. Pewnego dnia doktor Laurie
Montgomery trafia na bardzo intrygujący przypadek. W
jednym ze szpitali Amer. Care umiera duża grupa ludzi,
którzy
nie wykazywali żadnych komplikacji
chorobowych. Bohaterka uważa więc, że w szpitalu
pojawił się morderca. Nikt jej jednak nie wierzy, prócz
pewnego przystojnego doktora z Manhattan General.
Jednak poparcie w tak trudnej sprawie nie wystarcza, aby zdobyć serce pani patolog.
Ma on bowiem rywala. Powieść jest interesująca, czyta się ją jednym tchem. Polecam
ją z czystym sumieniem.

„ Spisek” to film akcji z 2011 roku, w którym
u boku m. in. Sharon Stone wystąpiła
Weronika Rosati.

Milena Kołodziejczyk kl. 2e

William Dietrich „Piramidy Napoleona”. Młody
Amerykanin, Ethan Gage, obecnie przebywający we Francji,
wygrywa w karty tajemniczy medalion. Jego posiadanie
ściąga na bohatera wiele kłopotów. Ethan jest zmuszony, by
wyruszyć do Egiptu, gdzie będzie starał się rozwiązać
zagadkę dziwnego medalionu. Na swojej drodze napotka
wiele niebezpiecznych przygód.
Nie zabraknie pościgów, wielkich
bitew oraz masońskich tajemnic.
Brandon Sanderson „ Elantris”.
Elantris było niegdyś miastem
bogów, które dziesięć lat temu
nawiedziła choroba – Shaod. Książka opowiada o
przygodach trójki bohaterów. Pierwszy z nich to książę
Raoden, syn władcy Arelonu. Kiedy dotknęła go choroba,
został wygnany do Elantris, gdzie ludzie są nieśmiertelni,
rany się nie goją, serca nie biją.Drugim bohaterem jest gyorn
Hrathen, który ma zamiar obalić króla i przejąć władzę. Przeszkadza mu w tym jednak
Seren – trzecia bohaterka. Jest to jedna z lepszych powieści fantasy, jakie czytałam.
Gorąco polecam.
Marta Michalak kl. 2e

Po śmierci ojca Largo Winch dziedziczy
niewyobrażalną fortunę i stanowisko prezesa
międzynarodowej korporacji. Nikt nie
podejrzewa nawet, że miliarder postanowi
pewnego dnia sprzedać swoje udziały i
poświęcić się działalności humanitarnej. Gdy
jednak czyhający na akcje firmy potężni
konkurenci oskarżą go o dokonanie zbrodni
przeciwko ludzkości, a na jego trop wpadnie
przebiegła agentka Interpolu, Winchowi nie
pozostanie nic innego, jak udać się w
niebezpieczna podróż w poszukiwaniu dowodów swej niewinności. W samo serce
birmańskiej dżungli zawiedzie bohatera intryga,
obfitująca w niezwykłe
pościgi, walki oraz
akrobatyczne wyczyny.

Dla lubiących filmy
taneczne po „ Step up” i „
Streetdance” przyszła pora
na „ Beat the World.
Taniec to moc!” (2011).
40 ekip tanecznych z 20 krajów zmierzy się ze sobą w
drodze na szczyt. Podczas międzynarodowych
mistrzostw tańca „ Beat the World” stawką jest coś znacznie więcej niż puchar, tutaj
można wygrać marzenia i zrealizować największe nadzieje. Jedni żyją, żeby tańczyć,
drudzy tańczą, żeby wygrać. Walka polega nie tylko na rywalizacji tanecznej,
uczestnicy muszą się tez zmierzyć z samymi sobą i własną przeszłością…
S.J.

Pierwsza wycieczka klas IIa,b gimnazjum
15 grudnia klasy IIa, IIb wraz z opiekunami – J. Tomczyk, p. U. Tomalą-Kujat,
p. M. Lenart – udały się na wycieczkę do Warszawy.

Na początku odwiedziliśmy Gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polski. Tam mieliśmy
okazję zapoznać się z historią sejmu w Polsce. Wszystkim do gustu przypadło także
przysłuchiwanie się debacie (na żywo). Mogliśmy posłuchać przemówienia m.in.
Ministra Spraw Zagranicznych p. Radosława Sikorskiego, Przewodniczącego Klubu
Parlamentarnego ,,Ruch Palikota” p. Janusza Palikota, Wicepremiera – p. Waldemara
Pawlaka. Mieliśmy także okazję zobaczyć: Premiera Donalda Tuska,
Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego ,,Sojusz Lewicy Demokratycznej”
p. Leszka Millera, Ministra Finansów p. Jacka Rostkowskiego, Wicemarszałka Sejmu
p. Jerzego Wanderlicha. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Techniki.
Uczestniczyliśmy tam w ciekawych lekcjach : ,,Od Wostocka do Colombii” i ,,Od
dorożki do Mercedesa – historia środków transportu”. Następnie część z nas udała się
na prezentację z biologii (,, Szklana panienka”), gdzie zapoznaliśmy się z budową
naszego organizmu. Pozostali spędzili ten czas w planetarium, a tam mieli okazję
pooglądać nocne niebo i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o gwiazdach i
planetach.

Po zwiedzeniu muzeum mieliśmy czas na
drobne zakupy przedświąteczne oraz posiłek w
CH Złote Tarasy. Na koniec
wycieczki
obejrzeliśmy film pt. ,,Listy do M.” .
Wspaniała gra aktorska znakomitych polskich
aktorów (pojawili się m.in. Tomasz Karolak,
Maciej Stuhr , Piotr Adamczyk, Roma
Gąsiorowska, Agnieszka Dygant ), zabawne
kwestie bohaterów, ciekawa scenografia
sprawiły, że wreszcie ogarnął nas świąteczny
nastrój.
Ten wyjazd z całą pewnością możemy zaliczyć do udanych i bardzo dziękujemy
naszym wychowawcom za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki

Kamila Kowalska, Adriana Boba kl. 2a gimnazjum

Co oznacza moje imię?

Ciekawostki z najbliższej okolicy

Mikołaj - imię męskie pochodzące z języka
greckiego. Jest imieniem powstałym ze złożenia 2
rzeczowników níke – zwycięstwo oraz laós – lud, w
brzmieniu Nikólaos. Z
czasem przeszło do języka
łacińskiego i w tej formie
Nicolaus trafiło do Polski w
XII wieku, a najpóźniej w
XIV wieku przyjęło postać używaną do dziś.

W okresie
świątecznym
przy klasztorze
OO Kapucynów
w Nowym
Mieście nad Pilicą
można było
zobaczyć żywą
szopkę. Oprócz
tradycyjnych figur
Matki Bożej,
Józefa i
Dzieciątka, na
odwiedzających
czekała
niespodzianka – osiołek o wdzięcznym imieniu Rodzynek, 4 owieczki i 4 kózki. Cała 9
to żywe zwierzęta, które chętnie przychodzili oglądać (a czasem i pod okiem
opiekunów dokarmić) zarówno dorośli, jak i dzieci. Tym, którzy nie mieli okazji
zobaczyć, muszą wystarczyć fotki.
(ah)

Adam – imię męskie, którego pochodzenie wciąż nie zostało
ustalone w sposób bezsporny. W języku hebrajskim adam
oznacza ludzie i jest spokrewnione z adhamah, czyli ziemia.
Kiedyś uważano, że Adam pierwotnie oznaczało kolor
czerwony, co miało nawiązywać do barwy gliny, z której miał zostać ulepiony.
Bardziej wiarygodna wydaje się być wersja wywodząca to imię z języka Sumerów, w
którym ada – mu równa się mój ojciec, języka akadyjskiego, gdzie ad – mu oznacza
narodzenie lub dziecko, ewentualnie arabskiego
adama – łączyć się. Najbardziej popularnym jest
jednak przypuszczenie, wiążące to imię z
hebrajskim
adhamah
(ziemia).
Bardzo
prawdopodobne wydaje się być, że nasz Adam,
to p ierwotnie określenie rolnika.
Ewa – imię żeńskie pochodzące z języka
hebrajskiego, w którym havvāh znaczyło dająca
życie, rodząca, matka. Z greckiego przekładu
Biblii zostało przejęte do języka łacińskiego w
formie Eva. Bywa, że imię to wywodzi się z arabskiego hayya – wąż, ale
przypuszczenie to nie cieszy się zbytnią popularnością. W źródłach polskich Ewa
pojawia się około połowy XIII wieku.
[J.Grzeń, Słownik imion, Warszawa 2002]
(ah)
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