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Wszystkim Nauczycielom, Uczniom
i Pracownikom Szkoły życzymy
szczęśliwych, niezapomnianych,
Błogosławionych Świąt i pomyślności
w Nowym Roku!
REDAKCJA
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Oto propozycje filmów na świąteczne
chwile z rodziną:

Holiday
Amanda i Iris zamieniają się domami
na święta Bożego Narodzenia. Jedna więc
trafia do ciasnej chatki pod Londynem, druga
do luksusowej willi w Los Angeles. Obie
uciekają przed zawodami sercowymi i mają
nadzieję, że zmiana scenerii pomoże im
rozwiązać wszystkie problemy. Ciepły i świetnie
zrealizowany film, którego dodatkowym atutem
są piękne wnętrza w dwóch różnych stylach.

Ekspres polarny
Jedyny film animowany w zestawieniu. „Ekspres
polarny” wyreżyserował Robert Zemeckis.
Opowiada historię chłopca powątpiewającego
w magię świąt Bożego Narodzenia. Zostaje on
pasażerem pociągu zmierzającego na biegun
północny do siedziby św. Mikołaja. Niech pozory
was nie zmylą – to nie jest film tylko dla
najmłodszych. Świetnie zrealizowany i bardzo
mądry.

Family Man
Święta to ten czas, kiedy szczególnie silnie
odczuwamy potrzebę bliskości i rodzinnego
ciepła. Jackowi Campbellowi wydaje się,
że
ma wszystko. Jest odnoszącym sukcesem
biznesmanem. Dopiero kiedy z niewyjaśnionych
przyczyn budzi się jako ktoś zupełnie inny – mąż
i ojciec – zaczyna uświadamiać sobie, że jednak
czegoś mu brakuje. A wszystko to z Bożym
Narodzeniem w tle.
Kamil Olejniczak

Chcieć to móc

!

Aktywność i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie sowich pasji
Wpisz,nagród.
aby wprowadzić
owocują wymiernie w postaci
Naszetekst
Koleżanki i Koledzy zostali docenieni.
Gratulacje!
Oto Oni:
STYPENDIUM PREZESA RADY
MINISTRÓW
Marta Graczyk z klasy 3A i Bartosz
Matusiak z klasy 4EA otrzymali
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
za najwyższe wyniki w nauce i
aktywność w szkole w minionym
roku szkolnym 2016/2017.

SEJMIK MŁODZIEŻOWY
6. listopada br. odbył się
konkurs na najlepsze sprawozdanie
z IV lubuskiego Sejmiku
Młodzieżowego, w którym wzięła
udział Dominika Basińska pod
opieką Pana Marcina Kumkę. Nasza
Koleżanka zajęła 3. miejsce
i otrzymała wspaniałe nagrody.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
20. grudnia br. w Naszej Szkole odbyło
się rozstrzygnięcie 4. edycji konkursu
fotograficznego „Magia świąt" .
Uczestnikami konkursu byli Uczniowe:
- Szkół Podstawowych z gminy Zbąszynek
- Gimnazjum w Zbąszynku
- Naszej Szkoły
Laureatami konkursu z Naszej Szkoły
zostali:
1 miejsce : Dorota Gaweł(4AK)
2 miejsce : Bartosz Matysiak(4AK)
3 miejsce : Adam Mielniczuk(1IM1)

Każdy z Was może odnieść sukces!
Powodzenia!

Kamil Olejniczak

SYLWESTROWY PORADNIK
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wprowadzić tekstPlastikowe
Redakcja

kubki zamiast
rodowej porcelany
Jasne, plastikowe naczynia
uchodzą za symbol obciachu.
Jednak domówka to nie najlepszy
czas na prezentowanie
porcelanowej zastawy. Chcąc
uchronić ją przed nieplanowanym
zniszczeniem albo zaoszczędzić
czas, który poświęcilibyśmy na
zmywanie, przeznaczyć
na leczenie po imprezowego złego
samopoczucia, należy zaopatrzyć
się w plastikowe naczynia.

„Please don't stop the music”
Zanim jednak wybierzesz autorską
listę przebojów na wieczór,
sprawdź, przy czym lubią bawić
się Twoi goście. Zaproś ich do
wspólnego opracowania imprezowej
play listy. Na domówce nawet najbardziej
obciachowe kawałki czy radiowe hity są
dozwolone.

Dyskotekowe kule i
konfetti
Jeśli nie dom, to co?
Dobrym sposobem są nie tylko
sprawdzone kluby, ale też
bardziej niekonwencjonalne
miejsca. Za kilkadziesiąt
złotych można wynająć imprezowy
autobus, limuzynę, a nawet...
tramwaj. Złóżcie się!!!

Nawet jeśli nie masz takich
gadżetów, możesz łatwo
zamienić każde, nawet
najbardziej smętne mieszkanko w
blokowisku
w klimatyczne miejsce domówki!
Wystarczy, że wykorzystasz
do tego, na przykład: lampki,
którymi zazwyczaj ozdabiasz
świąteczną choinkę oraz
serpentyny, balony.
Kamil Olejniczak

Troszkę
! angielskiego
Wpisz, aby wprowadzić tekst

Celine Dion - So this is Christmas
So this is Christmas
And what have you done
Another year over
A new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

Tak więc są święta Bożego
Narodzenia
A co uczyniliśmy dotychczas?
Kolejny rok dobiega końca,
a nowy się zaczyna.
A więc są święta Bożego Narodzenia.
Mam nadzieję, że dobrze się bawicie
Bliski i drogi człowieku,
Starzy i młodzi.

A very merry Christmas

Bardzo wesołych świąt

And a happy New Year

I szczęśliwego Nowego Roku.

Let’s hope it’s a good one
Without any fear
And so this is Christmas
For weak and for strong
The rich and the poor ones
The war is so long
And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the ﬁght

Miejmy nadzieję, że będzie dobry
Bez żadnego lęku.
A więc mamy Boże Narodzenie
Dla słabych i dla silnych
Dla bogatych i dla biednych.
Świat jest taki zły.
Tak więc szczęśliwych świąt
Dla czarnych i dla białych,
Dla żółtych i dla czerwonych.
Zaprzestańmy wszelkich walk.

Joanna Jasińska

Dzień wigilijny
!
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Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszającym wieczorem w roku.
Punktem kulminacy jnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest Wigilia Bożego

Narodzenia. Posiada ona bardzo bogatą liturgie domowa. Jej geneza sięga pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Obrzędy te i zwyczaje mają więc starą tradycję.

Wigilie znane były już w Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą uroczystością, a nawet

przed każdym szabatem Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali

je „WIECZOREM”. Słowo „ WIGILIA” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza CZUWANIE.

Był dawniej taki zwyczaj, ze ze w dniu poprzedzającym większe uroczystości obowiązywał post
i wierni przez całą noc oczekiwali na święto, modląc się wspólnie.

W Polsce Wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główna jej częścią jest uroczysta

wieczerza złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. zaprasza się na nią

oprócz krewnych osoby zaprzy jaźnione i samotne i zawsze pamięta o pozostawieniu pustego nakrycia
dla niespodziewanego gościa

Życzymy Wam, by w tym pięknym dniu, pełnym pokoju, radości, szczęścia, blasku i ciepła rodzinnego,

nikt nie zasiadał przy stole sam, ponieważ czymże jest przeżywanie nadejścia Bożej Dzieciny
w samotności.

Życzymy również, by mały Jezus narodził się w Waszych sercach i trwał w nich przez cały kolejny.

WESOŁYCH ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA!
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU!
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