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O jakich prezentach
marzymy pod choinkę ?
Top 10

Świąteczny wywiad-z
panią wicdyrektor
Grażyną  Merkiel,

, Kochać znaczy topić
lody  -relacja z czytania
performatywnego
baśni,,Królowa Śniegu 

Konkurs Fotozagadka 

Władcy języków - 
obchodzą Boże
Narodzenie; Penfriends

Świąteczne nastroje
w szkole i w mieście

  
 Jeśli chcecie wiedzieć , jak
zrobić świątecznego
bałwanka zajrzyjcie do nas..

 Udekorujcie swój pokój na
święta ! 

 Instrukcja wykonania
ozdoby -krok po kroku.

  
 Tym razem o swojej   pasji opowiedzą Marek i Filip -
chłopcy , którzy prowadzą swój kanał na YT :)

Skąd przychodzi poezja ? Alicja Olech o pisaniu wierszy.
Relacja ze spotkania autorskiego
w Saloniku Literackim
,,Bajka"

Punkt widzenia - komentarz do YT Kacpra. Próba
dziennikarska.

          

 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
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Witaj Św.MIkołaju

                
 I w tym roku odwiedził nas Święty Mikołaj 

 6 grudnia, w naszej szkole odbyły się mikołajki. Wszystkie klasy cierpliwie
oczekiwały na  Świętego Mikołaja i jego pomocników. Mikołaj zawiadomił
swoje przybycie  dzwoniąc dzwoneczkiem. Im głośniej było słychać ten
dźwięk, oznaczało to iż Mikołaj jest coraz bliżej. Gdy Mikołaj wchodził do
sali, dzieci witały go ciepło. Po wejściu Świętego Mikołaja, pewien elf
rozdawał cukierki. Potem wywołane dziecko dostawało prezent. I tak w
kółko,  dopóki każdy dostał prezent. Potem dzieci ustawiały się w dwóch
rządkach, razem z Mikołajem i robiono im zdjęcie. Po wspólnym zdjęciu,
Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami wychodził z klasy i wędrował do
kolejnej sali, aby uszczęśliwić następnych uczniów. Co do prezentów, każdy
prezent był na swój sposób wyjątkowy. Jeden był duży, drugi mały, trzeci
kwadratowy, czwarty prostokątny, itd. Jednym słowem ujmując, mikołajki w
naszej szkole były super!!!  Wanessa Pac

mikołajki

MJ

N
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Tradycje Bożonarodzeniowe

Wigilia jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Obchodzi
się ją 24 grudnia. Podczas niej odbywa się uroczysta kolacja. Termin „wigilia”
pochodzi od łacińskiego „vigliare”, co oznacza „nocne czuwanie”
Według jednej z tradycji, wieczerzę rozpoczyna pojawienie się na niebie
pierwszej gwiazdki. Według Pisma Świętego, trzej królowie dotarli do
Betlejem, podążając za gwiazdą betlejemską. Na pamiątkę tego wydarzenia
dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie.
Na Wigilii spożywa się dwanaście potraw. Liczba 12 wzięła się
najprawdopodobniej od liczby apostołów, czyli najważniejszych uczniów
Jezusa. Jednak według innych tradycji, na wigilijnym stole powinna znaleźć
się nieparzysta liczba potraw.
Pod obrus na stole wkłada się siano. Jest ono symbolem żłóbka, w którym
leżał mały Jezus.
Podczas przygotowań należy pamiętać o jednym wolnym nakryciu dla
niespodziewanego gościa. Należy bowiem pamiętać o tych, którzy nie
mogą spędzić świąt w domu z losowych przyczyn.Czyni się się tak również
ze względu na pamięć o niedawno zmarłym członku rodziny.
Oczywiście święta nie mogą się odbyć bez choinki. Zwyczaj ten przyszedł
do nas z Niemiec pod koniec XVII wieku. Same ozdoby na drzewku mają
przeróżną symbolikę. Światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat,
ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka
- grzechu. 
Oprac. Kacper Piotrowski VIIb

.

.

.

Dawne obrzędy  
Jedna z bardzo starych tradycji prasłowiańskich dotyczy ognia. Pilnowano,
by nie zgasł w piecu, palono światła, żeby zmarznięte dusze zmarłych mogły
się ogrzać. Nie podtrzymanie tego zwyczaju mogło sprowadzić na
domowników nieszczęście.
Do stołu zasiadano, gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka.
Pilnowano jednak, by przed tym wszystkie potrawy były już na wigilijnym
stole.

.

.
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                                  Gra w skojarzenia
               - świąteczny wywiad z panią dyrektor Grażyną Merkiel 

 Z tego wywiadu dowiecie się , jak pani dyrektor lubi spędzać świąt
i co w tym roku chciałaby dostać na gwiazdkę :) 

Dziękujemy, ze zechciała pani dyrektor z nami porozmawiać. 
 Prosimy dokończyć rozpoczętą myśl.

Jestem ..
Osobą,lubiącą innych ludzi 

Moje dzieciństwo
Piękne i kolorowe

W szkole jako uczennica lubiłam
Język polski , przedmioty humanistyczne

Lubię,kiedy uczeń ..
Jest uczciwy i szczery

Rozważna, czy romantyczna?
Chyba jednak romantyczna

Ulubiony kolor
Błękitny

Kwiaty ?
Róże

W wolnych chwilach
Czytam książki i słucham muzyki 

Prawdziwe szczeście
To rodzina, dom, miłość

Kiedy jest mi źle
Rozmawiam ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi

Potrafię wybaczyć, przymknąć oko...
Jeśli ktoś, potrafi przyznać się do popełnionego błędu

Jakich zachowań Pani Dyrektor nie toleruje?
Nieuczciwości, nieszanowania innych

Ulubione miejsce
Lubię ciepłe morze i nadmorskie krajobrazy

Gdybym nie robiła tego, co robię...
Pewnie wybrałabym zawód lekarza

Zbliżają sie święta Bozego Narodzenia, jestesmy ciekawi bez czego nie
wyobraża sobie Pani dyrektor tych świąt...
Nie wyobrażam sobie świąt bez choinki, swojej rodziny, dzieci, bez modlitwy
przy wigilijnym stole

Czego życzyłaby Pani uczniom z okazji świąt Bożego Narodzenia
Moim uczniom życzę samych sukcesów. Chciałabym, aby umieli odróżniać
dobro od zła. Życzę im, żeby spotykali na swojej drodze prawdziwych
przyjaciół i żeby konsekwentnie dążyli do zamierzonego celu.

W jaki sposób zamierza Pani spędzić tegoroczne święta?
Chciałabym spędzić te święta ze swoją najbliższąi dalszą rodziną, przy
pięknie błyszczącej choince i wesołej kolędzie.

A zdradzi nam Pani dyrektor, co  by Pani chciała otrzymać w prezencie
gwiazdkowym'?
Najpewniej kolejną, piękną ksiażkę. ( Pani dyrektor się uśmiecha).

Dziękujemy za udział w naszej grze w skojarzenia. Było nam bardzo
miło. Proszę przyjąć od redakcji naszej szkolnej gazetki 
,, Przybij Piątkę!" najserdeczniejsze świąteczne życzenia.
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Moje dziewczyny

A letter to penfriendsJ
Przyjaźń przez naukę – Stalowa Wola i Wola Łużańska.
Nauka języka obcego, a w szczególności języka angielskiego poszerza
horyzonty oraz  rozwija osobowość . Język angielski jest językiem
powszechnej komunikacji, co potwierdził projekt „Przyjaźń przez naukę” –
Stalowa Wola i Wola Łużańska.  Głównym celem projektu jest
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także
nawiązanie przyjaźni z uczniami z innej szkoły.
Grupa 12 uczennic   z klasy 6 a pod opieka nauczyciela języka angielskiego
i języka niemieckiego pani Doroty Zagulskiej bierze udział w projekcie A
letter to penfriendsJ’’ ,, Przyjaźń przez naukę -Stalowa Wola i Wola
Łużańska.
Projekt polega na wymianie korespondencji z uczniami z innej szkoły, dla
których język angielski jest językiem obcym. Pozwala to uczniom doskonalić
sprawności językowe, poznać nową kulturę i zwyczaje, a także zaprzyjaźnić
się ze swoimi rówieśnikami. Nasze uczennice korespondują z uczniami
z Woli Łużańskiej. Warto dodać, że projekt wzbudza wiele pozytywnych
emocji, a uczniowie z ekscytacją odpisują swoim korespondencyjnym
kolegom i koleżankom oraz oczekują kolejnych listów od nich.

                
                Penfriend - nowa inicjatywa Władców Języka :)

:)

D,Zagulska

DZ
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MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
FROHE WEIHNACHTEN UND GESUNDES NEUES JAHR

 
śnieg – a snow – der Schnee
bałwan – a snowman - der Schneemann
choinka - a Christmastree – der Weihnachtsbaum
gwiazda - a star - der Stern

anioł - an angel - der Engel
Mikołaj – a Santa Claus - der Weihnachtsmann
presenty – presents - die Geschenke
koleda -  a Christmascarol – die Weihnachtslied
wigilia – a Christmas Eve – der Heilige Abend
Boże Narodzenie – a Christmas – die Weihnachten

Opracowała : Pani Dorota Zagulska wraz z ,,Władcami języka"

A letter to Father Christmas
Dear  Father  Christmas ,
My name  is  Caroline, I’m  12 years old. I live is Stalowa Wola, it’s near
Rzeszów.
I think, this year I have been very good, helpful and friendly. Thus, for
Christmas I would like to get a new smartwatch and beautiful shoes.
Thank you very muchJ
Love Caroline.
Ps. Please, bring something to my parents and brother, too

.

D.
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       Przepis na udane święta

      

   

    Top dziesięć prezentów
            pod choinkę :)

Prezent :)

W grudniu co roku obchodzimy Święta Bożego Narodzenia, które
symbolizują przyjście Jezusa na świat. Święta te wiążą się z wieloma
tradycjami. W każdej rodzinie obchodzi się je według tradycji, ale w każdym
domu świętuje się je nieco inaczej.
W moim domu zawsze tydzień przed świętami ubieramy choinkę. Wydaję mi
się ,że Święta Bożego Narodzenia  nie  mogą obejść się bez choinki
obwieszonej mnóstwem kolorowych bombek łańcuchów i światełek. Gdyby
nie było choinki nie byłoby pod nią prezentów:)
Moja mama uwielbia ciastka amoniaczki, są to niewielkie ciasteczka z
dodatkiem moniaku posypane cukrem. Kilka dni przed świętami wspólnie
z babcią i z mamą pieczemy różne kolorowe ciasteczka i pierniczki. 
W całym domu pachnie cudownie suszona pomarańcza z goździkami.
Od zeszłego roku zaś wpadłam na pomysł, że byłyby one piękną ozdobą na
choinkę. Wspólnie z tatą kupujemy teraz mnóstwo pomarańczy
i suszymy je.Ozdoby na choinkę wykonujemy własnoręcznie.  
W naszym domu w wigilię zawsze mamy sianko pod obrusem. I w dzień
Wigilii zawsze pomagam rodzinie, żeby przygotować aż dwanaście potraw  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Nina

Nasze marzenia
Sluchawki bezprzewodowe
Mikroskop
Mikrofon
Słodycze
Książka z serii ,,Nela mała podróżniczka"
Zwierzątko
Sprzęt elektroniczny

Więcej czasu :)
hulajnoga z napędem 
Chciałbym się wyspać:)

W szkole
Chcielibyśmy bieżnię:)
Wygodne miejsce do siedzenia na korytarzu-pufa
Slepik szkolny
Salka z radiowęzłem
Wieczór filmowy w szkole
Spotkanie miłośników gier planszowych
Dzień Samorządu Szkolnego

Ciekawe, które z tych marzeń się spełnią.? 
Co do wyspania - to wkrótce Przerwa świąteczna -wyśpimy się..

n
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     Kochać -znaczy topić lody - gry z tekstem baśni ,,Królowa Śniegu" 

U Królowej Śniegu

Czytanie
performatywne baśni
,,Królowa Śniegu ‘’w
nowo otwartym
Saloniku Literackim
,,Bajka”
,,Kochać- znaczy
topić lody’’ pod tym
hasłem
zorganizowaliśmy
kolejne
spotkanie         w
nowo otwartym
przez nas Saloniku
Literackim,,Bajka” na
Dmowskiego 11.
Tym razem wspólnie
z gośćmi czytaliśmy 
-chyba jedną z
najpiękniejszych
baśni świata –,,
Królową Śniegu’’
H.CH. Andersena.
W specjalnie
zaaranżowanej

przestrzeni , w
kostiumach i przy
wtórze nagranych
odgłosów zimowej
przyrody
rozpoczęliśmy
wspólne czytanie
baśni. Baśń
zabrzmiała
kilkunastoma
głosami ; gości –
wspaniałych,
zaprzyjaźnionych już
z uczniami naszej
szkoły , seniorów
oraz głosami Gerdy,
Kaja Wrony ,
Zbójniczki oraz
Królowej Śniegu. W
te wymienione
ostatnio role wcielili
się uczniowie IV c
oraz pani
bibliotekarka –
Joanna Puskarczyk.

Tym razem
zaproszenie do
Saloniku Literackiego
przyjęła grupa
znakomitych dzieci z
Przedszkola nr 7 w
Stalowej Woli oraz
nasze pierwszaczki
z wychowawczynią
Haliną Ubą.
Zdarzenie obfitowało
w szereg
atrakcyjnych
momentów. Po
wysłuchaniu baśni
długo
dyskutowaliśmy ,
dzięki jakim siłom      
   i postaciom
Gerdzie udało się
pokonać Królową
Śniegu            i stopić
lód w sercu Kaja.
Kolejnym zadaniem
dzieci

było skonstruowanie
Lustra Dobra,  w
którym chcielibyśmy
zobaczyć
wszystkich
mieszkańców
Osiedla Fabrycznego
, naszych bliskich i
dobrych ludzi. Wielką
atrakcją spotkania
były dwa występy
muzyczne naszych
uczniów ; Viktora
Czulińskiego piękny
popis na akordeonie i
koncert skrzypcowy
Niny. Chwile w
saloniku umilaliśmy
sobie zakupionymi
w ramach grantów
słodkościami J i
ciepłą herbatką. Było
nam miło i ciepło na
sercach. Czas
spędzony

w Saloniku był dla
nas wyjątkowy.
Spotkanie pełne
wzruszeń i dobrych
emocji.
Wielką
niespodzianką było
przygotowanie przez
dzieci z przedszkola
pięknych ilustracji z
tej uroczystości.
Serdecznie
dziękujemy.
 Bardzo nam się
podobała inicjatywa
organizowania
spotkań wokół
czytania:)

mw



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 1 12/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Przybij piatkę

:)

Jestesmy konstruktorami Lustra Dobra

.

MJ

MJ

.
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. .

                                           
Wydarzenia - Pokazy fizyczne;
                     - Wieczór z Alicją -spotkanie autorskie z poetką  

. .
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Nasze pasje-  Marek z kolegą
prowadzą swój kanał na youtube :)
Fenomen Youtube'a

Marek

Wpółczesny świat ma wiele różnych fenomenów, których nie było kilka lat
temu. Jednym z nich jest internet i łączące się z nimi social media taki jak
Facebook, Instagram czy Youtube. Dziś postaram skupić się na tym
ostatnim i dowiedzieć się między innymi, dlaczego jest on takim
fenomenem? Według mnie, jest to spowodowane łatwym utożsamieniem się
z osobą mówiącą (youtuberem). Youtuber ma do widza zbliżony wiek, przez
co korzysta ze slangu młodzieżowego i pokazuje bardziej młodzieżowy
punkt widzenia. To sprawia, że taką osobę nie tyle przyjemniej, co po prostu
łatwiej słuchać i rozumieć niż np. nauczyciela (Jakkolwiek by to nie brzmiało
J). Na YT możemy znaleźć dosłownie wszystko, od kompilacji różnych
głupot, przez recenzje, granie w gry i różne opowieści, po naprawdę
wartościowe materiały, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiele
dzieci w wieku poniżej 10 lat mimo tego, że wiele treści na Youtubie są nie
dla nich. Ale czy na pewno? Na jakiej podstawie jest to wnioskowane? Jest
to prawda, że na Youtubie pojawiają się zajawki przemocy, wulgarności czy
nawet pedofilii, ale to tylko 0,01% wszystkich treści na YT. Znaczna
większość kanałów na YT polega na tematyce nieszkodzącej odbiorcy w
żaden sposób, bo to nie jest tak, że im więcej osoba przeklina i jest „dorosła”
ty więcej zbierze widzów. Na Youtubie wiele użytkowników stara się
naśladować swoich idoli (może wyolbrzymiłem ale często tak jest) nie tylko
przenosząc ich zachowanie na swoje własne życie (o czym można by było
zrobić osoby artykuł), ale też kopiowania ich działalności. Najlepszym
przykładem tego są Lord Kruszwil i Kamerzysta, którzy w mniej niż rok
zebrali ponad 1,5 miliona widzów co jest ogromnym wynikiem. Zarówno
młodsi jak i starsi odbiorcy widząc takie zjawisko myślą, że jeśli oni również
zrobią coś takiego, to też będą odnosili takie sukcesy. To jednak tak nie
działa, ponieważ na YT jeżeli jesteś oryginalny, to jesteś w tej branży
najlepszy, a twoje kopie nie ważne jak by się starały, nie będą tak dobre jak
ty. Myślę, że na tę chwilę tyle informacji na temat Youtube’a nam wystarczy.
Mógłbym się zagłębić w nieco inne tematy związane z youtubem jednak nie
widzę w tym większego sensu, więc odpowiem na nurtujące was pytanie z
początku artykułu, do tego sukcesu przyczyniło się wiele bardzo różnych
czynników, ale najważniejszym z nich była, jest i będzie różnorodność
zawartości serwisu oraz łatwość w odbiorze tego materiału.

Kacper

 

Kto to Youtuber?
Moim zdaniem Youtuber to osoba ,która nagrywa filmy na youtuba. Na moim
kanale nagrywałem kiedyś gdy gram w gry. Teraz nagrywam z moim
kamerzystą filmy np. Drogie vs Tanie.
. Na youtubie nie tylko można dostawać łapki w górę lub w dół lub też
wyświetlenia, ale też można zarabiać pieniądze. Najwieciej zarabiający
youtuber pochodzi z Szwecji i zarabia on 15 milionów dolarów na rok, a jego
kanał nazywa się Pewdiepie! A najlepiej zarabiającym youtuberami z Polski
są Abstrachuje zarabiają 100 tysięcy  złotych na miesiąc.
                                                                                        Marek

Tworzenie filmików wymaga wymyslenia jakieś ciekawej fabuły, ale też
sporych umiejętności w posługiwaniu się programem.
Ta pasja prowadzenie kanału, daje mi mnóstwo satysfakcji. Dobrze,ze ta
pasję mogę dzielić z kolegą. Świetnie się bawimy, a przy okazji uczymy.
                                                                                    Kamerzysta
                                                                                      

                                                                                 

MJ
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           Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

  Fotozagadka

Nasz zespół

Zimowy pałac

 

 Lokuj zdjęcie. Gdzie nasi redakcyjni koledzy
wykonali te zdjęcia ? Na zwycięzców konkursu
czekają słodkie nagrody:)
Zdjęcie ,,Zimowy pałac"
Zdjęcie ,,Święty Mikołaj w Stalowej Woli"

:)

Gwiazdki
najjaśniejszej, choinki
najpiękniejszej,
prezentów
wymarzonych, świąt
mile spędzonych,
karnawału szalonego,
roku bardzo udanego
życzy... Redakcja

" Przybij piątkę"                                                          Gwiazdki najjaśniejszej, 
                                                          choinki najpiękniejszej, 
                                                           prezentów wymarzonych, 
                                                           świąt mile spędzonych,
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 Grudniowy numer przygotowywali :

Nina Parysz (VIa)
Kacper Piotrowski (VIIb)
Marek (Lord Duda)
Filip Pietrykowski (Vb)
Adrianna Sajdak (VIIb)
Nicola Toś (IVc)
Milena Piotrowska (IVc)
Vanessa Pac (Vc)
Karolina Piekarz (Vc)

Nauczyciele-opiekunowie projektu:
Marzena Janusz
Joanna Puskarczyk
Dorota Zagulska
Marta Radwańska

Niech w Nowym Roku 
świat będzie dla Was pełen ciepła, radości 
i przyjaciół,
a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości  
i zrozumienia.
I samych piątek w szkole. 

JP

Kacper Witychg
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