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NOWOROCZNE FAJERWERKI
Za nami Nowy Rok, który rozpoczyna się tradycyjnie 1 stycznia. Jednak nie wszyscy mieszkańcy
globu świętowali jego nadejście w tym samym czasie. Pod koniec XIX w. geografowie ustalili, że wzdłuż
180 południka będzie przebiegać Międzynarodowa Linia Zmiany Daty. Kto pierwszy a kto ostatni witał
Nowy Rok 2019?
31 GRUDNIA 2018
11:00 Wyspa Milenijna w Kiribati

14:00 Australia

16: 00 Japonia

17:00 Chiny

22:00 Rosja (Moskwa)

0:00 Polska

1:00 Anglia (Londyn)

3:00 Brazylia

6:00 USA (Nowy Jork)

9:00 USA (Los Angeles)

11:00 Hawaje (Wyspa Baker)
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Przechodzenie ze Starego w Nowy Rok, niezależnie od długości geograficznej,
to czas magiczny, pełen zwyczajów, nadziei na lepsze dni, marzeń i oczekiwań.
Ich spełnienia życzy WSZYSTKIM - Redakcja Gazetki „Skrzydlate słowa”.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
Happy
New Year
Glückliches
Neues Jahr

Godt
nyttår!

-2Счастливого
Нового Года
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Feliz año
nuevo

Pierwszy wywiad w nowym roku z Panią Moniką Dobosz, nauczycielką matematyki
i wychowawczynią klasy 6a przeprowadziły Wiktoria Małopolska i Dominika Błaż.
Redakcja: Jak długo pracuje Pani w szkole, czy jest to Pani pierwsza
praca?
Monika Dobosz: Tak, to jest moja pierwsza praca, zaraz po studiach udało
mi się tutaj „zahaczyć”. Najpierw pracowałam jako nauczyciel fizyki, później
tak się złożyło, że uczyłam i fizyki i matematyki, a skończyło się na
matematyce i jest to już 20 rok mojej pracy tutaj.
R.: Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
M.D.: Praca nauczyciela jest moją pasją. Od dzieciństwa miałam takie
marzenie. Raz nawet gdy byłam dopiero w pierwszej klasie postanowiłam
,,pożyczyć" sobie dziennik szkolny. Na początku poskreślałam wszystkie
oceny i założyłam tym samym swój własny dziennik. Ja wtedy właśnie
byłam nauczycielką, zapraszałam wiec moich kolegów i prowadziłam własne lekcje. Jednakże po jakimś czasie
prawda wyszła na jaw, w szkole była straszna afera, lecz pan dyrektor nie robił z tego wielkiego zamieszania,
ponieważ byłam mała, Oczywiście przeprosiłam i całe szczęście skończyło się tylko na upomnieniu.
R.: Dobrze, że udała się Pani wyjść z tego cało. Co w pracy sprawia Pani przyjemność?
M.D.: Myślę, że samo nauczanie i kontakt z uczniami, ich sukcesy, różne osiągnięcia. Cieszę się z każdego, choćby
małego sukcesu ucznia i to daje mi zadowolenie.
R.: Czy od zawsze chciała Pani uczyć matematyki?
M.D.: Matematyki chyba zawsze chciałam uczyć, jednakże najpierw los mnie rzucił na fizykę. Później okazało się, że
jest możliwość realizowania dwóch kierunków - matematyki z fizyką.
R.: .Jak Pani myśli, czy trudno jest uzyskać taką wiedzę ?
M.D.: Osobiście uważam, że może jest to bardziej kwestia takiego samozaparcia. Na studiach miałam takiego
wykładowcę, który powtarzał nam: „Sztuką jest wiele nie umieć, a potrafić swoją wiedzę przekazać drugiemu
człowiekowi”, więc myślę, że to o to chodzi.
R.: Jakie ma Pani doświadczenia jako wychowawca?
M.D.: Doświadczenie mam już dwudziestoletnie, bo od razu, gdy zaczęłam pracę, zostałam wychowawcą. To dobre
doświadczenia, ponieważ dzieciaki są zazwyczaj fajne i pozytywne.
R.: Gra Pani na akordeonie. Skąd zamiłowanie do tego trudnego instrumentu?
M.D.: Uczyłam się razem z moim bratem, który jest 4 lata ode mnie młodszy. Zaczęło się, gdy byłam w 3 klasie szkoły
podstawowej. Wtedy to rodzice zdecydowali o tym, abyśmy rozpoczęli naukę gry na akordeonie. Zawsze podobał im
się ten instrument. Chociaż jeden z moich dziadków chciał, żebyśmy grali na skrzypcach, kupił nam akordeon.
Dawniej trudno było pozyskać ten instrument, dopiero, gdy znajomy jechał do Niemiec, udało nam się go kupić.
Rozpoczęliśmy wtedy naukę w ognisku muzycznym i tak właśnie to zaczęło.
R.: Czy ma Pani jakieś hobby?
M.D.: Od 15 lat jestem konsultantką firmy AVON, robię to bardziej dla przyjemności niż zarobkowo, więc można
powiedzieć, że to jest moje takie hobby.
R.: Czy ma Pani jakieś marzenia i czego możemy Pani życzyć na nowy rok?
M.D.: Każdy na pewno ma jakieś swoje marzenia, jednak uważam, że nie powinno się o nich głośno mówić, bo się nie
spełnią. Wobec tego staram się mieć marzenia „przyziemne” nie jakieś wygórowane, które mogą zawsze się spełnić.
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Ja takie marzenia mam, lecz nie będę o mich głośno mówić. Każdemu natomiast w nowym roku chciałabym życzyć
dużo zdrowia, radości, spokoju, spełnienia marzeń, samego pozytywnego myślenia, również mimo przeciwności losu.
R.: Dziękujemy za życzenia i udzielenie wywiadu. Niech Pani marzenia także się spełnią.

Podróże niedalekie…
Zakopane to miasto na Podhalu często nazywane
stolicą polskich gór, ulokowane u samych stóp Tatr, które
oferuje

swoim

gościom

góralską,

niepowtarzalną

atmosferę oraz niesamowity klimat. Warto je odwiedzać
przez cały rok, bo i latem, i zimą oferuje liczne atrakcje.
Amatorzy „białego szaleństwa” mogą jeździć na nartach i desce na licznych ośnieżonych stokach, zaś
miłośnicy wodnych atrakcji skorzystają z wód termalnych w okolicznych Aquaparkach.
Zakopane to miasto pełne górskich karczm oraz muzyki wykonywanej przez zakopiańskich górali.
Oprócz tego, będąc chociaż raz w Zakopanem, koniecznie trzeba przejść przez główny deptak, czyli
Krupówki. Jedną z największych atrakcji są górskie widoki. Tu zobaczycie albo wyjdziecie na Rysy i Giewont
oraz przejdziecie liczne trasy prowadzące do urokliwych miejsc: doliny Chochołowskiej najdłuższej w
Tatrach ( ok. 10 km), Morskiego Oka, największego jeziora w całych Tatrach (25 h powierzchni), doliny
Kościeliskiej z udostępnioną turystom Jaskinią Mroźną, wjedziecie kolejką na Gubałówkę lub Kasprowy
Wierch. Zawsze będąc w górach, trzeba pamiętać o zachowaniu należytego bezpieczeństwa. Pogoda w
górach niespodziewanie się zmienia, wtedy łatwo zboczyć ze szlaku i zabłądzić.
Ciekawi zabytków zobaczą Muzeum Kornela Makuszyńskiego, do którego zaprasza pomnik Koziołka
Matołka, Willę „Atmę” z Muzeum Karola Szymanowskiego albo cmentarz na Pęksowym Brzysku.
Obowiązkowym punktem jest wizyta na skoczni narciarskiej, na której odbywają się zawody Pucharu
Świata. Przyjeżdżają tu wtedy najsłynniejsi skoczkowie świata i kibice tej dyscypliny sportu. Tłumnie
odwiedzają stolicę Tatr także wielbiciele muzyki, chociażby na organizowane co roku koncerty sylwestrowe.
Kto nie był jeszcze w Zakopanem, a kiedyś to miasto odwiedzi, na pewno nie będzie zawiedziony,
bo to jedno z tych miejsc, do których chętnie się wraca.

Podróże dalsze…
Dobrym miejscem na spędzenie ferii są Czechy. Jest to prawdziwy raj dla turystów. Stolicą Czech
jest Praga, przepiękne miasto zachwycające mnogością zabytków i atrakcji. Z zabytków najważniejsze to:
zamek na Hradczanach z olbrzymią Katedrą p.w. św. Wita, gdzie podziwiać można nieliczne skarby i
pamiątki historyczne i „złotą uliczkę” oraz kamienny most Karola z figurami władców i świętych. Roztacza
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się z niego świetny widok na panoramę starego miasta - Malej Strony. W Pradze powinniśmy koniecznie
zjeść regionalny posiłek, czyli knedle z kapustą. Zachęcam do spróbowania ich w słynnej restauracji „U
Kocoura”. Młodszych zainteresuje
eresuje z pewnością wspaniałe praskie ZOO i największy w środkowej Europie
park wodny AQUAPALACE z licznymi atrakcjami dla dużych i małych, w tym szalone zjeżdżalnie i basen ze
sztuczną falą. Ciekawym pomysłem na spędzenie czasu jest pokaz multimedialny w
wiekowych
iekowych Kriżykowych
Fontann oraz na karuzelach w najstarszym w Europie lunaparku. Warto przejechać się też nowoczesnym
metrem. Pamiątki można kupić w licznych sklepikach i na straganach, których jest pełno na każdym kroku.
Polecam odwiedzenie stolicy Czech, ponieważ już dwukrotnie spędzałam w niej ferie i w tym roku
też będę miała taką okazję. Niezależnie od miejsca spędzania wolnego czasu życzę Wszystkim udanych ferii.
Do zobaczenia w „złotej Pradze”, perle miast nad Wełtawą!
Agata Sabik

Podróże najdalsze…
Wyspa Bożego Narodzenia może przypominać raj na ziemi – tutejsza temperatura powietrza nie
spada poniżej 20°C, a w lesie nie znajdziemy sosen, ale palmy. Leży na Oceanie Indyjskim między Indonezją
a Australią. Tam wyrasta podwodna góra. Jej wierzchołkiem
w
jest
płaskowyż – Wyspa Bożego Narodzenia.
Narodzenia Możemy więc
spacerować po lesie równikowym wśród paproci i orchidei,
podziwiać kraby kokosowe czy obserwować dzikie zwierzęta.
Najbardziej zjawiskowym wydarzeniem roku na jest wędrówka
milionów czerwonych krabów. Ukryte w ciągu roku w wilgotnym
środowisku, gdzie współtworzą ekosystem lasu deszczowego,
przemieszczają się czerwoną falą do oceanu, aby tam się
rozmnażać i złożyć jaja. Wtedy też przypływają rekiny wielorybie, których oglądanie w bajkowo
przezroczystej
zroczystej wodzie można połączyć z nurkowaniem na rafie koralowej okalającej całą wyspę.
Oficjalnie wyspa została zaznaczona na mapie dokładnie 25.12.1643 rr.,, kiedy dostrzegł ją
przepływający obok kapitan Mynors. 45 lat później miejsce odwiedziła załoga br
brytyjskiego
ytyjskiego podróżnika,
Williama Dampiera. Było to pierwsze odnotowane zejście na ląd wyspy. Ale dopiero odkrycie na niej złóż
fosforytów zainteresowało Brytyjczyków na tyle, że w 1888 roku ogłosili jej zajęcie.
Obecnie wyspa jest terytorium zewnętrznym Au
Australii. Wyspa nie jest zatłoczona, mieszka na niej
ok. 2 tys. osób przy całkowitej powierzchni równej 137,4 km kwadratowym. Wśród nich największą grupę
stanowią Chińczycy, potem Majowie, a Europejczycy liczą zaledwie 15% populacji. Mylnie więc może się
wydawać,
dawać, że hucznie obchodzi się tutaj święto Bożego Narodzenia. Na wyspie głównymi religiami są islam
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oraz buddyzm, a katolikami deklaruje się niecałe 9% mieszkańców. Stolicą Wyspy Bożego Narodzenia jest
Flying Fish Cove.

Rymanowski zamek – fakt czy legenda?
Wielu zastanawia się, czy w naszym mieście istniał kiedyś zamek. Wiadomo, że dzisiaj nie ma
po nim śladu, ale może kiedyś w średniowieczu… Sprawa zamku wydaje się niestety nieoczywista.
W dawnych przewodnikach po Rymanowie i okolicach możemy przeczytać, że „Zamek
pochodził z XIV w. Niewiele zachowało się dokumentów opisujących jego dzieje i upadek. W XVIII wieku
kamienie z jego ruin użyto do budowy kościoła w Rymanowie. A kuracjusze podobno na przełomie XIX
i XX wieku oglądali jeszcze resztki ruin oraz zasypujące się piwnice”. Niektórzy uważali, że
przypuszczenia te mają związek z górą zwaną „Zamczysko”. Jednak jak słusznie dowodzi wywodzący
się z Rymanowa dziennikarz, pisarz i badacz naszego regionu pan Andrzej Potocki opisy kamiennego,
warownego zamku nie mają pokrycia w dokumentach historycznych i należy je traktować jako
ludowe opowiastki. Sam jest autorem zbioru legend o Beskidach, w tym popularnej legendy „Zamek
Widmo” związanej z rzekomym rymanowskim zamkiem.
Zainspirowani legendami o zbójach Beskidnikach, odkryciu wód mineralnych w Rymanowie
Zdroju czy wzgórzach: Mogiła, Zamczysko, Kalwaria uczniowie klasy piątej napisali własne legendy
o znanych nam miejscach. W kolejnych numerach będziemy drukować najciekawsze z nich.

Klaudia Oberc

Legenda o „Zamczysku”
Dawno, dawno temu na wzgórzu zwanym teraz „Zamczyskiem” górował nad okolicą
przepiękny i malowniczy zamek. Jego właścicielem był książę zwany Rymaldo. Mieszkał w nim z zoną
i córeczką.
Książę był wspaniałym myśliwym. Często polował w rozciągającej się wokół zamku puszczy.
Pewnego razu podczas polowania trafił do szału, z którego dobiegał płacz dziecka. Wszedł do środka
i zobaczył małego, wystraszonego chłopczyka. Oprócz dziecka w szałasie nie było nikogo. Niewiele
myśląc, książę zabrał małego ze sobą. Dał mu na imię Kacper.
Mijały lata. Rymaldo wychowywał chłopca jak własnego syna. Uczył go jazdy konnej, polowania
i szermierki. Żyli w spokoju i szczęściu. Kacper wyrósł na dobrego i dzielnego człowieka. Ludzie.
którzy mieszkali w pobliżu zamku, bardzo cenili i szanowali księcia i jego rodzinę. Na jego cześć osadę
nazywano Rymanowo (dopiero później zmieniła nazwę na Rymanów).
Pewnego dnia spokój mieszkańców osady i zamku został zakłócony przez najemców.
Większość mieszkańców zdołała uciec i ukryć się w lesie. Reszta trafiła do niewoli. Rymaldo i Kacper
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zacięcie bronili zamku. Wrogowie jednak mieli przewagę. Żonę i córkę księcia zabrali do niewoli,
obrońców zabili, a zamek zrównali z ziemią.
Dzisiaj miejsce, gdzie stał zamek, nosi nazwę „Zamczysko”. Miejscowi opowiadają, że po dziś
dzień w gwieździstą noc na „Zamczysku” krąży duch rycerza w srebrnej zbroi, słychać trzask broni,
a niekiedy płacz lub cichy śmiech.

___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Kaja Kołodziejczyk

Zima
Nadszedł kres dla świąt, prezentów i miłości.
Lecz zima pozostała i w sercach naszych gości.
Na chwilę, choć niedługą cieszyć nas będzie,
mimo że nikt nie zawita po kolędzie.
Mimo że pod choinką nie będzie już prezentów,
a w naszych domach zabraknie pięknych momentów.
Mimo że ozdoby, wieńce i światełka
pokryje już im znana starego kurzu mgiełka.
Mimo że kolędy daleko powędrują
i w ustach ludzi pieśni nie zasnują.
Mimo że nastanie stycznia smutny czas
i pozostawi ogołocony las.
To wszystko, co nas trapi i wywołuje łzy
z radością zimy stanie znowu do gry.
To wszystko, co w ten czas chciało nas zasmucić
teraz od nowa będzie cudne melodie nucić.
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TRZY DNI DRUŻYNY „ZAWISZY”
W naszej szkole od wielu lat działa 12 Drużyna harcerskiej „Północ” im. Zawiszy
Czarnego. O tym, że warto być harcerzem z pewnością przekonana Was relacja jednej
z harcerek.
W dniu 30.11. 2018 roku w ZSP w Rymanowie odbył się biwak harcerski. Nasza szkoła miała
okazję gościć drużyny harcerskie z Rymanowa, Lubatowej oraz z Iwonicza. Wspaniała i niezwykle
ekscytująca zabawa trwała przez trzy dni, w tym czasie nauczyliśmy się wielu interesujących oraz
przydatnych rzeczy.
Na obozie przeżyliśmy symulację walki polskiego państwa podziemnego (AK) z okupantem.
Mieliśmy również okazję poczuć się jak prawdziwi członkowie Szarych Szeregów. Jedną z moich
ulubionych atrakcji była gra terenowa. Podczas tej zabawy mieliśmy za zadanie zbierać wskazówki
(pomagając innym ludziom w potrzebie), które miały nam ułatwić znalezienie tajnego agenta, członka
AK. Mieliśmy do dyspozycji mapę oraz przyswojoną wiedzę. Mogliśmy chodzić po terenie całego
Rymanowa, aby szukać punktów i rozwiązywać trudne łamigłówki. Na koniec musieliśmy znaleźć
teczkę z napisem „ ściśle tajne” oraz wskazać długo poszukiwaną osobę. Moim zdaniem była to bardzo
przyjemna zabawa, podczas której nauczyliśmy się, że warto jest pomagać innym.
Podobały mi się również zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Nabywanie takich
umiejętności jest bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy zapobiec poważnym wypadkom lub
nawet śmierci. Podczas takich zajęć można dowiedzieć się, jak pomóc osobie, która ma złamaną nogę,
rękę lub jak uratować człowieka, który jest nieprzytomny. Moim zdaniem takie zajęcia powinny być
organizowane w każdej szkole, aby zapoznać uczniów z tak ważną rzeczą, jaką jest umiejętność
udzielenia pierwszej pomocy potrzebującej osobie.
Na biwaku zorganizowana została również dyskoteka andrzejkowa. Oprócz tradycyjnego lania
wosku przez klucz mieliśmy okazję korzystać z dwóch innych wróżb wymyślonych przez kadrę
opiekunów. Jedna z nich polegała na rzucaniu monetą do studni w poszukiwaniu szczęścia, aby nieco
utrudnić nam zadanie musieliśmy rzucać odwróceni tyłem z odległości dwóch metrów. Dla niektórych
nie było to zbyt proste i musieli próbować jeszcze raz. Mnie udało się trafić za pierwszym razem.
Drugą wróżbą było losowanie rzeczy z dużej torby wypełnionej rzeczami. Zabawa polegała na
wyciągnięciu jednej rzeczy z torby, aby dowiedzieć się, jaki zawód będziemy praktykować w dorosłym
wieku. Wylosowałam but, młotek i opakowanie po lekach, co znaczy, że będę modelką, budowlańcem
lub farmaceutką. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnego lania wosku przez klucz, które też
uległo małej ewolucji, wylany kształt podświetlało się latarką. Mieliśmy jednak ułatwienie, nie
musieliśmy samodzielnie domyślać się, co nas spotka, mogliśmy to po prostu sprawdzić na kartce
wiszącej na ścianie. Mnie wyszła fontanna, co oznacza, że będę w przyszłości bogata. Nie mogło
również zabraknąć śmiechu i dobrego humoru. Świetnie się bawiłam na biwaku. Podczas tego
trzydniowego pobytu w szkole wiele się nauczyłam. Jestem dumna z tego że mogłam spędzać czas w
tak niesamowitym gronie.
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Dołącz do harcerzy, bo to naprawdę super sprawa,
z jakimś harcerzem, np. z Twojej klasy. Widzimy się na następnej zbiórce!

skontaktuj

się

Amelia Fabisz

łamigłówki mądrej główki

_________________________________________________________________________________________________________

ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR 3

Zadanie polegało na ciekawym, świątecznym pokolorowaniu konturów:
ciastkowego ludzika, choinkowej bombki i wełnianej bluzy.

Nagrody otrzymują: Anna Szul (7a) i Andżelika Koperstyńska (7b).
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Kupony na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w s. 210.
Gratulujemy!
________________________________________________________________________________________________________

KALENDARIUM
1. 01 Nowy Rok
6. 01 Święto Trzech Króli
21. 01 Dzień Babci
22. 01 Dzień Dziadka
Nietypowe święta w styczniu:
Dzień Bitej Śmietany (5.01)
Dzień Dziwaka (7.01)
Dzień Osób Nieśmiałych (14.01)
Dzień Pikantnych Potraw (16.01)
Dzień Bigosu (20.01)
Naszą uwagę przykuł:
Światowy Dzień Śniegu (20.01).
Jazda na sankach, nartach, lepienie bałwana,
wojna na śnieżki -pomysłów
pomysłów na to, by fajnie
spędzić Światowy Dzień Śniegu jest multum.
multu
Akcja ma na celu promowanie nie tylko
beztroskiej zabawy, ale i edukacji związanej ze
śniegiem.
przygotował: Jakub Gibadło

ZRÓB TO SAM!
Święto Babci i Dziadka to okazja do
samodzielnego przygotowania dla nich upominku.
Z pewnością ucieszy ich bardziej niż gotowy
prezent ze sklepu.
Nasza propozycja:

Kwiatki ze zdjęciami wnuków

Aby je wykonać, będziecie potrzebowali
kolorowej kartki z brystolu (płatki), materiału lub
filcu (środek), drucików
ików kreatywnych (gałązki),
małej szklanki i kieliszka do odrysowania

15 stycznia 2019
150 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego
- patrona Szkoły Podstawowej w Rymanowie
Patron naszej szkoły przyszedł na świat w Krakowie
15. 01. 1869 w rodzinie rzeźbiarza Franciszka
Wyspiańskiego i jego żony Marii z Rogowskich.
Od najmłodszych lat przejawiał liczne talenty.
Zajmował się malarstwem i grafiką, projektował witraże,
scenogr
scenografie
afie i meble, pisał wiersze i dramaty, pracował
w gazecie i w teatrze.
Na kuracji w Rymanowie Zdroju przebywał
w 1901r. i 1903r.
10

pożądanego kształtu, zszywacza oraz kilku zdjęć.
Gotowe kwiatki możecie umieścić w kubku lub
ozdobionej doniczce wypełnionej pachnącymi
ziarnami kawy.

ŚMIECHU WARTE!!!
:) Na lekcji języka polskiego.
-Jeśli powiem zdanie: ,,Lekcja zaraz się skończy”,
Jaki to czas?
-Najwyższy, proszę pani.
:)W księgarni:
-Poproszę książkę: „Polacy na mundialu”.
-Fantastyka piętro wyżej.
:)Rozmawiają dwie blondynki:
-Ale masz ładne zęby.
-To po mamie.
-Tak?! I pasowały?
:)-Tato, pamiętasz jak, mi mówiłeś, że wyrzucili
cię ze szkoły za złe zachowanie?
-Tak, ale dlaczego ci się to teraz przypomniało?
-Bo historia lubi się powtarzać!
wyszperał: Sebastian Litarowicz

nr 4 gazetki szkolnej
przygotowali uczniowie
klasy 6a:
Marlena Aleksander,
Dominika Błaż,
Julia Deptuch,
Amelia Fabisz,
Daria Gątek,
Jakub Gibadło,
Kaja Kołodziejczyk,
Sebastian Litarowicz,
Wiktoria Małopolska,
Agata Sabik,
Wiktor Szczęsny
Elwira Szturc,
Leon Wichrowski
Ola Wołczańska,
Opiekun:
Beata Miszczyk
Wykorzystano prace:
Klaudii Oberc (5a)
ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!
spotkania Redakcji
odbywają się w środy
godz. 13. 30 - 14. 30
w s. 210/s. 019



ZADANIE KONKURSOWE

rozwiąż rebus i wrzuć odcięty kupon do skrzynki redakcyjnej
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HASŁO: ……………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………… KLASA: ……….

Było w grudniu:
 6

grudnia

naszą

szkołę

odwiedził

ulubiony

święty

wszystkich

dzieci

i dorosłych, czyli Święty Mikołaj, który obdarował najmłodszych słodkościami, a starsze klasy
w ramach mikołajkowych podarunków wybrały się do kina na filmowe hity „Dziadek do
orzechów i cztery królestwa” lub „Grinch. Świąt nie będzie” albo na zabawę na lodowisku;
 w szkole kolejny raz gościł podróżnik w firmy „Trzask”, który tym razem opowiedział nam o
Islandii, wyspiarskim kraju lodu, wulkanów i łubinu;
 w tygodniu przedświątecznym uczestniczyliśmy w Koncercie Kolęd przygotowanym przez
kolegów i koleżanki z liceum, a później wszyscy uczniowie wspólnie kolędowali przy
klasowych wigilijnych stołach.
21 grudnia członkowie 12 Drużyny harcerskiej „Północ” im. Zawiszy Czarnego zebrali się w kościele
parafialnym p. w. św. Wawrzyńca w Rymanowie, aby jak co roku kultywować tradycję i odebrać światełko
betlejemskie od skautów ze Słowacji. Jest ono od lat zapalane w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
by rozjaśnić ciemność w sercach wszystkich ludzi. To wyjątkowy dar dla wszystkich mieszkańców naszego
miasta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ciekawostki o styczniu:
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku kalendarzowego. Miesiąc ten ma 31 dni. Jego nazwa pochodzi od
słowa "stykać" - występuje na przełomie roku więc nowy rok styka się ze starym.

Przysłowia i powiedzenia
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Gdy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje.
Jeśli styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany, a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Jeśli trawa w styczniu nie zmarznie, to w sierpniu sie spali.
Gdy styczeń burzliwy ze śniegiem, lato burzliwe z deszczami.
Gdy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.
Jeśli styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.
Styczeń mroźny i biały zwiastuje letnie upały.
Po styczniu jasnym i białym, będą w lecie upały.
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