KINO METALOWIEC REPERTUAR
NA ŚWIĘTA I CZAS FERII ZIMOWYCH
GWIEZDNE WOJNY: SKYWALKER. ODRODZENIE 2D/3D

PROCEDER 2D polski
12 grudnia godz. 10:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup
Wiek: 13 lat
Gatunek: biograficzny
Produkcja: Polska
Rok prod.: 2019
Reż. Michał Węgrzyn
od 6 do 8 grudnia godz. 21:20
od 9 do 11 grudnia godz. 19:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki
Wiek: 15 lat
DOKTOR SEN
od 13 do 15 grudnia godz. 15:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup.
Wiek: 12 lat
Gatunek: dramat obyczajowy
Produkcja: Polska
Rok prod.: 2019

JAK POŚLUBIĆ MILIONERA 2D polski
od 13 do 18 grudnia godz. 17:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki
Wiek: 12 lat
Gatunek: komedia romantyczna
Produkcja: Polska
Rok prod.: 2019

od 19 grudniado 8 stycznia (bez: 24, 25, 26, 30, 31 grudnia 2019 oraz 1, 2 stycznia 2020)
godz. 17:00 - 2D dubbing
godz. 20:00 - 3D napisy
(29.12. zmiana godzin: godz. 18:00 -2D oraz 21:00 - 3D)
Cena:2D:16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki; 3D: 19zł norm./17 zł ulg./grup./15 zł tanie
poniedziałki
Wiek: 10 lat
Gatunek: przygodowy, sci-fi
Produkcja: USA
Rok prod.: 2019
Reż. J.J. Abrams
Obsada: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega
Czas trwania: 2 godz. 35 min.

ŚNIEŻNA PACZKA 2D dubbing
od 10 do 15 stycznia (bez 12.01.) godz. 17:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki
Wiek: b/o
Gatunek: animacja
Produkcja: Chiny, Indie, Japonia, Kanada, USA,
Rok prod.: 2019
Reż. Aaron Woodley
Obsada: polski dubbing
Czas trwania: 1 godz. 32 min.

SOLID GOLD

1800 GRAMÓW 2D polski

od 13 do 18 grudnia godz. 19:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki
Wiek: 15 lat

od 10 do 15 stycznia (bez 12.01.) godz. 19:00
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., grup./13 zł tanie poniedziałki
Wiek: 15 lat
Gatunek: thriller, dramat społeczny
Produkcja: Polska
Rok prod.: 2019
Czas trwania: 1 godz.18 min.

Gatunek: komedia
Produkcja: Polska
Rok prod.: 2019

Gazetkę wykonały: Agnieszka Chodara i Edyta Powęska

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU ,,SILNI SERCEM” I PIERWSZE AKCJE
Od dnia 4 października w naszej szkole oficjalnie istnieje Szkolny Klub Wolontariatu „Silni Sercem”. Nasza
ekipa składa się z 33 wolontariuszy i 2 opiekunek pani Agnieszki Kalisz i pani Małgorzaty Figiel
Dnia 8 listopada miała miejsce nasza pierwsza akcja „Adoptuj Pszczołę”. Postanowiliśmy zaadoptować
„wirtualnie” kilka zapylaczy i wspomóc działania mające na celu tworzenie Polski przyjaznej pszczołom tym
miodnym i dziko żyjacym. Adoptuj Pszczołę to prowadzona od 2013 roku akcja społeczna Greenpeace. Dzięki
wirtualnym „adopcjom” na stronie adoptuj pszczole. Każdy ma szansę pomóc. I my też mogliśmy pomóc dzięki
naszej wolontariuszce Magdzie Kuropatwie, która opowiedziała o tej inicjatywie
Od 2013 roku postawiono w 16 miastach Polski sto hoteli dla owadów zapylających, stworzono w Warszawie
ogród społecznościowy dla pszczół i ludzi, odbudowano pszczelą populację w Przyczynie Dolnej, w której jednej
nocy zginęło kilka milionów pszczół, uruchomiono Wielki Spis Zapylaczy, czyli nowatorskie badania naukowe,
które pozwalają dowiedzieć się, jak żyje się pszczołom w Polsce i jak można im jeszcze skuteczniej pomóc,
stworzono Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Tegoroczna, siódma edycja Adoptuj Pszczołę z
jednej strony jest kontynuacją działań, które sprawią, że Polska będzie krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom,
z drugiej – początkiem zupełnie nowego rozdziału. W tym roku Greenpeace chce się skupić w sposób szczególny
na tym, jak chronić owady zapylające przed negatywnymi skutkami kryzysu klimatycznego. Cieszymy się, że
i my mogliśmy pomóc. Dzięki wielkiemu wsparciu całej społeczności szkolnej, tak chętnie kupującej „łakocie”
przygotowane przez wolontariuszy i uczniów klas VI pod opieką pani Agnieszki Kalisz udało się zaadoptować
160 „wirtualnych” pszczół!!! Nasz klub zyskał również tytuł:

Pszczelego Bohatera
Druga inicjatywa naszego Klubu to „Poczytaj mi starszy kolego”, którą realizujemy we współpracy z
sąsiadującym przedszkolem. Wierząc, że nawyk czytania i miłość do książek powinien powstać już w
dzieciństwie nasze wolontariuszki raz w tygodniu chodzą czytać przedszkolakom. Byliśmy już w trzech grupach
przedszkolaków: Biedronki, Motylki oraz Pszczółki. Już w tym tygodniu idziemy do kolejnych grup Dziękujemy
pracownikom przedszkola za danie nam takiej możliwości.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2019

Nasza Szkoła

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe
życzenia spełniają się w każdym momencie.
Wigilia
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy, które, jak wierzono, posiadały
magiczną moc. Zazwyczaj znajdują one swój rodowód w lokalnych, przedchrześcijańskich
wierzeniach. Termin „wigilia” pochodzi od łac. „vigilia” i znaczy „czuwanie, nocne
czuwanie”. Czasownik „vigilo, vigilare” znaczy tyle, co „nie spać, spędzać noc na czuwaniu,
być przezornym i ostrożnym, troskliwym, pilnować”.

MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA
Uczniowie naszej szkoły z klas I-III jak co roku podtrzymują tradycję
mikołajkową i wyjeżdżają do kina do Lublina.
4.12.2019r uczniowie wraz z opiekunami byli w kinie Plaza i obejrzeli
piękną bajkę Disneya pt. „Kraina lodu 2”.

HUMOR ŚWIĄTECZNY
Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego robota!
Mama:
- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć.

Kolejna część animowanej baśni Disneya okazała się równie piękna i zachwyciła dzieci i dorosłych.
Ukazana została w niej miłość dwóch sióstr, odpowiedzialność za poddanych, poświęcenie dla
innych. Wszystkich rozbawiał mały duszek ognia i oczywiście przezabawny Olaf i jego monologi.
W filmie nie zabrakło również pięknych piosenek. Ciekawi jesteśmy, która z nich stanie się
największym przebojem...Po skończonym seansie dzieci odwiedziły McDonalds

Ślubowanie klas pierwszych
W dniu 29 X w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Uczniowie klas pierwszych odświętnie ubrani przedstawili program słowno-muzyczny.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie, wprowadzenie sztandaru oraz
odśpiewanie hymnu szkoły. Następnie Dyrektor Pani Anna Myszak pasowała każde dziecko z klasy

Andrzejki
Popularne Andrzejki zwane też jako Jędrzejki to wyjątkowy wieczór, na którym oprócz udanej
zabawy nie powinno zabraknąć tradycyjnych wróżb. Tegoroczne Andrzejki w naszej szkole odbyły
się 27 listopada. Ten magiczny wieczór upływał nam przy tańcach w rytm muzyki, uczniowie z
niecierpliwością czekali na andrzejkowe wróżby, które były traktowane jako dobra zabawa z
przymrużeniem oka. W przerwie dla poszczególnych klas rodzice przygotowali słodki poczęstunek.
W organizację imprezy włączył się samorząd uczniowski, odpowiedzialny za oprawę muzyczną.
Wystrój sali oraz wróżby andrzejkowe przygotowały panie: Katarzyna Pytlak, Edyta Powęska,
Emilia Janczarek, Magdalena Janduła i Katarzyna Zielnik. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji zabawy andrzejkowej i zapraszamy już za rok.

pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia symbolicznym ołówkiem. Ukoronowaniem
aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz prezentów od uczniów klas II. Po
zakończeniu oficjalnej uroczystości uczniowie zostali
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez
rodziców.

Mecz biało – czerwoni
W dniu 08.11.2019 r. uczniowie klas VI – VIII brali
udział jak w roku poprzednim w meczu piłki nożnej
biało – czerwoni. Odbyły się dwa mecze w Narodowych
barwach w kategorii klas młodszych zwyciężyła drużyna białych, w kategorii klas starszych zwycięzcą
okazała się również drużyna białych. Dziękujemy za udział i
zapraszamy za rok.

Spotkanie z lokalną poetką i
pisarką
13 grudnia odbyło się spotkanie uczniów z klas I-III z lokalną
poetką i autorką książek dla dzieci
p. Teresą Mazur. Pani Teresa przedstawiła nam swoje tomiki wierszy i bajki oraz pokazała ilustracje,
które napisała dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka czytała nam również swoje
wiersze.Na koniec spotkania każdy uczeń miał możliwość zakupu książek z autografem autorki.

Mecz piłki nożnej kobiet Polska-Hiszpania
We wtorek 12 listopada uczniowie naszej szkoły dopingowali Polska Drużynę Narodową Kobiet
podczas eliminacyjnego spotkania do Mistrzostw Europy z reprezentacją Hiszpanii. Wyjazd na mecz
na stadion Arena w Lublinie zorganizował p. Konrad Kasperek. Niestety pomimo głośnego dopingu
żadna z drużyn nie zdołała strzelić bramki- mecz zakończył się bezbramkowym remisem

Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe


Sianko pod obrusem – ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich i ma związek z
dawnym świętem agrarnym. Jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to
narodzenie Jezusa w ubóstwie.



Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na
niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa,
którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.



Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie
fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.



Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym
punktem. Gest ten symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z
bliskimi owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć
ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na plebaniach, w klasztorach, i roznoszone po domach. Opłatek
jest pozostałością, śladem eulogii starochrześcijańskich (chleba ofiarnego, który składano na ołtarzu w
czasie przygotowania darów eucharystycznych).



Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni ustawia dodatkowe nakrycie, jedno więcej niż jest
uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także
wyraz pamięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na wieczerzę np. zza
granicy. Puste nakrycie wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł.



Świeca wigilijna – ten zwyczaj narodził się w Holandii. W wieczór wigilijny przed wejściem do
każdego domu ustawiano płonący lampion, często bogato zdobiony, czasem zamiast niego ustawiano
zwykłą świecę. Światło miało być znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził
się w każdym domu. Oświecało więc drogę i zapraszało.



Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej „szopką”, lub chociaż
samego żłobka z sianem i leżącą w nim figurką Dzieciątka, sięga XIII. wieku. Pozwala wyobrazić
sobie miejsce narodzenia Jezusa.



Świeca bożonarodzeniowa – jest najbardziej wymownym symbolem przychodzącego do nas Jezusa, a
zarazem znakiem świadectwa wiary chrześcijańskiej wobec dzieci, rodziców, krewnych, przyjaciół i
wszystkich odwiedzających dom. Wiele rodzin przygotowuje na Święta świecę urodzinową w kolorze
białym, złotym lub czerwonym, udekorowaną religijnymi symbolami bożonarodzeniowymi. Świeca
jest symbolem Chrystusa jako Światłości świata.



Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście.
Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie potrawy to
czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod różnymi postaciami, kutia, pierogi z
kapustą i grzybami, kulebiak, kompot z suszonych owoców.



Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w którym
wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i
odkupieniu rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił,
czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów (darów) pod choinką, jest naśladowaniem
dobroci.



Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy
wigilijnej. Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ świąteczne
muzykowanie nie tylko wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w sobie
poczucie harmonii i wyrażać emocje.

ŚWI ĄTECZNE TRADYCJE W INNYCH KRAJACH
HISZPANIA

Boże Narodzenie to także bardzo ważne, rodzinne święto dla Hiszpanów. Podobnie jak we Włoszech i
we Francji ważniejsza od choinki jest szopka. Główne dania serwowane w Wigilię różnią się w
zależności od regionu. Są to zazwyczaj: jagnięcina i prosię pieczony indyk, owoce morza, ryby. Na
deser podaje się natomiast turron (rodzaj nugatu z migdałami), marcepan, ciasteczka polvorones,
orzechy. Wszystko popija się dużą ilością cava, tradycyjnym hiszpańskim białym winem musującym.
Po kolacji większość Hiszpanów udaje się na Pasterkę, która jest ważnym punktem wigilijnego
wieczoru. Mimo, iż w Wigilię przygotowuje się uroczystą kolację, to jednak najważniejsze znaczenie ma
święto obchodzone 6 stycznia. To wtedy właśnie, dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu, dzieci
otrzymują od Trzech Króli prezenty, za to nie znajdują żadnego prezentu pod choinką. W zamian za
podarki maluchy przygotowują im słodycze i kostki cukru dla wielbłądów
ANGLIA
Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt.
Na stołach króluje nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi Mikołaj i zostawia
je w skarpetach pierwszego dnia Świąt. Niektórzy odwdzięczają mu się kieliszkiem alkoholu i
marchewką dla renifera. Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley
z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku".
NIEMCY
Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli adwent. W
domach pojawiają się adwentowe wieńce udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę
adwentu zapalana jest jedna z nich. W większości miast niemieckich odbywają się jarmarki świąteczne,
a mieszkańcy ogrzewają się grzanym winem. Sama Wigilia jest mniej uroczysta niż w polskich domach,
zazwyczaj spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną. Najważniejszy świąteczny posiłek jest 25
grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest pieczona gęś. Prezenty przynosi Mikołaj lub dzieciątko Jezus.
WĘGRY
Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia trwa na Węgrzech kilka tygodni. Kolejne tygodnie
poprzedzające święta, w zależności od wagi ich znaczenia nazywa się papierowym, brązowym,
srebrnym i złotym. Wigilia jest bardzo ważnym dniem dla Węgrów - to czas gdy spotyka się cała
rodzina. Niezbędnym smakołykiem na świątecznym stole jest szaloncukor, czyli pralinki z masą
waniliową, orzechową, marcepanową lub z galaretką. Świątecznym przysmakiem są także strucle z
makiem i orzechami. Każda gospodyni powinna upiec ich tyle, by poczęstować nimi najbliższych i
sąsiadów, i pochwalić się zdolnościami kulinarnymi. Na wigilijnym stole obowiązkowo znaleźć się musi
pieczony karp, zupa rybna z różnych gatunków ryb oraz chłodnik z wiśni.

