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lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Byle do dzwonka”?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!

Czekamy na Ciebie w każdą środę o godz. 13:30 w s. informatycznej!
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(Zebrane pieniądze przeznaczymy na wydrukowanie kolejnego numeru)

KAWAŁY
REDAKTOR NACZELNY

p. Agnieszka Dymińska
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
WSPÓŁPRACOWNICY:

Daniel Faja
Wiktoria Pawlak
Maksymilian Wiciński
Kuba Lubowiedzki
Jakub Konecki

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się
polonistka, oddając pracę domowa uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.
- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić.
Antoś wraca do domu z przedszkola cały podrapany na twarzy. Mama
przestraszona pyta:
- Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tańczyć dookoła
choinki.

Życzymy miłej lektury!

Spis treści
Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Boże Narodzenie – zwyczaje i tradycje
Sylwester
Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych
13 pytań do… wywiad z panem Waldemarem Oderem
Savoir-vivre podczas powitania
Moje hobby - Mitologia
Ferie zimowe
Bliżej Gwiazd: Luiz Gustawo
Świąteczna krzyżówka
Kawały
Uwaga, uwaga!

Elektroniczna wersja Naszej gazetki znajduje się na stronie
www.260.waw.pl w zakładce Opracowania

Kuba Lubowiedzki (V b)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, redakcja gazetki
,,Byle

do

dzwonka”

życzy

wszystkim

BLIŻEJ GWIAZD: LUIZ
GUSTAWO

Uczniom,

Nauczycielom i Pracownikom szkoły, dużo zdrowia, radości
z Narodzenia Dzieciątka Bożego, życzliwości na świąteczne

Luiz

dni, a Nowy nadchodzący 2015 Rok niech obdarzy
wszystkich radosnymi chwilami oraz spełni najskrytsze
marzenia.

Gustawo

wychowankiem

jest

klubu Corinthians

Alagoano Maceió. W styczniu 2007
roku dołączył do brazylijskiej kadry
narodowej. Miesiąc później został
wypożyczony na trzy miesiące do CRB
Maceió. W sierpniu 2007 roku został
wypożyczony na rok do niemieckiego
klubu TSG 1899 Hoffenheim. Rok
później

włodarze

Hoffenheim

zdecydowali się na transfer definitywny zawodnika, który wyniósł milion
euro.
W Bundeslidze zadebiutował 16 sierpnia 2008 roku w meczu
z Energie Cottbus (3:0). Pierwszą ligową bramkę zdobył 18 września 2010
roku w meczu z 1. FC Kaiserslautern (2:2).

Maksymilian Wiciński (IV b)

FERIE ZIMOWE
Ferie zimowe 2015 w województwie mazowieckim trwać będą od 19
stycznia do 1 lutego 2015 roku. Ferie zimowe w 2015 roku zaczynają się
w poniedziałek i kończą w niedzielę, w związku z tym czas, który można
przeznaczyć na wyjazdy, wypoczynek można powiększyć o dwa dni (sobota
i niedziela), np. jeśli ferie zaczynają się 19 stycznia, to ostatni dzień w szkole
przypada na 16 stycznia 2015 roku.
W 2015 roku, podobnie, jak w latach wcześniejszych wszystkie
województwa zostały odpowiednio pogrupowane i dopasowane do terminów w ten
sposób, że województwa, które w 2014 roku kończyły ferie, tym razem je
rozpoczną. Natomiast bez zmian pozostaje termin dla województwa, w których
ferie rozpoczynają się jako drugie.
Pamiętaj!
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na
nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na
śniegu mogą sprawić wiele radości i
wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj
jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy
rozsądek
i ostrożność!
• Wychodząc bawić się na powietrze,
ubieraj się stosownie do pogody,
• Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne,
z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.
• Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy
innych przedmiotów, na których zjeżdżasz.
• Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych.
• Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią
zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu.
• Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami.
• Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.
• Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą,
wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy.
• Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie.
Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą
oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

Wiktoria Pawlak (IV b)

BOŻE NARODZENIE –
ZWYCZAJE I TRADYCJE
Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli
"przyjście, przybycie, nadejście". Dla chrześcijan "adventus" oznacza czas
przygotowujący do uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. Adwent rozpoczyna się
między 27 listopada a 3 grudnia, a kończy się w dzień Bożego Narodzenia. Boże
Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym świętem.
Do wieczerzy wigilijnej zasiada się z zapadnięciem zmroku, z chwilą
ukazania się pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez dzieci. Zaczyna się od
dzielenia się opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Dla dzieci jest to
chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni urzeczywistnia
się na parę godzin, gdy pod pięknie ubraną choinką, w świetle kolorowych
światełek znajdują prezenty o których marzyły.
24 grudnia - Wigilia Narodzenia Pańskiego
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej
uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem
roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w
rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego
Narodzenia.

Wieczerza Wigilijna
Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII i stała się
powszechną tradycją w wieku XX. Nabrała cech czegoś
świętego, sakralnego.

Dzielenie się opłatkiem
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy
wigilijnej
w Polsce jest
zwyczaj
łamania
się
opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o
Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Staropolskie opłatki
były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są białe
i
ozdobnie
wytłaczane.
Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum",
czyli dar ofiarny.

Kuba Lubowiedzki (V b)

MOJE HOBBY - MITOLOGIA
Perseusz, Perseus (mitologia grecka), syn Zeusa i Danae.
Przepowiednia przestrzegła ojca Danae Akrizjosa, że zginie z ręki wnuka,

Pierwsza Gwiazda

wobec tego uwięził on córkę, aby nie mogła począć dziecka. Gdy Zeus
W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie ukaże się
pierwsza gwiazda. Czyni się tak zapewne na pamiątkę gwiazdy
betlejemskiej, którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy,
zwani tez Trzema Królami. Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzeniony
w polskiej kulturze.

spadł na Danae złotym deszczem, ojciec dziewczyny zamknął córkę wraz z
wnukiem

w

skrzyni

i

wrzucił

do

morza.

Skrzynia została wyrzucona na brzeg wyspy Serifos, gdzie Danae

Ilość potraw
Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna
być nieparzysta. Aleksander Bruckner w „Słowniku
etymologicznym języka polskiego” podaje, że
wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu
potraw, szlachecka z dziewięciu, a u arystokracji z
jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu są różne: 7 jako siedem dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu
chórów anielskich itp. Dopuszczalna jest ilość 12
potraw - na cześć dwunastu apostołów.

zaopiekował się Diktys, brat króla Polidektesa. Po latach król, widząc
w Perseuszu przeszkodę w związkach z Danae, wysłał go po głowę
Meduzy. Perseuszowi pomogli Atena i Hermes. W drodze powrotnej
Perseusz uratował Andromedę. Gdy pokazał głowę Polidektesowi, ten
zamienił

się

w

kamień.

Perseusz wraz z matką udał się do Argos na dwór dziadka. Jednak
spotkawszy go przypadkiem w czasie igrzysk w Pelasgiotis, zabił go
Wolne miejsce przy stole

dyskiem. Nie chciał rządzić w Argos, zamienił je na Tiryns i Mykeny.
Dzieje Perseusza dostarczyły tematów literaturze pięknej oraz muzyce.

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego
miejsca przy stole wigilijnym. Trudno dokładnie ustalić jego genezę. Zapewne jest
to zwyczaj późniejszy, gdyż nie wspomina o nim żaden z historyków obyczajów
polskich.

Kuba Koncecki (V b)

Savoir-vivre podczas powitania
Skinienie głową czy ukłon są najprostszą formą uprzejmości.
Pozdrawiać można także uśmiechem albo krótkimi zwrotami - „Cześć"
wśród młodzieży, „Dzień dobry", „Dobry wieczór".
Pozdrawia się ludzi bardzo bliskich, ale i znanych tylko z widzenia.
Są takie miejsca, w których pozdrawia się ludzi całkiem sobie obcych, np.
w górach, w lesie czy w przedziale kolejowym.
W sytuacjach oficjalnych przyjmuje się starą zasadę, że pierwsza
pozdrawia osoba stojąca niżej w hierarchii społecznej - więc pierwszy
kłania się pracownik swojemu przełożonemu, uczeń nauczycielowi.
Młodszy pozdrawia starszego, mężczyzna kobietę, idący stojącego,
wchodzący do już obecnego, jadący samochodem pieszego.
Uścisk dłoni jest gestem symbolicznym i wiele mówi o naszym stosunku
do osoby, z którą się witamy. Sposób, w jaki podajemy dłoń może
wyrażać przyjaźń, szacunek, ale i obojętność, lekceważenie.
Nadal obowiązuje zasada, że osoba starsza pierwsza podaje rękę osobie
młodszej, kobieta - mężczyźnie, przełożony - podwładnemu.
Uścisk obiema rękoma jest wyjątkowo miłym sposobem powitania.
Występuje on przeważnie pomiędzy osobami dobrze sobie znanymi lub w
wypadku, gdy osoba chce dać do zrozumienia drugiej, że jest partnerem
godnym zaufania.

Kolęda
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda
pojawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem
Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie
styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali,
składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami.

Choinka
Na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska
rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje
choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych.
Drzewko ma chronić dom i jego mieszkańców od złych
mocy.

Prezenty
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami
początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów.
W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany
Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie
zauważono pierwszą gwiazdę.

Św. Mikołaj
Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni,
mieszkańcy dużych miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj
odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny.

Kuba Lubowiedzki (V b)

Daniel Faja (IV b)

SYLWESTER

Objawienie Pańskie

Wigilia Nowego Roku, noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Samo święto
powitania nowego roku i pożegnanie starego roku zaczęło się dopiero około

.

Objawienie

Pańskie – chrześcijańskie święto mające

uczcić

XIX weku. Kiedyś to święto świętowali tylko w bogatych społeczeństwach.

objawienie się Boga człowiekowi. Symbolem święta jest historia

W Danii ludzie zeskakują o północy z krzeseł, a w Hiszpanii od

opisana w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze

1909 z każdym uderzeniem zegara je się jedno winogrono.

Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.

Święto Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia. Dzień ten jest dniem
wolnym od pracy.

7.Jakie było Pana dziecięce marzenie?
Chciałem znaleźć skarb.

Boże Narodzenie w Stanach
Zjednoczonych

8.Pana ulubiona książka ?
Wszystkie książki o Jakubie Wędrowyczu.

Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych różnią się trochę
od tych, które obchodzimy w Polsce, łączy je natomiast wspaniała

9.Czy ma Pan już plany na ferie zimowe?

atmosfera towarzysząca temu wydarzeniu.

Jeszcze nie.

Tradycja
10.Gdzie Pan spędza wolny czas i jak?
Wolny czas spędzam robiąc zdjęcia.

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia,
rozpoczynają się w Stanach zaraz po Święcie

11.Jaki ma Pan znak zodiaku?
Strzelec.

Dziękczynienia, które zawsze wypada w czwarty
czwartek listopada. Amerykanie tłumnie udają się na
świąteczne zakupy w piątek, który jest dla nich również dniem wolnym od

12.Czy ma Pan szczęśliwą liczbę ?
3 i 8.

pracy. Najważniejsze przygotowania trwają również wokół domów.
Tradycją jest ozdabianie ich bardzo dużą ilością świątecznych światełek, co
prowadzi wręcz do osiedlowej konkurencji świątecznej! Świąteczne

13.Czy uprawiał Pan kiedyś jakieś sztuki walki?
Tak. Było to Karate Kyokushinkai

prezenty rozdawane są w poranek 25-go grudnia, a nie jak w Polsce,
w Wigilię Bożego Narodzenia.

Dziękujemy za rozmowę☺
Świąteczna choinka znajduje swoje miejsce w
amerykańskich domach wcześniej niż w Polsce - bo już
na początku grudnia. Mieszkańcy osiedli bardzo

Wiktoria Pawlak (IV b), Kuba Lubowiedzki (V b)

szczegółowo dbają o tworzenie świątecznego nastroju - przygotowywanie
dekoracji świątecznych rozpoczyna się dla większości z nich już w
listopadzie. Podobnie jest w centrach handlowych, które zaraz po
zakończeniu Halloween zachęcają klientów do zakupu świątecznych
podarków. W amerykańskiej tradycji świątecznej nie istnieje coś takiego

13 pytań do… wywiad z Panem
Waldemarem Oderem

jak polska Wigilia. Kolację poprzedzającą Boże Narodzenie spożywa się
najczęściej w restauracji.
1.Dlaczego akurat uczy Pan plastyki?

Na zakupy!

Ponieważ bardzo to lubię.

Poranek 25 grudnia jest tak naprawdę właściwym
dniem Świąt. Amerykanie obdarowują się wtedy

2.Czy plastyka jest przedmiotem tak łatwym jak się wydaje ?

prezentami i spożywają świąteczny posiłek. Na

Plastyka jest przedmiotem łatwym dla ludzi, którzy chcą poznać jej

stole króluje szynka lub indyk. Boże

tajemnice.

Narodzenie to dla Amerykanów bardzo rodzinne
święto - przemierzają oni wiele tysięcy

3.Czy to był Pana wymarzony zawód?

kilometrów po to, aby być ze swoimi najbliższymi. Jest to tym cenniejsze,

W dzieciństwie marzyłem aby zostać leśniczym.

że nie trwa długo. W Stanach nie ma drugiego dnia świąt. Już następnego
dnia po Bożym Narodzeniu trzeba się udać do pracy. Choinki są wtedy

4.Czy żeby zostać plastykiem wystarczy ładnie rysować?

wyrzucane, a świąteczne dekoracje znikają równie szybko, jak się pojawiły.

Samo rysowanie to nie wszystko.

W sklepach natomiast pora na poświąteczne wyprzedaże, na które co roku
ruszają tłumy Amerykanów ;-)

5.Czy uczy Pan plastyki w jakiejś innej szkole? Jeśli tak to w jakiej ?
Plastyki nie, ale technikę tak w gimnazjum sportowym .

6.Jakie jest Pana hobby ?
Numizmatyka i fotografia.

