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„Święto Zmarłych” – Bechler H.

W tym numerze

Na cmentarzu płomyki złote

znajdziesz:

i groby w chryzantemach.

 Dzień wszystkich
świętych
 100-lecie niepodległości
 Paczka dla kombatantów
 Wycieczka do Sejmu
 Nadchodzące premiery
filmów


Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy pierwszego listopada ku czci chrześcijan,
którzy osiągnęli stan zbawienia i znajdują się w niebie. Odwiedzamy cmentarze, aby
ozdobić groby naszych bliskich kwiatami i zniczami.
A jak się obchodzi Dzień Wszystkich Świętych w innych krajach?
 We Francji to święto nosi nazwę La Toussaint, podobnie jak my odwiedzają groby
bliskich, kładą kwiaty lecz nie zapalają zniczy.



W Japonii święto nazywa się Bon, w zależności od rejonu święto obchodzi się w
połowie lipca lub sierpnia. Japończycy wierzą, że tego dnia dusze zmarłych
powracają na Ziemię, na progach domu ustawiają latarnie tzw.”mukaebi”, czyli
„ognie powitalne”. W wielu miastach na ulicach i przed świątyniami odbywają się
rytualne tańce Bon-Odori.

 W Meksyku Dia de los Muertos dzieli się na dwie części, 31 października odbywa się
część poświęcona zmarłym dzieciom, które nazywa się aniołkami, 1 i 2 listopada
odbywa się część poświęcona dorosłym. Rodziny również odwiedzają groby
zmarłych bliskich, a w niektórych miejscach na tych grobach biesiadują, często przez
całą noc. Na grobach dzieci kładzie się zabawki

11 listopada 2018 roku obchodziliśmy 100-lecie odzyskanie niepodległości. W
naszej szkole odbył się uroczysty apel, uczniowie śpiewali patriotyczne piosenki,
a młodzież ubrana Uczniowie chętnie udekorowali swoje sale i korytarze
pięknymi patriotycznymi plakatami i cytatami po angielsku. Uczestniczyli także
w obchodach lokalnych organizowanych przez nasze miasto. Dnia 9 listopada
nasza szkoła uczestniczyła w projekcie odśpiewania hymnu o godzinie 11.11.

Przez 10 dni w naszej szkole została zorganizowana akcja ,,Paczka dla
Kombatanta". Niestety, nasza redakcja chciałaby złożyć smutny apel, gdyż niewiele
osób wzięło udział w wydarzeniu. Mamy nadzieje, że w kolejnych latach uczniowie
chętniej będą pomagać. Paczki zostały bezpiecznie dostarczone Kombatantom i
dzieciom z Kresów Wschodnich!

Dnia 19 listopada klasy 3 gimnazjum pojechały na wycieczkę do Sejmu. Mogliśmy
zobaczyć całe rozmieszczenie budynków na terenie sejmu oraz miejsce, gdzie
odbywają się posiedzenia sejmu. Przewodnik zadawał nam różne pytania odnośnie
spraw związanych z instytucją oraz jego członkami. Chociaż, zwiedzanie było krótkie
uczniowie mogli dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy.

Fot. Iga Borsuk

Fot. Milena Machaj

Ogromnym problemem przed świętami są prezenty. Wiele z nas pytając bliską osobę, co
moglibyśmy jej kupić, słyszy odpowiedź: ,,Nie wiem.” lub ,,Nie musisz mi nic kupować”,
jednak my znaleźliśmy na to rozwiązanie!
Pierwszy pomysł na prezent, który jest tradycyjny i bardzo praktyczny to dobra
czekolada, kawa lub herbata. Niby takie proste ale kto z nas nie lubi zajadać w smutne
dni czekolade, rano wypić kawę, aby wybudzić się na resztę dnia, czy w mroźne dni
popijać zimową herbatę?

Drugi to bon na zakupy! Czy nie chcieliście nigdy dostać karty zniżkowej do swojego
ulubionego sklepu? Na pewno każdy się ucieszy jeśli dostanie taki bon. Udany prezent w
szybki i łatwy sposób.
Jak widzicie nie są to bardzo drogie prezenty, a możemy innym sprawić tymi
podarunkami radość!

Tak jak co roku nasza szkoła organizuje jasełka. W tym roku odbędą się one 21
grudnia na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej. Wystąpią w nich młodzież z trzeciej
gimnazjum jak i najmłodsi uczniowie z podstawówki. Jasełka przygotowuje Pani
Agnieszka Godlewska, Anna Rowicka i Anna Bujanowska. Ma być wesoło, kolorowo i
bardzo muzycznie. W ten sam dzień odbędą się jeszcze wigilie klasowe! Każda klasa
będzie miała swoją własną wigilię, na której przyniosą wypieki lub dania.

Frohe Weihnachten!
Merry Christmas!

Piekielnie zdolna, choć niepewna siebie
Ally (Lady Gaga) przypadkiem spotyka
w barze gwiazdora country (Bradley
Cooper). Mimo różnic zakochują się w
sobie i postanawiają wyruszyć we
wspólną trasę. Dla niej to uczucie
stanie się inspiracją do artystycznej
pracy, a także katapultą do wielkiej
kariery. Dla niego - być może
początkiem końca.
Premiera 30 listopada

Związek Ani i Tomka przeżywa
kryzys, bo oboje mają względem
siebie inne zamiary. Tymczasem
na horyzoncie pojawia się
zakochany w dziewczynie
milioner.
Premiera 9 listopada

