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Grudzień/Styczeń
W tym numerze:

w czasie pandemii.
Boże Narodzenie to święta bardzo rodzinne, ale w tym roku – z powodu pandemii –
na pewno będą inne niż zwykle. Od lat już w listopadzie handlowcy kolorowymi
dekoracjami witryn sklepowych przypominali nam o zbliżających się Świętach. W tym
roku ulice są dużo smutniejsze. Tylko gdzieniegdzie pojawiły się dekoracje. Zamknięta
centra handlowe nie przypominają o radosnych grudniowych dniach. W pojedynczych
sklepach pojawiły się pierwsze świąteczne ozdoby i reklamy świątecznych prezentów .
Ulice – zwykle o tej porze roku wypełnione gwarem, spieszących się ludzi, teraz świecą
pustkami. Epidemia koronawirusa tłumi radość ze zbliżającego się Bożego Narodzenia.
W obliczu dużej liczby zakażeń, należy się spodziewać wielu ograniczeń. Wierzę
jednak , że pandemia nie pokrzyżuje nam wigilijnych planów i tradycyjnych spotkań
przy świątecznej choince w naszych domach.
Pocieszające są zapewnienia Biura Świętego Mikołaja w Rovaniemi, że Święty
Mikołaj nie planuje odwołać Świąt z powodu pandemii… choć jest zaniepokojony
problemami wywołanymi przez koronawirusa.
Pewne jest, że spędzimy Święta w ścisłym gronie rodzinnym. Nie oznacza to jednak,
że mamy nie pamiętać o wszystkich swoich najbliższych. Może warto wrócić do tradycji
wysyłania kartek świątecznych z życzeniami? Na pewno można zadzwonić, wysłać maila
lub kontaktować się przez Skype (lub inne komunikatory internetowe). Pamiętajmy,
żeby w tych dniach nikt nie czuł się samotny…
Jolanta Jarzembińska


















Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.

na podstawie https://www.dw.com/pl i https://www.tvp.info

Zespół redakcyjny gazetki.
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Na ten dzień dzieci (i te małe i te duże) na całym świecie czekają
z utęsknieniem. Mikołajki - to zeświecczona nazwa dnia
Świętego Mikołaja, obchodzona na cześć
Świętego biskupa Mikołaja z Miry.
Dla wielu z nas to wyraźny sygnał, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż…
Trochę historii…
Wzmianki o zwyczaju obdarowywania się prezentami w Polsce można znaleźć już w tekstach
z XVIII wieku. Dzieci otrzymywały w dniu św. Mikołaja jabłka, złocone orzechy, pierniki
i drewniane krzyżyki.
Legenda świętego Mikołaja zrodziła się na podstawie historii Mikołaja, biskupa Miry, który
według źródeł cały swój majątek rozdał biednym. Jako szczodry darczyńca został pierwowzorem
postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często
w infule i pastorałem, przybywa z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6. grudnia
(w rocznicę śmierci świętego) dzieciom przynosi prezenty.
Współcześnie…
Nazwa “mikołajki” pojawiła się w czasach komunizmu: był to sposób na określenie miłej tradycji
obdarowywania się 6. grudnia, ale z pominięciem świętego patrona tego dnia. Dziś nazwa ta
określa zwyczaj (obecny m.in. w wielu szkołach i przedszkolach) wymieniania się drobnymi
prezentami z wcześniejszym losowaniem “swojego mikołajka” czy “swojej mikołajki” (czyli
osoby, którą się obdaruje).
Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego Mikołaja – czerwona czapka z białym
pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli świąt Bożego Narodzenia.
Opracowano na podstawie „NATULI dzieci są ważne”

Mam nadzieję, że do każdego z Was przyjdzie w tym roku Mikołaj i zostawi mały
prezencik w bucie, pod poduszką lub w świątecznej skarpecie.

W październiku 2020 r. nasza szkoła
zorganizowała Międzyszkolny Konkurs:
„Przysłowia Mądrością Narodu”
Ze względu na sanitarne obostrzenia konkurs
odbył się w wersji on-line. Pomimo utrudnień
wzięło w nim udział wzięło 13 uczniów
z 5 gdyńskich szkół -SP 21, SP 31, SP 33, SP 43,
SP 40.
Każdy z uczestników musiał rozwiązać test
z 10 zadaniami otwartymi i 3 zamkniętymi.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą
z zakresu znajomości polskich przysłów
i powiedzeń. Wszyscy poradzili sobie znakomicie.
Uczennice naszej szkoły spisały się bardzo
dobrze i uzyskały wyróżnienia:
- Emilia Róg – kl. 6Ds
- Zofia Wołyniec – 6A
- Amelia Darmochwał – 6Ds
- Milena Myślisz – 6a
Gratulacje dla laureatów
i wszystkich wyróżnionych uczniów.

Organizatorzy konkursu
nauczyciele biblioteki szkolnej
Jolanta Jarzembińska
Anna Kuźmin

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim
Konkursie Czytelniczym.
Na początku każdego miesiąca (od września do marca)
nauczyciel informuje uczniów biorących udział
w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Następnie w
określonym terminie
konkursowicze wykonują test
z treści lektury.
 Testy odbywają się w bibliotece szkolnej.
 Za udział w konkursie otrzymuje się pozytywną
ocenę z j. polskiego i z zachowania.
 Testy nie są na ocenę.
 Laureaci i finaliści konkursu otrzymują punkty
w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
„Czytanie rozwija, czytanie
wzbogaca”
Lektury do przeczytania dla uczniów klas
IV – VI szkoły podstawowej:
 „Piastowskie orły”
I.G. Bąkiewicz, K. Szymeczko,
P. Wakuła
 „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”
P. Beręsewicz
 „Wojownicy. Ucieczka w dzicz”
E. Hunter
 „Gieśki” K. Kielecka
 „Mała wojna” K. Ryrych
 „Po co nam ta szkoła”
M. Milewska
 „Bez piątej klepki”
M. Szczygielski

„W lustrze książki”
Lektury do przeczytania dla uczniów
klas VII – VIII szkoły podstawowej:
 „ Morderstwo w środku zimy”
F. Hitchock
 „Znika czas [w tegoż:] Podróże
z Herodotem” R. Kapuściński
 „Król Trędowaty”
Z. Kossak–Szczucka
 „Pościg za czarną hondą”
K. Szymeczko
 „Sekretne życie drzew”
P. Wohlleben
 „W polskiej dżungli”
A. R.Ossendowski
 „Złodziejka książek” – M. Zusak

Kącik Moli Książkowych
recenzje ciekawych książek
Nie ma czegoś takiego, jak „za dużo książek”.

Podpalacze książek T.1
„Smocza Perła” autorstwa
Może być tylko „za mało półek”.
Marine Carteron
Yoon Ha Lee - amerykańskiego
Zacznijmy od samego tytułu, który według mnie
pisarza science fiction i fantasy jest barwną opowieścią
jest mało trafiony. Dlaczego? W książce nie zostaje
o trzynastoletniej dziewczynie Min Kim, zamieszkującej
przydzielona Augustowi (głównemu bohaterowi)
planetę Jinju. Jej życie nie jest proste. Przytłaczają ją
konkretna rola. Jest szkolony w wielu profesjach
ciągłe obowiązki domowe, ciągle narzekające
i przydzielenie jemu konkretnej roli następuje
ciotki meczący kuzyni. Min pochodzi ona z prastarego
w kolejnych tomach powieści.
rodu lisich duchów, które mogą dowolnie zmieniać
Humor książki jest dość... specyficzny. Niektóre żarty
swoją postać. Niestety w kosmosie obecność lisów jest
nie są śmieszne, inne przekombinowane, a inne wręcz
zabroniona, ponieważ w dalekiej przeszłości zamieniały
idealne. Czasami ma się wrażenie, jakby każdy rozdział
się w piękne panny i wabiły bogaczy. Dlatego też główna
pisany był przez inną osobę.
bohaterka musi się ukrywać. Któregoś razu do jej domu
Samo rozłożenie rozdziałów jest przyjemne
i czytelne. Nie ma zbędnego przeciągania jednej akcji
przychodzi śledczy mówiąc, że Jun (czyli jej brat) zdradził
przez kilka rozdziałów. To, co się w jednym zaczyna,
siły kosmiczne, aby zdobyć Smoczą Perłę, czyli przedmiot
zazwyczaj kończy się w tym samym. Oczywiście, zdarzą
o niezwykłej mocy. Dziewczyna nie może uwierzyć
się wyjątki, gdzie akcja jest tak rozległa, że ciężko to
w zdradę brata i ucieka z domu, by go odszukać i oczyścić
upchnąć w jeden krótki rozdział, lecz takie sytuacje są
jego dobre imię. Jej wyprawie towarzyszą liczne
sprawnie rozwiązane. Powieść pisana jest z dwóch
niebezpieczeństwa. Spotyka piratów, przemytników
perspektyw. Z jednej - Augusta Marsa, głównego
oraz bardzo mściwe duchy. Bohaterka zostaje zmuszona
bohatera oraz z drugiej - Cezaryny Mars, jego młodszej
do posługiwania się magią, ale znacznie częściej pomaga
siostry. Chociaż jej postać jest dość barwna i szczerze
jej wyjść z opresji jej spryt i niezwykła odwaga. Ta książka
powiem, że uwielbiam tę bohaterkę, to z początku
na pewno spodoba się fanom Star Wars, Percy Jackson
miałem problem z określeniem, kim ona właściwie jest.
i mitologii koreańskiej. Każdy może tam znaleźć coś dla
Wyjaśnia się to dopiero po kilku pierwszych rozdziałach,
siebie! Książka Yoon Ha Lee jest bardzo wciągająca,
w których można powiedzieć, panuje jeden wielki
ciekawa i trzyma w napięciu, a czytelnik do końca
zamęt, a czytelnik może się zagubić. Jednak warto
wytrwać! Wróćmy do narracji. Podczas większych
kibicuje głównej bohaterce.
wydarzeń, zbyt rozległe rozdziały przerywane są
Gościnnie Lena Sieliwończyk - uczennica klasy 6a
notatkami z dziennika Cezaryny. Dziewczynka zapisuje
Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej.
tam swoje myśli i to, co zrobiła przez większość czasu.
„Wojownicy. #1 Ucieczka w dzicz” Erin Hunter
Według mnie właśnie jej zapiski są kluczem do fabuły.
Od wieków cztery klany wojowniczych kotów dzieliły las
Na ich podstawie w głowie powstają najróżniejsze
teorie, czy domysły, która sama bohaterka w
według praw ustanowionych przez przodków. Jednak
późniejszym czasie potwierdza, bądź jednoznacznie
jeden z nich odrzucił odwieczny porządek, stwarzając
obala.
zagrożenie dla pozostałych. Bezwzględne koty z Klanu
Bohaterowie... Tu jest troszeczkę gorzej. Cezaryna,
Cienia otaczają siedlisko walecznych, choć mniej licznych
jak wcześniej wspomniałem, jest zdecydowanie na plus!
kotów z Klanu Pioruna. Błękitna Gwiazda, ich
Postać niejednoznaczna. Jej losami przejmowałem się
przywódczyni, i jej dumni wojownicy – Lwie Serce
najbardziej i to dla niej chce się przeczytać następne
i Tygrysi Pazur – nie poddadzą się bez walki,
strony.
zdecydowani bronić za wszelką cenę swoich
Augustus jest dość irytujący. Zdarzają się jemu dobre
pobratymców i młodych. Gdy sytuacja wydaje się
momenty, jak i te tragiczne, gdzie sam miałem ochotę
beznadziejna, w lesie pojawia się zwyczajny, domowy
wejść do jego świata i wbić mu do głowy odpowiednie
kot, o którym mówiło proroctwo i który odmieni losy
rozwiązanie. Jak to jego siostra określiła, chłopak jest po
tych ziem.
prostu ,,głupkiem" i myślę, że to idealnie odwzorowuje
Recenzja ze strony: lubimyczytac.pl
charakter postaci. Mam jedną uwagę do postaci - za
mało mamy czasu, by się do nich przywiązać. Nic więcej
nie powiem :)
Ogólnie książkę polecam. „Podpalacze książek” to
historia na ciepłe wieczory i na wolne chwile. Czyta ją się
błyskawiczne. Chociaż, czytając pierwsze strony, miałem
mały problem, ale przebrnąłem przez nie i jestem
dumny.
Anonim

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy
obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25
grudnia - dzień przesilenia zimowego.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała rodzina
gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy
staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie
bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy
nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste
nakrycie. Dopiero, gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów
i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową
szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice, oświetlone tysiącami barwnych
żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w które zapieka
się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców
ze Wschodu.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy,
składa się z pieczonego indyka i " płonącego puddingu". Wieczorem, w Wigilię, angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za
drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą, wiszącą u sufitu. Taki
pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. 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".
W Szwecji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa
się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb,
a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają
kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
W Niemczech Boże Narodzenie obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa
Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię, w chrześcijańskich rodzinach, przed lub po
uczestnictwie w Mszy Świętej, zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub
słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty
przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani
w kostium. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26
grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy.
We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Wszystkich opanowuje
gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi
lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają
sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty. We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą
udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana.
We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie
katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. Ważne jest, by niezależnie od
kultury, pochodzenia i obchodzonych tradycji, okazać w tych dniach innym dobro i chęć pomocy. By szanować się nawzajem
i być życzliwym w stosunku do innych. Życzymy Świąt, w trakcie których będziecie celebrowali swoje rodzinne tradycje.
Jolanta Jarzembińska
Źródła: Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach (Biblioteka w szkole 10/13)

Ciekawostki świąteczne
Porcja świeżych i nowych ciekawostek/informacji na temat świata czeka na Ciebie tutaj! Zapraszamy!

Boże Narodzenie dawniej i dziś
Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt kościelnych w tradycji
chrześcijańskiej, obchodzone od IV wieku naszej ery. W Polsce to czas wyjątkowy, nie tylko
ze względu na jego religijny charakter, ale również aspekt rodzinny, specyficzny nastrój
i „magię”. Dzisiejsze zwyczaje nieco różnią się od dawnych tradycji. Poniżej znajduje się
zestawienie wybranych obrzędów:
Dawniej:
Dziś:
 w centralnym miejscu w izbie lub nad
 stawiamy choinkę
stołem wieszano gałązkę świerku, nazywano
ją podłaźniczką lub podłaźnikiem
 podłaźniczkę ozdabiano orzechami, jabłkami ozdabiamy kolorowymi bombkami
i dekoracjami ze słomy
 przed wojną na wsi w Wigilię nie jadło się  podczas wigilijnej kolacji jedną z głównych
ryb
potraw jest ryba
 ilość potraw zależała od stanu zamożności  na wigilijnym stole powinno pojawić się
rodziny i było ich 7, 9
12 potraw
 od domu do domu domach chodzili
 zwyczaj kolędowania w miastach zanikł
kolędnicy
całkowicie, czasami jeszcze jest
praktykowany na wsi
 w wigilię gospodarz przynosił do domu
 kładziemy sianko pod obrus
snopek słomy
 dzieci obdarowywano drobnymi
 wszyscy obdarowujemy się wspaniałymi
upominkami, które chowano w sianie
prezentami gwiazdkowymi
Opisując tradycje bożonarodzeniowe należy zwrócić uwagę, że choinka, kolędy i św. Mikołaj należą dziś
do zwyczajów o zasięgu ponadnarodowym, praktykowanych w różnych częściach świata, nie tylko przez
katolików. Ze zwyczajów typowo polskich pozostała nam wieczerza wigilijna, opłatek i chyba jeszcze ta
jedna, nieznana powszechnie, przekazana tradycją - rodzinna, niepowtarzalna atmosfera świąt Bożego
Narodzenia, pełna wzajemnej bliskości, miłości i ciepła.
Opracowała Marta Wróblewska

JUL - święto kojarzone przede wszystkim z przesileniem zimowym. Starożytne obrzędy wyznaczały
zmiany w naturze. Jul obchodzony był głównie przez ludy europejskie oraz Skandynawów.
W czasach przedchrześcijańskich germańskie plemiona pogańskie świętowały Jul od późnego
grudnia do wczesnego stycznia, ustalając czas świętowania wg kalendarza księżycowego. Tradycje
z tym związane są nam wszystkim bardzo dobrze znane. To między innymi: przystrajanie
jodły, kładzenie w palenisku odpowiednio przygotowanej kłody drewna, wieszanie
w domostwach jemioły i ostrokrzewu, dawanie prezentów oraz ogólnie rozumiane świętowanie.
Przez współczesnych starowierców germańskich i pogan te zimowe święto wciąż jest obchodzone,
a wiele tradycji obchodzimy, nawet nie znając ich pochodzenia.

Opracował Jakub Sąpor

Różne różności
Gdynia Rodzinna zaprasza do wielu
ciekawych inicjatyw. Niektóre zachęcają do
aktywności plastycznych, inne zachęcają do
poszukiwania wiedzy, albo przekazują
wiedzę
w sposób nietypowy. Warto
zaglądać na stronę - Gdynia Rodzinna:
http://www.gdyniarodzinna.pl/
Przedstawiamy Wam kilka nowych propozycji:
Warsztaty Rodzinne. Laboratorium Świętego Mikołaja
Przez kilka weekendów, w soboty
i niedziele Centrum Experyment zaprasza do
swoich laboratoriów rodziców z dziećmi, by
wspólnie
wykonywać
magiczne
doświadczenia.
Będziemy robić razem sztuczny śnieg, naukowe prezenty,
świąteczne slajmy i wyjątkowe, świecące kartki
z życzeniami. A potem możecie do woli działać na
wystawach. Początek warsztatów 5 grudnia.
Warsztaty Rodzinne, podobnie jak wszystkie aktywności
w Centrum Nauki Experyment, odbywają się
w bezpiecznych warunkach. Liczba uczestników została
dostosowana do wymogów sanitarnych. Grupy rodzinne
rozmieszczone są w odpowiednim oddaleniu od siebie.
Pomieszczenia oraz przyrządy są odpowiednio czyszczone
po każdych zajęciach. Wszyscy uczestnicy warsztatów
zostaną wyposażeni w jednorazowe rękawiczki ochronne.
Zarówno pracowników CNE, jak i gości,1 obowiązuje także
konieczność zakrywania nosa i ust.
Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury zaprasza wokalistów
(solistów, duety, zespoły wokalne
oraz zespoły rodzinne) do udziału
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki "Zimowe Granie"
Gdynia 2020 online.
Zacznijcie przygotowania!! Może to być piosenka Polska
lub zagraniczna o tematyce zimowej, świątecznej, mogą to
być również kolędy i pastorałki - liczymy na Waszą
kreatywność. Zapisy zostaną uruchomione niebawembieżące informacje można znaleźć na stronie
www.mdk.gdynia.pl
Rozśpiewujcie się i wybierajcie repertuar.
Wgraj się - Gdyńskie Centrum Sportu zaprasza dzieci do
treningów. Wprawdzie przeszliśmy na nauczanie zdalne,
ale trzeba pamiętać, że ruch to zdrowie, a kondycja
fizyczna też jest ważna. Gdyńskie Centrum Sportu
przygotowało całą playlistę treningów dla dzieci - są
kolorowe, zabawne i różnorodne. Pozwolą Wam poprawić:
koordynację, wytrzymałość, siłę, skoczność, umiejętności
tańca.
Wejdźcie na stronkę
https://gdyniasport.pl/pl/projekty/wgraj-sie/trening
i bawcie się zdrowo!

Muzeum w Twoim domu
W związku z sytuacją epidemiologiczną gdyńskie muzea
przygotowały specjalną ofertę online.
Muzeum Miasta Gdyni proponuje wirtualne zwiedzanie
wystawy www.kaniewski.wytworniafilmow360.pl. Kolejna
wystawa „Legenda Radmoru” pojawi się w przestrzeni
internetowej w formie oprowadzania online, dzięki któremu
będzie można podziwiać eksponaty oraz poznać historię
kultowego przedsiębiorstwa i jego produktów. Wystawa
stała „Gdynia - dzieło otwarte” wzbogaci się o nowy moduł
zmienny poświęcony dziejom kolei na terenie Gdyni, który
będzie prezentowany w formie cyklu ciekawostek na stronie
Muzeum i w mediach społecznościowych.
Muzeum Emigracji zaprasza na wirtualne oprowadzanie po
wystawie „Carboland” w dwóch odcinkach. Ekspozycja
prezentuje ponad 350 obiektów – zdjęć, dokumentów
i przedmiotów codziennego użytku związanych z Polakami
pracującymi w północnym rejonie Francji Nord-Pas-de-Calais
oraz we wschodniej części Belgii.
Informacja o konkursie wiedzy o Gdyni
Pierwszy etap (tzw. szkolny) 6. edycji Miejskiego Konkursu
wiedzy o Gdyni 2020/2021 planowany jest pod koniec
stycznia lub po feriach w lutym 2021 r. w formie online.
Szczegółowa informacja o formie i terminie konkursu,
zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak
i ponadpodstawowych, znajdzie się w „Ratuszu”.
Świąteczny Kiermasz Rękodzieła online
Lokalni rękodzielnicy tworzą codziennie
niezwykłe skarby. Dziergają, szydełkują,
szyją, kleją, malują, tną, składają.
W tym roku kiermasz twórców
zrzeszonych w Centrali Rękodzieła odbędzie się online i potrwa
do 24 grudnia. Na stronie wydarzenia na fb można znaleźć
prezentacje twórców i ich wyroby. Warto poznać lokalnych
twórców i sprawić najbliższym prezent od serca.
Szczegóły pod linkiem: https://bit.ly/3m68iFh
„Zwierzęta też chcą mieć Święta 2020!"
Święta to zawsze piękny czas - czas radości
i obdarowywania się prezentami. W tym
okresie warto też pamiętać o bezdomnych
zwierzętach. Dlatego gdyńskie OTOZ Animals
Schronisko „Ciapkowo” już po raz kolejny
organizuje wydarzenie „Zwierzęta też chcą mieć Święta
2020!". Schronisko zaprasza do poznania i wsparcia tych
najbardziej potrzebujących mieszkańców, którzy ze względu
na wiek lub stan zdrowia mają dużo większe potrzeby. Sylwetki
czworonogów oraz informacje o tym, co by im się przydało
będą sukcesywnie prezentowane na Facebooku „Ciapkowa".
Niestety z powodu pandemii w tym roku wydarzenie przyjmie
nieco inną formę. Symboliczna inauguracja odbędzie się
w niedzielę, 13 grudnia, w godz. 12:00-15:00 w lasku obok
schroniska. To właśnie tam można dostarczyć prezenty dla
czworonogów. Tego dnia gdyński kawałek lasku zamieni się
w baśniową krainę. Więcej informacji znajduje się na stronie
wydarzenia na Facebooku.

Trochę rozrywki

Rebusy autorstwa Julii Koszałki

Kącik matematyczny
Znajdziesz tu zagadki, quizy oraz ciekawostki ze świata matematyki!

1. Zagadka obliczeniowa
Rozwiąż poniższą zagadkę oraz odpowiedź zachowaj* Zadanie nieco trudniejsze

40 Mikołajów przygotowuje prezenty. Każdy ma dostarczyć
po 100 prezentów do 100 miejsc. Ile prezentów muszą
przygotować wszyscy Mikołaje?

2. Prosta zagadka świąteczna
Rozwiąż poniższą zagadkę oraz odpowiedź zachowaj*

Marysia i Krzyś ubierają choinkę.

W Pudełku znaleźli 125

bombek. Niestety kilka z nich było stłuczonych. Wieszając
ozdoby potłukli jeszcze trzy. Ostatecznie na choince zawisło
113 bombek. Ile uszkodzonych bombek było w pudełku?

3. Zadanie do obliczenia
Rozwiąż zadanie poniżej. Pamiętaj aby zastosować poprawny wzór. W przypadku trudności z zadaniem, zerknij
na podpowiedź w karcie odpowiedzi. Odpowiedź zachowaj*

W noc przedwigilijną, Święty Mikołaj wyruszył z jego reniferami w podróż, której celem
było rozniesienie prezentów dla każdego dziecka w pewnym regionie. Święty Mikołaj na
saniach pokonał 300 km w czasie 4 godzin. Aby przekazać każdemu prezent, Mikołaj musi
przejechać 204km. Czy Świętemu Mikołajowi uda się roznieść prezenty dla każdego w tym
regionie w czasie 3 godzin?
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
autor chciałby życzyć wszystkim miło spędzonych,
bezpiecznych i przytulnych świąt!
Spędźcie ten czas w gronie rodziny,
ale uważajcie również na swoich bliskich w dobie panującej pandemii!
Wesołych Świąt!

ODPOWIEDZI z poprzedniego numeru GazetkiNetki, który ukazał się w październiku:
zad. 1 - odpowiedź: 205.
zad. 2 - odpowiedź: 5 stopni.
zad.3 - odpowiedź: 20 razy
Podpowiedź do zadania 3!:
Należy obliczyć prędkość.
*odpowiedzi na świąteczne zagadki zostaną opublikowane w kolejnym numerze gazetki.
Opracowanie: Michał Kleinszmidt

Nanogram świąteczny
Witam chcę was krótko wprowadzić zanim zaczniecie grać:)

1. Zagadkę rozwiązuje się kolorując kwadraty.
Liczby wskazują, ile kwadratów należy
pokolorować.

Zadania do wykonania

2. Każdy numer należy do sekwencji. Po
uzupełnieniu pierwszego z kwadratów, istnieć
będzie tylko jedno rozwiązanie.

3. Jeśli istnieje więcej niż jedna liczba i razem nie
mają sumy równej ilości kwadratów w danym
rzędzie to między każdą z sekwencji musi się
znajdować przynajmniej jeden pusty kwadrat.
4. Kolejność jest także ważna. Kolejność
kwadratów jest taka sama, jak kolejność
wyświetlanych numerów.

5. Skupmy się teraz na kolumnach, numery
wskazują te same kwadraty.

6. Spójrz teraz na kolumny i oznacz krzyżykiem
kwadraty, które na pewno są puste. Jednakże jeśli
nie chcesz tego robić lub nie potrzebujesz ich to nie
musisz tego robić.

7. Pozostało tylko jedno możliwe rozwiązanie.

Rozwiązanie nonogramów znajdziecie
w następnym numerze GazetkiNetki.
8. Teraz ostatnia ważna rzecz. Cyfry w niektórych
nonogramach są pokolorowane. Kieruj się tymi
koloram,i rozwiązując zagadkę. Wtedy wyjdzie Ci
piękny obrazek.
Opracowanie nanogramów: Julia Koszałka

Ważne dla ósmoklasistów
Poniżej znajdują się rady dotyczące tego, jak skutecznie się uczyć i co zrobić aby nauka była przyjemna.

Na te stronki warto zajrzeć!!!
• https://www.facebook.com/BioChemiczneSketchnotki/
• https://www.youtube.com/watch?v=ezKMqEVxZaM&list
=RDCMUCIDhcD8PgvKfPZ8onDDUDWg&index=18
• https://www.youtube.com/watch?v=sCIwNXe6yzw

Źródło: https://www.facebook.com/BioChemiczneSketchnotki/

Źródło: https://pl.pinterest.com

Nic o Nas bez Nas
GazetkaNetka.pl kontynuuje swoją działalność.
Chcemy w dalszym ciągu dzielić się naszymi
bolączkami, rozterkami
i wątpliwościami oraz
naszymi marzeniami. Oprócz zwykłych artykułów
planujemy przekazywać Wam felietony, wywiady,
recenzje i odrobinę rozrywki. Mamy nadzieję, że
każdy znajdzie coś dla siebie.

Możecie nas znaleźć na
stronie szkoły
http://www.sp40gdynia.pl/

Redakcja GazetkiNetki.pl

Redakcja:
Julia Koszałka – uczennica kl. 8a
Michał Kleinszmidt – uczeń kl. 8e
Jakub Sąpor – uczeń kl. 8b
Marta Wróblewska – uczennica kl. 8a
Opiekun artystyczny i skład:
Jolanta Jarzembińska
nauczyciel bibliotekarz SP 40
Jeżli będziecie chcecieli podzielić się
swoimi zainteresowaniami, coś przekazać,
o czymś poinformować a może macie
jakieś ciekawe pomysły, które warto
opublikować na łamach GazetkiNetki.pl ?
Piszcie do nas.
Zapraszamy do współpracy!!!
KONTAKT jola.jarzembinska@gmail.com

Przedświąteczne postanowienia

https://www.pinterest.de/pi
n/

