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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć, by ten okres był
niezapomnianym czasem spędzonym bez
pośpiechu i zmartwień. Życzymy, aby był on
pełen spokoju i rodzinnej miłości, a
nadchodzący Nowy Rok darzył zdrowiem.
Niech nie opuszcza Was pomyślność, a
marzenia (te najskrytsze) niechaj się spełnią
w całości. REDAKCJA

W numerze m.in.:
- ciekawe artykuły o tematyce
świątecznej;
- wywiady ze znanymi
osobistościami;
- i wiele innych 
(niekoniecznie przydatnych)
informacji.
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      ŚWIĘTY MIKOŁAJU,
                  
                 KIM JESTEŚ?

Św. Mikołaj był w świetnym humorze

- Dzień dobry. Nie zauważyłem przy Tobie, Mikołaju, reniferów,
skrzatów ani elfów. Podróżujesz samotnie?
- Cała ta otoczka to medialny wizerunek, który ulokował mnie na biegunie
północnym w Laponii, niedaleko Rovaniemi. Elfy są, ale odpowiedzialne za
zamówienia zewnętrzne, a jest ich sporo. Skrzaty sprawdzają wiarygodność
grzecznych dzieci. Ale by do Was dotrzeć nie potrzebuję już reniferów, bo
w tych warunkach atmosferycznych lepiej sprawdzają się inne pojazdy
(śmiech) Parzystokopytne przeszły na zasłużona emeryturę.
- Na emeryturę? Czy to możliwe?
- Oczywiście. Staramy się je w każdym razie oszczędzać. Gdyby jednak
spadł obfity śnieg, to chętnie zamiast samochodu wykorzystałbym sanie
z reniferami, żeby objechać kulę ziemską. W końcu to mój tradycyjny środek
lokomocji.
- Wspomniałeś o tym, że skrzaty sprawdzają wiarygodność grzecznych
dzieci. A więc jest jakaś weryfikacja?
- Mamy bardzo dobrze rozbudowany system kontroli, ale jak to w życiu – nie
wszystko uda się sprawdzić na 100 procent. Mimo to dbamy o to, by
prezenty dotarły do każdego sprawiedliwie.
 - A jak to jest z tą barierą wieku: od kiedy człowiek przestaje być
dzieckiem i już nie może liczyć na prezenty od Ciebie?
- Ahh... to nie jest takie proste, bo są pewne odstępstwa od normy. Niektórzy
nigdy nie przestają być dziećmi, ale tak ogólnie to prezenty dla „starszych
dzieci” też są realizowane, lecz na specjalne zamówienia dla tych, którzy
przez cały rok pomagali bezinteresownie innym. Takie obdarowywanie
sprawia mi sporo przyjemności.

- A czy może 
wykorzystujesz
czasami rózgę?
- Rózga Mikołaja jest
takim światłem
ostrzegawczym
i chętnie wykorzystuję
ją zarówno w stosunku
do dzieci, jak
i starszych. Ale
oczywiście, jak
najrzadziej.
- Dziękuję zatem
bardzo za czas nam
poświęcony. Pragnę
przekazać
najserdeczniejsze
życzenia od naszych
Czytelników.
 - Ja również dziękuję
i pragnę życzyć
wszystkim spokojnych
i radosnych świąt. Do
zobaczenia za rok!

    ŚWIĄTECZNA
          SONDA

W okresie
Bożego
narodzenia nie
brakuje różnego
rodzaju sond i
ankiet. Także
nasza gazeta
pokusiła się o
mały "wywiad",
który przed
świętami
przeprowadziliśmy
wśród naszych
uczniów. Wyniki
badania były
jednak dość
przewidywalne i
niezbyt nas
zaskoczyły.

Nasi ankietowani,
zapytani o to,
gdzie spędzą
święta, zwykle
wskazywali swoje
własne domy lub
domy babci,
ewentualnie cioci.
Zatem tradycja
pod tym
względem nadal
utrzymuje się
wzorowo.
Kolejne pytanie
dotyczyło potraw
wigilijnych.
Wśród
najczęstszych
nadal pojawia się

karp, barszcz z
uszkami,
krokiety, pierogi z
kapustą, kompot
z suszu,
makowce i
pierniki.
W sprawie
prezentów
wymagania są
jednak dość
duże. Najbardziej
pożądane są
sprzęty
elektroniczne, gry
oraz wszelkie
modne gadżety.
Zwykły szalik i
rękawiczki już nie
zadowalają...
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    RĘCZNIE WYKONANE NIE OZNACZA GORSZEJ   
       JAKOŚCI, CZYLI ŚWIĄTECZNY HAND MADE

Oryginalnie pachnąca pomarańcza

Zielony stroik

Jadalne cudaKlasyczna jemioła
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                WOŚP

23 FINAŁ WOŚP

                                        SZKOLNA AKCJA
                              ZBIÓRKA NA GÓRĘ GROSZA

                   
W dniach od 24 listopada do 5
grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w
Cybince zorganizowano, jak co roku,
zbiórkę pieniędzy pod hasłem
"GÓRA GROSZA". 

              Przez dwa tygodnie
wolontariuszki przechadzały się
szkolnymi korytarzami, by zbierać
pieniądze na dzieci, które tego
najbardziej potrzebują. Nie jest ważna
ilość, wrzucona kwota, lecz sama idea
akcji. Dzięki niej uczymy się, że każdy
grosz się liczy. Nasza "kropelka" wraz z
innymi nam podobnymi może zdziałać
cuda! W tym roku niestety nie udało
nam się zebrać tak imponującej kwoty
jak ostatnio, jednak nasze 94,00 zł z
całą pewnością także  przyczynią się do
wsparcia innych osób.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna.
Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę
stycznia każdego roku. Obecny finał będzie
miał miejsce 11 stycznia 2015 r.
W trakcie zbiórki rokrocznie rzesza
wolontariuszy zbiera pieniądze, rozliczane
następnie w ponad 1700 sztabach, w tym w
kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu
miejscach na świecie. Ponadto o godzinie
20.00 odbywa się happening pt. "Światełko do
Nieba". 
W ciągu 22 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i
przekazała sumę ponad 590 mln PLN. W tym
roku pieniądze zbierane są na pomoc dzieciom
na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz by wesprzeć godną
opiekę medyczną seniorów.

Także w naszej placówce WOŚP ma
swoja wieloletnią tradycję.
W tym, jak i w ubiegłym roku,
wolontariusze rozlokowani na terenie
całej naszej gminy będą stać z
puszkami Wielkiej Orkiestry, by inni
mogli wspomóc najbardziej
potrzebujących. Prosimy zatem,
byście nie byli obojętni na los innych.
Razem możemy dużo więcej. Nasza
pomoc jest niezwykle ważna. Każde
dobro, które wykonany w stronę
drugiej osoby, wróci do nas kiedyś
podwójnie. Pamiętajmy o tym!
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Najpierw szkołę ocenią najmłodsi... Budowa wre pełną parą!

Wytrwała praca się opłaca

                               DZIEŃ OTWARTY 
                          W NOWEJ PUBLICZNEJ 
               SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYBINCE

Dnia 26 listopada 2014 roku odbył się Dzień Otwarty
nowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince. Jej
budowa jest jedną z największych inwestycji
prowadzonych na terenie gminy Cybinka. 

Dzień Otwarty był idealną okazją do przekonania się, jak
bardzo zaawansowane są prace na terenie budowy.

Plac udostępniono zwiedzającym w godzinach od 12.00
do 16.00. Możliwość zwiedzenia (jeszcze nieukończonego)
budynku mieli wszyscy mieszkańcy gminy Cybinka oraz
przedstawiciele mediów.

Obejrzenie przyszłej placówki stało się atrakcją nie tylko
dla uczniów czy nauczycieli, ale także dla ich rodzin oraz
innych chętnych osób. Mamy nadzieję, że już niedługo
będziemy mogli w pełni korzystać z tej nowoczesnej
szkoły. Czekamy z niecierpliwością.
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              KĄCIK RECENZENTA
       film: "IGRZYSKA ŚMIERCI,           
                KOSOGŁOS", cz.1

Tworząc cykle mamy problemem utrzymania zainteresowania. Dbamy, by
historia była całością, a jednocześnie stanowiła odrębny byt. Nie jest to
łatwe. A jednak reżyser Kosogłosa, Francis Lawrence, czyni to bez trudu.
Mimo, iż jest to tylko połowa historii, zbudowane napięcie utrzymane w tonie
żałobny potrafi przygotować widza na dalszy ciąg. Ta część skupia się na
niespiesznych przygotowaniach do ostatecznej rozgrywki. Choć w Panem
panuje rewolucja brakuje scen walki. Wszystko widać „przed” lub „po” walce,
ewentualnie w oddali.

Młodzieńcza miłość, patriotyzm, walka o swoje miejsce w świecie to tematy
przeplatające się w filmie. Główna bohaterka, Katniss, to narodowy symbol
buntu i as w rękawie propagandy. Niczym superbohaterka ma zagrzewać do
walki. Ale dziewczynę nie łatwo postawić na cokole. Dusi w sobie emocje,
ma własne żądania. Czy sobie poradzi.

Bez spektakularnych sekwencji akcji, bez wysokobudżetowego widowiska
"Kosogłos, część 1" wyrasta na nietypowy blockbuster. Ale jak na razie
twórcy prowadzą. Mamy jeden do zera dla Lawrence’ów i już czekamy na
ciąg dalszy.

                     OKIEM 
    SZKOLNEGO OBSERWATORA,
         czyli kilka słów o noworocznych postanowieniach.

                 Nowy rok, nowe obietnice i postanowienia, nowe perspektywy na
przyszłość. Ma je każdy, nie tylko dorośli. I dotyczą one nie tylko utraty wagi
czy zmiany pracy. Uczeń, też człowiek, ma w końcu także swoje potrzeby i
swoje propozycje.

                Po pierwsze warto podkreślić, że każdy kolejny rok to nowe
wyzwania i nowe możliwości. Być może ktoś z oceny dopuszczającej nagle
na języku polskim przeskoczy do piątki, a wątpliwej jakości amator gry w
kosza nagle stanie się liderem szkolnej drużyny. Pomarzyć warto, można i
trzeba. Nic nas to w końcu nie kosztuje. Cieszmy się odchodzącym rokiem,
bo każdy kolejny powinien być tylko lepszy!

                Po drugie uczeń, jak to uczeń, niewiele sobie obiecuje. Ta
przebiegła istota doskonale wie, jak kiepskiej jakości są jego coroczne
obietnice i jak chętnie potrafi je łamać już kilka minut po północy. 

               Po trzecie są jednak wytrwali znawcy tematu, którzy mimo
wszystko obiecują sobie solennie, że w tym roku to już z całą pewnością
zdobędą czerwony pasek (rzecz jasna na świadectwie), zagadają do
najpiękniejszej w szkole dziewczyny lub wytną nauczycielowi jakiś
przezabawny numer. Tylko ile z tych obietnic ujrzy światło dzienne?

              Po czwarte - no cóż, życzę wszystkim, by ich nawet najmniejsze
obietnice miały jednak jak motyl choć kilka dni życia i przynajmniej podjęta
próbę wcielenia ich w życie. Szczęśliwego Nowego 2015 Roku!

www.demotywatory.pl

http://www.filmweb.pl/film/Igrzyska+%C5%9Bmierci%3A+Kosog%C5%82os.+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+1-2014-626983


www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 2 12/2014 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL STRZĘPEK SZKOŁY

Baran (21 III - 20 IV)

   Klasowy rozrabiaka,
nie nudzi się w szkole.
Jest bystry i ciekawski.
Nie potrafi siedzieć
spokojnie. To typowy
"przywódca klasowy".
Wszędzie go pełno,
uparcie broni swego
zdania. Gdy polubi
przedmiot, potrafi
przyłożyć się do nauki.
Zodiakalne barany są
wszechstronnie
uzdolnione, ale muszą
pracować nad swoją
koncentracją oraz
samokontrolą. Ulubione
przedmioty: języki
obce, matematyka,
fizyka, informatyka, wf.
W nowym roku czeka
cię wiele zmian - może
nowa, interesująca
znajomość?

                  HOROSKOP 2015
                  SPRAWDŹ SWOJE NOWOROCZNE PRZEPOWIEDNIE

Byk (21 IV - 21 V)

     W szkole spokojny i
pilny, ale nie lubi robić
więcej niż musi. Byków
nie słychać w klasie,
rzadko biorą udział w
dyskusjach. Są lubiane
przez nauczycieli, bo
nie sprawiają kłopotów
wychowawczych.
Starannie robią notatki.
Mają dobrą pamięć,
chociaż nie uczą się
więcej niż muszą. Są
uzdolnione
artystycznie. Mają
dużo kolegów, ale nie
zapominają urazów.
Ulubione przedmioty:
matematyka, biologia,
geografia, plastyka,
muzyka. Nowy rok nie
przyniesie nic nowego.
Starzy znajomi, te
same problemy...

Bliźnięta (22 V - 20 VI)

   Klasowy gaduła,
osoba, która każdego
rozbawi, wszędzie go
pełno. Bliźnięta szybko
się uczą, są bardzo
bystre i inteligentne.
Interesują je  różne
dziedziny nauki. Zadają
mnóstwo pytań, biorą
udział we wszystkich
dyskusjach. Nauka nie
sprawia im  trudności.
Są lubiane przez
nauczycieli oraz
kolegów. Bliźnięta
powinny pracować nad
koncentracją. Ulubione
przedmioty: języki
obce, polski, historia,
chemia, fizyka. Zbieraj
siły na nowe wyzwania
w roku 2015!

Rak (21 VI - 22 VII)

    Pilny i niezwykle 
obowiązkowy, bardzo
szybko się uczy,
spokojny, wzorowy
uczeń. Raki mają dużą
wyobraźnię i dobrą
pamięć. Choć nie
przepadają za szkołą,
nie mają problemów w
nauce. Nigdy nie
zapominają o pracy
domowej, starannie
prowadzą zeszyty.
Raki są tajemnicze, nie
mają  wielu przyjaciół,
są pamiętliwe, łatwo je
zranić. Mają talenty
artystyczne. Ulubione
przedmioty: fizyka,
matematyka, geografia,
plastyka. W nowym
roku czeka je
wytężona praca, która
bardzo się opłaci.

Lew (23 VII - 22 VIII)

    Zdolny, uwielbia
zwracać  uwagę.
Ambitny i żądny
sukcesów. Szkoła to
miejsce, gdzie może
zabłysnąć. Lubi
poznawać nowych
ludzi. Lwy są bardzo
zdolne. W klasie
zawsze mają coś do
powiedzenia. Potrafią
rozśmieszyć każdego.
Lubią udzielać się na
wielu płaszczyznach.
Lwy nie powinny
przesadzać ze swoimi
ambicjami.  Ulubione
przedmioty to: język
polski, historia,
matematyka, wf. W
nowym roku wielkie
zmiany, bądź czujny
na nieoczekiwane
obroty losu.

Panna (23 VIII - 22 IX)

   Nie przepada za
szkołą, samotnik, uczy
się sumiennie. Panny
są zdolne. Ich
nieśmiałość oraz
spokojna natura
sprawiają, że w szkole
nie czują się najlepiej.
Uczą się dla
satysfakcji. Wybierają
ulubione przedmioty i
im się poświęcają. Są 
bardzo cenione za
obowiązkowość. Z
uporem bronią swych
poglądów. Zalecana
walka z nieśmiałością.
Ulubione przedmioty:
biologia, wf, plastyka
matematyka. Nowy rok
przyniesie zapewne 
nowe znajomości.
Czekaj cierpliwie!

Waga (23 IX - 23 X)

    Sympatyczna i
mądra. Wagi są bardzo
otwarte na ludzi. Mają
duże wyczucie piękna.
Łatwo nawiązują
kontakty, są uczynne,
świetnie nadają się do
pracy grupowej. Mają
oryginalne poczucie
humoru, ale opornie
zmieniają zdanie. 
Wagi powinny starać
się być bardziej
elastyczne. Ulubione
przedmioty: języki
obce, literatura,
historia, matematyka.
Nowy rok, przy
odrobienie wysiłku,
może sprawić wiele
niespodzianek!

Skorpion (24 X - 21
XI)

    Do nauki podchodzi
z pasją. Skorpiony
kierują się w życiu
emocjami, są bardzo
bystre i inteligentne,
pomysłowe, ambitne i
dociekliwe. Lubią
szkołę, toteż chętnie
uczestniczą w jej
życiu. Bardzo cenią
sobie samotność, więc
starannie dobierają
znajomych. Skorpiony
łatwo zniechęcić.
Ulubione przedmioty to:
fizyka, matematyka,
język polski. Uważaj, w
nowym roku ktoś
będzie ci nieżyczliwy!

Strzelec (22 XI - 21
XII)

  Bardzo zdolny,
bystry, lubi długie
dysputy. Strzelce
szybko się uczą, mają
dobrą pamięć. Interesuj
ich filozofia, religia,
polityka. Mają wielu
znajomych.
Systematyczność
zastępują dobrym
wrażeniem. Lubią
rywalizację na każdym
poziomie. Strzelce
powinny koncentrować
się na tym co robią,
działać konsekwentnie.
Ulubione przedmioty:
geografia, język polski,
religioznawstwo. Nowy
rok obdarzy je nowymi
siłami.

Koziorożec (22 XII -
19 I)

      Pilny i rozsądny.
Łatwo się uczy.
Koziorożce to wielcy 
samotnicy, lubią
czytać książki albo
grać na komputerze.
Do szkoły chodzą z
poczucia obowiązku.
Lubiane. Mają wielu
kolegów, ale nie
przyjaciół Zawsze
wiedzą jak powinni się
zachować. Unikają
konfliktów. To aktywni
działacze, lecz nie
zaszkodzi mieć więcej
wiary w siebie. Ich
ulubione przedmioty to:
fizyka, plastyka. Nowy
rok nie  przyniesie im
jednak nowości.

Wodnik (20 I - 18 II)

    Oryginalny i
pomysłowy, popisuje
się wiedzą. Wodniki to
istoty żywiołowe. Lubią
zmiany. Łatwo się
uczą, mają bujną
wyobraźnię. Lubią
spierać się oraz
popisywać bardzo
oryginalnymi
poglądami. Wodniki
lubią przebywać wśród
ludzi, ale nie unikają
też konfliktów. Dużo
czytają, lubią  intrygi.
Są konsekwentne.
Ulubione przedmioty:
język polski, historia,
geografia. W nowym
roku czeka cię wiele
nieoczekiwanych
znajomości. 

Ryby (19 II - 20 III)

   Ryby bardzo są
wszechstronne, uczą
się szybko. Szkołę
lubią średnio. Mają  
poczucie obowiązku.
Nie mają problemów,
nauczyciele chwalą je,
podając za wzór.
Wszystko co robią,
wykonują z pasją.
Swojego zdania bronią
uparcie. Nie lubią być
jednak w centrum
zainteresowania. Ryby
powinny być bardziej
wytrwałe i mniej śnić
na jawie. Ich ulubione
przedmioty to: historia,
religia, muzyka oraz
biologia. W nowym
roku niestety bez
zmian.
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  KAWAŁY ŚWIĄTECZNE
Wieczór wigilijny. Rodzina siada do
stołu, czekają na pierwszą gwiazdkę.
Przy stole jedno dodatkowe miejsce.
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Jest miejsce dla wędrowca?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

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

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka
pyta dzieci, kim chciałyby zostać,
kiedy dorosną. Dzieci wymieniają
zawody piosenkarza, aktora, strażaka,
policjanta... tylko Jasio mówi, że
chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? -
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden
dzień w roku!

W grudniu Jasio napisał do Mikołaja:

„Mikołaju! Mam biednych rodziców.
Proszę Cię, przynieś mi rower górski i
klocki Lego.”

Na poczcie jedna z urzędniczek
niechcący przeczytała pocztówkę
Jasia. Zrobiło jej się smutno i
pokazała ją kolegom z pracy.
Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi
niespodziankę. Złożyli się na klocki
Lego i wysłali mu je w paczce. Po
świętach ta sama urzędniczka czyta
drugi list od Jasia:  

„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower
pewnie ukradli na poczcie.”
 

              OGŁOSZENIA

Drzwi otwarte w miesiącu
styczniu odbędą się dnia
13.01.2015 r. o godzinie 16.00.
Jak co roku nasza szkoła bierze
udział w organizowanej od lat
zbiórce pieniędzy w ramach
WOŚP. Z tego powodu dnia
11 stycznia 2015 r .
wolontariusze z puszkami będą
na terenie całej gminy zbierać
pieniądze na ten szczytny cel.
Nie bądźmy obojętni i
wspomóżmy innych.
W związku z WOŚP odbędzie się
zebranie wolontariuszy.
Wszystkich, którzy biorą udział
w akcji zapraszam w czwartek
(08.01.2015 r.) do gabinetu nr 2,
II połowa długiej przerwy - godz.
11.45.
Semestr I nieubłaganie zbliża
się ku końcowi. Pamiętajcie o
poprawianiu waszych ocen,
gdyż Rada Klasyfikacyjna już 27
stycznia!
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