
Pigułka Radości
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Zespół Szkół przy
Klinicznym Szpitalu Woj. nr
2 w Rzeszowie im. Świętej
Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60
35-301, RzeszówNumer 2 01/20

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI -
NAJWAŻNIEJSZA ROCZNICA PAŃSTWOWA

           Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ustanowiono je na pamiątkę bardzo
ważnego  w historii naszego kraju wydarzenia, jakim było  odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 
listopada 1918 roku po 123 latach rozbiorów. By upamiętnić ten dzień, podkreślić jego wagę co roku w naszej
szkole we wszystkich placówkach odbywają się uroczyste apele i akademie. 
         W tym roku również uczciliśmy to święto. 8 listopada w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali
konferencyjnej KRORE odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele. Na
początku został odśpiewany hymn Polski, a później wysłuchaliśmy wykonywanych na przemian pięknych pieśni
patriotycznych i recytacji wierszy. W czasie akademii panował niezwykły nastrój - podniosły, a zarazem
wzruszający, skłaniający nas do refleksji. 
         Wszyscy Polacy powinni uroczyście obchodzić to wielkie święto, uczestniczyć w akademiach, apelach,
widowiskach, inscenizacjach, ponieważ w ten sposób okazują swój patriotyzm, a także oddają szacunek tym,
którzy walczyli za kraj i nierzadko polegli na wojnie. Musimy im być wdzięczni i modlić się za nich, ponieważ
dzięki nim mamy wolny kraj,

Anna
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WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE

.
.

LISTOPAD 
5.11.
Warsztaty w
Muzeum
Polaków
Ratujących
Żydów w
Markowej       
  5.11.
Podsumowa-
nie akcji
"Szkolne
Przygody
Gangu
Słodziaków"
7.11.
Pasowanie na
czytelnika 
8.11.

Uroczyste
apele z okazji
Narodowego
Święta
Niepodległości
20.11.
Międzynarodo-
wy Dzień
Praw Dziecka 
z Unicef 
21. 11.
Obchody
Dnia
Życzliwości
22. 11.
Zabawa z
wolontariu-
szami
Panattoni
Europe 

25.11.
Spotkanie z
podróżnikami,
wycieczka 
do łańcuckiej
powozowni,
wycieczka
 do Sądu
Okręgowego 
w Rzeszowie
27.11. Przed-
szkolny
pokaz mody "
W kos-
mosie"
28,29.11 -
Zabawy
andrzejkowe
29.11. Apel

"Bohaterowie
Powstania
Listopadowe-
go"
GRUDZIEŃ
03.12. Akcja 
"Ciasteczko 
z dobrym
słowem",
04.12.
Impreza
mikołajkowa 
z panem
Michałem
Samborskim
05.12.
przedstawienie
"Kraina
Lodu"
06.12.
Zabawa

mikołajkowa 
ze studentami
URZ, 
wizyta
Św. Mikołaja
09.12.
Spektakl
"Niezwykłe
przygody
Agatki",
zajęcia
muzealne 
w
podziemiach
kościoła
farnego 
w Łańcucie,
11.12.
Bożonarodze-
niowy Turniej

Języków
Obcych
13.12. Apel
poświęcony
rocznicy
wprowadzenia
stanu
wojennego 
w Polsce
20.12. Wigilie
klasowe

Kasia
Kasia
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Andrzejki czyli magia wróżb!

Czego nie wiecie o Mikołaju :)

     Andrzejki są ostatnią okazją do zorganizowania
hucznej zabawy przed adwentem. W ten szczególny
dzień organizuje się wieczór wróżb. Należy je
wykonywać w wigilię świętego Andrzeja, czyli w nocy
z 29 na 30 listopada. Dawniej wróżby andrzejkowe
miały charakter matrymonialny, obecnie traktuje się je
wyłącznie jako dobrą rozrywkę.
     W KRORE też nie mogło zabraknąć zabawy
andrzejkowej. Odbyła się ona 28 listopada. Na
początku obejrzeliśmy bardzo ciekawą prezentację
dotyczącą tego zwyczaju, później uczestniczyliśmy 
w interesujących zabawach przygotowanych przez
panie nauczycielki. Były wróżby, konkursy, a na końcu
jury wybrało króla i królową balu. Nie zabrakło też
pysznych ciast i innych wypieków pań z Koła
Gospodyń Wiejskich. 
      Wszyscy bawili się bardzo dobrze, a cała zabawa
skończyła się o godzinie 15. Spędziliśmy atrakcyjnie
czas, no i "wiemy", co nas czeka w przyszłości.

Dagmara

      Prawdziwy Święty Mikołaj był biskupem Miry 
w Anatolii (dzisiejszej Turcji), urodził się
prawdopodobnie w 270 roku i podobno potajemnie
rozdawał prezenty potrzebującym.
     Święty Mikołaj ma różne nazwy w zależności od
części świata, m.in. św. Nick, Father Christmas, Black
Peter, Kris Kringle, Pere Noel czy Sinterklaas.
     Na rozdanie prezentów dzieciom na całym świecie
Mikołaj ma nie 24 godziny, a aż 31 – wynika to 
z różnic w sferach czasowych.
 Na świecie znane są trzy adresy pocztowe do
Świętego Mikołaja. Niektórzy piszą listy do Norwegii,
inni do Finlandii, a jeszcze inni do Kanady.
     Mikołaj ma w sumie dziewięć reniferów. Jego
zespół stanowią: Kometek, Amorek, Błyskawiczny,
Fircyk, Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek oraz
najpopularniejszy - Rudolf czerwononosy.

Zuzia
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy ...

        Wigilia tuż tuż, dlatego pragnę wam przypomnieć, jak w sposób tradycyjny powinniśmy spędzać ten dzień.
       Co roku 24 grudnia wszyscy przygotowujemy się do kolacji bożonarodzeniowej. Niektórzy wykonują ozdoby
choinkowe już od 1 grudnia, aby wszystko do Wigilii było już przygotowane. Wszyscy pragniemy, by ten dzień
był wyjątkowy, ponieważ przepowiednia mówi, ze przebieg dnia wigilijnego to zapowiedź całego przyszłego
roku.
      Istnieją różne zwyczaje związane z celebrowaniem tego dnia. Jednym z najpopularniejszych jest ten
mówiący o tym, że na stole wigilijnym powinno znaleźć się dwanaście potraw, oczywiście bez mięsa. Żurek,
pierogi z kapustą, barszcz z uszkami i karp to chyba najsłynniejsze wigilijne dania. Zgodnie z tradycją każdy
posiłek na stole należy przynajmniej spróbować. Kolejnym zwyczajem wigilijnym jest wkładanie sianka pod
wigilijny obrus. Przygotowując nakrycia, należy pamiętać o dodatkowym dla niespodziewanego gościa. 
      Choinkę można stroić już od pierwszego grudnia. W niektórych domach wkłada się pod nią prezenty, które
dzieci rozpakowują po wieczerzy wigilijnej. W zależności od regionów mówi się im, ze przyniósł je Mikołaj lub
aniołek.
    Po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki wszyscy gromadzą się przy wigilijnym stole, Wówczas
najczęściej najstarszy z domowników czyta Ewangelię dotyczącą narodzin Jezusa. Gospodarz rozdaje opłatki 
i zgromadzeni wymieniają się życzeniami. Pamiętajmy, ze podczas wieczerzy nie należy wstawać od stołu, bo
to jest bardzo niekulturalne. Kiedy kolacja wigilijna dobiegnie końca, wszyscy zbierają się w salonie, słuchają
kolęd,a gospodyni częstuje ich ciastami i ciepłą herbatą. W oczekiwaniu na pasterkę, która odbywa się 
o północy, całą rodziną śpiewa się kolędy. Panuje radosna, świąteczna atmosfera.

Wiktoria
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NASZE DEBIUTY

Ona wciąż żyje ...

Gnana wiatrami pomiędzy wiatrami
pomiędzy życiem a śmiercią ...
Historia dziewczyny o niesamowitym charakterze.
Czy wszystko jest tak, jak mogłoby się wydawać?

PROLOG

    Ze znudzeniem wpatrywała się w szarzejące z każdą chwilą niebo Londynu. Od rana
wiedziała, że będzie padać. Dzieci wraz z pojawiającymi się pierwszymi kroplami deszczu
zaczęły chować się pod dachy, altanki, zjeżdżalnie.
  Prychnęła.
Jakby deszcz mógł im coś zabrać.
Wróciła do przerwanej lektury, lecz zanim słowa powieści zdążyły wziąć ją w swoje sidła,
usłyszała pukanie.
Dziwne.
Raczej nikt nigdy jej nie przeszkadzał.
- Proszę - z jej ust wydobył się jedwabny, jednakże zrasowany przez życie głos.
- Miriam, panowie do ciebie - usłyszała głos pani Wbite, opiekunki z sierocińca - Panowie,
to Miriam. Miriam Stay.
- Mówiłam, żeby pani tak do mnie nie mówiła - powiedziała, zgrabnie skacząc z parapetu -
Posługuję się nazwiskiem rodowym. Jestem Vourne. Miriam Vourne. 

Marlena
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