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Czy wiesz, czy znasz...
Nasz patron

Czy warto chodzić do teatru
Historia składania życzeń

Poradnik last minute...
Rozrywka

Natalia S. IV b

Jest w moim kraju zwyczaj,

 że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy

wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią 

chleb biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia 

w tym chlebie.

               C. K. Norwid

 

 

 

 

 

 

 
Jest cicho. Choinka płonie.

Na szczycie cherubin fruwa.

Na oknach pelargonie,

blask świeczek złotem zasnuwa,

a z kąta, z ust brata płynie

kolęda na okarynie:

Lulajże, Jezuniu…
 

                                          K. I. Gałczyński
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  Rogoźna po raz pierwszy wspomniana została w źródłach z 1300 roku. W XVIII
wieku właścicielem wsi był człowiek imieniem Roger.
  Od jego imienia wieś miała otrzymać nazwę Rogoźna. Inne zapiski podają, 
że nazwa Rogoźna ma swój pierwowzór w nazwie najwyższego punktu wioski
(rogu dzielącego wody na dwie części, z których jedne płyną do Odry, a drugie
do Wisły). Z tego punktu granicznego działu wód miała wziąć nazwę wioska —
Rogoźna. Nazwa miejscowości nie posiada odzwierciedlenia w jej herbie, 
na którym widnieją kura i kogut. 

Pochodzenie nazwy i herb
  Rogoźna jako osobna wieś „Rogosina” wspomniana została w spisanej w latach
1295-1305 kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis
we fragmencie Rogosina in una parte decima solvitur more polonico. Nazwa ta
pochodzi od wyrazu „rogoża” (trzcina, sitowie) – to rośliny z rodziny
pałkowatych, służącej do wyrobu koszyków i mat. Etymologia ludowa głosi,
 iż  w XVIII w. właścicielem wsi był człowiek imieniem Roger. Od jego imienia wieś
miała zostać nazwana Rogoźna. Inne zapiski podają, że nazwa Rogoźna ma swój
pierwowzór w nazwie najwyższego punktu wioski (rogu dzielącego wody na dwie
części, z których jedne płyną do Odry, a drugie do Wisły). Z tego działu wód
miała nazwę wioska – Rogoźna. W wyobrażeniu herbowym Rogoźnej, które
używane było na pieczęci wsi, a następnie gminy aż do końca XVIII wieku,
występuje kura i kogut. Barwy godła prawdopodobnie interpretacją czasów
najnowszych.

 

Czy wiesz, czy znasz...
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  W ostatnim dniu listopada nasza szkoła świętowała Dzień
Patrona Adama Mickiewicza.
  Odbyła się uroczysta akademia, podczas której mieliśmy okazję
wysłuchać wspaniałych wierszy naszego wieszcza, a wywiad z poetą
dostarczył wszystkim wielu faktów oraz ciekawostek na temat jego
życia. Uczniowie klas drugich przygotowali inscenizację
najbardziej znanych bajek Mickiewicza, zaś zespół Rogoźna Folk
wykonał piosenki do słów jego wierszy: „Hej, użyjmy żywota”,
„Niepewność” oraz „Świtezianka”.
  To był wyjątkowy dzień, w którym mogliśmy wszyscy -  cała
szkolna społeczność, w odświętnych strojach – uczcić pamięć
naszego Patrona, wielkiego romantyka, znakomitego twórcy
europejskiego romantyzmu, a przede wszystkim wielkiego Polaka 
i patrioty.

 

Nasz Patron
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     Przedstawienie pt. ,,Dziady” zaskoczyło mnie pozytywnie. Były
również elementy, które przedstawiłabym inaczej, aczkolwiek
całość widowiska oceniam bardzo dobrze.
   Aktorzy wczuli się w swoje role. Jednym z aktorów, który mnie
najbardziej urzekł, był Edward Wnuk w roli Guślarza. Sposób, 
w jaki komunikował się z innymi bohaterami oraz emocje, jakimi
dzielił się z odbiorcą, sprawiły, że poczułam się, jakby kierował
słowa bezpośrednio do mnie. W jednej chwili mogłam poczuć, 
że to ja jestem Rózią, Złym Panem czy Zosią.
   Muzyka Ewy Korneckiej będąca nierozłącznym elementem
przedstawienia wprowadzała odbiorcę w świat czarów, magii oraz 
wewnętrznego mroku. Słuchając odczuwałam dreszcze i lekki
niepokój, choć wiedziałam, że to nie dzieje się naprawdę.
   Scenografia doskonale uzupełniała nastrój zapewniając jej
mroczny i tajemniczy charakter. Jedynym elementem, który
osobiście do mnie nie przemówił był monolog w pierwszej scenie.
Uważam, że trafnym dopełnieniem tej sceny byłaby odgrywana
 w tle pantomima.
   Podsumowując, spektakl był magiczny oraz zachwycający,
wprowadził mnie w mroczne oblicze obrzędu dziadów. Sądzę, że
reżyserka Anna Kasprzyk idealnie odwzorowała dzieło Adama
Mickiewicza. Czas spędzony w teatrze uważam za wykorzystany
 w jak najlepszy sposób.

Łucja K. klasa 7

 

Czy warto chodzić do teatru?
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Czy warto chodzić do teatru?
 Z pewnością każdy z Was zna opowieści o Pinokiu.
 Historia drewnianego pajacyka, który po wielu przygodach
stał się chłopcem, opisana na kartkach książki jest
niesamowita i wciągająca. Jednak to, co działo się na scenie
Teatru Rozrywki w Chorzowie to była po prostu magia! To co
czytając książkę można było sobie wyobrazić, w teatrze można
było przeżyć i doświadczyć. Tam naprawdę drewniany pajacyk
stał się CZŁOWIEKIEM. 
 Dzięki wspaniałej grze aktorów i rewelacyjnym efektom
technicznym widz nie tylko był obserwatorem, ale wręcz
uczestnikiem przedstawionych wydarzeń.
                                                         Wojciech Juszczak, 4b

 
 Niedawno razem z moją klasą wybrałem się na musical
"Pinokio". Po raz pierwszy brałem udział w takim wydarzeniu.
 Było bardzo fajnie. Aktorzy doskonale wcielili się w postacie 
z książki. Scenografia rewelacyjna, stroje niezwykle
szczegółowe, piosenki fantastyczne i bardzo wpadające w ucho. 
 Bardzo polecam, aby wybrać się na ten musical, który
wystawiany jestw Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 

                                                   Dominik Owczarek, 4b

 
CÓŻ, JEDNYM SŁOWEM, 

WARTO CHODZIĆ DO TEATRU!
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   Święta Bożego Narodzenia tuż za progiem. Już  niebawem
będziemy składać sobie życzenia. a to wielowiekowa tradycja.
   W kulturze tradycyjnej życzenia świąteczne były traktowane
jako dar. Wierzono w sprawczą moc słowa – to, co wypowiedziane,
miało się spełnić. 
    „Życzenia, słowa wypowiadane do drugiego człowieka – jak pisze
zmarła niedawno wybitna  badaczka zwyczajów świątecznych
prof. Anna Zadrożyńska – (…) są darem. Każde słowo, a nawet
myśl skierowana do innych (…) posiada moc daru”. Dar nie może
być zły, nieszczery, dlatego świąteczne słowa- dary muszą być
najlepsze, dopiero wówczas mogą przynieść ich adresatowi
pomyślną przyszłość i spełnienie marzeń.  Ważne jest także,
abyśmy w tym szczególnym dniu, który powinien być Dniem
Miłości, Radości i Dobroci, potrafili wybaczyć innymi popełnione
wobec nas przewinienia w myśl ludowego porzekadła: „W dzień
Adam i Ewy daruj bliźniemu gniewy”. I by oni zrobili to samo.
Zadbajmy także o to, aby nasze życzenia  nie były oklepanymi
formułkami, ale płynęły prosto z serca. Unikajmy utartych
życzeń!  Niech będzie osobiście. Jeśli wysyłamy życzenia przez
internet czy sms, unikajmy gotowych obrazków i wierszyków.
Lepiej napisać kilka słów od siebie.

"Życzę wszystkim, aby wtym świątecznym czasie każdy znalazł to,
co wypełnia ludzkie serca, gdy rodzi się nowy człowiek:
bezgraniczną miłość, radość i ufne spojrzenie w przyszłość."

Wojtek J.IVb
                                         
     

Historia składania życzeń świątecznych
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   Wbrew pozorom wręczanie i przyjmowanie prezentów nie jest
łatwą sztuką i jak wszystkie dziedziny naszego życia podlega
pewnym zasadom. Warto je poznać by nie popełnić gafy 
i niechcący nie sprawić komuś przykrości. 
 Jakich prezentów nie dawać?
 Prezent nie powinien być zbyt praktyczny 
 Prezent nie powinien być zbyt osobisty
 Prezent nie może być zbyt drogi ani zbyt tani
O czym warto pamiętać
 Opakowanie prezentu jest równie ważne jak sama zawartość,
dlatego warto zadbać by było estetyczne i miłe dla oka. 
Cenę z prezentu należy usunąć. Pozostawienie może być odczytane
bowiem jako chwalenie się z powodu znacznego wydatku. Wyjątek
stanowią książki. Tu ceny nie zamazujemy i nie zaklejamy, ma ona
bowiem wartość historyczną i antykwarystyczną. Czasem możemy
również zostawić metkę z ceną na elementach garderoby lub
biżuterii, ale jedynie w przypadku prezentów dla osób
najbliższych. Jeśli nie do końca jesteśmy pewni wybranego
rozmiaru ułatwi to potem ewentualną wymianę.
Do prezentu warto dołączyć kartkę z życzeniami, szczególnie 
w sytuacjach, gdy osoba obdarowana dostaje wiele prezentów na
raz.  Wówczas taka kartka ułatwi identyfikację autora prezentu.
Kartkę najlepiej przygotować samemu i podpisać własnoręcznie. 
W przypadku gotowych kartek, obok nadrukowanych życzeń
wypada dodać kilka słów od siebie. 

Poradnik last minut..
Jak przyjmować i dawać prezenty

https://prezentmarzen.com/okazje/
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Jakich_prezentow_nie_dawac
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Jakich_prezentow_nie_dawac
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Prezent_nie_powinien_byc_zbyt_praktyczny
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Prezent_nie_powinien_byc_zbyt_praktyczny
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Prezent_nie_powinien_byc_zbyt_osobisty
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Prezent_nie_moze_byc_zbyt_drogi_ani_zbyt_tani
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Prezent_nie_moze_byc_zbyt_drogi_ani_zbyt_tani
https://prezentmarzen.com/blog/jak-wreczac-i-przyjmowac-prezenty-prezentowy-savoir-vivre/#Etykieta_wreczania_prezentow_O_czym_warto_pamietac


Ortografia, ortografia...

p......ygotować wiecze…..ę,
wigilijny wiecz…..r,

świ…….teczny nastr…..j,
smakowite zapa…..y,

woń g…..ybów,
dro…..d…..owe ciasto,

biały obr…..s,
d…..ewko świerkowe,
ustrojona …..oinka,

papierowe ła…..c..... …..y,
śpiewanie kol...d

p...e...ycia religijne
 

kolorowe b…..bki,
zapłon…..ły niepowta…..alnym

blaskiem,
…..oinka o…..yła,

Ozdoby sreb…..yły się,
Nakryty st…..ł,

…..ano pod obr…..sem,
r…..ne dania,

k…..pot z s…..szonych śliwek,
ka....dy zało...ył odświ...tny

str...j
łami....c opłatek

r... ...norodne p...ysmaki
 

Sprawdź czy potrafisz...



Kodowanie 
 https://view.genial.ly/5fb01abe72da7f14532e0418?fbclid=IwAR3Qfl8FvdYSjoSiHr0_oycgUC3ig1T93_MN fB7e45slpXBBwZZQtLsUEmo 

 
https://view.genial.ly/5fb035f8f21b400d02d74125?fbclid=IwAR34sG5Irk6TcZjwO_KKssH-LPMy-2nWJp M7E-

gn9mrEeaHgOpTIr49gNT
 

Ubierz bałwanka: 
https://view.genial.ly/5fd8ccdb4779fa0d375f19cd?fbclid=IwAR3miseiNllQLfCDMDU5zjhTQvXFiTWk38

XXVtgxnx9XNXa669autpZRt1k

 
Świąteczny escape room: 

https://view.genial.ly/5fc679fbd51bf30cf800510d/interactive-content
 

-swiateczny-pokoj-zagadek Christmas dla starszych:
 https://view.genial.ly/5fc675fb74ef7b0d2076639b/presentation-saving-christmas?fbclid=IwAR01jgWGRi

btZ3_Hn4aMJPO7MTmmG2EMvmX8yd3_e929LQICF1vYSziBYoA 
 

Zaginione listy - gra:
 https://view.genial.ly/5fdf782d6157fe0d6918ca8b?fbclid=IwAR2Jy4kb_Jp7tCLfOCN2uKJT4wzBMTGgO

heaFjoWEjDtL1cQBRCuwe_YrUw
 

 Mikołaj i matematyka:
 https://view.genial.ly/5fd31ec3cedde51426e44f6c?fbclid=IwAR163VfOwetINiSChzHBJ8q3xCMMahhK5X

lDRnZYWlX_CbU037hXrQGpZ7I
 
 

Piernikowe liczenie:
 https://view.genial.ly/5fdfede5a666f40d7dc641e5/interactive-content-pierniki-grupa?fbclid=IwAR1hz3h

rZmWic2bwbCsZc4h27gHMac_D6rmnJgdTekIpvNcaIZ8QUdQuKFI
 
 
 
 

PRZYJEMNEJ ZABAWY!

Strefa rozrywki



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym
Czytelnikom,  abyście spędzili je razem z rodziną.  

Niech otacza Was blask choinki, dźwięki kolęd i radosnego śmiechu. 
Niech Nowy Rok 2023 

przyniesie wszystkim  wiele budujących myśli,
dobrych spotkań i energii potrzebnej do osiągnięcia

wszystkich zamierzonych celów,
w osiągnięciu których, będziemy Was wspierać każdego dnia.

 
 

ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE
 Cztery filiżanki miłości, dwie filiżanki lojalności, trzy filiżanki
przebaczenia, filiżanka przyjaźni. Dwie łyżeczki czułości, cztery

kwarty wiary, beczka śmiechu. Miłość połączyć z lojalnością
 i starannie zmieszać z wiarą. Przyprawić dobrocią, czułością 
i wyrozumiałością. Dodać przyjaźń i miłość. Obficie spryskać

śmiechem. Wypiekać w słońcu. 
Serwować codziennie w obfitych porcjach!

 

.

Życzenia, życzenia...

Wydawca: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Żorach 
Adres: ul. Wysoka 13, 44-240 Żory, 

tel. 324358112 
www.zspzory8.pl

 email: zorysp8@poczta.onet.pl
redakcja: M. Przybyło, L. Magiera i Samorząd Uczniowski

 


