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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Są wartości ponadczasowe i nieprzemijające, wśród których na pewno jest patriotyzm.
W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2017 roku rozpoczęliśmy 100- lecie obchodów
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Mimo długiego trwania
pod zaborami obcych mocarstw, nie utraciliśmy
tożsamości narodowej. Kolejne pokolenia Polaków,
dumnych ze swego pochodzenia, cieszą się odzyskaną wolnością.
W dniu 11 XI 2017 r.odbyła się uroczysta akademia szkolna w wykonaniu uczniów
szkoły podstawowej i dzieci oddziałów przedszkolnych.
W szkole są zaplanowane i realizowane zadania pogłębiające wiedzę z zakresu historii
naszej ojczyzny. Przybliżane są wydarzenia i osoby z najbliższej okolicy, które swoje
życie oddały dla przyszłych pokoleń, byśmy mogli żyć w wolnym kraju.
W dobie globalizmu, wydawać by się
mogło, że patriotyzm jest przebrzmiałą
wartością,… Jednak znajomość własnych
korzeni, tradycji, zwyczajów, obrzędów,
kultury jest bardzo ważna. Radość, duma
z pochodzenia, znajomość języka polskiego, jego bogatych środków stylistycznych,
literatury, poezji oraz innych form wyrazu
naszej tożsamości narodowej i suwerenności, jest właśnie objawem patriotyzmu w
dzisiejszych czasach.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia też będą okazją do radości i dumy
narodowej, kultywowania zwyczajów i obrzędów świątecznych.
Z tej okazji życzymy wszystkim Czytelnikom naszej gazetki nie tylko zdrowych i
radosnych świąt, ale również przeżywania tego czasu w jedności z całą Ojczyzną, której
Boże Dziecię błogosławi od wieków.
W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego życzę pokoju serca i wszystkiego co najlepsze w Nowym 2018 Roku.
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1 listopada 2017 r.– Wszystkich Świętych
2 listopada 2017 r.– Zaduszki
10 listopada 2017 r.– Akademia z okazji 99
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – udział w szkolnych obchodach święta
przygotowanych przez dzieci przedszkola oraz
klas sp
11 listopada 2017 r.– Święto Niepodległości –
udział pocztu sztandarowego i delegacji szkolnych
w gminnych obchodach święta w Dąbrówkach
23 listopada 2017 r.– Wywiadówka
28 listopada 2017 r.– Dyskoteka Andrzejkowa dla
uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum
29 listopada 2017 r.– Andrzejki
4 grudnia 2017 r.– Wyjazd do Krzemienicy na koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”
5-7 grudnia 2017 r.– Próbne egzaminy gimnazjalne
6 grudnia 2017 r.– Mikołajki
11 grudnia 2017 r.– Wyjazd do kina na film pt. „Tarapaty” oraz do kręgielni Kula
22 grudnia 2017 r. – jasełka szkolne w wykonaniu
uczniów klas trzecich sp, klasowe
spotkania opłatkowe, dzielenie się
opłatkiem, składanie sobie życzeń
świątecznych oraz
noworocznych
Przygotowała: Julia Lepianka - kl. III GM
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Ci co odeszli…
JAN KOT(1939-2012 r.)
Garncarz, który mieszkał w Medyni Głogowskiej. Pochodził z rodziny zajmującej się tym rzemiosłem od pokoleo. Własny warsztat założył w roku 1964 i przez wiele lat wyroby sprzedawał za pośrednictwem Spółdzielni Pracy i
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Przemysł Ludowy” w Leżajsku. Członkostwo w spółdzielni umożliwiało mu
ponadto branie udziału w licznych kiermaszach i konkursach sztuki ludowej. Wykonywał zarówno tradycyjne naczynia użytkowe tj. dzbanki, garnki, misy, talerze,
makutry, jak też współczesne flakony, komplety do
kawy, popielniczki i drobną galanterię ceramiczną
w
postaci gwizdków, skarbonek oraz miniatur
naczyo. Ceramikę ozdabiał ornamentem geometrycznym i kwiatowym. Jan Kot zajmował się
także
rzeźbą ceramiczną o tematyce sakralnej i
czajowej. Przez kilkanaście lat uczył podstaw ceramiki
dzieci z Kółka Plastycznego działającego przy
Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej. Obecnie w
naszej szkole znajduje się miejsce poświęcone
pamięci Jana Kota.

KSIĄDZ FRANCISZEK TURKO (1930-2012 r.)
Ks. Kanonik Franciszek Turko, ur. 10.10.1930 - w Michałówce. W latach 1950-1956 studiował w WSD w
Przemyślu. Święcenia kapłaoskie przyjął 10.05.1956 r. w Przemyślu z rąk ks. bpa Franciszka Bardy.
Pracował w parafiach na stanowisku:
Medyka 04.09.1956 - 01.11.1956, wikariusz;
Siennów 02.11.1956 - 18.07.1957, wikariusz;
Iwonicz 19.07.1957 - 29.08.1969, wikariusz;
Wysoka Strzyżowska 30.08.1969 - 01.08.1970, wikariusz;
Czarna k/Ustrzyk 02.08.1970 - 17.04.1978, proboszcz;
Medynia Głogowska 18.04.1978 - 21.08.2002, proboszcz;
Od 22.08.2002 pracował w parafii Medynia Głogowska jako emeryt.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

Przygotowała: Julia Lepianka – kl. III gim
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ANDRZEJKI 2017
Andrzejki to wieczór wróżb, który przypada na noc z 29 na 30 listopada. Dzień ten jest zaraz początkiem starego i końcem nowego roku liturgicznego. Andrzejki, potocznie nazywane
też ostatkami, stanowią ostatnią okazję do
hucznych zabaw. Po ostatniej szalonej nocy bowiem
nadchodzi adwent, w którym kościół zakazuje
urządzania hucznych zabaw.
W noc andrzejkową popularne jest robienie
wróżb.
Rzucanie monetą
Na początku należy wymyślić życzenie, co
może
wcale nie być takie łatwe. Potem każdy z
uczestników wybiera monetę o dowolnym nominale i z
wyznaczonego miejsca próbuje trafić do naczynia z wodą. Temu, komu się uda ziści się marzenie.
Kartki z zawodami
To wróżba dla tych, którzy szukają pracy albo myślą o zmianie
obecnej. Na kartkach wpisujemy nazwy różnych zawodów, następnie wrzucamy je do naczynia i urządzamy losowanie. Każdy z
uczestników wybiera jedną kartkę i odczytuję swoją pracę przyszłości.
Wróżba z jabłek
Podczas tej zabawy należy obrać jabłko, a skórki wyrzucić za siebie. Z rozrzuconych na podłodze ostrużyn próbujemy odczytać
inicjały ukochanej lub ukochanego
Dyskoteka Andrzejkowa w zespole szkół
w Medyni Głogowskiej
Szkoła podstawowa ( 15: 00 – 18:00 )
Gimnazjum ( 18:00- 21:00)
Wszyscy uczestnicy zabawy opuścili ją pełni
radości i zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu 
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Święta Bożego Narodzenia
Wigilia Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego
wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące
święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza
"nocne czuwanie". Okres przed świętami to adwent (łac. adventus). W tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa. Trwa on od 23 do
28 dni, rozpoczyna się w
pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla.
Pierwsza gwiazdka Podług
Pisma Świętego (Ewangelia
wg św. Mateusza) to Gwiazda
Betlejemska
doprowadziła
trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia
dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia.
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Zwyczaj jego zdobienia
przyszedł do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i
XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero 24
grudnia. Jej poszczególne elementy także mają
swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia
Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski
Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a
jabłka - grzechu. Zwyczaj zdobienia choinki
przez długi czas nie był aprobowany przez
przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy
za symbol Narodzenia Pańskiego uznawali
szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku.
Dzisiaj w katolickich domach dominują raczej
drzewka świąteczne.
Liczba potraw - dlaczego dwanaście? Liczba
dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji.
Według jednej z tradycji na świątecznym stole
powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw,
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co zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście. Aleksander
Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu
lub siedmiu potraw. Bogatsi, a więc
przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć
potraw, natomiast arystokraci - jedenaście. Siedem to symbol dni tygodnia, zaś dziewięć oznacza liczbę
chórów anielskich. Liczba dwanaście
okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna - chodzi bowiem o dwunastu apostołów.
Sianko pod obrusem Wedle jednego
z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć
garstkę siana. Jest ono symbolem
żłobka, w którym leżało Dzieciątko
Jezus.

Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem
wyrażenia wdzięczności i znakiem
przebaczenia dawnych win.
Po wieczerzy wigilijnej nie może
zabraknąć wspólnego śpiewania
kolęd. Pierwsza polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o
"Zdrów bądź królu anielski". Z XV
wieku pochodzi również popularna
"Anioł pasterzom mówił". Zbiory
kolęd i pastorałek publikowano w
książeczkach,
zwanych
mi. Najwięcej bożonarodzeniowych
pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku.

Przygotowała: Wiktoria Michno – kl. III Gim.
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Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi
dawać!
Kapral szkoli szeregowców.
-Woda wrze w temperaturze 90
stopni.
-A nas uczono w szkole, że
woda wrze w temperaturze 100
stopni!
-Niemożliwe!! - mówi kapral
sprawdzając coś w swoim notesie.
-Tak, macie rację. Woda wrze w
temperaturze 100 stopni, a 90 stopni to kąt prosty!
Łobuziak w zatłoczonym autobusie trzyma się długiej brody współpasażera. Ten pyta: - Czy możesz chłopcze puścić moją brodę?
- A co, już pan wysiada?
Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów?
- Edison - odpowiada
Krzyś.
- Czy mógłbyś to uzasadnić?
- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać przy świecach !!!

Przygotowała; Patrycja Skoczylas – kl. III GM
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W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły
się dopiero w XIX wieku. Przybyły one do nas z
Europy Zachodniej. Początkowo Sylwestra
świętowały jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa. Arystokracja witała nowy rok toastem
Tokaja – białego, deserowego wina pochodzącego z Węgier. Aby przegonić Stary Rok strzelano z bicza. Ziemianie natomiast polowali,
strzelali z batów na szczęście, składali życzenia i
ucztowali w gronie rodziny. Z sylwestrem związane są liczne ludowe tradycje, np.: wypiekanie
„bochniaczków i szczodraków” (chlebów i bułeczek). Przynoszącym zdrowie, szczęście i
pomyślność pieczywem obdarowywano domowników. Gospodarz nie mógł zapomnieć o
żadnym z gości, dlatego specjalnie dla nich wypiekał tzw. „gościńce”. Nowy Rok starano się
obchodzić w radosny sposób – dzieci robiły sąsiadom psikusy i uczestniczyły w urządzanych
po obiedzie kuligach. W ziemiańskich dworach kultywowano także ludowe zwyczaje – według jednego z nich, nawiązującego do Wigilii Bożego Narodzenia, w Nowy Rok należało
wystrzegać się różnych czynności, które uznawano za nieprzyjemne. Obawa przed wykonywaniem ich w najbliższej przyszłości była związana z popularnością porzekadła: „Jaki Nowy
Rok, taki cały rok”.
Zwyczaj witania Nowego Roku szampanem pojawił się w Polsce dopiero w okresie
powojennym. W tamtych czasach z nocą sylwestrową związanych było wiele różnych przesądów, na przykład dotyczących pierwszego gościa, jaki w Nowym Roku wejdzie do domu.
Młode dziewczęta lały wtedy wosk, aby dowiedzieć się, co przyniesie im nadchodzący rok.
Tradycje się zmieniły i dziś już mało kto
wie, jak obchodzono sylwester w dawnych czasach. Wróżby i polowania zastąpiono kolorowymi fajerwerkami, a zamiast Tokaja pijemy
szampana. Jednak bez względu na upływ czasu,
sylwester wciąż kojarzy i będzie nam się kojarzył z radością, tańcami, muzyką, balem, szaleństwem i zabawą do białego rana.
Przygotowała: Wiktoria Michno – kl. III Gim.
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Z okazji świąt nasze stoły uginają się od NADMIARU jedzenia, a my zamiast ruchu na świeżym
powietrzu siedzimy przy zastawionym stole i oglądamy telewizję lub „siedzimy w Internecie”.
DLATEGO
PRZYPOMINAMY WAŻNE DLA ZDROWIA
PROGRAMY, REALIZOWANE W NASZEJ
SZKOLE!
Między innymi realizujemy program profilaktyczny: „TRZYMAJ FORMĘ”.
Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca
zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym
podejściu:
propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Zbilansowana dieta, to taka, która
dostarcza organizmowi wszystkich
potrzebnych składników odżywczych oraz odpowiednią ilość energii. Powinna być jak najbardziej
zróżnicowana i uwzględniać produkty ze wszystkich grup wyszczególnionych w Talerzu Zdrowia w
odpowiednich proporcjach.
Dlatego sam musisz w odpowiedni
sposób zestawiać spożywane produkty. Ważne, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych
składników odżywczych, w tym
witamin, składników mineralnych i
energii, pamiętając jednocześnie o tym, żeby nie przesadzać z cukrem, tłuszczem i solą. Gdy
w jednym posiłku zjesz ich więcej, postaraj się, aby w kolejnym było ich mniej. Pamiętaj
również, że energia, którą przyjmujesz w posiłkach i ta, którą spalasz, powinny się równoważyć. Stosując powyższe zasady w łatwy sposób zbilansujesz całodzienną dietę.
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SPOSÓB NA STRES!
Przed Tobą trudny egzamin, sprawdzian, klasówka? Boisz się, że nie starczy czasu na
naukę?
Spokojnie! Jest na to niezawodny sposób.
Wystarczy, że wzmocnisz swój organizm
odpowiednią dietą, a odwdzięczy Ci się lepszą kondycją, zdolnością analizowania i zapamiętywania.
Najbardziej pomogą Ci w tym oczywiście
witaminy i składniki mineralne. Znajdziesz
je przede wszystkim w warzywach i owocach.
Mają one kluczowe znaczenie dla
prawidłowej pracy i rozwoju Twojego organizmu. Dbają o doskonałą dyspozycję organizmu, wspomagają system nerwowy, uodparniają organizm na choroby i dają mnóstwo energii.
Surowe owoce i warzywa dostarczają witaminy C, w warzywach liściastych (szpinaku,
kapuście, sałacie, brokułach oraz w niektórych owocach) znajdziesz również witaminę
K; a ciemnozielone rośliny liściaste dostarczają dodatkowo witamin z grupy B.
Warzywa i owoce to również bogactwo makro- i mikroelementów – np. magnezu, potasu czy wapnia.
Ponadto, tak jak wszystkie produkty roślinne, warzywa i owoce zawierają również
błonnik. Ma on kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Nie jest on wprawdzie trawiony ani wchłaniany, ale zapewnia prawidłowe działanie twojego układu pokarmowego. Błonnik wpływa
m.in. również na ograniczenie wchłaniania
węglowodanów oraz cholesterolu z pożywienia, ponadto wypełnia żołądek zapewniając
uczucia sytości na dłużej. Dlatego ważne jest,
aby sięgać po produkty, które go zawierają.
Dzienne zapotrzebowanie na błonnik wynosi
ok. 19 g.
Nie musisz od razu decydować się na
szpinak. Wystarczy, że pięć razy dziennie sięgniesz po witaminową przekąskę: jabłko, pomidor, banan, kiwi, czy sałatka warzywna . Spróbuj zmiksować w swoich posiłkach jak najwięcej spośród tych odżywczych produktów. Szybko przekonasz się, że daty, wzory i trudne
angielskie słówka zapamiętują się niemal same!
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Dochodząc do półrocza roku szkolnego przypominamy o innych akcjach i szlachetnych inicjatywach, chociażby na rzecz HISPICJUM w Rzeszowie. Rozwojowi uczniów służy
też wiele pozalekcyjnych zajęć i imprez szkolnych, organizowanych przez Samorząd Uczniowski czy wielu nauczycieli.
Nasza szkoła jest w trakcie realizacji projektu pod
nazwą: „Poprawa jakości kształcenia

w Gminie Czarna”, którego celem jest
wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów naszej szkoły podstawowej i doposażenie pracowni przyrodniczych i informatycznych.
Wszyscy angażują się na miarę swoich możliwości
w różne sfery życia naszej placówki.
Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie,
które jest antidotum na nudę i szukanie złych form
„zabijania” wolnego czasu!
W następnym numerze gazetki poruszymy problem
innych, niż tylko jedzenie, uzależnień.
Dlatego już mamy pomysł na konkurs plastyczny, którego tematem będzie przestrzeganie przed uzależniającymi używkami.
Ogłaszamy konkurs na plakat pt. ŻYJĘ Z PASJĄ!
Konkurs ma pokazać różne sfery działania społecznego, udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, sportowych, które rozwijają nasze umiejętności, zainteresowania i pasje, kształtują charakter, motywują do systematyczności i pracy na rzecz
własnego rozwoju, uczą często pokory, ale są też źródłem satysfakcji.
Tradycyjnie prace przekazujemy do opiekuna gazetki; pani Zdzisławy Liebchen,
do 27 stycznia 2018 roku. Plakaty, czy inne prace plastyczno-techniczne można wykonać w parach lub indywidualnie.
Redakcja:
 Julia Lepianka
 Wiktoria Michno
 Patrycja Skoczylas

oraz opiekun i realizator strony graficznej pani Zdzisława Liebchen.
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