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W piątek 24 listopada uczniowie z
naszej szkoły wraz z nauczycielami
wybrali się w podróż po magicznym
świecie Warsaw Comic Con’u. Ale
czym jest Comic Con? Jest to jedna
z największych imprez dla fanów popkultury, gier i cosplay’ów. Na owym
konwencie oprócz stoisk o różnorodnej tematyce, na przykład seriali,
książek czy filmów, można było spotkać gwiazdy światowego kina nie
brakowało również sławnych rysowników i pisarz.
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miątek.
Oczywiście na konwencie nie mogło
zabraknąć cosplay’erów, czyli osób
które uwielbiają , choć na chwile
wczuć się w rolę swoich ulubionych
postaci z książek, filmów czy gier.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z
wyjazdu:
"Moim zdaniem Warsaw Comic Con
to wspaniałe wydarzenie zarówno dla
miłośników popkultury, jak i osób nieobeznanych w temacie. Na tej wycieczce zobaczyłam mnóstwo
cosplay'erów, miałam okazję zagrać
w dużą ilość gier, czy poznać nowych, wspaniałych ludzi. Obejrzałam
również cudowną wystawę Star Wars
oraz turnieje z licznych gier typu
Overwatch czy League of Legends.
Polecam Warsaw Comic Con każdemu, kto chciałby wziąć udział w
czymś fajnym i spróbować czegoś
Cały konwent mieścił się w 2 wielkich nowego." -Iga Smolarczyk 2a
halach, które były podzielone na stre- (Gazetkowy grafik)
fy: star wars, doktora who, obóz wikingów, gry bitewne, strefa anime i
wiele innych. W każdej hali oprócz
fantastycznych wystaw były także
sklepy, w których można było zakupić najróżniejsze figurki, koszulki,
różne gadżety związane z popkulturą
i wiele, wiele innych ciekawych pa2
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"Mi Comiccon bardzo się podobał i
polecam go wszystkim, ale to
wszystkim osobom, które interesuje
star wars, gry, anime, cosplay’e i zagraniczne seriale. Uważam że bardzo dobrze zrobiłam że pojechałam
bo świetnie się bawiłam, mam super
zdjęcia i poznałam kilka nowych
osób." -Aleksandra Łopatowska 7a
"Moim zdaniem najciekawsza i najlepsza wycieczka na jakiej kiedykolwiek byłem. Dużo postaci z
gier,filmów i komiksów z którymi
można było zrobić zdjęcia porozmawiać i zbić piątkę. Bardzo mi się spodobały ekspozycje starych komputerów na których każdy z nas zaczynał
swoje pierwsze przygody z grami.
Była to już druga taka edycja w Polsce i moim zdaniem o wiele lepsza
niż pierwsza. Nie mogę się już doczekać kolejnej takiego event'u." Jakub Włodarczyk 2a
"Podczas jesiennej edycji Comic Conu można było spotkać wiele aktorów oraz aktorek z różnych seriali.
Możliwe było także spotkanie z autorami książek, turnieje gier i masa wydarzeń pobocznych dla miłośników
szeroko rozumianej popkultury.
Cosplay'erzy przykuwali uwagę
wszystkich swoimi strojami. Uważam, że było bardzo wiele ciekawych
atrakcji i nikt się nie nudził. Już nie
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mogę doczekać się wiosennej edycji."-Weronika Krupa 2a
"Uczestniczymy w Comic Con po raz
drugi , czyli od samego początku polskiej edycji. Muszę przyznać, że Fall
Edition była znacznie lepiej przygotowana niż pierwsza impreza, która odbyła się w czerwcu. Jedną z największych atrakcji były specjalne strefy
„Star Wars” i „Games of Throne”, a
także spotkanie z innymi fanami,
konkursy cosplay i możliwość wypróbowania wielu gier i gadżetów związanych z filmami i komiksami. Myślę,że wybierzemy się na wiosenną
edycję, tym razem w sobotę 21
kwietnia, atrakcji na pewno będzie
znacznie więcej."-Pan Przemysław
Nowak naczuczyciel- j. angielskiego
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13 grudnia nie spaliśmy do południa ,
wieczorem po lekcjach 54 osobowa
grupa uczniów z naszej szkoły
uczestniczyła w przedpremierowym
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pokazie najnowszego filmu
„Gwiezdne Wojny : Ostatni Jedi”.
Oczywiście mieliśmy mocne wsparcie pana dyrektora Tomasza Treli ,
który niestety nie mógł uczestniczyć
w tym ciekawym wydarzeniu, ale
przesłał nam jasną stronę
„mocy” Do kina w Radomiu wyjechaliśmy po godzinie 18, na wycieczce
nie mogło zabraknąć posiłku w znanej sieci restauracji , ale tym razem
udaliśmy się tam przed seansem. Na
miejsce dotarliśmy około 20, przed
seansem mieliśmy okazję zrobić sobie kilka pamiątkowych zdjęć z mieczami świetlnymi, które zabrali ze sobą uczniowie i jeden z opiekunów Film od samego początku dostarczył wielkich emocji, jest pełen
humoru, niesamowitych i zaskakujących zwrotów akcji. Zdecydowanie to
najlepsza część z „nowych” filmów.
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wszyscy siedzimy w domu. Czy myśleliście kiedyś o tym, żeby chociaż
na jeden
dzień, dla odmiany wyjechać zupełnie inne miejsce? W tym artykule
znajdziecie parę
ciekawych pomysłów na wyjazdy w
tegoroczne święta.
Jarmarki
Targi Bożonarodzeniowe organizowane są co roku w większych miastach
polski. Nawiązują one do niezwykle
popularnej tradycji Niemiec i innych
krajów
Europy Zachodniej, a trwają zazwyczaj od 24 listopada do ostatniego
dnia świąt.
Podczas ich trwania można przejść
się miedzy kramami z pięknymi rękodziełami
oraz wyśmienitymi, regionalny mi
przysmakami. Organizowane są rówAtrakcje bożonarodzeniowe
nież
Boże Narodzenie jest jednym z waż- wydarzenia towarzyszące - koncerty,
niejszych świąt chrześcijańskich.
spektakle, pokazy, ale również przeJest
różne
to zazwyczaj czas przebywania z bli- atrakcje -lodowiska, konkursy, karuskimi w miłej, domowej atmosferze. zele. Jeden z piękniejszych jarmarŚwięta
ków europy
w domach większości z was zapew- znajduje się w Krakowie. Jest to najne wyglądają tak jak u mnie, czyli po starszy i chyba najbardziej znany jarprostu
mark
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bożonarodzeniowy w Polsce, który
odbywa się w magicznej scenerii
Rynku
Głównego. Spośród targów bożonarodzeniowych, Kraków wyróżnia się
piękną,
śnieżną aurą, ale także lokalnymi
przysmakami takimi jak np. oscypek
z grilla.
Jednak do największych atrakcji należy Korowód Kolędniczy oraz pokaz
Dziadów.
Dla mnie czymś wspaniałym byłoby
pojechanie do takiej świątecznej krainy oraz
przejście się po pięknie przyozdobionym krakowskim rynku.
Jarmark organizowany jest również
w Warszawie, oczywiście jest on
mniejszy niż ten
krakowski, ale również wart jest uwagi. Potrwa on aż do 7 stycznia, będzie można
tam spróbować lokalnych przysmaków, jak i poczuć świąteczną atmosferę.
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miejscowościach są otwarte. Warto
więc zapoznać się z godzinami
otwarcia lodowisk
oraz repertuarami seansów filmowych.
Pamiętajcie, że święta nadal mają
być czasem spędzonym z rodziną.
Starajcie
nie skupiać się najbardziej na prezentach, ale na radości związanej z
narodzinami
Jezusa. Życzę wszystkim wesołych
świąt i szczęśliwego nowego roku :)))
A.Ł
Ferie zimowe są dla dzieci szczególnie istotne, ponieważ pozwalają na
naładowanie akumulatorków przed
powrotem do szkoły. Brak obowiązków związanych ze szkołą i więcej
czasu na rozrywkę sprawiają, że
dzieci mogą mieć mylne wrażenie o
złagodzeniu przepisów i zasad, co z
kolei prowadzić może do niebezpiecznych sytuacji, a nawet wypadków. Bezpieczeństwo dzieci jest ważne tak samo w czasie ferii jak i podczas semestru szkolnego. Rodzice
pracujący na pełny etat w czasie ferii
zimowych najczęściej zostawiają
swoje pociechy z opiekunkami, wysyłają je na dodatkowe zajęcia i zabawy do odpowiednich ośrodków lub
zostawiają ze starszym rodzeń-

Inne atrakcje
Pierwszego i drugiego dnia Bożego
Narodzenia kina i lodowiska w niektórych
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stwem. Jak postępować, aby nasze
dzieci czuły się bezpieczne podczas
przerwy od nauki w szkole?



Bezpieczeństwo dzieci w domu
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rosłego o towarzyszenie.
Umieść w kieszeni dziecka swoje
nazwisko i numer telefonu, aby w
razie nagłej sytuacji można było się
z tobą szybko skontaktować.

Możesz zasugerować opiekunom,
aby każde dziecko uczestniczące w
wycieczce założyło koszulkę tego samego koloru, dzięki czemu łatwiej
będzie zauważyć w tłumie dziecko,
które odłączyło się od grupy.

Poinformuj swoje dziecko, że w razie nagłego wypadku powinno zgłosić się o pomoc do sąsiada. Zostaw
też dziecku na kartce swój numer
telefonu, aby mogło zadzwonić do
ciebie jeśli coś będzie się działo. Bezpieczeństwo dzieci z opiekunką
Nawet najmłodsze dziecko powinno się nauczyć wykręcać awaryjny  Po wizycie opiekunki zapytaj swonumer 112 na telefonie.
je dziecko: „Co dziś podobało ci się
 Postaraj się zapewnić dziecku najbardziej?”. Tak postawione pytabezpieczną zabawę, aby było zaję- nie otworzy rozmowę na to co dziete dopóki nie wrócisz do domu.
je się podczas twojej nieobecności.
Pamiętaj o schowaniu w niedostęp-  Podglądaj zachowanie dziecka
nym dla dzieci miejscu zapałek,
podczas wizyty opiekunki. Sprawdź
świec, zapalniczek, noży i wszelkich
czy ich osobowości pasują do sieinnych niebezpiecznych przedmiobie i czy opiekunka potrafi rozmatów, które mogą zagrażać twojemu
wiać z twoim dzieckiem.
dziecku.
 Opowiedz dziecku o „złym dotyku”. Jeżeli coś dzieje się źle, poBezpieczeństwo dzieci na wyjeździe
proś dziecko, żeby niezwłocznie
powiedziało ci o tym.
 Dowiedz się wszystkiego co można o wycieczce swojego dziecka, Ferie zimowe mogą być niezapogdzie będzie jechało, jak się tam mniane i bardzo udane, jeśli ty i twodostanie, kto będzie z nim, co bę- je dziecko wyjaśnicie sobie czego
dzie robić i zwiedzać i kiedy wróci. wobec siebie oczekujecie i jakie zasady powinny być przestrzegane w
 Powiedz dziecku, aby nigdy nie
oddalało się od swojej grupy. Na- tym okresie. Pamiętajmy, że przerwa
wet jeśli będzie musiało udać się od nauki nie może oznaczać, że zado łazienki niech poprosi kogoś do- pominamy o zasadach bezpieczeństwa naszych dzieci obowiązujących
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podczas roku szkolnego.
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bo możemy ten
czas spędzić w gronie rodziny i przyjaciół.
Piosenki świąteczne możemy usłyszeć w radio i telewizji, a kolędy rozbrzmiewają przy stole
w czasie wigilii i w kościele. Najpopularniejszą piosenką śpiewaną przez
młodzież jest utwór
brytyjskiego zespołu Wham pt. Last
Christmas, ale i wiele piosenek polskich wykonawców.

PIOSENKI ŚWIĄTECZNE
Nikt z nas nie wyobraża sobie świąt
bożonarodzeniowych bez wspólnego
śpiewania kolęd,
np. przy wigilijnym stole z najbliższymi. Zapewne nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak
lubiane i popularne przez nas kolędy
to utwory, które często liczą nawet
300 lat. Polska to
kraj, który słynie z ponad 500 kolęd,
które znamy i śpiewamy. Najbardziej
rozpoznawalną
pieśnią jest Cicha Noc, przetłumaczona na 175 języków na całym
świecie. Kolęda ta
pierwszy raz została wykonana w
1818 roku w kościele św. Mikołaja w
Oberndorfie. Autorem
słów jest ksiądz Joseph Mohr wikary
w kościele św. Mikołaja, a muzykę
napisał Franz Xaver
Gruber.
Najpiękniejsze kolędy, które w te
święta powinny pojawić się w każdym domu to: Ach ubogi
żłobie; Bóg się rodzi; Cicha noc; Do
szopy, hej pasterze; Dzisiaj w Betlejem; Gdy się
Chrystus rodzi; Gdy śliczna Panna;
Jezus malusieńki; Lulajże Jezuniu; W
żłobie leży; ale to
tylko przykłady, śpiewajmy je wszystkie i cieszmy się z narodzin Jezusa,

KONKURSY I OGŁOSZENIA
UWAGA KONKURS !!!

Redakcja postanowiła dać szansę innym uczniom
na wymyślenie nowej nazwy dla naszej gazetki
szkolnej. Czekamy na Wasze najlepsze pomysły.
W konkursie udział może wziąć każdy uczeń naszej szkoły. Wasze propozycje wysyłajcie na:
gazetka@pg1kozienice.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym
konkursie.
Ogłoszenie!
W czwartki na 8 godzinie lekcyjnej odbywa się
kółko programistyczne.
Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do pana
S. Kotlarka
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