Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy

22.XI - 21.XII

Z niczym się nie spiesz, spędzaj czas na łonie natury.
Gwarantowana pomyślność w nauce. Korzystnie też zapowiadają się podróże. Bądź życzliwy a inni odpłacą ci się
tym samym. Nie wątp we własne możliwości.
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STRZELEC

Gazetka szkolna
Odzywki nauczycieli do uczniów. Zapraszamy do dobrej zabawy z przymrużeniem oka;oka;-)
- krzyczcie półgłosem bo jestem zatrudniony na pół etatu,
- wymieniłam z wami myśli i teraz mam pustkę w głowie,
- jesteś dziewczyna pierwsza klasaklasa- Szkoły podstawowej,
- wyglądasz jakbyś środki toksyczne jadła,
- przestań wytwarzać szumy na częstotliwości akustycznej,
- nie niszcz tej czaszki! Kiedyś będziesz tak wyglądał!
- bądź Kowalski łaskaw zmoczyć sobie ścierkę i rekultywować tablicę,
- zapomniałeś czy nie pamiętasz?

Wspomnienia uwag w dzienniczku wpisanych przez ulubionych nauczycieli na zawsze zostają w pamięci ;;-)
- uczeń twierdzi, że w przyszłości zostanie orzeszkiem ziemnym,
- pije wodę z akwarium i podjada rybkom pokarm,
- siedzi cicho i zachowuje się podejrzanie,
- rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa,
- w czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by jak
twierdzi zyskać na czasie,

Humor z zeszytów szkolnych ;;-)
- barbarzyńcy byli bardzo małymi i uprzejmymi ludźmi,
- KEN obejmowała wszystkie dziewczęta,
- król nosi na głowie czapkę zwaną przez niektórych koroną,
- mumia to żona Faraona,
- W górach nie żyją ludzie tylko górale.

Zwyczaje wigilijne w Polsce
Tradycje świąteczne w Europie
Sprawozdanie ze spektaklu
„Dziady” cz. II
Humor, horoskop
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to czas przepełniony szczególną rodzinną atmosferą, pełną radości i pamięci
o bliskich. To okres wielu refleksji osobistych, a zarazem
czas wesołego kolędowania i nadziei płynącej ze świadomości, iż Bóg stał się człowiekiem, dzieląc z nami trudy
i znoje. Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem proszę przyjąć życzenia Bożego błogosławieństwa, radości
i pokoju serca. Niech Nadchodzący Nowy Rok będzie czasem pokoju, serdeczności i międzyludzkiej życzliwości.

W ojczyźnie Św. Mikołaja Finlandii tradycyjnym zwyczajem wigilijnym jest południowa msza, odwiedzanie grobów zmarłych, kolacja na której nie zabraknie
szynki, owsianki i potraw z rzepy. Następnie wizyta w saunie, w której umieszcza się źdźbła słomy, z których robi się dekoracje świąteczne.
Anglikom św. Bożego Narodzenia kojarzą się z pieczonym indykiem i puddingiem, spożywanymi w pierwszy dzień Świąt. Uczta zaczyna się wczesnym popołudniem i trwa aż do wieczora. Najważniejszym momentem
świątecznego obiadu jest wygłoszenie o godzinie 15:00
bożonarodzeniowego orędzia Królowej do wszystkich Brytyjczyków.
Hiszpanie składają sobie życzenia, przełamując się turron,
rodzajem chałwy. Późnym wieczorem rozpoczyna się kolacja wigilijna, podczas której podawana jest pieczona ryba
morska besugo. Na ulicach jest mnóstwo pięknie ubranych
choinek i właśnie tu przede wszystkim czuć świąteczny
nastrój.
Grecki sposób na święta to zabawa i tańce przy kolędach.
Wigilijny wieczór większość Greków spędza poza domem z przyjaciółmi w barach, restauracjach, nocnych klubach. Popularną rozrywką jest hazard. Można
też zaprosić znajomych na tradycyjnego indyka faszerowanego pikantnym nadzieniem z ryżu, mielonego mięsa i kasztanów.

Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejsze
i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe święta.
W Polsce w większości rodzin jest obchodzone jako święto gromadzące wielu krewnych. Do dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię nie
kłócić się i okazywać sobie wzajemną życzliwość. Przetrwał też
przesąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu
będzie młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. Myśliwi tego
dnia tradycyjnie wybierają się na polowanie, którego pomyślny
wynik zapewni opiekę na cały rok patrona łowiectwa. Typowymi atrybutami tych uroczych świąt są: pierwsza gwiazdka, opłatek, choinka, mikołaj, prezenty, barszcz
z uszkami, pierogi z grzybami i karp. Do tradycji należy również rodzinne śpiewanie
kolęd. O północy odbywa się uroczysta msza zwana pasterką.
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Dn.13.11.2009r. w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy uczniowie ZSZ
nr 1 im. Jana Pawła II mieli okazję obejrzeć spektakl "Dziady" będący inscenizacją
dramatu Adama Mickiewicza. Reżyserem spektaklu był Marek Pyś. Występowały
tam grupy takie jak : Studio Teatru Słowa i Tańca oraz Grupa Teatralna Chrzcielna
w Korzkwi. Sztuka ta była bardzo trudna do odegrania aczkolwiek młodzi aktorzy
poradzili sobie z nią zdumiewająco dobrze. Aktorzy z łatwością wprowadzali widownię w nastrój tajemniczości i grozy. Ich stroje doskonale oddawały klimat, czasów
i obrzędów. Przesłanie "Dziadów" nie jest trudne. Duchy i widma przybywają aby
przestrzec nas przed grzechami jakie popełniają ludzie. Próbują uświadomić, że
powinniśmy w ziemskiej egzystencji starać się pomagać bliźnim, nie uciekać przed
cierpieniem nie lekceważyć uczuć innych ludzi. Tylko wtedy bowiem unikniemy
czyśćcowych doświadczeń i zyskamy pełnię człowieczeństwa. To nam przekazali
artyści spektaklu.
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