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Opowiemy trochę o filmach, bez których trudno wyobrazić sobie Święta Bożego
Narodzenia.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
I pomyślnego Nowego 2018 Roku
Życzy Redakcja „Pismaka
„Pismaka”
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W tym numerze dowiecie się ciekawostek o Świętym Mikołaju i zwyczajach
bożonarodzeniowych.
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Przedstawiamy Wam wydanie specjalne, bo świąteczne naszej szkolnej gazetki
„Pismak”.
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1. Okrągła, błyszcząca ozdoba na choinkę.
2. Adwentowe nabożeństwo.
3. W nim został położony mały Jezus.
4. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole.
5. Tradycyjne wigilijne ciasteczko.
6. Pieśń bożonarodzeniowa.
7. Najczęściej przyrządzana ryba na wigilię.
8. W trakcie wigilii podaje się je najczęściej z kapustą i grzybami.
9. Zawsze odmawiasz ją przy wigilijnym stole.
10. Rozpoczyna się wieczerzę wigilijną, kiedy ona pojawi się na niebie.
11. Msza odprawiana o północy w wigilię.
12. Wkłada się je pod obrus na wigilijnym stole.
13. Potocznie się tak mówiło na małego Jezusa.
14. Trzej mędrcy, którzy przybyli do Betlejem.
Krzyżówkę przygotował Adam Kowalewski, kl. 5c

Ciekawostki o Świętym Miko
ikołaju
Święty Mikołaj jest patronem nie tylko dzieci, ale też złodziei.
nazywany biskupem Miry, urodził się około 270 roku w Patarze na terenie dzisiejszej Turcji. Od
małego był pobożny i chętnie pomagał ubogim. Jego rodzice byli zamożnymi ludźmi.
Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że ktoś z mieszkańców Patary popadł w biedę. Biedak ten
wychowywał trzy córki, które nie miały pieniędzy i przez to nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup wrzucił
przez okno sakiewkę z pieniędzmi, które uchroniły ich przed biedą.
Gdy został biskupem, słynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz.
Uratował trzech złodziei przed śmiercią.
Jest także patronem marynarzy. Podczas jego pielgrzymki do Jerozolimy, na morzu rozpętała się
potężna burza. Cała załoga modliła się o życie i dzięki temu ocalili statek.
Dzięki Holendrom Mikołaj jest bardzo popularny. Święty Mikołaj był patronem Amsterdamu,
otaczano go tam szczególną czcią.
Od XVI wieku Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na
białym koniu. 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Obchodzenie dnia Świętego
Mikołaja ma jeden cel – niesienie radości innym.
Autorka tekstu: Do Quynh Trang, kl. 5a

Najbardziej pracowitym Mikołajem na świecie jest ten na Łotwie,
ponieważ rozdaje prezenty przez 12 dni.
W Holandii Mikołaj jest znany jako Sinter Klas i jest przedstawiany na
białym koniu, rozdaje prezenty
w drewnianych butach.
W Kolumbii, Kostaryce i niektórych częściach Meksyku prezentów nie
rozdaje Św. Mikołaj, ale Jezus.
Wizerunek Mikołaja oraz jego cze
czerwoną czapkę
z pomponem stworzyła coca
coca-cola w 1930 roku.
Teraz siedziba Świętego Mikołaja jest w Finlandii. Każdy może wysłać
tam list i jest duża szansa na odpowiedź.
Tekst, na podstawie filmów na youtube,
napisała Ola Cegielska, kl. 6a

Oto wybrana przeze mnie gra: Cerbal space programme.
Moim zdaniem, gra jest bardzo fajna.
Akcja gry toczy się w kosmosie. Zadaniem gracza jest zbudować rakietę i wyslać ją w
kosmos, żeby odkryć wszechświat Cerbali.

Zaletą gry jest realistyczna grafika i ciekawa rozgrywkara. Gra jest dobrze dopracowana, ale
oczywiście, nie brak tu różnych bugów. Np. jak na poniższym obrazku.

‘Rozgrywka korzysta z wiernego modelu lotu opartego na systemie fizyki.’(1)
W wersji dostępnej bezpłatnie można budować statek, natomiast jeśli chcemy odbyć misję, to trzeba
wykupić całą grę.
*Ja jestem posiadaczem pełnej wersji i z czystym sumieniem ją polecam.

Autor: Filip aka FLIPPER
Tekst napisany na podstawie:
(1) Źródło: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=19007

Opłatkiem dzielono się już nawet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wówczas na mszę
przynoszono własny chleb. Wtedy też powstało słowo „eulogie”, co oznaczało zwyczaj błogosławienia
dostarczonego chleba.
Po błogosławieństwie księdza wierni zabierali chleb do domu, a nawet wysyłali bądź osobiście
zanosili bliskim i przyjaciołom, którzy z różnych przyczyn nie mogli sami pójść do kościoła.
Opłatek wigilijny symbolizuje chęć pojednania i pogodzenia się z ewentualnymi wrogami.
Oczywistym wydaje się, że nie chcemy siadać do wigilijnego stołu z kimś, z kim dzieli nas chociażby cienka
nić nieporozumienia. Pragniemy, aby ten posiłek był przepełniony rodzinnym ciepłem, miłością
i wzajemnym poszanowaniem.
Ważnym, symbolicznym elementem jest słowo „chleb”, które nierozłącznie towarzyszy opłatkowi.
Opłatek właśnie jako symboliczny chleb ma przypominać chrześcijanom o słowach modlitwy „Ojcze nasz –
chleba naszego powszedniego daj nam Panie”.
Źródło: Wikipedia, napisał Adam Kowalewski

Obrazki wybrał Filip aka FLIPPER

Rubryka Filmowa – Ola poleca, co warto obejrzeć w Święta

Kevin sam w Nowym Yorku
Pewnie każdy z was chciałby przenieść się w przyszłość tak jak Zbyszek. Wybrał się on
nocą do piwnicy, żeby pooglądać stare albumy.
W czasie oglądania jednego z nich, Zbyszek podniósł głowę i za szafką zobaczył
czerwony guzik z napisem w nieznanym mu języku „Si voleu passar al futur, premeu ”, czyli
„Jak chcesz przenieść się w przyszłość, to naciśnij”. Zbyszek, nie wiedząc co on oznacza,
nacisnął go i, ku jego zdziwieniu, szafa otworzyła się, tworząc korytarz, na którego końcu
znajdowały się otwarte kamienne drzwi. Chłopiec wszedł do nich, zaczął się bezwładnie
kręcić, a następnie został wyrzucony z tego kółka jak z rozpędzonego pociągu.
Pojawił się w pustej krainie, z drzewami i zwierzętami, na której niebie widniało
nowoczesne widowisko. Były tam samochodoloty (latające samochody), domy na palach,
których nie było widać, słychać, ani czuć. Na dół zjechał jakiś samochodolot, właśnie żeby
zabrać Zbyszka na górę. Zapewne była to policja, która nie chciała, żeby ludzie zabierali
zwierzętom cenny do życia obszar. Otworzyły się drzwi, a z nich wyszedł silny mężczyzna i
słowem „Chodź”, zachęcił chłopaka, żeby wszedł do pojazdu.
Ku oczom Zbyszka ukazał się krajobraz z wieżowcami, domami, centrami handlowymi,
inaczej taki, którego nigdy nie widział. Samochodolot zatrzymał się na dachu jednego z
wieżowców. Była tam pani, która rozdawała ulotki z napisem „Studia samochodolotowe, za
tydzień, 03.09.3217”. Policjant podszedł do niej i zamówił studia dla chłopca. Zbyszek
zawiódł się na nich, bo nie chciał czekać tutaj tydzień, wiedział też, że rodzice będą się o
niego martwić. Mężczyzna zaprowadził go do domu w chmurach, z którego widać było całe
miasto. Chłopiec nie mógł się przystosować, ponieważ nie wiedział nic o tak nowych
rzeczach. Była tam szafa, która sama brała ubrania i wkładała je na dobre miejsce. Była tam
zmywarka, która sama zmywała, roboty, które sprzątały, które podawały jedzenie na stół i
wiele, wiele innych.
Minął tydzień. Zbyszek, gotowy do zdania prawa jazdy z samochodolotu, poszedł, albo
poleciał, na studia. Wsiadł do pojazdu z policjantem i zaczął jechać. Na początku nic nie
wiedział o jeździe, ale potem, gdy się rozkręcił,

Kevin sam w Nowym Yorku to druga komedia autorstwa Christa
Columbusa.
Autor na sztuczny śnieg wydał ok. 60tys.$, lecz w dniu, w którym miał
być ten śnieg użyty, wystąpiła prawdziwa śnieżyca.
Hotel, w którym nocował Kevin jest prawdziwy, także numer pod który
Kevin zadzwonił jest prawdziwy.
W czasach, kiedy film nagrywano, właścicielem hotelu był Donald
Trump – obecny prezydent USA. Hotel zrobił specjalną ofertę dla
rodzin. Mogli oni nocować w tym pokoju, w którym nocował Kevin za
około 10 tys.$

Rubryka Filmowa – Ola poleca, co warto obejrzeć w Święta

Kevin sam w domu
Kevin sam jest to komedia autorstwa Chrisa Columbusa
w pierwszy weekend na filmie zarobiono 7mln$.
W księdze rekordów Guinessa został zapisany jako najbardziej
dochodowa komedia wszechczasów.
W roku 2010 Polsat nie chciał tego filmu wyświetlić
i na facebooku pojawiły się komentrze typu "polsat zabił święta w tym
roku Kevin'a nie będzie", więc Polsat postanowił wyemitować ten fil
film i
wszyscy byli szczęśliwi.

Tekst na podstawie ciekawostek z Internetu
napisała Ola Cegielska
Cegielska, kl. 6a

jazda szła mu bardzo dobrze. Umiał jechać, skręcać i hamować. Gdy wysiadł, policjant
powiedział mu, że szło mu świetnie, że może pojechać nim do domu. Zbyszek pojeździł
sobie po mieście i uznał, że jest ono większe niż cała Polska! Następnie wrócił do domu.
Pooglądał mieszkanie, żeby wiedzieć, jakie jeszcze urządzenia w nim się znajdują.
Wyszedł z domu i wsiadł do samochodolotu. Wiedział, że za cchwilę musi wyjechać z
tego miasta, chociaż nie chciał. Wjechał pojazdem na to miejsce, gdzie znalazł się na
początku. Stały tam drewniane drzwi. Wszedł tam i znalazł się w swoim domu, w piwnicy.
Przypomniał sobie wtedy to wszystko, co tam było, te wszystki
wszystkiee nowoczesne rzeczy. Poszedł
na górę do rodziców. Ku jego zdziwieniu rodzice spali, a czas w ogóle nie minął. Poszedł więc
spać, a rano wszystko im opowiedział. Ci zakończyli opowieść syna zdaniem „To
niemożliwe”. Chociaż rodzice nie uwierzyli w to, co ich syn powiedział, można sobie
wyobrazić, jak będzie wyglądała ludzkość za 1200 lat.
Autor: Bartosz Gałkowski, kl. 5C

Poo świętach Bożego Narodzenia do
psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w
porządku. Przed kilkoma dniami przebrał
się za starego dziadka i twierdził, że
nazywa się św. Mikołaj!
Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na
gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze prezenty! - To super
prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę! - W jaki sposób? - Tata mi daje,
żebym przestał trąbić!

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciały by zostać, kiedy dorosną.
Dzieci
ci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta…, tylko Jasio mówi że
chciałby zostać św. Mikołajem
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty?
prezenty?- pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!
Co mówi bombka do bombki? – Chyba nas powieszą!

Wybór kawałów – Adam Kowalewski, kl. 5C

ROBOTY PRACUJĄCE ZA LUDZI ?

Według "Toyoty", maszyna będzie wysyłana w miejsca,
gdzie jest zbyt niebezpiecznie dla człowieka.

Przeglądając portale internetowe na temat ciekawostek
technologicznych, natrafiłem na informację o humanoidalnym
robocie T-HR3 firmy "Toyota". Jak wygląda maszyna? Jak i
gdzie będzie wykorzystywana? Przeczytaj, aby się
dowiedzieć!!!

Sądzę, że robot T-HR3 jest przydatnym wynalazkiem, ponieważ
człowiek przestanie być wysyłany do pracy np.: w rozbrajaniu
bomb lub na wojnie i zmniejszy się liczba zgonów.

Na początek kilka słów o wyglądzie robota. Otóż android
jest biało-czarny (przeważnie na zewnątrz jest biały, a w środku
czarny). Robot jest bardzo podobny w wyglądzie do człowieka.
Ma ręce i nogi, głowę, korpus i stoi na dwóch nogach.

Robot jest sterowany przez człowieka, który ma na głowie
okulary wirtualnej rzeczywistości, a także specjalne rękawice.
Oba sprzęty są połączone czujnikami z androidem, dzięki czemu
można go kontrolować. Operator robota siedzi na specjalnym
fotelu i na nim zarządza maszyną, na przykład, gdy człowiek
podniesie prawą rękę do góry, to robot powtarza to samo.

zdjęcie: https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2017/11/b-robot-a-20171122.jpg

Temat na artykuł znaleziony na: www.geekweek.pl
Pisał: Paweł Mazur, kl. 6a

