HOROSKOP
Baran
W tym miesiącu zaczniesz więcej czasu spędzać z bliskimi Ci osobami, pokusić się możesz o
telefon do kogoś, kogo dawno nie widziałeś, chcąc odnowić wasze wspólne kontakty. W połowie
miesiąca możesz śmiało zacząć inwestować w dom lub działkę.
Byk
Zapowiada się miesiąc spokojny, mało wyczerpujący fizycznie i sprzyjający pracy umysłowej.
Teraz skoncentruj się na podsumowaniu zysków i strat z przeszłości, analizę posiadanych informacji oraz podjęcie dalszych decyzji w oparciu o wyciągnięte wnioski.
Bliźnięta
Szykuje się bardzo udany miesiąc pod warunkiem, że wyjdziesz wszystkiemu, co los zsyła, naprzeciw. Widać na horyzoncie pozytywne rozwiązanie ważnych dla Ciebie spraw, szczególnie
jeśli związane będą z finansami. Poprawią się też relacje z najbliższym otoczeniem. Dla tych,
którzy są jeszcze samotni, szykują się motylki w brzuchu.
Rak
W tym miesiącu możesz odczuwać pewien dyskomfort psychiczny z powodu konieczności okazywania zadowolenia z tego, czego tak naprawdę nie akceptujesz. Z załatwianiem ważnych
spraw wstrzymaj się. Mało oczekiwani goście zastukają do twych drzwi.
Lew
W tym miesiącu zaczniesz więcej czasu spędzać z bliskimi Ci osobami, pokusić się możesz o
telefon do kogoś, kogo dawno nie widziałeś, chcąc odnowić wasze wspólne kontakty.
Panna
W tym miesiącu możesz odczuwać pewien dyskomfort psychiczny z powodu konieczności okazywania zadowolenia z tego, czego tak naprawdę nie akceptujesz.
Waga
Na początku miesiąca mogą się spiętrzyć obowiązki, ale dzięki temu ujawnią się Twoje talenty
do inwestowania lub zarządzania. Przyjdzie Ci też żyć z terminarzem w ręku, by zdążyć na czas z
ważnymi sprawami.
Skorpion
W tym miesiącu jesteś w stanie osiągnąć pełnię szczęścia. Zaspokoisz swoje pragnienia lub zdobędziesz przedmioty pożądania. Wraz z osiągnięciem tego, na czym Ci tak bardzo zależy, nadejdzie stan odprężenia i relaksu.
Koziorożec
W tym miesiącu nie warto podejmować ważnych decyzji. Zastanów się jedynie spokojnie, czy
obrany kierunek jest właściwy, a wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia celowe.
Wodnik
W tym miesiącu czekają Was zajęcia samodzielne, bardzo odpowiedzialne, szczególnie jeśli
związane będą z planowaniem lub zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Ryby
W tym miesiącu wykaż dużo zdecydowania i determinacji, a osiągniesz to, na czym ci zależy.
Nie ulegaj sentymentom i litości, bo poniesiesz duże straty. W sprawach zawodowych bądź taktowny, dokładny i racjonalny.

Opracowały: Maria Moskal Id, Kinga Sztucka Id
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Kiedy Boże Narodzenie
nadchodzi,
przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk
naszych
garść życzeń najlepszych:
zdrowia, spokoju, radości,
a w Nowym Roku
- olbrzymiego Rogu Obfitości.

Mikołajki w naszej szkole
Dnia 5 grudnia Gimnazjum nr 1 w Głubczycach
odwiedził
Mikołaj, który
przyszedł z prezentami. Towarzyszyły mu renifery i
aniołki. Mikołaj rozdawał
upominki, a uczniowie robili
sobie zdjęcia. Niektórzy z
nich zakładali czapkę Mikołaja lub rogi renifera. Miło
spędziliśmy ten dzień.
Dominika Haładus Id

Alessandro Volta
Z początku jego rodzice bali
się, że jest upośledzony, gdyż
do piątego roku życia nie potrafił
zupełnie mówić. Gdy jednak zaczął uczęszczać do prowadzonej przez jezuitów miejscowej
szkoły, okazało się, że młody
Volta znacznie przewyższa intelektualnie większość rówieśników. Już wtedy wykazywał
ogromne zainteresowanie fizyką, a zwłascza elektrycznością.
W wieku osiemnastu lat zaczął
korespondować ze znanym paryskim fizykiem Abbe Nolletem.
W 1774 skonstruował elektrofor,
umożliwiający
elektryzowanie
ciał. W 1776 odkrył metan –
główny składnik gazu błotnego. Eksperymentował z zapalaniem gazów
w zamkniętej przestrzeni przy użyciu iskry elektrycznej. W roku 1781
skonstruował elektroskop, służący pomiarom elektryczności. W 1782
skonstruował kondensator. W 1800 skonstruował ogniwo Volty poprzez zanurzenie płytek srebra i cynku w słonej wodzie...
W 1801 zaprezentował przed samym Napoleonem Bonaparte stos
Volty. Zafascynowany cesarz uczynił go hrabią, senatorem Królestwa
Włoch, odznaczył specjalnym medalem i wyznaczył bardzo wysoką
stałą pensję. Prócz tego Volta otrzymał także Legię Honorową. W
1779 Alessandro Volta został profesorem fizyki na uniwersytecie. Zajmował to stanowisko przez 25 lat. W 1794 Volta pojął za żonę Teresę,
córkę Ludovico Peregriniego. Volta był człowiekiem głęboko religijnym,
codziennie palił lampkę przed wizerunkiem Matki Bożej i codziennie
odmawiał przy domowym ołtarzyku różaniec. Był tercjarzem franciszkańskim. Przez wiele lat prowadził spór dotyczący natury elektryczności z Luigim Galvanim.
Na jego cześć jednostkę napięcia elektrycznego nazwano wolt.
Opracowała: Wioletta Klim Id
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JASEŁKA

Mamy za sobą okres świąteczny, który był zapewne dla każdego z nas magicznym przeżyciem, pełnym rodzinnego ciepła i miłości. Każdy obchodził Boże
Narodzenie w inny sposób. Również uczniowie naszej szkoły uczcili to niezwykłe
wydarzenie.
Jak co roku, w ostatni dzień przed przerwą świąteczną, w naszych pracowniach organizowaliśmy klasowe wigilie, podczas których dzieliliśmy się opłatkiem,
składaliśmy sobie życzenia i kosztowaliśmy smakołyków, które przynieśliśmy na tę
okazję.
Wyjątkowo w tym roku mieliśmy przyjemność oglądać jasełka zorganizowane przez uczniów naszej szkoły. Odbyły się one w Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach. Były niezwykłe, gdyż zostały przedstawione w formie teatru cieni.
Nie wiem, jak inni, ale ja pierwszy raz byłam świadkiem tego typu widowiska, dlatego też wywarło ono na mnie jeszcze większe wrażenie. Mogliśmy również wsłuchać się w piękne pastorałki i kolędy prezentowane przez szkolny chór ,,Cantabile''
oraz uczniów szkoły muzycznej. Jasełka były znakomicie odegrane i wprowadziły
nas w stan zadumy i refleksji oraz zapewniły świąteczną atmosferę.
Natalia Kozłowska kl. 3d

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Konkurs ze znajomości lektur kl.I

I miejsce
Patryk Pietrusik
II miejsce Rafał Bilik
III miejsce Jakub Kłak

I Marta Dąbrowa
Patrycja Korban
Szymon Kubis
II Marcin Łoziński
Dominika Kasperek
III Liwia Wieczorek
Beniamin Matulka
Dominika Haładus

HUMOR
Na lekcji religii:
- Kto z was, chciałby iść do nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba?
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko wrócę do domu!
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz nam, skąd się bierze prąd?
A Jasiu na to:
- Z Afryki.
- A czemu akurat z Afryki?
- Bo jak wyłączą prąd, to tata zawsze mówi - znowu te małpy wyłączyły prąd.
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