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     Wszyscy czekamy już na Święta. Pod choinkę marzę oczywiście o nowych zestawach Lego. Aby Mikołaj wiedział, że bardzo lubię budowanie 
   z klocków Lego, postanowiłem mu o tym przypomnieć i zbudowałem z Lego świąteczną makietę. Zachęcam Was to świątecznego budowania. 
                                                                                                                                                                                                          Hubert
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    W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja...

Choć na pewno to wszystko są baje,
Takie wiecie, baje baju-baju

To jednakże tak coś mi się zdaje;
Że przyjemnie wierzyć w Mikołajów.

Świat się nimi co roku zaludnia
O północy dnia szóstego grudnia.
                                   (L.J. Kern)
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Pomagamy
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                                                                                                        Szlachetna PACZKA 
  
W dniach 12-13 grudnia 2015r. odbył się kolejny finał akcji Szlachetna Paczka. W tym roku nasza szkoła również przystąpiła do tej ogólnopolskiej  akcji.
Opiekunami akcji były panie Ilona Jodzis i Magda Orzoł. Przedstawiamy krótki wywiad z panią Magdą Orzoł.
Redakcja : Skąd pomysł przyłączenia się do akcji Szlachetnej Paczki?
p.Magda Orzoł: Święta to taki czas, gdy nikt nie powinien być smutny, sami nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele posiadamy, a są rodziny, które
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.
Redakcja: O co chodzi w Szlachetnej Paczce?
p.Magda Orzoł: To projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli sobie radzić w życiu. Darczyńcy przygotowują dedykowaną
pomoc dla rodzin w potrzebie. Jednak w Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość:
„Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. 
Redakcja: Czy uczniowie naszej szkoły chętnie pomagali?
p.Magda Orzoł: Społeczność Szkoły wykazała się wielkim sercem i chęcią niesienia pomocy innym.
Dzięki naszym darczyńcom udało się spełnić marzenia jednej z warszawskich rodzin. Paczka naszej Szkoły była tak duża, że potrzebowaliśmy dużego
auta, aby dostarczyć ją do rodziny, której pomogliśmy. 
Redakcja: Czy poznały Panie rodzinę dla której była przygotowana paczka?
p.Magda Orzoł: Tak, choć raczej darczyńcy nie poznają rodzin, ale otwartości  naszej rodziny  pozwoliła byśmy byli świadkami rozpakowywania
prezentów i emocji, które towarzyszyły temu wydarzeniu.
Redakcja: Czy chciała by Pani jeszcze coś dodać?
p.Magda Orzoł: W imieniu rodziny i naszym, chcemy serdecznie podziękować za pomoc, jaką uzyskałyśmy, wspólnie mogliśmy sprawić radość innym
oraz pomóc poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia.                                                          Mateusz
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Święta, święta...
 W świateczny nastrój wprowadziła nas uroczystość zorganizowana w
naszej Szkole dla dyrektorów szkół i placówek  kultury Dzielnicy Bemowo.
Podczas uroczystości zaproszeni goście mogli  podziwiać talent aktorski
naszych uczniów i nauczycieli, którzy zaprezentowali fragmenty
przedstawienia pt.,,W drodze do Betlejem”. Po przedstawieniu zapytaliśmy
jedną z prowadzących p. Ilonę Jodzis o wrażenia, odpowiedziała nam:
" Czułam się wyróżniona mogąc prowadzić tą uroczystość. Mam nadzieję,
że zacni goście będą mile wspominać naszą szkołę". 
                                                                             Mateusz
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Noś odblaski bądź widoczny
 
 W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci naszej Szkoły, Burmistrz
Dzielnicy Bemowo p. Marek Lipiński, wręczył  każdemu pierwszakowi
kamizelkę  odblaskową. 
" Teraz będą bardzo widoczny na drodze" powiedział Filip lat 6 z klasy I h.
                                                                            Hubert
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Kiermasz dla Fundacji Serce Dziecka
W okresie przedświątecznym w naszej szkole zorganizowany został
kiermasz słodkości oraz ozdób i opakowań świątecznych. Kiermasz
słodkości przygotowały klasy II b i I d, podczas którego każdy znalazł coś
dla siebie. Były różne pyszne ciasta, babeczki, gofry, nawet zdrowe ciasto
marchewkowe. Podczas drugiego kiermaszu zorganizowanego przez klasy 
II a i II b, można było kupić ręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły
ozdoby i opakowania świąteczne. Oba kiermasze cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, a dochód został przekazany Fundacji " Serce Dziecka".
                                                                   Aneta Maciocha  

Wolontariat- pomagamy innym

Grudzień to szczególny miesiąc. To okres przedświąteczny, w  którym
poprzez różne działania uczymy dzieci i młodzież wrażliwości na los
najbardziej potrzebujących. Jednocześnie 5 grudnia to Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza czyli święto Tych, którzy dobrowolnie działają na rzecz
innych.Działając z potrzeby serca klasa I a postanowiła zorganizować  10
grudnia 2015r.  akcję charytatywną na rzecz Hospicjum dla Dzieci. Z tej
okazji odbył się kiermasz ciast. Wyrazy podziękowania należą się Tym,
którzy udowodnili, że bezinteresowna pomoc ma sens. Przedświąteczny
nastrój pomogły stworzyć piękne dekoracje dotyczące wolontariatu.
Dochód z kawiarenki wyniósł 400 zł. 91 gr.Uzyskane fundusze przekazane
zostały na rzecz podopiecznych Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci.Organizatorzy w tym miejscu jeszcze raz dziękują wszystkim
przybyłym za wszelką okazaną pomoc, za wsparcie, za dobre słowo i
wielkie serce. Dziękujemy wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób
zaangażowali się i  wsparli naszą Akcję.                   Joanna Cegielska
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Świąteczny teledysk

                       Uczniowie naszej Szkoły zostali  zaproszeni  przez Urząd Dzielnicy Bemowo do udziału w nagraniu świątecznego teledysku.
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Cała szkoła w światecznym nastroju
 W ostatnich dniach w naszej szkole odbywały się koncerty kolęd i pastorałek oraz przedstawienia związane ze
Świętami Bożego  Narodzenia. Uczniowie szkoły mogli podczas występów indywidualnych i zespołowych
zaprezentować swoje umiejętności wokalne i aktorskie.
 Korzystając z okazji Redakcja gazety " Sami o Szkole" na zbliżające się Święta pragnie złożyć życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia  w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
                                            Redaktor naczelny Kinga Dworakowska oraz zespół redakcyjny gazety "Szami o Szkole".
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