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         Z okazji świąt Bożego Narodzenia

  Nadziei – by nie opuszczała,
  radości – by rozweselała,
  miłości – by obrodziła,
  dobroci – by zawsze była – …
                                                    życzy 
                                          Redakcja SZKOLESIA

Grudzień jest miesiącem poświęconym
akcjom charytatywnym. 
5 grudnia obchodzimy
Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza.
Dla naszej szkoły grudzień jest bardzo
ważnym miesiącem ze względu na
udział w różnych akcjach
charytatywnych, takich jak Góra
Grosza, Szlachetna Paczka, zbieranie
korków.
W tym roku przystąpiliśmy do akcji
"Pomaganie przez ubranie". Przed
szkołą stoi pojemnik, w którym
przechowujemy zebrane ubrania.
Pieniądze ze sprzedaży niepotrzebnej,
czystej odzieży zasilają konto fundacji
Ewy Błaszczyk AKOGO.  

Zachęcamy Was do pomagania nie
tylko od święta!
                    Paweł Zaręba 
                    Dominik Ziółkowski 5b

 Własnoręcznie wykonane  
prezenty

Uczniowie naszej szkoły mogli sami
wykonać prezenty dla swoich
najbliższych w czasie warsztatów, które
odbyły się na początku grudnia. Są one
wyjątkowe i bezcenne. Na pewno będą
ozdobą świątecznego stołu.
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   Moim wymarzonym prezentem, który bym chciała dostać na święta jest zaprojektowana przeze mnie lalka.
   Lalka miałaby około 60 cm wzrostu i nie byłaby za ciężka. Chciałabym, żeby była z pachnącej gumy. Grube
czarne włosy wiązałabym jej w wysokiego koka. Do niego powczepiałabym kolorowe spinki i różowo -
fioletowe, ogromne kokardy. Myślę, że dodawałyby lalce uroku. Buzia jej byłaby okrągła, ze słodkimi,
ślicznymi, rumianymi policzkami. Oczy miałaby duże, koloru jasnozielonego. Usta koralowe. Ubierałabym ją w
piękne, odświętne stroje: kolorowe długie sukienki z białymi, delikatnymi rajstopkami lub niebieskie bluzki  z
kołnierzykiem i kwiatkami, do których pasowałyby morskie dżinsy rozszerzane na dole. Miałaby też jasne,
skórzane sandałki oraz kozaczki z futerkiem.
   Bardzo bym dbała o taką lalkę. Kiedy wracałabym do domu, siadałabym do zabawy.
Nie można wymarzyć sobie lepszego prezentu.
                                                                                                                              Karolina Kowalewska 5b

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas czeka z
utęsknieniem na pierwszą gwiazdkę, Mikołaja, prezenty.
Przygotowujemy się na spotkanie z Rodziną. Jesteśmy szczęśliwi.
Nie wszyscy jednak są w takim nastroju. Znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej. Potrzebują pomocy. Na szczęście znajdują na
swojej drodze ludzi o dobrym sercu. Otrzymują "szlachetną
paczkę". Projekt zatacza coraz większe kręgi. Wolontariusze
docierają do ogromnej grupy ludzi potrzebujących. W tym roku
nasza szkoła wzięła udział w tym szlachetnym projekcie. Bardzo
duża grupa naszych uczniów, rodziców i nauczycieli
zaangażowała się w  akcję zbierając pieniądze, środki czystości i
artykuły spożywcze. Kiermasze ciast cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Rodzice upiekli przepyszne ciasta. Dzięki nim
zebraliśmy 4 400 zł.  Za te pieniądze została kupiona kuchenka
elektryczna, farba i akcesoria do pomalowania mieszkania,  szafa
trzydrzwiowa do pokoju dziecięcego. Dodatkowo zebrane środki
wystarczyły na zakup komody, wieszaków, ręczników, piżam,
kocyków, pościeli dla całej rodziny oraz poduszek i kołder. Dzieci
otrzymały wymarzone zabawki, a mama zestaw kosmetyków.

Mamy nadzieję, że takie prezenty wywołają uśmiech na twarzach
obdarowanych i pozwolą im uwierzyć w to, że nie są sami. 
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  Śródmiejski Festiwal Młodych
Talentów
5 XII w kinie Muranów odbyła się uroczystość
wręczenia nagród w XI edycji Śródmiejskiego
Festiwalu Młodych Talentów 2016/2017.
Spośród 82 uczniów klas IV-VI, którzy wzięli udział 
w konkursie recytatorskim, wybrano zwycięzców
oraz wyróżnionych. Nasze uczennice: 
        Gloria Laskowska, 
        Karolina Kowalewska 
        Oliwia Motyka-Radłowska 
otrzymały wyróżnienia, z czego bardzo się
cieszymy.
To nie pierwszy sukces dziewczynek i na pewno nie
ostatni!
Wrażenia dziewczynek: 
" Byłyśmy bardzo zadowolone, cieszyłyśmy się
naszym sukcesem. Organizatorzy konkursu
zaprosili nas do MDK Muranów na próbę gali
rozdania nagród. Jurorzy dawali nam ostatnie
wskazówki przed występem i poprawiali błędy.
Bardzo nam się to podobało."
                                 Karolina Kowalewska, 
                                 Gloria Laskowska, 
                                 Oliwia Motyka-Radłowska

                                            Najgrzeczniejsi w klasach 4-6 2016/2017
klasa 4a Basia Ostrowska, Olaf Stangreciak
klasa 4b Ola Rutkowska, Michał Niesiołowski
klasa 4c Karolina Sarzyńska, Igor Kamiński
klasa 5a Natalka Berkan, Hubert Zalewski
klasa 5b Oliwia Motyka - Radłowska, Karol Łukasiewicz
klasa 5c Zuzia Kowalczyk, Antoni Senkowski
klasa 6a Maja Kowalska, Mikołaj Brzozowski
klasa 6b Amelia Ołtarzewska, Jurek Jarzyna
klasa 6c Zosia Wgner, Konrad Lipski
klasa 6d Sonja Sadowska,  
Konkurs Dama i Dżentelmen Roku dla najgrzeczniejszych w klasach młodszych już w maju.

. . .

 
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
że każdy wszystko usłyszy.
I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające.
A wszędzie to ufne czekanie...
Czekajmy! Dziś cud się stanie!

                                   Maks Chojniak 5a
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                        Choinka

Choinka, którą zobaczę w swoim salonie, będzie
wielka.  Najpierw zawiesimy na niej niebieskie 
i różowe światełka. Następnie powiesimy
różnokolorowe bombki. Zawiesimy też trzy szklane
bombki z namalowaną śnieżynką i białymi
kuleczkami w środku. Łańcuchy będą zielone,
niebieskie, srebrne, fioletowe... Będą też łańcuchy,
które robiłam, gdy miałam cztery lata. Na czubku
umieścimy wielką, białą i błyszczącą gwiazdę.
Powiesimy jeszcze aniołki, szyszki i dzwoneczki.
Pod tak ubraną choinką na pewno znajdzie się
miejsce na prezenty!

                                             Karola Gałka 5b

                           Choinka

Choinka to symbol Bożego Narodzenia. Zawsze
ubiera się ją na to szczególne święto. Na jej
gałązkach można wieszać, np. bombki, łańcuchy i
lampki. Na czubku zawsze ląduje gwiazda.
Niektórzy wolą mieć sztuczne, inni prawdziwe
choinki. Zazwyczaj moi rodzice wybierają sztuczną
choinkę. Ubieram ją z tatą, który podnosi mnie,
abym założyła gwiazdę. Gdy choinka jest już
ubrana, zapalamy lampki i puszczamy świąteczną
piosenkę.
Bardzo się wzruszamy, kiedy choinka się świeci, 
a my jesteśmy razem.

                                 Marysia Zakrzewska 5b

.

. . .

          Magia świąt Bożego Narodzenia
 Wigilia i Boże Narodzenie to okres, który
nierozerwalnie wiąże się z początkami
chrześcijaństwa i jest jednym z najważniejszych
świąt tej religii. I dlatego są one właśnie
najbardziej przesycone dawnymi wierzeniami.
To dobrze, że w kulturze nic nie ginie, bo stąd
tyle starodawnych zwyczajów, które przetrwały i
ewoluowały, by dostosować się do nowych
czasów. W szczególności dotyczy to tak
magicznego czasu jakim są święta. To wtedy
właśnie, według wierzeń, zdarza się najwięcej
niezwykłych historii, a i działania, których się
wówczas podejmujemy, nie są bez znaczenia dla
naszego przyszłego losu. Warto więc zapoznać
się z wróżbami właściwymi dla tych
szczególnych dni, by nie zdawać się na
przypadek, bo przecież 
w grę wchodzi nasze powodzenie!

PIENIĄDZE – Aby uniknąć 
w nadchodzącym roku kłopotów 
z gotówką, należy według podań

łuskę z wigilijnego karpia przechować
w portfelu, a na brak pieniędzy

nie będziemy narzekać.
Paweł Sobolewski 5a

. . .
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