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Gdy słyszę pytanie: „Kto przynosi prezenty?”, to odpowiadam: „Oczywiście Mikołaj!”.  Ale czy wszystkie dzieci na świecie znają „mojego”
Świętego Mikołaja?Święty  Mikołaj to starszy,  miły pan z białą brodą i z wielkim brzuszkiem. Jest ubrany w czerwoną kurtkę z paskiem na
brzuchu. Ma też czerwone spodnie, czapkę z białym pomponikiem i czarne buty na nogach. Na plecach trzyma wielki wór z prezentami dla
grzecznych dzieci. Porusza się saniami zaprzężonymi w renifery.
Taki wizerunek znany jest na całym świecie dzięki reklamie Coca Cola. Na takiego Mikołaja czekają dzieci w Polsce, Stanach Zjednoczonych
i  Wielkiej Brytanii (gdzie nazywają go Santa Claus),  krajach Azji. W Polsce Święty  Mikołaj przynosi prezenty 2  razy: 6 grudnia i 24
grudnia. Ale nawet w naszym kraju mamy kilka postaci związanych z Gwiazdką. W Wielkopolsce, na Kaszubach, Kujawach, Pomorzu
Zachodnim dzieci obdarowuje Gwiazdor. W Małopolsce podarki zostawia Aniołek. Na Górnym Śląsku i w Czechach prezenty otrzymują od
Dzieciątka Jezus.
Odpowiedniki Świętego Mikołaja w innych państwach:
Szwecja – Jultomte (przypomina krasnala z brodą)
Dania - Julemanden Rosja – Dziadek Mróz i Śnieżynka
Niemcy – Świąteczny Gośc i Święty Mikołaj, a także Frau Berta (czarownica o olbrzymich stopach i żelaznym nosie)
Hiszpania – Trzej Królowie (na prezenty czekają aż do 6 stycznia!)
Włochy – Befana – zła wróżka
Francja – Pere Noel i jego pomocnik Pre Fouettard
Holandia – Sinterklaas
A wszystko to zaczęło się od pewnego Biskupa z Miry… ale to już inna historia…  
                                                                                                                                                          Natalka Chrzanowska, 3a
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Kiermasz ozdób
świątecznych.
W okresie przedświątecznym w
naszej szkole organizujemy wiele
działań charytatywnych, jednym z
nich jest kiermasz ozdób
świątecznych, które przygotowują
uczniowie naszej szkoły wraz ze
swoimi bliskimi.W tym roku
kiermasz odbył się 16 grudnia.
Cała społeczność szkolna mogła
zakupić piękne ozdoby
bożonarodzeniowe. Dochód
zabrany w czasie kiermaszu
przekazany został Fundacji Serce
Dziecka. Suma jaką zebraliśmy to
855 zł. Myślę, że podopieczni
Fundacji bardzo się ucieszą...
                    Oliwia Łukasiak, 3a

Czytanie 
z Mikołajem.

W dniu 6 grudnia br. odwiedził nas bardzo
ważny gość, a był nim mianowicie Mikołaj
we własnej osobie. Klasy I- III powitały go
bardzo serdecznie. Mikołaj miał bardzo
ważną rolę tego dnia,  i nie chodzi o
rozdawanie prezentów. Mikołaj
włączył się do akcje "Cała Polska Czyta
Dzieciom" i przybył do nas, aby nam
poczytać. Wybrał nic innego jak wspaniałą
"Opowieść wigilijną", która wszystkim
trafia do serc.
Oczywiście my również mieliśmy prezent
dla Mikołaja, na pożegnanie wspólnie
przeczytaliśmy Mikołajowi wiersz o nim
samym. Mikołaj nie zagościł u nas zbyt
wiele czasu, gdyż musiał jeszcze pojechać
do innych dzieci.
                              Patrycja Narożańska, 3a
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Nasze świateczne opowiadanie...ŚWIĘTA BIEDRONKI SIEDMIOKROPKI.
Grudzień był wyjątkowo mroźny. Spadło bardzo dużo śniegu i park tonął w bieli. Wszystkie biedronki smacznie
spały w swoim zimowym schronieniu.  Nawet Biedronka Siedmiokropka spała tak mocno, jakby była co najmniej
niedźwiedziem, a nie małym owadem. Zwierzęta nie czują się dobrze, gdy wszędzie jest pełno śniegu, ale za to
dzieci czują się wówczas wyśmienicie! Uwielbiają lepić bałwana i robić śnieżne orły. Śmieją się wtedy bardzo
głośno i urządzają bitwy na śnieżki. Ale nawet wesołe zabawy 8-latków nie były w stanie zbudzić Siedmiokropki,
która bardzo, ale to bardzo nie lubiła zimna i mokrego puchu. Pewnego grudniowego wieczoru park ucichł i mimo
zmroku było w nim całkiem jasno. I to nie tylko dlatego, że na drzewkach lśniły światełka, ale przede wszystkim
dlatego, że na niebie zobaczyć można było blask pierwszej gwiazdki. Oznaczało to, że nadeszła Wigilia Bożego
Narodzenia, najpiękniejsza noc w roku.  Ale w tę noc jedna osoba ma wyjątkowo dużo pracy. Musi zdążyć
rozweselić prezentami wszystkie dzieci…. Tak! To Święty Mikołaj! Tej nocy Święty Mikołaj akurat przelatywał nad
parkiem, gdy Rudolf zacząć strasznie kichać i zaczepił się kopytem o gałęzie starego dębu. Sanie zakołysały się,
Mikołaj stracił równowagę i niestety wszystkie worki z prezentami rozsypały się  po parku. Sanie z impetem upadły
na ziemię, a Mikołaj razem z nimi. Huk był tak duży, że Siedmiokropka nagle otworzyła oczy. Nie wiedziała, co się
dzieje i wyleciała ze swojego schronienia. Zdziwiła się bałaganem, jaki ujrzała w parku i podleciała do Renifera,
który był bardzo smutny. Nie rozumiała całej sytuacji, ponieważ zawsze w czasie Świąt po prostu spała! Mikołaj
opowiedział jej kim jest i co to jest za noc. Zasmucił się także, że dzieci przestaną w niego wierzyć, ponieważ nie
znajdą prezentów pod choinką. Biedronka od razu postanowiła pomóc Świętemu Mikołajowi. Poleciała do
schronienia i obudziła wszystkie biedronki, jakie tam były. Wytłumaczyła im, jak umiała o co chodzi w tych Świętach
i zarządziła zbieranie prezentów. Park był duży, ale biedronek też było dużo, także całkiem szybko uwinęły się z
szukaniem upominków. Nie minęła godzina, jak wszystko było naprawione, a Rudolf znów stał na czele
Mikołajowego zaprzęgu. Mikołaj ucieszył się niezmiernie z pomocy, podziękował czerwonym pomocnikom i
pomyślał, że jeszcze nie jest za późno, aby uszczęśliwić wszystkie grzeczne dzieci i odjechał machając na
pożegnanie.A biedronki mogły wrócić do swojego domku i zimowej drzemki. Siedmiokropka była jednak tak
przejęta tym, czego się dowiedziała od Mikołaja o Świętach, że wróciła do domku jako ostatnia. A gdy była już przy
swoim łóżku przyszło jej do głowy, że chyba też była grzeczna w tym roku, bo zauważyła na nim swój pierwszy
świąteczny prezent...                                                                                                                                       
                         Maciej Andrzejuk, 3f
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SZLACHETNA PACZKA - MAGICZNY WEEKEND CUDÓW W NASZEJ SZKOLE!!
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do udziału w 16 edycji ogólnopolskiego programu pomocy najuboższym
„Szlachetna Paczka”, organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna
z Krakowa.Projekt realizowaliśmy na III płaszczyznach:
 I. Szkoła „Darczyńcą” - wybór rodziny z systemu. Organizacja świątecznej paczki;
 II. Szkoła współorganizatorem XVI Finału Szlachetnej Paczki dla Dzielnicy Bemowo.
III. „Podaruj mi paczkę” - Zgłoszenie rodzin z naszej szkoły do projektu.
W inicjatywie wzięły udział wszystkie klasy. Dzięki ofiarności Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli, dla wybranej rodziny, udało się
zgromadzić 36 paczek z żywnością, środkami czystości, ubraniami, pomocami naukowymi i sprzętem domowym. Nad organizacją Paczki dla
wybranej rodziny czuwały Panie Ilona Jodzis, Magda Orzoł- Długołęcka, Teresa Janiaczyk, Marzena Przechowska-Raczmańska.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom! „Paczki, które Państwo przygotowali, są wyjątkowe. Są warte dużo więcej niż rzeczy, które do niej
zapakowaliście. Wasze serce, zaangażowanie i wiara w ludzi, którym pomagacie, to wielki dar.”(ks. Jacek Stryczek, Prezes Zarządu
Stowarzyszenie WIOSNA)Wiele radości i satysfakcji  czerpaliśmy również z pracy na rzecz współorganizacji Finału „Szlachetnej Paczki
2016”dla Dzielnicy Bemowo,  który odbył się w gmachu naszej szkoły, w dniach 10 - 11 grudnia 2016 roku.
Przy dźwiękach świątecznych melodii, w roli „Pomocników Mikołaja”, nasi Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu realizowali liczne
zadania: zaangażowali się w przygotowanie pomieszczeń szkolnych na Finał akcji, pomagali przy pakowaniu paczek do rodzin z naszej
dzielnicy, z uśmiechem obsługiwali darczyńców przybyłych z prezentami, wykonali kartki świąteczne dla darczyńców. Ponadto, nasi dzielni
„Mikołaje”, niczym  zawodowi „strongmani”, przerzucili podczas akacji ponad kilkadziesiąt kilogramów dobra, opakowanego w pięknych
Paczkach. Bez łezki w oku z uśmiechem Gratulujemy!!! I to nie koniec atrakcji Bemowskiego Finału Szlachetnej Paczki. …Podczas Finału
spotkaliśmy „prawdziwego” Mikołaja, który pozwolił nam zasiąść w swoich „oldskul-owych” saniach -  kultowym „Ogórku” - Volkswagen
CamperT2 z 1972 roku. Z rękoma chętnymi do pracy, przybyli do nas przedstawiciele Skautów Europy, działający przy naszej Parafii - pw. Św
Łukasza. Dziękujemy serdecznie za obecność i nieocenione wsparcie.
Więc, działo się, ach działo!!! Z ust głównych organizatorów akcji, wielokrotnie usłyszeliśmy słowa pochwały i podziękowania: „Jesteście
fantastyczni”!!! – „Byliście dla nas naprawdę olbrzymią pomocą. Pani Aneto, to wielki zaszczyt, móc współpracować z tak oddaną sprawie,
życzliwą i chętną do pomocy młodzieżą” - nadmieniła liderka Szlachetnej Paczki rejonu Dzielnicy Bemowo Pani Magdalena Patkowska,
zapraszając nas ponownie do udziału w projekcie już w grudniu 2017 roku. Wzruszenie udzieliło się wszystkim. A my – zawsze chętni i gotowi
do działania Wolontariusze - opuszczaliśmy nasz szkolny magazyn Szlachetnej Paczki w poczuciu dobrze spełnionej misji. Cieszy nas
również fakt, że dzięki naszej inicjatywie oraz wielkiemu zaangażowaniu Pani Pedagog Izabeli Ługowskiej,kilka rodzin z naszej szkoły
otrzymało pomoc na święta w postaci „szlachetnej paczki”.  Wszak „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, zatem hasło przewodnie
Szlachetnej Paczki 2016 zrealizowaliśmy w 100%!!!  Do zobaczenia za rok! 
                                                                               Relację z Finału Szlachetnej Paczki przygotowała Pani Aneta Zawicka
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                                                                                                             PODZIĘKOWANIA
                                                                                                              za udział w akcji
                                                                                                      SZLACHETNA PACZKA 2016

Wspaniali Rodzice!
Kochani Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele!
Drodzy Darczyńcy!

     Dziękujemy Państwu oraz Wam – Kochani Uczniowie, za Wasze wielkie serce i pomoc w zorganizowaniu Finału paczki świątecznej dla
potrzebującej rodziny, w ramach akcji Szlachetna Paczka 2016.Nasze prezenty - promień nadziei – wzruszyły po stokroć obdarowanych. Łzy
szczęścia, garść zaskoczenia, ogrom niedowierzania, dialogowały ze sobą w sercu Pani Katarzyny oraz jej dzieci, podczas wręczania tak dużej ilości
prezentów. Dzięki Państwu wiemy, że SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra.Nasze dobro już działa, uwielokrotniając się w
obdarowanych, wolontariuszach i dobroczyńcach. Nasze dary, to prawdziwe świadectwo miłości. To nie pomoc z tego, co zbywa, ale dar
wrażliwości, zaangażowania i ofiarowania iskierek nadziei, dzięki którym wiadomo, że jutro będzie już tylko lepiej.
   Jako wyraz najgłębszej wdzięczności, Pani Katarzyna podarowała nam figurki aniołków oraz laurki – własnoręcznie zrobione przez dzieci. Dodając:
"Słowo "dziękuję", to za mało. Niech Bóg się wszystkim za to odwdzięczy. Jeśli ja będę kiedyś miała możliwość się odwdzięczyć, to na pewno
pomogę. Dziękuję również w imieniu moich dzieci. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych miłością do
drugiego człowieka, w rodzinnej atmosferze. Jeszcze raz bardzo dziękuję!".Dopełnieniem tych słów niech będą nasze wyrazy uznania z realizacji
wspólnego, tak pięknego dzieła, wyrażone słowami Antoine de Saint-Exupéry, „Przyjaciele są jak ciche Anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze
skrzydła zapominają jak latać”.
                                                                                                                  Wszystkim Przyjaciołom serdecznie dziękujemy
                                                                                                                  Pani Barbara Makowska – Opala
                                                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
                                                                                                                  wraz z Zespołem do Spraw Akcji Charytatywnych i Wolontariatu
                                                                                                                  - organizatorami Projektu Szlachetna Paczka 2016.
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W naszej szkole 29 listopada 2016 r. odbył się Konkurs świątecznej
piosenki w języku angielskim. Był on zorganizowany przez nauczycieli
anglistów.
Podczas pierwszego etapu przesłuchań typowano po trzy osoby z każdej
szkoły. Z naszej placówki zostali wybrani: Tymon Marcinkowski z klasy
VIb, Alicja Kasprowicz z kl. IVb i Gabriela Żurawik z klasy VId.
2 grudnia 2016 r. jurorzy mieli bardzo trudne zadanie. Podczas eliminacji
międzyszkolnych musieli wybrać trzech najlepszych uczestników.
Jako uczniowie SP 82 byliśmy dumni z występów Gabrieli Żurawik, która
dzięki prezentacji piosenki "Santa Claus is coming to town" zajęła III
miejsce.
Finał konkursu odbył się 9 grudnia. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć
w apelu, podczas którego mogli obejrzeć poczynania swoich kolegów w
świątecznym przedstawieniu teatralnym w języku angielskim. Spotkanie
zakończyło się wręczeniem nagród laureatom i uczestnikom konkursu.
Te niezwykłe chwile na długo pozostaną w naszej pamięci.

Gabriela Żurawik, kl. VId
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Cała szkoła czyta!!!

W listopadzie rozpoczęliśmy akcję pod hasłem "Cała szkoła czyta!".
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy wiele różnych aktywności,
mających ukazać nas jako miłośników książek, znawców literatury i
propagatorów czytelnictwa. 
W klasach czytaliśmy sobie fragmenty ulubionych książek, zachęcając
się w ten sposób do ich dalszej lektury. Zapraszaliśmy rodziców, by oni
poczytali nam książki  swojego dzieciństwa. Swoje ulubione pozycje
literackie prezentowali nam także nauczyciele. Jedną z klas zaszczyciła
swoją obecnością Pani Dyrektor.
Udaliśmy się również z naszymi ulubionymi książkami na niższe piętra
szkoły - do naszych młodszych kolegów. Nie sposób opisać
zainteresowanie, jakie malowało się na ich twarzach, gdy słuchali
prezentowane przez nas opowieści.
Stworzyliśmy galerię plakatu zachęcającego do spędzania czasu z
książką. Przygotowaliśmy prezentacje multimedialne, pisaliśmy wiersze
o książkach.
Odbył się również konkurs pięknego czytania. Mistrzami zostali: Wojtek
Krasnowski, Lena Walewska i Karolina Wiśniewska.

Kampania czytania podsumowana została uroczystym apelem, w trakcie
którego wręczono nagrody i podziękowania najlepszym czytelnikom
naszej szkoły - laureatom konkursów i propagatorom czytelnictwa wśród
kolegów i koleżanek.

Zauważyliśmy, że w naszej szkolne panuje "moda na czytanie". Na listy
mikołajkowych prezentów powędrowały nowe tomy książek.
Stworzyliśmy klasowe biblioteczki. Wymieniamy się książkami,
opowiadamy sobie o nich. Na korytarzach naszej szkoły coraz częściej
spotkać można uczniów z nosami w książkach ;) A Panie Bibliotekarki
mają pełne ręce roboty.

Kochani, czytajmy.....

Redakcja we współpracy z Nelą Kłosiewicz, kl. VId
I

I

I
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                    Nasza nowa biblioteka

Wywiad z panią Iwoną Lenarcik – nauczycielem bibliotekarzem SP 82

W naszej szkole została zmodernizowana biblioteka szkolna. Postanowiłyśmy zatem
przeprowadzić wywiad z panią Iwoną Lenarcik – bibliotekarzem SP 82. Zapraszamy do lektury.

Witamy. Interesują nas wszelkie zmiany, które miały miejsce w naszej bibliotece.
Kto projektował wystrój, wnętrze biblioteki?
Obecny wystrój biblioteki i czytelni jest efektem pracy wielu osób. Duży wkład w jej wygląd miała
pani dyrektor Barbara Makowska-Opala.
Jak długo trwał remont biblioteki?
Remont rozpoczął się we wrześniu 2016r., a nawet wcześniej, ponieważ wraz z paniami z biblioteki
musiałyśmy spakować cały księgozbiór i przenieść go do nowego miejsca. Trzeba przyznać, że
remont jeszcze się nie skończył, czeka nas jeszcze kilka przedsięwzięć. Chcemy, by biblioteka
była bardziej przyjazna czytelnikowi i nowoczesna. Takie prace jednak wymagają czasu.

Kiedy możemy liczyć na nowe książki i jakie mogą się pojawić nowości?
Dzięki wsparciu Rady Rodziców możemy liczyć na to, że co jakiś czas w naszej bibliotece będą
pojawiać się nowości. Aktualnie dostaliśmy nowe książki, które wkrótce będzie można
wypożyczyć, są to między innymi: 4 cz. Kronik Archeo, Harry Potter i Przeklęte Dziecko,
Tajemnica więzienia z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Dziennik Cwaniaczka i coś dla
fanów piłki – „Lewy. Chłopak, który zachwycił świat”. Razem z paniami pracującymi w bibliotece
chętnie słuchamy propozycji dotyczących zakupu książek, które uczniowie chcieliby przeczytać.

Jak duży jest zbiór książek w bibliotece?
W czerwcu 2016 r. nasz księgozbiór liczył ok. 12 000 pozycji. Jednak wiele z nich to książki stare,
nieaktualne, zniszczone – takie, których uczniowie nie chcą wypożyczać. Chcemy usunąć te
pozycje z księgozbioru tak, by w ich miejsce mogły pojawić się nowe, które będą się cieszyć
zainteresowaniem uczniów.

Które książki są najczęściej wypożyczane?
Jest kilka takich pozycji, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Wśród nich znajduje się
seria o detektywistycznym biurze Lassego i Mai, Harry Potter, książki Tolkiena, Dziennik
Cwaniaczka, Kroniki Archeo czy seria „Zaopiekuj się mną”. Są to przede wszystkim książki
fantastyczne, przygodowe i takie, które bawią.

Czy wielu uczniów korzysta z biblioteki?
Z biblioteki szkolnej korzysta ok. 90% uczniów. Okazuje się jednak, że uczniowie klas starszych
odwiedzają nas rzadziej niż uczniowie młodsi. Moim marzeniem jest, by biblioteka stała się
ulubionym miejscem wielu uczniów, a książki, które się w niej znajdują – tymi, po które warto
sięgać, które warto czytać.

Czy Pani zdaniem uczniowie naszej szkoły lubią czytać?
Myślę, że większość uczniów naszej szkoły lubi czytać. Świadczyć może o tym fakt, że z roku na
rok zwiększa się liczba wypożyczonych przez nich książek. Chciałabym, by czytanie stało się
pasją każdego ucznia. Cieszy mnie to, że obecnie bardzo mocno podkreśla się wagę czytelnictwa.
Organizuje się wiele akcji, przedsięwzięć, które mają na celu jego rozwój. Nie sposób przecenić
zalet płynących z czytania książek. To klucz do nowych doświadczeń i przeżyć, a także do wiedzy
i mądrości. Wystarczy tylko czytać.

Wywiad przeprowadziły
Zofia Runo i Nela Kłosiewicz, uczennice klasy VI d
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Tomik poezji uczniów naszej
szkoły!

Wieczór poetycki naszych
szkolnych poetów!
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"Wiersz to bardzo trudna sprawa,
 Brak natchnienia - wiersz upada."

Słowa wiersza naszej absolwentki, Gabrysi Jastrzębskiej, nie
sprawdziły się w przypadku naszych natchnionych młodych, szkolnych
poetów.
Pewnego grudniowego popołudnia mogliśmy uczestniczyć w
niecodziennym, pełnym uroku i tajemnicy wydarzeniu - wieczorze
poetyckim. 
To finał pracy uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w projekcie,
polegającym na samodzielnym stworzeniu i wydaniu przez uczniów
tomiku poezji z ich własnymi wierszami. 
Podczas imprezy gościliśmy naszych absolwentów i uczniów naszej
szkoły, którzy w nastrojowej atmosferze, przy blasku świec, odczytali
nam swoje wiersze. Słuchaczami byli przede wszystkim rodzice,
nauczyciele i przyjaciele młodych twórców.

Młodym poetom gratulujemy natchnienia i życzymy tego, by pióro
lekkim było, by pisało to, "co pomyśli głowa".

Redakcja 
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Uczniowie SP 82 chcą żyć zdrowo i kolorowo!

Szkolne obchody dni dobrego jedzenia odbyły się w listopadzie, pod
hasłem „Dynia nie do straszenia – dynia dobra do jedzenia”. Cała
akcja miała na celu zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania się.

Z tygodniem zdrowego jedzenia wiązały się też różne inne wydarzenia.
Ogłoszono konkurs na nazwę sklepiku szkolnego, konkurs fotograficzny
„Moja kolorowa kanapka w obiektywie”. Klasy przygotowywał plakaty na
temat wartości odżywczych w warzywach i owocach i ich znaczenia dla
zdrowia. W poszczególne dni tygodnia nosiliśmy ubrania w określonych
kolorach. Obchodziliśmy dni jabłka (kolor żółty), gruszki (zielony),
marchewki (pomarańczowy), śliwki (fiolet) i pomidorka (czerwień).

Akcja została podsumowana na apelu, w trakcie którego wręczono
zwycięzcom zdrowe nagrody.

W czasie dni zdrowego jedzenia nie tylko świetnie się bawiliśmy, zdrowo
odżywialiśmy, ale przede wszystkim uświadomiliśmy sobie jak ogromny
wpływ na nasze zdrowie ma to, co zjadamy!

Patrycja Chodinow, kl. VI d

                                                  82 smaki

To nazwa naszego szkolnego sklepiku. 

Jej autorkami są dwie uczennice klasy Vc:

Julia Molis i Pola Kanigowska
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Życzymy Państwu, 

by nadchodzące święta Bożego Narodzenia

upłynęły w życzliwej, pogodnej i pełnej 

rodzinnego ciepła atmosferze.

Redakcja
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	Czytanie  z Mikołajem.
	W dniu 6 grudnia br. odwiedził nas bardzo ważny gość, a był nim mianowicie Mikołaj we własnej osobie. Klasy I- III powitały go bardzo serdecznie. Mikołaj miał bardzo ważną rolę tego dnia,  i nie chodzi o rozdawanie prezentów. Mikołaj włączył się do akcje "Cała Polska Czyta Dzieciom" i przybył do nas, aby nam poczytać. Wybrał nic innego jak wspaniałą "Opowieść wigilijną", która wszystkim trafia do serc. Oczywiście my również mieliśmy prezent dla Mikołaja, na pożegnanie wspólnie przeczytaliśmy Mikołajowi wiersz o nim samym. Mikołaj nie zagościł u nas zbyt wiele czasu, gdyż musiał jeszcze pojechać do innych dzieci.                               Patrycja Narożańska, 3a

	Kiermasz ozdób świątecznych.
	W okresie przedświątecznym w naszej szkole organizujemy wiele działań charytatywnych, jednym z nich jest kiermasz ozdób świątecznych, które przygotowują uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi bliskimi.W tym roku kiermasz odbył się 16 grudnia. Cała społeczność szkolna mogła zakupić piękne ozdoby bożonarodzeniowe. Dochód zabrany w czasie kiermaszu przekazany został Fundacji Serce Dziecka. Suma jaką zebraliśmy to 855 zł. Myślę, że podopieczni Fundacji bardzo się ucieszą...                     Oliwia Łukasiak, 3a

	ŚWIĘTA BIEDRONKI SIEDMIOKROPKI.
	Grudzień był wyjątkowo mroźny. Spadło bardzo dużo śniegu i park tonął w bieli. Wszystkie biedronki smacznie spały w swoim zimowym schronieniu.  Nawet Biedronka Siedmiokropka spała tak mocno, jakby była co najmniej niedźwiedziem, a nie małym owadem. Zwierzęta nie czują się dobrze, gdy wszędzie jest pełno śniegu, ale za to dzieci czują się wówczas wyśmienicie! Uwielbiają lepić bałwana i robić śnieżne orły. Śmieją się wtedy bardzo głośno i urządzają bitwy na śnieżki. Ale nawet wesołe zabawy 8-latków nie były w stanie zbudzić Siedmiokropki, która bardzo, ale to bardzo nie lubiła zimna i mokrego puchu. Pewnego grudniowego wieczoru park ucichł i mimo zmroku było w nim całkiem jasno. I to nie tylko dlatego, że na drzewkach lśniły światełka, ale przede wszystkim dlatego, że na niebie zobaczyć można było blask pierwszej gwiazdki. Oznaczało to, że nadeszła Wigilia Bożego Narodzenia, najpiękniejsza noc w roku.  Ale w tę noc jedna osoba ma wyjątkowo dużo pracy. Musi zdążyć rozweselić prezentami wszystkie dzieci…. Tak! To Święty Mikołaj! Tej nocy Święty Mikołaj akurat przelatywał nad parkiem, gdy Rudolf zacząć strasznie kichać i zaczepił się kopytem o gałęzie starego dębu. Sanie zakołysały się, Mikołaj stracił równowagę i niestety wszystkie worki z prezentami rozsypały się  po parku. Sanie z impetem upadły na ziemię, a Mikołaj razem z nimi. Huk był tak duży, że Siedmiokropka nagle otworzyła oczy. Nie wiedziała, co się dzieje i wyleciała ze swojego schronienia. Zdziwiła się bałaganem, jaki ujrzała w parku i podleciała do Renifera, który był bardzo smutny. Nie rozumiała całej sytuacji, ponieważ zawsze w czasie Świąt po prostu spała! Mikołaj opowiedział jej kim jest i co to jest za noc. Zasmucił się także, że dzieci przestaną w niego wierzyć, ponieważ nie znajdą prezentów pod choinką. Biedronka od razu postanowiła pomóc Świętemu Mikołajowi. Poleciała do schronienia i obudziła wszystkie biedronki, jakie tam były. Wytłumaczyła im, jak umiała o co chodzi w tych Świętach i zarządziła zbieranie prezentów. Park był duży, ale biedronek też było dużo, także całkiem szybko uwinęły się z szukaniem upominków. Nie minęła godzina, jak wszystko było naprawione, a Rudolf znów stał na czele Mikołajowego zaprzęgu. Mikołaj ucieszył się niezmiernie z pomocy, podziękował czerwonym pomocnikom i pomyślał, że jeszcze nie jest za późno, aby uszczęśliwić wszystkie grzeczne dzieci i odjechał machając na pożegnanie.A biedronki mogły wrócić do swojego domku i zimowej drzemki. Siedmiokropka była jednak tak przejęta tym, czego się dowiedziała od Mikołaja o Świętach, że wróciła do domku jako ostatnia. A gdy była już przy swoim łóżku przyszło jej do głowy, że chyba też była grzeczna w tym roku, bo zauważyła na nim swój pierwszy świąteczny prezent...                                                                                                                                                                 Maciej Andrzejuk, 3f
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