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Piękny wstęp z okazji wizyty Biskupa

" KTÓRĘDY DO NIEBA?"
Przedstawienie naszych uczniów z
okazji wizyty w naszej szkole Jego
Ekscelencji ks. Biskupa Ignacego Deca
wymagało wielu prób oraz przygotowań,
ale było warto, gdyż spodobało się
wszystkim. Po raz kolejny widzimy, że
zaangażowanie i wysiłek naszych
uczniów, przynosi piękne efekty.
Również imprezę "MIKOŁAJKI 2016"
zaliczamy do udanych. Życzymy wielu
takich sukcesów w kolejnym roku

Radosnych i
wspaniałych
świąt oraz
wymarzonych
 prezentów,
pięknych chwil
w rodzinnym
gronie!

składa
Redakcja
Gazety
Uczniowskiej

Zimowo

n

net



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 01/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDWÓJKA W AKCJI

Świąteczne
wiersze naszych
uczennic

W ramach grudniowego projektu dla klas IV - VI 
" W świątecznym nastroju - w kręgu rodziny"
uczniowie z klas IV - VI mieli, jako zadanie indywidualne -
pracę dodatkową, napisać wiersz o tematyce świątecznej.
Szkoda, że zdania tego podjęły się tylko cztery uczennice z
klasy czwartej. 
Wszystkie cztery wiersze zostały nagrodzone i wyróżnione
najlepszymi ocenami. Przedstawiamy dwa najlepsze :)

Wigilia

Gwiazdka na niebie już prawie świeci,
a tą nowiną radują się dzieci.
Mama w kuchni zabiegana,
miesza w garnku już od rana.

Tata przyniósł już choinkę,
dzieci mają słodką minkę.
Drzewko stroją już bombkami,
by móc zasiąść razem z nami.

Ryba, uszka, kutia z makiem,
wszyscy zjedzą dziś ze smakiem.
Pod choinką zaś prezenty,
wielkie paczki, różne sprzęty.

Autorka: Amelka Milczarek, kl. IV

Świąteczny wierszyk

Zbliżają się święta,
a z nimi kolęda.
Wszyscy się szykują,
obrusy prasują,
ozdoby kupują,

a w kuchni- świąteczne potrawy gotują.
Człowiek stara się , jak może
zawsze w potrzebie pomoże.
Właśnie tak wyglądają święta
i niech każdy to zapamięta!

Autorka: Ania Skowron, kl. IV
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ZA NAMI
MIKOŁAJKOWE
ZABAW I CZAS
ŚWIĄT !

Nasi Mikołaje

Czar Bożego Narodzenia zagościł w Szkole Podstawowej nr
2 w MIKOŁAJKI, a od połowy grudnia rozpoczęła się
realizacja projektu edukacyjno - wychowawczego dla klas
starszych,zatytułowanego „W świątecznym nastroju, w kręgu
rodziny”. Projekt ten przeprowadzany jest cyklicznie w
klasach IV-VI od kilku lat w naszej szkole.

Projekt "W świątecznym nastroju"

M.M.
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Prezenty na każdą okazję, 
a co najważniejsze,
 do samodzielnego
wykonania przygotował dla
was Mateusz Ścigała z kl. IV
 

 Prezent dla mamy lub babci – coś jak szklana kula ze śniegiem

Do wykonania prezentu potrzebne będą:

płyta CD
coś do zeskrobania płyty
mały słoik wraz z nakrętką
plastelina
woda

Wykonanie:
1.Zdrap płytę, aby powstał „srebrny proszek”
2. Proszek wsyp do słoika
3. Ulep z plasteliny dowolną figurkę
4. Nalep figurkę na zakrętkę od słoika- od jej środka
5. Napełnij słoik wodą i zakręć go nakrętką.

Prezent dla młodszego brata- samolocik
Do wykonania prezentu potrzebne będą:

kolorowy papier, taśma

mazaki, nożyczki

Wykonanie:
1.Zrobić z kartki A-4 papierowy samolot wg własnego pomysłu.
2.Zwinąć rurki z papieru na końcach i zlepić taśmą.
3.Przeciąć rurkę na pół i tak dopasować do skrzydeł, by rurki były o połowę krótsze od skrzydeł.
4. Przylepić rurki pod skrzydłami, tak, by były blisko kadłuba.
5.Zgiąć boki skrzydeł o 1 cm.
6. Namalować na samolocie okienka i ozdobić go.

ZABAWNY PREZENT DLA TATY:
Do wykonania prezentu potrzebne będą:

karton, papier techniczny A-4

klej, nożyczki

mazaki i kredki
Wykonanie:
1. Wytnij z kartonu kształty narzędzi
2.Takie same kształty wytnij przykładając wycięte wcześniej kartony- po 2 sztuki każde narzędzie.
3. Naklej papierowe narzędzia po obu stronach kartonowych szablonów.
4. Pokoloruj kredkami narzędzia, możesz użyć mazaków.

prezenty net
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6 stycznia -
Święto Trzech

Króli

W tym świątecznym dniu ulicami naszej miejscowości
przejdzie Orszak Trzech Króli. 
Jaka jest geneza i historia Święta Trzech Króli ?
Informacje dla nas zebrała i zredagowała Paulina
Jelewska

Dzień ten obchodzi się 6 stycznia. Jest to najstarsze święto, które
obchodzone jest w kościele już od IV wieku po narodzeniu Jezusa.
Jego właściwa nazwa to Święto Objawienia Pańskiego. Objawienie
Pańskie oznacza, że mędrcy symbolizowali cały świat, także pogan,
którzy składają pokłon Jezusowi. Królami zostali nazwani w III
wieku, a ich imiona to Kacper, Melchior i Baltazar. Ewangelia
według św. Mateusza powiada, że przybyli do Betlejem "Mędrcy ze
Wschodu", żeby złożyć pokłon Dzieciątku Jezus, niosąc ze sobą
dary: mirrę, kadzidło i złoto. Na pamiątkę tego wydarzenia odbywa
się poświęcenie kredy, kadzidła i wody. 

Nasi uczniowie w Orszaku Trzech Króli

Trzej mędrcy
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