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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć
grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną
wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita
wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od
kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od
zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy
razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go
składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie 
Noc igliwia zapach niesie

k.

Wesołych Świąt Czytelnikom życzy "Adaś"

k.

k.k.
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GDZIE JEST NASZE BETLEJEM?
Metaforyczny tytuł jasełek przygotowanych przez grupę teatralną pod kierunkiem pani Agaty Dziedzic i pani
Jadwigi Bukowskiej skłonił oglądających do przedświątecznych przemyśleń. Spektakl przepiękny!

Jasełka 2016

Aktorzy tuż po spektaklu

k.k.

k.k.
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O świętym Mikołaju z okazji mikołajek

   6 grudnia to data, którą zna i na którą czeka
niecierpliwie każde dziecko. To przecież dzień
świętego Mikołaja. 
 Współcześnie za sprawą kultury masowej,
zwłaszcza reklam, popularny stał się następujący
wizerunek szlachetnego świętego – przedstawia się
go jako starszego brodatego mężczyznę ubranego w
czerwony strój, który taszczy na plecach wór pełen
prezentów, powozi ssanie ciągnięte przez zaprzęg
reniferów i mieszka wraz z elfami w Laponii lub na
dalekiej Północy. 
    Warto więc przypomnieć sobie, kim naprawdę był
święty Mikołaj. Otóż, był on katolickim biskupem
miasta Miry w Azji Mniejszej żyjącym w pierwszej
połowie IV wieku. Słynął z dobroci i troski o ubogich.
Jego postać osnuta została wieloma legendami.        
Jedna z legend mówi o uwolnieniu, dzięki interwencji
biskupa Mikołaja, trzech niesprawiedliwie
uwięzionych oficerów. 
  Inna opowiada o trzech ubogich pannach, które
wyszły za mąż dzięki dyskretnemu dostarczeniu
posagu przez Świętego. 
 Opowiadano też o trzech młodzieńcach uratowanych
przez niego od wyroku śmierci. Inna jeszcze legenda
opowiada o żeglarzach wybawionych z morskiej
katastrofy dzięki biskupowi.
   W IX wieku w Rzymie zbudowano wiele kościołów
ku czci św. Mikołaja. Jego relikwie, z powodu
rozprzestrzeniającego w Azji Mniejszej islamu,
przewieziono w roku 1087 do Bari, gdzie są do dzisiaj
nawiedzane przez wielu pielgrzymów, także przez
prawosławnych. 
    Pamiętajcie o prawdziwym obliczu Mikołaja. Może
warto w przyszłym roku obdarować kogoś
podarunkiem, zamiast samemu czekać na prezent?
Może warto podzielić się z kimś potrzebującym tym,
co dostaniecie w mikołajowym prezencie?

Pierwszaki w mikołajowych czapkach

Spotkanie z Mikołajem

Mikołaj i jego świta z SUŚw. Mikołaj z Miry

J.B.

J.B.

J.B.Fra Angelico
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 „Wszystkie kolory świata”

t o globalny projekt UNICEF
polegający na przygotowaniu
szmacianych lalek i przekazaniu
środków pieniężnych z ich
licytacji na rzecz potrzebujących
dzieci w Afryce. W tym projekcie
wzięła udział także nasza
szkoła. W ramach akcji
uczniowie przy pomocy swoich
uzdolnionych Rodziców
przygotowali szmaciane laleczki
przedstawiające dzieci z
różnych zakątków świata i
wystawili je na sprzedaż..
Uszyte laleczki w mgnieniu oka
znalazły nabywców na
świątecznym spotkaniu w
naszej szkole. Uzyskane
pieniądze po przeliczeniu
zostaną w całości przeznaczone
na pomoc medyczną dla dzieci
w Angoli. O pozyskanych
środkach poinformujemy w
następnym numerze "Adasia". Nasze laleczki

AKCJE CHARYTATYWNE
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski dba, by
uczniowie angażowali się w
pomoc potrzebującym. Przed
świętami Bożego Narodzenia
przedstawiciele SU przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy na rzecz
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w
Tarnawie Dolnej oraz sprzedaż
cegiełek, z których dochód
przeznaczony jest na rzecz
jednego z podopiecznych
Fundacji Osób Niewidomych i
Niepełnosprawnych w Gdyni.
Zbiórka trwała cały tydzień, a
Uczniowie okazali się bardzo
hojni. Na konto Ośrodka
przekażemy 235 zł, zaś dla
Fundacji zgromadziliśmy 287 zł. Dziewczynki przy liczeniu pieniędzy

k.k.

k.k.
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"Kopciuszek" na scenie w klasie I

Pierwszoklasiści

"KOPCIUSZEK" W TEATRZYKU KUKIEŁKOWYM 

Takie lekcje uczniowie lubią najbardziej. Jest twórczo, wesoło, kolorowo, no i nie trzeba siedzieć w ławce. Uczniowie klasy I wraz ze swoją
Wychowawczynią, Panią Jadwigą Bukowską, postanowili sprawdzić się na teatralnej scenie. Własnoręcznie przygotowali kukiełki, wyuczyli się ról
i wystawili w teatrzyku kukiełkowym "Kopciuszka". Jak widać na zdjęciach mali aktorzy bawili się wyśmienicie. Być może kiedyś zobaczymy ich
na deskach profesjonalnych teatrów?

J.B.

J.B.
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krzyżówka
na święta
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