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Jasełka, Wigilia i Boże Narodzenie

Jasełka to przedstawienie, które opowiada o
narodzeniu Chrystusa. Każdy z nas na pewno już
kiedyś je widział. W każdej szkole organizują je
uczniowie wraz z wychowawcami. W tym roku w
naszej szkole jasełka organizowały klasy
najmłodsze: zerówka i pierwsza. Trzeba przyznać,
że w wykonaniu małych aktorów wypadły
znakomicie! Także wspólne śpiewanie kolęd było
cudownym przeżyciem.

Wigilia to uroczysta wieczerza poprzedzająca Boże Narodzenie,

jednocześnie kończąca okres Adwentu. W zależności od regionu i

tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw różni się. Jednakże ich

liczba jest zawsze jednakowa, wynosi dwanaście. Ważne jest to, aby

każdej z nich spróbować. Ma to zapewnić szczęście i dostatek przez

cały rok. Tak, wiem, jest to trudne. Szczególnie kiedy trafimy na

samym początku na naszą ulubioną potrawę. Ale skoro od tego ma

zależeć nasze szczęście,  trzeba się poświęcić. Uwaga,  w święta

nawet obżarstwo nie jest niczym złym. Najpopularniejszymi daniami z

wigilijnego menu są: barszcz czerwony z uszkami, zupa  grzybowa,

karp w galarecie. 

Kolejną wigilijną tradycją jest zostawienie
dodatkowego nakrycia na stole. Jest ono
przeznaczone dla nieznanego gościa. Tego dnia
może do nas zawitać każdy i każdy powinien
znaleźć dla siebie przygotowane miejsce przy stole.
W niektórych regionach Polski pod obrus wkładane
jest sianko. Takie jak w stajence, w której urodził się
Pan Jezus.

Najmłodsi

Szkolne

aktorzy

jasełka
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Jasełka, Wigilia i Boże Narodzenie

Kolejnym wigilijnym zwyczajem jest dzielenie się
opłatkiem. Opłatek jest symbolem Jezusa, znakiem
przyjaźni i miłości. Łamanie się nim na początku
wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem oraz
jest symbolem miłości i umiejętności dzielenia się z
innymi. Naszą szkolną tradycją jest organizowanie
wigilii klasowej. Ostatniego dnia przed świętami,
zajęcia w szkole są skrócone, a uczniowie
spotykają się w gronie klasowym. Uroczystość
wygląda podobnie jak podczas wigilii rodzinnej. Jest
dwanaście potraw, po choinką znajdują się
prezenty, dzielimy się opłatkiem i wspólnie
śpiewamy kolędy. 

Boże Narodzenie to zdecydowanie najulubieńszy
okres w roku, zdaniem większości dzieci, z którymi
rozmawiałam. Kojarzy się on z choinką, prezentami,
Mikołajem i jego reniferami. Lecz nie to jest
najważniejsze. W tym szczególnym czasie
spotykamy się z rodziną, świętując razem
Narodzenie Pańskie. Jest to bardzo wyjątkowy
czas. 

W tym okresie wrogowie mają okazję do pojednania
się i nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Tak,
to nie pomyłka. Według opowieści, jakie słyszałam
od moich dziadków, podobno jeśli opłatkiem
podzielimy się także z naszymi pupilami,
przemówią ludzkim głosem. Lecz tylko w tę jedną
noc w roku. Jeśli nie spróbowaliście porozmawiać 
w te święta ze swoimi Braćmi Mniejszym,
koniecznie zróbcie to w przyszłe.

                                                     Zuza Gołębiewska

Klasowa

Świątecznie

wigilia

zastawiony stół
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Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

I miejsce II miejsce II miejsce

III miejsce III miejsce Wyróżnienie

W dniach od 28 listopada do 20 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Plastyczny „Pomocna
dłoń”. Zorganizowały go panie Ania Szymańska i Natalia Król przy wsparciu  Szkolnego Klubu Wolontariatu.  
 W dniu 4 stycznia 2017 roku komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia, przyznając poniższe nagrody:
I miejsce: Julia Wacławek  z klasy VI b
II miejsce ex aequo: Aleksandra Badurowicz z klasy 0 b i Patryk Miksa z klasy II b
III miejsce ex aequo: Dorota Gdańska z klasy VI a i Dawid Skrzypczuk z klasy VI b
Wyróżnienie: Katarzyna Kruszyńska z  klasy IV a.
Do konkursu wpłynęło 29 prac, a laureatów nagrodzono dyplomami.              Szkolny Klub Wolontariatu

J. Wacławek A. Badurowicz P. Miksa

D. Gdańska D. Skrzypczuk K. Kruszyńska
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Góra grosza

Grosz

Dowód

Nasza paczka

W naszej szkole od 28 listopada do 9 grudnia
2016 roku  odbywała się akcja charytatywna o
nazwie ,,Góra grosza”. Zbiórka ta została
przeprowadzona na rzecz Towarzystwa „Nasz
Dom”, które zajmuje się organizacją rodzinnych
domów dziecka. 

Datki były zbierane przez pierwsze trzy przerwy,
      a każdego dnia zbierali inni uczniowie,
 będący w Radzie Samorządu Uczniowskiego
oraz tworzący Szkolny Klub Wolontariatu. Udało
nam się zebrać 171 złotych i 39 groszy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję i
mamy nadzieję, że pieniądze uzbierane przez
nas, choć trochę pomogą naszym rówieśnikom,
którzy nie mają rodziców. 

                                                           Piotr Kuchta

do grosza!

wpłaty

gotowa do wysłania
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Licytacja na rzecz WOŚP

Jeżyk,

Najlepsze są

Liczenie

17 stycznia w naszej szkole odbyła się
licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał
WOŚP odbył się pod hasłem: ,,Dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom”.  Licytowali wszyscy chętni
uczniowie, pracownicy szkoły,
nauczyciele. Gadżetami, które uzyskały
najwyższą cenę były: tradycyjnie  już
licytowane co roku, ręcznie wykonane
przez osobę niepełnosprawną
serduszko - 140 zł, anioł namalowany
na drewnie - 122 zł oraz pendrive w
kształcie serduszka WOŚP - 100 zł. 

Na licytacji znalazły się także: pudełka
na kredki w kształcie ołówka, kubki z
nadrukowanymi fotografiami
Sochaczewa, pluszaki, gry planszowe,
pudełka na biżuterię, bransoletki, a
także wiele, wiele innych ciekawych
przedmiotów wykonanych przez Was
lub przez członków Waszych rodzin.
Udało nam się uzyskać rekordową
kwotę dwóch tysięcy złotych i
dwudziestu czterech groszy. A w
ogólnopolskim XV Finale WOŚP udało
się zebrać aż 62.4 mln zł. 

Mamy nadzieję, że pieniądze przez Was
ofiarowane choć trochę pomogą
dzieciom i seniorom w potrzebie, bo
wszyscy korzystamy z dobrodziejstwa
tej Akcji.

                                        Piotrek Kuchta

ale nie Owsiak

gadżety wykonane własnoręcznie.

grubej forsy!
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Skąd bierze się zło?

.

Zło

.

.

Zło bierze się z głupoty ludzkiej, czyli
ogólnie z natury ludzi. Spotykamy się z
nim na co dzień w szkole, na ulicy, w
pracy. Chyba nie ma osoby, która nie
zadawałaby sobie pytania, dlaczego
istnieje tyle zła na świecie?

Wierzę w to, że wszechmogący i dobry
 Bóg jest w stanie zapewnić brak zła na
ziemi. Warto jednak zauważyć, że dał
człowiekowi wolną wolę, która wydaje
się być główną przyczyną istnienia zła
na świecie. Aby ustrzec się przed złem,
trzeba pomagać innym i cieszyć się z
życia, którym obdarował nas Pan Bóg.
Warto też rozmawiać i spotykać się z
innymi. Rozmowa pomaga rozładować
wiele konfliktów i wyjaśnić jeszcze
więcej nieporozumień. 

Nie wolno jednak zapomnieć, że z
człowieka pochodzi również dobro. Do
nas należy dokonywanie codziennych
wyborów. Po to Bóg obdarzył nas
wolną wolą, abyśmy jednak dobrze, ale
samodzielnie, kierowali się w labiryncie
życia. To jak postępujemy, zależy od
naszego sumienia. 
       
W każdym z nas jest element zła, ale
jest też i dobro. To od nas zależy, czy
przejmie nad nami kontrolę ciemna
strona, czy będziemy na tyle silni, by ją
pokonać, np. wybaczając komuś winę.
                                                                   
                                                                   
                           Weronika Kamińska

.

dobrem zwyciężaj!

.

.
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Prawdziwa miłość

Bezwarunkowa

Dowody

Miłość

Anielska

Prawdziwa miłość jest to
najpiękniejsze uczucie, jakie
może nas spotkać. Następuje
wtedy, gdy zależy nam na
drugiej osobie bardziej niż na
nas samych.

Aby poznać czym jest miłość,
należy wzorować się na
przepięknym ,,Hymnie o
miłości” Świętego  Pawła. Ten
tekst, którego autorstwo jest
przypisywane Apostołowi
Narodów, jak często określa
się Świętego Pawła, czyli
Pawła z Tarsu, pokazuje, jaka
jest prawdziwa miłość i jacy
bylibyśmy bez niej. 

Taką prawdziwą miłość
okazuje nam również Bóg,
dzięki któremu istniejemy.
                 Natalia Kowalczyk

miłość rodzicielska

i oznaki miłości

w nas dojrzewa.

miłość
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Świętuję NIE-dzielę!

.

.

.

Dziś opiszę plakat społeczny pt.
,,Świętuję niedzielę''. Plakat
przedstawia szare i białe tło.
Szare to nasza codzienność, czyli m. in:
chodzenie do szkoły czy praca. Na tym
tle są przedstawione kolorem czarnym
czynności, których nie powinniśmy
wykonywać w niedzielę. A  są to gra na
komputerze, praca oraz zakupy.
Szarość zawiera w sobie napis ,,dzielę",
co po staropolsku oznaczało „pracuję”.
Na szarym tle umieszczono „czarne”,
czyli codzienne czynności. Biała
przestrzeń symbolizuje czystość.  Mówi
nam o niedzieli. Dniu, który mamy
spędzić z rodziną, z Bogiem,  na Mszy
Świętej. Na tle tego koloru są
symbolicznie przedstawione zmysły i
serce człowieka. Kolorem żółtym,  czyli
złotym: serce - słowo Boże należy
przyjąć do serca; oko - zobaczyć
Jezusa pod postacią chleba i wina;
ucho, czyli wysłuchać nauczania i słów
Ewangelii. Są przedstawione na złoto,
gdyż oznaczają świętość. Na obu tłach
jest złoty napis: ,,Świętuję niedzielę". W
nim jest krzyż z promieniami, przez
który Pan Jezus nas zbawił. Jednym z
ważniejszych elementów tego plakatu
jest człowiek, który przechodzi z
szarości (codzienności) do bieli i
czystości (niedzieli).
Plakat zwraca naszą uwagę na
osobliwość tego Dnia.  Żebyśmy umieli
 podkreślać  wyjątkowość niedzieli
przez charakter wykonywanych przez
nas czynności.
                                 Mateusz Zdanowski

.

.

.
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Zabawa

Bawili się mali

Niektórzy Karnawał

B  A  L       K A R N A W A Ł O W Y

W dniu 26 stycznia odbył się bal karnawałowy. Sala
gimnastyczna została pięknie udekorowana przez
nauczycieli przygotowujących tę szkolną
uroczystość i czekała na przyjazd didżeja, który
miał rozpocząć całą zabawę. 

Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie
16:00. Podczas tańców nie zabrakło dobrej i
skocznej muzyki. Mali i duzi, każdy znalazł dla
siebie coś, przy czym się dobrze bawi. Puszczano
muzykę taneczną, ale były również „Kaczuszki”.
Większość uczniów przebrała się w kolorowe i
dowcipne stroje. Został przygotowany stół z różnymi
smakołykami i napojami. Przeprowadzona została
ankieta z pytaniami, na które udzielaliśmy
odpowiedzi. Przykłady takich odpowiedzi
zamieszczamy tutaj:  „Słabo, ponieważ jest za mało
osób”. „Słabo, ponieważ jest za głośno”. „Bardzo
dobrze przygotowana zabawa”.

Bal karnawałowy zakończył się również punktualnie,
 o godzinie 18:00. Wszyscy po skończonej zabawie
byli zadowoleni i porządnie wytańczeni  i wybawieni.

                       Ignacy Wróbel i Marcel Góralczyk

na całego!

i duzi!

odpoczywali. w pełni
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