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IDĄ ŚWIĘTA, IDĄ ŚWIĘTA ...

1. Co znajduje się naprzeciwko
pokoju naczycielskiego w szkole ?
2. Co mieści się na wprost pokoju
pani dyrektor ?
3. Gdzie idziemy po przebraniu w
stroje gimnastyczne schodami w
dół z panią ?
4. Ktoś za zeszytem przegląda
zeszyt,
  choć jest zmęczony jeszcze
pracuje.
  Gdy stawia piątkę- bardzo się
cieszy
  Przykro mu bardzo - gdy stawia
dwóję.
 5 W kazdej klasie mieszka.
  Ciemne ma oblicze.
  Często na niej piszę,
  rysuję lub liczę.

ZAGADKI 

W jakim budynku kto mi
odpowie-są uczennice i
uczniowie ?

Wiktoria KLUSEK

Przychodzi codziennie do
szkoły, uczyć się nie musi
lecz do nauki zawsze Cię
zmusi ?

Bartłomiej KRZAK

W każdej klasie mieszka.
  Ciemne ma oblicze.
  Często na niej piszę,
  rysuję lub liczę

Paulina LECH

Idą święta pomalutku,
idą święta po cichutku.
Już choinkę wyciągamy

i bombkami przystrajamy.
Gdy na niebie gwiazdka

zabłyśnie,
zasiadamy wokół stołu.

Dziś Spokojnych 
i Radosnych Świąt

życzymy Wam wesoło.

                    Wiktoria Klusek

Boże  Narodzenie tuż.  
Pierwsza gwiazdka

błyska już.
Prezent dzisiaj każdy chce,

czy był grzeczny, 
czy też nie.

I choinka piękna stoi,
stół już suto zastawiony.

Leży sianko i opłatek,
dzisiaj życzeń jest

dostatek.
 

                     Paulina Lech

Piernikowe Ciasteczka!
  

 Po raz kolejny Szkolne Koło
Wolontariatu ogłosiło konkurs 
na pierniczkowe ciasteczka.

Gdybyście je widzieli! Ciężko 
je nazwać ciasteczkami, gdyż są to

wyjątkowe cudeńka, cacka.
MISTRZOSTWO SZTUKI

CUKIERNICZEJ!
Wszystkim na ich widok ślinka
cieknie. Jeśli sami jeszcze nie
piekliście w domu pierników 

to zainspirowani dziełami naszych
kolegów, biegnijcie do kuchni.

SMACZNEGO!!!

. .
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    Ty też poczuj się dzieckiem!!!

 Zrób działanie, a dowiesz się ile
lat ma Święty Mikołaj.
 
                    
                                       
43,5+3,5=.....
                                         
.....+40=.....lat
 

                                          

Drodzy
Czytelnicy

      na początku
Nowego Roku 2018
       w imieniu       
 redakcji  "Wieści   
 Mirzeckiej Treści" 
 chcielibyśmy   
 życzyć  Wam
realizacji wszystkich
pomysłów i planów,
wspaniałych przygód
i niezapomnianych
         spotkań
    z przyjaciółmi. 
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               Mikołaj
Mikołaj  ma  czapkę  i  buciki,
Jest  napuszony  jak  dwa  chomiki.
Na  jego  twarzy  widać  uśmieszek,
Który wygląda  jak  merdający  piesek.
Nigdy nie powie , że ktoś był zły,
Czasem może jest lekko smutny,
Ale gdy opowie mu siężart,
Zamienia się w wesołka szybko jak HART.
 
Paweł Celuch

Gdy pierwszą gwiazdkę, 
ujrzysz na niebie, 
wspomnij tych co kochają Ciebie, 
gdy pierwsza zgaśnie,  a druga zabłyśnie, 
niech Cię  aniołek Ode mnie  uściśnie! 
Szczęście nadaje sens życiu, 
to magia w twym sercu zaklęta. 
Nie pozwól mu zostać w ukryciu, 
Podaruj je bliskim na święta. 
                                        Ola Stępień

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.
Idzie Mikołaj, nie wesołą ma minę,
że musi do Ciebie przychodzić kominem.
Więc gdym go spotkał, jakby raził go prąd, 
dał prezent i życzy Ci Wesołych Świąt !
Ile ozdób na choince, 
ile kartek leży w skrzynce, 
ile potraw jest na stole, 
ile siana masz w stodole, 
ile spadło w górach śniegu, 
ile czasu  spędzasz w biegu. 
Tyle w święta miej radości, 
dobra, ciepła i miłości.
     Ola Stępień

.

.

"Jest taki czas,co łzy w śmiech zamienia. Jest taka
moc co smutek w radość przemienia."

.
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