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Gwiazdka z nieba spłynęła na salę  i swą
jasnością rozświetliła rozświetliła mrok. 

Witamy wszystkich gości-
dla każdego coś miłego!!!

.

Zapracowany świąteczny
tydzień
      Dziś w mojej szkole
odbyła się biesiada
mikołajkowo-górnicza na
której było dużo gości. Na
korytarzu znajdował sie
kiermasz świąteczny, gdzie
sprzedawano bombki,
kartki świateczne itp.           
   Niby to tylko biesiada, ale
mnóstwo przygotowań.

Nasza klasa najpierw
ćwiczyła w klasie i
wszystko dosłownie robiła
źle, ale to było chwilowe.
Kiedy na początku grudnia
rozłożono scenę, to wtedy
się zaczęło. Ja zawsze
zapomniałam jakiegoś
rekwizytu potrzebnego do
występu, ale na szczęście
na biesiadę niczego nie
zapomniałam. Wszystkie

panie walczyły, aby
wszystko dopiąć na ostatni
guzik.  
         Tyle przygotwań i
tylko 2 godziny zabawy.
Moim zdaniem każdy rok,
w którym organizuje się
barbórkę jest coraz lepszy.
Mnie się podobało i
chciałabym aby takie
imprezy były organizowane
częściej.  Natalia
Pastuszka
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 Życzenia dla
Górników

Oby robota było lżejszo,
Oby pinydzy boło wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,
I oby Barbara nad Wami czuwała...

Szczynść Boże Wszyskim górnikom   
 i ich rodzinom życznia skłodajom

wszystkie bajtle i rechtory

 Kiermasz przedświąteczny
 Przedświąteczną atmosferę w szkole uzyskano poprzez wspaniałą żywą choinkę przystrojoną
ozdobami wykonanymi przez uczniów. Na korytarzu szkolnym podczas spotkania środowiskowego
ustawiono  dwa stoiska. Jedno z nich prezentowało wyroby szkolne, a drugie rękodzieł
podopiecznych ośrodka Caritas w Lędzinach. Każde stoisko oferowało wiele atrakcyjnych dekoracji
do kupienia oraz kartek świątecznych. Pieniądze uzbierane z sprzedaży przeznaczono na cele
charytatywne.                                                                                                                        Andżelika
Stolarczyk
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. Prowdzący .
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Przygotowania dospotkania z okazjiDnia Górnika jak coroku połączyły całąszkołę. Wszyscyzaangażowali się wprace, aby tenwyjątkowy dzień, kiedyszkolne progiprzekroczy tak licznegrono gości udał sięwspaniale. Każdemuzależy także, abywszyscy dobrze siębawili.       
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 W trakcie występów
powitaliśmy
niezwykłego gościa.
Do wszystkich dzieci
przyszedł Święty
Mikołaj. Obserwował  
występy, słuchał
piosenek i wierszyków
jemu dedykowanych. 
Mikołaj siedząc w
swoim fotelu rozdawał
dzieciom małe
upominki.  Każdy mógł 

zrobić sobie z nim
zdjęcie w specjalnie  do
tego przygotowanym
pokoiku, którego
autorką jest po raz
drugi p.Daria Sala.
Kolejka niezwykle
długa ustawiła się do
tego świętego, ale
każdy otrzymał słodki
prezent. Cieszy nas,
że z roku na rok coraz
większą popularnością
cieszy się to spotkanie.
Zuzanna Kolny

              ,,Mikołaj”

Idzie, idzie święty z nieba.
Oto jest wśród nas.
Witaj święty Mikołaju.
Witaj, witaj nam.
Dobry, święty Mikołaju
Wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Cały długi rok czekamy.
Cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
w dzień tak uroczysty.
Przyszedłeś dziś do nas
Święty Mikołaju
zmęczony z długiej drogi.
Taki radosny, uśmiechnięty,
choć bolą Cię pewnie nogi.
Wszyscy Cię dzisiaj
serdecznie witamy.
Tobie też wesołą piosenkę
zaraz zaśpiewamy.

Wspólne świętowanie połączyło całe środowisko. 

Co  to będzie, co to będzie....Odrobina tremy, dobre przygotowanie, mnóstwo
prób i ćwiczeń , a jednak serce siedzi na ramieniu, nogi się trzęsą......

Biesiada górniczo - mikołajkowa 5 grudnia 2017 roku to wydarzenie w którym uczestniczyła cała
społeczność Górek i Goławca. Atmosfera jaka panuje na sali gimnastycznej jest niezwykła. W tym dniu
zmienia się jej przeznaczenie. Gromadzi się w niej liczne grono mieszkańców, którzy świętują
 i dobrze się bawią. Sala gimnastyczna w tym roku pomieściła prawie trzysta osób. Przedstawienie,
którego byliśmy świadkami w wykonaniu przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
był niesamowitą ucztą dla ducha. Wszystkie pokazy przygotowane pod czujnym okiem wychowa-
wców bawiły słuchających. Stroje wszystkich aktorów, tancerzy zachwycały różnorodnością i fantazją.
Ogromne zaangażowanie wszystkich nauczycieli przyniosło niesamowity efekt. Słowa uznania I
zachwytu spływały od zadowolonych rodziców. Nad całością czuwała Urszula Karwath (scenariusz),
Barbara Boruta (oprawa muzyczna) i Katarzyna Cetnar (dekoracja sali). Bez pomocy wszystkich
nauczycieli i rodziców tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć. Dzięki aktywnym rodzicom
mogliśmy w czasie biesiady degustować wspaniałych swojskich wypieków, pysznego chleba I
świeżutkiego smalcu. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich rodziców
 i sponsorów (Gabriela i Krzysztof Rudniccy, Małgorzata i Krzysztof Mrozek, Lamik Renata, Małgorzata
i Krzysztof Hermyt, Agnieszka i Kamil Janiszewscy, Irena i Henryk Ścierscy, Danone Sp. z o.o. Zakład
w Bieruniu, e-SBL.net Sp. z o.o.) na których zawsze możemy liczyć. 
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PRZYGOTOWANIA
DO SPOTKANIA
 Z NIEZWYKŁYM
GOŚCIEM

Święty Mikołaj -
„patron daru człowieka
dla człowieka”
 Dla większości z nas
był to pierwszy święty,
z którym zawarliśmy
bliższą znajomość. Od
wczesnego
dzieciństwa darzymy
go wielką sympatią, bo
przecież przynosi nam
prezenty.

Nasza wiedza
 o Świętym Mikołaju
zazwyczaj zaczyna
się i kończy na tym,
że przynosi

on prezenty, jest
dosyć postawnym
mężczyzną z białą,
długą brodą i zawsze
ma na sobie czerwone
ubrania. Takiego też
świętego oczekiwały
wszystkie  dzieci.
Głośno wołały

„Wszystkie dzieci
Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na
Niego czekają.
Moc prezentów
każdemu przyniesie,
Każe dziecko z
prezentów się
cieszy….”

W tym roku także
pojawił się w naszej
szkole Mikołaj, który
zagościł 

w przygotowanym
specjalnie " Pokoju
Mikołaja".Dzieci nie
mogły się doczekać
przybycia tego
niecodziennego gościa
oraz prezentów.
Gdy Mikołaj zasiadł 
w przygotowanym
fotelu otoczyła go
wielka grupa dzieci.
Oczywiście na samym
początku poszły małe
dzieci, później starsze.
Każdy dostał paczkę,
w której znajdowały się
owoce,słodycze.
Pomocnikami
świętego Mikołaja były
elfy. Po minach było
widać, że każdy był
szczęśliwy.

A.Stolarczyk

.

.


	BIESIADA GÓRNICZO-MIKOŁAJOWA
	Życzenia dla Górników
	Oby robota było lżejszo, Oby pinydzy boło wincy, Oby zdrowie Wom dopisało, I oby Barbara nad Wami czuwała... Szczynść Boże Wszyskim górnikom     i ich rodzinom życznia skłodajom wszystkie bajtle i rechtory

	Kiermasz przedświąteczny

