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   CO LUBIĄ NASTOLATKI
ZNALEŹĆ POD CHOINKĄ?

    Zastanawialiście się już nad tym, co chcielibyście dostać pod 
choinkę od swoich bliskich? Jeśli nie -  to mam dla was 5 propozycji.

POWERBANK – Myślę, że każdemu nastolatkowi przydałaby się taka

 ,,przenośna ładowarka’’.  W końcu cały czas korzystamy z telefonów, 

a nie wszędzie można naładować swój smartfon.

BON PODARUNKOWY DO ULUBIONEGO SKLEPU – to prezent 

trafiony, bo samemu można wybrać sobie ,,to coś’’ za daną kwotę.
SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA - mogłaby umilić tę codzienną 

czynność. 

GRA PLANSZOWA – to dobry prezent dla całej rodziny by spędzać 

te zimowe wieczory w miłym i zabawowym gronie.
PIENIĄDZE – byłby to najbardziej trafiony prezent ponieważ osoba

 która by je dostała, sama mogłaby zdecydować, na co chciałaby je 

przeznaczyć.

Zuzanna Bajek, VI c

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
SŁODKOŚCI

W dniu 5.12.2017 klasa VI c, jak co roku,  zorganizowała kiermasz z okazji
nadchodzących Mikołajek. 
Kiermasz miał na celu uzbieranie pieniędzy dla jednej z  potrzebujących
rodzin w ramach SZLACHETNEJ PACZKI. Klasa trzeci raz z rzędu włączyła
się w tę ogólnopolską akcję. Uczniowie jak i rodzice byli bardzo zadowoleni z
tego, że w taki prosty sposób mogą pomóc i wesprzeć osoby, które mają
kłopoty życiowe. 
Każdy z naszej klasy się zaangażował w akcję. Przynieśliśmy różne
słodkości typu; galaretki, ciasta, ciasteczka. Tu oczywiście nieoceniona
okazała się pomoc naszych mam, bo bez ich pracy te wypieki nie byłyby tak
znakomite. 
Na kiermasz przygotowaliśmy  też własnoręcznie robione kartki i ozdoby
świąteczne, które cieszyły się dużym powodzeniem ;). 
W przygotowaniu paczki wsparli nas po raz drugi pracownicy
NIEBIESKIEGO PARASOLA (bez ich pomocy nie udałoby się zgromadzić
tylu potrzebnych rzeczy).
Już 9 grudnia nasze paczki trafiły do magazynu Szlachetnej Paczki, a
następnie do potrzebującej rodziny.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach pobytu w naszej szkole też
weźmiemy udział w przygotowaniach.

zb VIc

Świąteczny kramik

     TRADYCYJNE WIGILIE
Babcie i mamy w naszych domach starają się podtrzymać tradycyjne
polskie zwyczaje, które też przywędrowały do nas z różnych regionów oraz
części świata.
Najważniejszy z nich to ubieranie choinki w dzień wigilii, dzielenie się
opłatkiem, śpiewanie kolęd, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę,
obdarowywanie prezentami, siano pod obrusem i oczywiście dwanaście
potraw na stole. Kilka z nich to: barszcz z uszkami, karp w różnej postaci,
kutia, kapusta z grzybami, groch z kapustą. Wszystko zależy od tego, kto z
jakiego regionu Polski pochodzi.
Każdy pewnie uważa, że obdarowywanie się prezentami jest
najwspanialsze, owszem, ale najwspanialsze i najważniejsze jest to , że
jesteśmy wszyscy razem.
ow
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Propozycje
życzeń 

na Boże Narodzenie
Jeśli jeszcze nie myślałeś nad życzeniami to mamy dla ciebie parę
propozycji.

Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami,
bo nie mogę być tam z wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobroć wśród Was gości.

Niech się spełnią Bożonarodzeniowe życzenia,
te trudne i łatwe do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i małe,
mówione głośno lub niemówione wcale.

W Świętą Noc, życzeń moc,
wysłać chcę do Ciebie.
Niech w ten czas będzie nam,
cudownie jak w niebie.
Niech uciekną smutki i radość zagości,
Anioł niech odgania wszelkie przeciwności.

Znalezione na stronie:
http://sweetprint.pl/pl/i/Zyczenia-na-Boze-Narodzenie/2

opr. Zuza Bajek
  

Wierszyki na Boże Narodzenie

"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".

     "Kiedy wieczorna gwiazda zaświeci nad domami,
                    a Wy będziecie dzielić się słowami,
                    kiedy usiądziecie w rodzinnym kole,
                    przy zielonej choince i świątecznym stole -
                    sercem będę z wami.
             Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt życzy...".

       "Niech Ci się Mikołaja uda spotkać w święta,
                   niech Twoja buźka będzie uśmiechnięta!
                   Niech moc prezentów da dużo radości -
                  - na Święta Ci życzymy zdrówka i miłości!".
               "Spotkałem Dziadka
                          W czerwonym ubranku,
                  Miał brzuch ogromny, renifery i sanki.
                  Powiedział, że zna Cię od maleńkości
                  I kazał Ci życzyć samych słodkości!".

znalezione na stronie:
https://kobieta.onet.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-wierszyki-powazne-smieszne-dla-dzieci/seytf

opr. ZB

DEBORA LUBERDAOLIWIA SYPIEŃ

DEBORA LUBERDA

https://kobieta.onet.pl/zyczenia-na-boze-narodzenie-wierszyki-powazne-smieszne-dla-dzieci/seytf
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CHOJNÓW W ZIMOWEJ SZACIE
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Choinka w Rynku

Pada, pada śnieg...

Wieczorne iluminacje :-)
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