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Moje niezapomniane święta

.

Dnia 11 grudnia 2017 r. wybraliśmy
się do naszych przedszkolaków.
Bardzo się ucieszyli, gdy nas
zobaczyli. Postanowiliśmy zadać
im kilka pytań na temat świąt
Bożego Narodzenia. Z chęcią nam
na nie odpowiadali. Dzieci po tym
wywiadzie zaśpiewały kilka
piosenek i pokazały swoje talenty
wokalne oraz taneczne. Po
pięknym i interesującym małym
teatrzyku pani powiedziała, że
musimy już iść do swojej klasy.
Ze smutkiem opuściliśmy małych
rozrabiaków, ponieważ obdarzyli
nas sympatią i mile razem
spędziliśmy czas. Do zobaczenia,
wkróce Was odwiedzimy
ponownie!  KMD

.

Wiktoria podzieliła się z nami
swoimi wspomnieniami o
niezapomnianych świętach. Te,
które najbardziej utkwiły jej  w
pamięci, to święta u ukochanej
babci. Było oczywiście dwanaście
potraw, przy przygotowywaniu
których uwijała się  jak w ukropie
Wiki. Stwierdziła, że najwięcej
radości sprawiło jej lepienie
pierogów. Nie wszystkie miały
idealne kształty, ale smakowały
wszystkim wybornie. Najmilej
wspomina wspólne śpiewanie kolęd
przy wigilijnym drzewku, cała
rodzina była  bardzo wzruszona
magiczną atmosferą. A dlaczego te
święta wspomina z sentymentem?
Oczywiście ze względu na prezent-
spełniło się jej największe 
marzenie- otrzymała upragnionego
pieska.

.

Pytacie o niezapomniane święta?
Mam takie, których nie zapomnę do
końca życia. Był poranek wigilijny,
ja w kuchni ze swoją małą
córeczką przygotowywałyśmy
pierogi. W pewnej chwili Asia
poszła do pokoju, w którym stała
ubrana już choinka. Nie wracała
jakiś czas, więc pobiegłam do
pokoju..., a moja córka właśnie
kończy zgryzać kolorową bombkę
w kształcie cukierka. Oczywiście
szybko wsiadłyśmy do samochodu
i na pogotowie. Po prześwietleniu
lekarz stwierdził, że bombka jest
doskonale schrupana i nic nie
zagraża pacjentce. Jednak
zapobiegawczo zalecił świąteczną
dietę - gotowane ziemniaki i surową
kapustę. Pierogów moja córka nie
spróbowała. Opiekun KMD

Zapytaliśmy
najmłodszych uczniów naszej
szkoły, co chcieliby dostać
od świętego Mikołaja. Ich
odpowiedzi:
- szczotka do włosów,
- słodycze,
- lalka,
- klocki Lego,
- samochód zabawka.
Pani nie powiedziała, co by
chciała dostać, ale Mikołaj na
pewno ją odwiedzi.
*********************************
Dzieci z przedszkola lubią
najbardziej w świętach:
- bombki,
- gwiazdkę,
- choinkę,
- prezenty od św. Mikołaja.

.

.
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Wiecie, że okres Bożego Narodzenia, to czas cudów. Wtedy wszystko może się zdarzyć, spełniają się
nawet  najskrytsze marzenia. Nie wierzycie? Przeczytajcie opowiadania, które wpłynęły do Redakcji, w
nich niemożliwe staje się możliwe. Debiutują -  Maja, Marcelina, Kasia i Irmina z klasy IV.  Prosimy o
oddawanie głosów, które opowiadanie najbardziej Wam się podoba. Głosy zbierają Oliwia i Wiktoria

Mam na imię Klaudia i mam 12 lat. Nikt mnie w szkole
nie lubi, nawet nauczyciele. Moim marzeniem jest
zacząć życie od nowa. Jedyny mój przyjaciel, to mój
pies Burek, owczarek niemiecki. Dziś zaczęła się
przerwa świąteczna. Była ciemna, zimowa noc. To
była noc wigilijna. Spałam spokojnie w swoim pokoju.
Miałam wspaniały sen: śniło mi się, że jestem córką
świętego Mikołaja. Miałam białą sukienkę w czerwone
paski, czerwone pantofelki i białą opaskę na długich
włosach do pasa. Było wspaniale i nagle ... obudziłam
się w nie  swoim łóżku i w ogóle nie w swoim pokoju.
Ktoś zapukał do drzwi, to był Mikołaj. Zapytałam się
go, gdzie jestem. Powiedział mi, że jestem w swoim
pokoju, a on był moim tatą. Zrozumiałam wtedy jedną
rzecz ... , że mogę zacząć od nowa swoje życie. To
sprawiła magia świąt.

                                                      Marcelina 

W dzień wigilii obserwowałam niebo, bo chciałam
zobaczyć pierwszą gwiazdkę. Wreszcie pojawiła się,
więc szybko pobiegłam do choinki. Szukałam
prezentów, ale ich nie  było. Smutna położyłam  się do
łóżka. Następnego dnia pod choinką zauważyłam
pogniecioną kopertę. Było napisane, że  to dla Oli od
świętego Mikołaja. Było napisane, że Mikołaj jest chory
i potrzebuje mojej pomocy. Niespodziewanie wokół
mnie pojawiły się iskierki i poczułam chłodny powiew
powietrza. Przede mną stała wielka chatka ze
słodyczy, z której wyszedł elfik. Powiedział, że Mikołaj
jest w złym stanie i muszę mu przynieść magiczną
roślinkę, która rośnie na samej górze wielkiego
lodowca. Elf oznajmił, że  ma teleporter, który mnie
tam szybko przeniesie. Wykonałam zadanie i
wróciłam  do chatki Mikołaja. Elf podał mu napar, a ja
mogłam mu pomóc w dostarczaniu prezentów. Gdy
wróciłam do domu po ciężkiej pracy, mama bardzo się
ucieszyła. Powiedziała, że nie było dla mnie żadnych
prezentów. Odrzekłam, że wcale ich nie chcę, bo
dostałam najlepszy prezent na świecie, mogłam
uszczęśliwić wszystkie dzieci na świecie. Warto mieć
marzenia. Święta sprawiają, że gdy bardzo czegoś
pragniemy, możemy to  osiągnąć. Boże Narodzenie to
przecież czas cudów... Irmina

.

Pewnego dnia była sobie mała dziewczynka, miała 4
latka, a miała na imię Zuzia. Marzyła o tym, żeby
pomagać jak największej ilości ludzi. Gdy mama się
zapytała, co chce na święta, odparła, że chce być
pomocnikiem św. Mikołaja. 22 grudnia Zuzia myślała,
co dostanie na święta. W nocy z 22 na 23 grudnia
dziewczynka miała koszmar, gdy się przebudziła
zaczęło się coś kręcić wokół niej. Zobaczyła znak
Laponii, ucieszyła się bardzo. Potem św. Mikołaj
przyjechał po nią ze swoimi ośmioma reniferami.
Mikołaj krzyknął: Reniferki moje drogie, poznajcie
nową pomocnicę Zuzię. Dziewczynka nie mogła w to
uwierzyć co usłyszała. Mikołaj zabrał ją do swojego
domu. 24 grudnia dziewczynka razem ze Świętym
rozwoziła upominki po całym świecie. Po świętach
szczęśliwa wróciła do domu, rodzice byli z niej dumni.
Zuzia uwierzyła, że święta to naprawdę magiczny
czas.                                       Kasia

************************************************************ 

 Ela, która chorowała na zanik mięśni, całe życie
marzyła o jednym, żeby wyzdrowieć. Powiedziała
rodzicom o tym marzeniu. Tata wytłumaczył, że mają
za mało pieniędzy na rehabilitację. W końcu nadszedł
wieczór wigilijny i stał się cud. Dziewczynka stanęła, a
wózek raptownie zniknął. Ela nie mogła uwierzyć w to,
co się stało. Zaczęła podskakiwać, podnosiła różne
przedmioty. Mięśnie działały bez  zarzutu. Wzruszeni
rodzice z radości popłakali się. Od tego wieczoru Ela
miała więcej koleżanek, bawiła się z rówieśnikami,
grała w dwa ognie, a chłopcy przestali jej dokuczać.
Spełniło się jej największe marzenie. Cuda się
naprawdę zdarzają! Uwierzcie w to?    Maja

.
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LAPONIA I ŚWIĘTY MIKOŁAJ

KRAJ, W KTÓRYM MIESZKA ŚW.
MIKOŁAJ - LAPONIA

NAPISZ LIST DO
ŚW.MIKOŁAJA

.

Google

Laponia– leży na polu 4 państw:
Rosji oraz trzech państw
nordyckich: Finlandii, Szwecji i
Norwegii. Ludnością całego regionu
są Lapończycy, których populacja
wynosi około 60-90 tys. osób.
Głównymi ośrodkami miejskimi
Laponii są: Murmańsk w Rosji,
Kiruna w Szwecji, Kautokeino w
Norwegii oraz Inari i Rovaniemi w
Finlandii. Od 1996r. kraina Laponii
znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Laponia
jest uważana za siedzibę św.
Mikołaja.                                           
           O.G.

Napisz list do świętego Mikołaja. W
liście umieść: 
-swoje imię nazwisko,
-co chciał/chciałabyś dostać na
tegoroczne święta,
-zachowaj budowę listu.

*możesz również umieścić
podziękowania za zeszłoroczne
prezenty

Przynieś swój list do Olgi z kl.7,
a my wyślemy wszystkie zebrane
listy na adres świętego Mikołaja. 

.

.
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      POLSKA TRADYCJA - KOLĘDY

                              CICHA NOC
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win. 

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta, 
Błogosławi nam,
Błogosławi nam.

s

                                                                HISTORIA KOLĘD
Najstarsza zachowana polska kolęda pochodząca z 1424 roku zaczyna się od słów Zdrow
bądź, krolu anjelski. Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy z
łaciny i ze śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie
XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni
bożonarodzeniowej. Powstała wówczas jedna z najważniejszych polskich kolęd W żłobie
leży, przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława
IV. Inną bardzo popularną kolędę Bóg się rodzi do melodii w rytmie poloneza napisał
Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj Sęp Szarzyński i
Andrzej Morsztyn, a w XIX w Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Kolędę Lulajże,
Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części Scherza h-moll. Ze współczesnych-
kolędy komponował Witold Lutosławski.   Macie swoją ulubioną pastorałkę? Moja, którą
najbardziej lubię  nucić to  ....  Już nie mogę doczekać się Pasterki.. Może sie spotkamy..     
                                                                                                                                               
 Wiktoria S.

  Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje,
  Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
  Rzućmy budy, warty, stada,
  Niechaj nimi Pan Bóg włada,
  A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem.

  Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga!
  Pewnie do uczczenia Pana swego ściga.
  Krokiem śmiałym i wesołym
  Spieszmy i uderzmy czołem
  Przed Panem w Betlejem.

  Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
  Dziecię, Boga świata w żłobie zobaczymy,
  Patrzcie jak biednie okryte,
  W żłóbku Panię znakomite
  W szopie przy Betlejem.

w
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ŚWIĄTECZNE OZDOBY W
WYKONANIU...
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obrazkowy wiersz

RED. NACZELNY-
ZUZANNA KUJAWA
SEKRETARZ - OLGA

GRYSZKO
REDAKTORZY: 

OLIWIA OWCZAREK,
BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI,

LENA HRYNIEWICKA,
WIKTORIA SAWICKA

Każdy z Was na pewno chciałby mieć dobre
oceny. Patrzymy z zazdrością na kolegów,
którzy wciąż osiągają wysokie noty w nauce.
Jak to zrobić, jak się uczyć, żeby znaleźć się w
tej czołówce? Jest prosty sposób, który wpadł
mi do głowy, podczas lekcji muzyki. Mieliśmy
nauczyć się słów piosenki Jesień. Aby szybciej
zapamiętać tekst, zaczęłam rysować do niego
obrazki symbolizujące dane wyrazy.
Nauczyłam się tekstu momentalnie. To samo
zrobiłam na polskim, kiedy miałam nauczyć się
wiersza. Np.życie-to serce z ż na górze.
Odkryłam, że naprawdę szybko się uczę i nie
szukam już innych sposobów. Polecam. L. H.

Jak to zapamiętać? Łatwe!  Naucz
się tych zdań, a nigdy się nie
pomylisz.
Kolejność przypadków: Mama
dała córce bardzo niesmaczne
mięso wołowe.
Pisownia ,,rz’’ po spółgłoskach:
Prosiła babka Tadka, daj kawałek
gnatka, wołała jeszcze chrzan.

LENA RADZI:   Chcesz się dobrze uczyć?  Stosuj
mnemotechniki - sposoby ułatwiające zapamiętywanie

L.H
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