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W tym
numerze
tematy
świąteczne,
bo Boże
Narodzenie
już blisko!

Gdziekolwiek się
ruszymy,
napotykamy
świąteczne
akcenty.
Wszędzie stoją
rozświetlone
banery, kiermasze
z pachnącymi
ciastkami czy
dekoracjami. Nie
jest to aż tak złe
do czasu, kiedy
pomyślimy o tym,
że wkrótce
samemu trzeba
będzie się zabrać
za klejenie
pierogów czy
gotowanie
barszczu.
Będziemy zmagać
się też z choinką,

która może
odmawiać
posłuszeństwa. A
do tego prezenty:
co kupić dla całej
rodziny???
Wszystkie te i inne
punkty figurują na
niekończącej się
liście, z której
wszystko trzeba
odhaczyć, bo
inaczej święta nie
będą takie, jakie je
sobie wyobrazimy.
Wprawdzie nam -
młodzieży - część
tych zadań nie jest
powierzonych,
więc mamy więcej
spokoju niż nasi
rodzice. Możemy
jednak zauważyć

(wbrew
założeniom)
niewesoły nastrój
mamy i taty,
którzy po raz
kolejny stali w
kolejce w
supermarkecie
przez długi czas
albo znów
zapomnieli czegoś
kupić. Do tego
dochodzi harmider
związany z
przyjazdem
rodziny - to trzeba
zaserwować
potrawę, to trzeba
posłać łóżko...
Negatywne
doświadczenia
świąteczne to
temat rzeka.

Ale czy jest w tym
coś pozytywnego?
Choćby to, że
jednak okres ten
wyróżnia się od
innych dni w roku.
Po długich
walkach z karpiem
w końcu pojawia
się miła i ciepła
atmosfera,
odbywają się
rodzinne
rozmowy, dzielimy
się opłatkiem,
śpiewamy kolędy,
jemy pyszne dania
i wreszcie
rozdajemy
prezenty. Jeżeli
zapomnimy o
problemach z
przygotowaniem

się do Bożego
Narodzenia, nasz
nastrój się zmieni.
Nie zawsze
musimy też
realizować
wszystkie
zamierzone cele,
czasami warto
zadziałać
spontanicznie. I
tak będzie dobrze!
Mimo irytacji warto
pomyśleć o
pozytywnych
stronach. Takie
też się znajdą.
Wszystkim życzę
owocnych
przygotowań -
bezstresowych i
przyjemnych.
Miłosz Kaczmarek

Po Wszystkich Świętych sklepowe półki opanowały bombki, lampki i inne prezenty, w radiu słychać już
"Last Christmas", a za niedługo zaczną się bitwy o karpia w Lidlu. Jak przetrwać ten trudny dla nas
okres? I czy faktycznie jest aż tak źle?

Święta - czy strach się bać? 

5b przesyła świąteczne pozdrowienia! JZ
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Na samym
początku
poszliśmy się
rozejrzeć. Gdy
już byliśmy
mniej więcej
rozeznani w
terenie i
ustaliliśmy
miejsce, gdzie
się spotkamy
gdyby ktoś się
zgubił,
zaczęliśmy
wreszcie
zwiedzać
jarmark.
Najpierw
obeszliśmy
stragany z
pamiątkami i
ubraniami z
futer. Potem
sprawdziliśmy
jak jest
ozdobiony
ratusz,

obok którego
stała wielka
choinka
(sztuczna) o
wysokości około
12 metrów.
Następnie po
chwili ekscytacji
poszliśmy na
kołacze i gorącą
czekoladę, która
była podana w
kubku w
kształcie
kozaka, niestety
była taka
słodka, że nie
dałam rady
wypić całej. Miłe
też było to, iż
dostałam ten
kubek na
pamiątkę. Na
koniec
wybrałam sobie
rzecz na jednym
ze straganów

- harmonijkę
wykonaną z
drewna. Gdy
wracaliśmy do
Lubina, to ciągle
zastanawiałam
się jak długo
będę
wspominać ten
dzień, a jak na
razie robię to do
dziś, więc
według mnie
warto jeździć na
tego typu
jarmarki,
ponieważ miło
można spędzić
czas z rodziną.

Alicja Fijołek

Zawsze są one
zaprojektowane
przez sławne
osoby. Kupując
misia wspiera
się fundację
„TVN Nie jesteś
sam”, a w ten
sposób pomaga
się chorym
dzieciom. W
tym roku jest
dwunasta
edycja. Misia
można zakupić
za kwotę od 50
do 75 złotych. W
tej edycji każdy
może stać się
posiadaczem
Asi, Emmy, Lui i
Tymka. Misie
wybierali

: Magda
Gessler,
Małgorzata
Kożuchowska,
Katarzyna
Kolenda-
Zalewska, Anita
Werner,
Agnieszka
Dygant, Maja
Ostaszewska,
Aleksandra
Domańska,
Magda Mołek,
Agustin
Egurrola,
Mateusz
Gessler, Anna
Kalczyńska,
Małgorzata
Rozenek i wiele
innych
celebrytów.

Co roku można
licytować mega
misie, mają one
ok. 1,5 metra.
Moim zdaniem
te misie są
cudowne i
piękne, a w
dodatku kupując
je pomagamy.
My w sumie
posiadamy już
dziewięć
misiów. A Ty
masz swojego?

Julia Banasiak i 
Milena
Kaczmarek

Pamiątkowy kubek z jarmarku

Misie z kolejnych lat.

Misie zaprojektowane przez Macieja Zienia

Dwa tygodnie temu byłam z dziadkami na
świątecznym jarmarku we Wrocławiu.

Jarmarkowa choinka

Co roku w sklepach sieci Rossmann, na Allegro i
na stronie TVN można zakupić misia.

Kup misia i pomagaj

Alicja Fijołek

Julia Banasiak

TVN
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Czy savoir vivre działa na stołówce?  

 Dobre zachowanie 

Kilka dni temu
odwiedziliśmy
pocztę w celu
wysłania kartek
świątecznych
do dzieci ze
szkoły z
Elbląga. Każdy
myślał, że
kupienie
znaczka to
bułka z
masłem,  ale
pojawiły się
pewne
komplikacje...
Na początku
mieliśmy
problem z
dotarciem na
miejsce,
ponieważ
szliśmy krętymi
ulicami
Przylesia. Gdy
już dotarliśmy,
trzech chłopców
z naszej klasy
podjęło się
wyzwania

zakupienia
znaczka
pocztowego.
Okazało się, że
to wcale nie jest
takie łatwe, jak
na początku się
zdawało.
Najpierw
należało
zaadresować
kopertę z
listami. Potem
pani pracująca
na poczcie
spytała, czy list
ma być
polecony.
Odpowiedź była
oczywista (tak),
ale padło
jeszcze pytanie
o potwierdzenie
odbioru.
Dzielnych
chłopców w tym
momencie
całkiem opuściła
odwaga, więc
nie wiedząc,

co powiedzieć,
poprosili o
dokument
potwierdzenia
odbioru.
Wypełnili go z
pomocą pani
Justyny
Zaryczańskiej i
oddali dokument
razem z
paczką.
Wycieczka
zakończyła się
szczęśliwie i
wszyscy wrócili
do szkoły
szybko jak
kurier.

Amelia Ekiert i
Monika Żołud 

Jest u nas na
100% za głośno.
Niektórzy
nauczyciele
mają słabe
nerwy, a my na
nich najbardziej
gramy. Jednak
my tego nie
słyszymy,
ponieważ
słuchamy tylko
tej osoby, która

z nami
rozmawia. Na
stołówce jest
czasami
niechlujnie,
zastajemy stoły
brudne, a potem
na nich jemy, a
powinno być
tak, że zawsze
powinny być
czyste.
Niektórzy

zamiast jeść - 
głośno
rozmawiają.
Ciekawe, czy
uczniowie będą
zachowywać się
na Wigilii w
swoich domach
tak samo, jak na
stołówce.
Julia Konieczna

Mikołaj, Patryk i Kuba z potwierdzeniem

Własnoręcznie wykonane kartki świąteczne :)

Kulturalnie na stołówce

Kupienie znaczka pocztowego - bułka z masłem
czy poważne wyzwanie?

Młodzi listy… wysyłają!

JZ

JZ

JZ
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Z tej okazji
zbieraliśmy
ubrania,
jedzenie i
przybory
toaletowe oraz
różne środki
chemiczne na
rzecz pewnej
rodziny. Wiele
osób

przyniosło też
zabawki, gry i
książki.
Pojawiły się
też koce i
kołdry. W
środy były też
sprzedawane
ciasta, rogaliki i
inne

smakołyki.
Uczniowie
naszej szkoły i
osoby z
wolontariatu
przynosili i
sprzedawali
wszystkie
słodkości na
długiej
przerwie.

Prawie
wszystko było
po 2 zł, tylko te
najmniejsze
wypieki były za
1zł. Za zdobyte
pieniądze
wolontariat
szkolny kupił:
łóżko,
odkurzacz,

deskę do
prasowania i
buty oraz
ubrania. Na
koniec
wszystko
zapakowano
do różnych
pudełek, które
ozdobiono
kolorowymi

papierami i
naklejkami.
Nasza rodzina
na pewno
bardzo się
ucieszyła.

Alicja Fijołek,
Alicja Starzec

Tradycyjne zdjęcie z zebranymi paczkami. To była nasza czwarta "Szlachetna Paczka"!
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Niedawno w naszej szkole zakończyła się akcja "Szlachetna Paczka".

Szlachetność w Społecznej

JZ
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