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     Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji Biblioteka Szkolna oraz
redakcja szkolnej gazetki życzy
wszystkim nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz uczniom najserdeczniejsze
życzenia. Niech te święta upłyną Wam w
rodzinnej, ciepłej atmosferze, a zbliżający
się rok 2018 niech będzie rokiem
szczęścia i sukcesów.

DO SIEGO ROKU!

Gratulacje dla Michała Olkuskiego - ucznia klasy 3b, za zajęcie drugiego miejsca w międzyszkolnym konkursie
"White Christmas". Życzymy dalszych sukcesów!

Pokoloruj bombkę według włąsnego pomysłu.
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Dlaczego łamiemy się opłatkiem?
    
    Każdy z nas zna tradycje związane ze świętami
Bożego Narodzenia, ale czy kiedykolwiek
zastanawialiśmy się, co one oznaczają?
    W dawnych wiekach chrześcijanie przynosili na
mszę chleb, którym dzielono się z innymi na znak
pokoju. Z czasem zastąpiono tradycyjny chleb
opłatkiem.  Zwyczaj ten dotarł do Polski około 300 lat
temu, ale już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
był już znany.
     Słowo opłatek pochodzi z języka łacińskiego i
oznacza „oblatum”, co oznacza „ofiarowany”. Tradycja
ta jest pamiątką ostatniej wieczerzy, podczas której
Pan Jezus łamał się chlebem z apostołami. Gest ten
symbolizuje znak pokoju, jedności i życzliwości
w stosunku do drugiej osoby.  

                                Marcel Studziński, klasa 3c

                          Zasady zachowania się przy stole w czasie wigilii i nie tylko

    Zbliża się Wigilia. Magiczny czas, kiedy wszyscy zasiądziemy do stołu z najbliższymi. Czy każdy z nas wie,
jak należy zachować się przy stole? Jeśli nie, warto przeczytać rady  Beaty Jacewicz, autorki Savoir-vivre, czyli
dzieciaki i „naopaki”. Książka ta dostępna jest w Bibliotece Szkolnej na os. Kalinowym. Zapraszamy do lektury.

Beata Jacewicz

RODZINNE POSIŁKI
PAMIĘTAJ!

Oto poradnik stołowy:
zasiadamy do stołu po uprzednim umyciu rąk!;
nie mówimy z pełnymi ustami;
nie wycieramy chlebem talerza;
nie wkładamy całej łyżki do ust, a jedynie jej zwężony koniec i nie otwieramy szeroko buzi, jakbyśmy chcieli
pokazac nasze plomby w trzonowych zębach!;
nie przechylamy talerza, żeby zjeść resztę zupy, a już na pewno nie wypijamy resztek zupy bezpośrednio z
talerza!
nie rozpieramy się łokciami i nie unosimy ich wysoko ponad stołęm;
nie garbimy się, nie kładziemy na stole, nie podbieramy ręką głowę, jakby ważyła tonę!;
nie rozpoczynamy jedzenia, dopóki wszyscy nie otrzymają swoich porcji;
nie wstajemy od stołu, dopóki inni nie skończą jeść;
koniecznie podziękujemy na wspólny posiłek!;
nie siorbiemy;
nie mlaskamy;
nie bekamy;
nie żujemy gumy;
nie wydmuchujemy głośno nosa.
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Autorzy gazetki:

Iza Kołodziej
Milena Niemczura
Marcel Studziński

Biblioteka Szkolna jeszcze raz zaprasza uczniów do
współpracy :)

Podpowiedzi:

1. Wieszamy ją na choince.
2. Dzielimy się nim w Wigilię.
3. Rzucamy się nią podczas zimy.
4. Chodzimy na nią o północy.
5.
6. Ubieramy ją tradycyjnie w wieczór wigilijny.
7. Nosi ją na głowie święty Mikołaj.
8. Jemy go w Wigilię.
9. Śpiewamy je w okresie bożonarodzeniowym.
10. Betlejemska. Wskazała drogę trzem królom.
11. Jemy je razem z barszczem czerwonym.
12. Świętujemy jego narodzenie.
13. Składamy je w czasie świąt drugiej osobie.
14. Święty, z długą brodą...
15. Są pod choinką.


