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           Mikołaj 
     w przedszkolu

Czekaliśmy na ten dzień cały rok . Ach
co to były za emocje kiedy na szkolnym
korytarzu usłyszeliśmy dzwonek oraz to
słynne "ho ho ho". To właśnie odwiedził
nas Mikołaj. Prawdziwy Mikołaj z
Laponii! Kiedy podsumował nasz cały
rok, niepewnie się uśmiechnął... Ale
wiedzieliśmy ze on tylko z nami żartuje.
Zostawił nam świetne prezenty.
"Kochamy Cię Mikołaju" - wołały z
radości dzieci. Dzieci podziękowały
Mikołajowi piosenką oraz drobnym
upominkiem. Za to On obiecał że za rok
też przyjdzie.

Dwoje naszych uczniów uczestniczyło w
konkursie artystycznym w Szkole
Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju. Ich
zadaniem było wykonanie świątecznego
anioła. Jaś Lech zajął pierwsze miejsce w
kat.klas 0-I, natomiast Zosia Lech
otrzymała wyróżnienie w kat.klas II-III.
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na świątecznego aniołka
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Boże Narodzenie Choinka

Gingerbread man

                      Piernik świąteczny
Dwa tygodnie przez Świętami babcia upiekła
pierniki świąteczne. Wszystkie pierniki miały
piękny, brązowy kolor oraz duże czekoladowe
oczy. Ale tylko jeden z nich był wyjątkowy,
magiczny! To ciastko piernikowe potrafiło chodzić! 
Kiedy babcia zobaczyła, że piernik ucieka, chciała
go złapać. Ale piernik tylko krzyknął w pośpiechu:
"Biegnij, biegnij ale i tak mnie nie złapiesz". I
sprytny piernik uciekł. 
Po drodze piernik spotkał dziadka.  Dziadek
wyciągnął rękę , żeby go złapać, wtem usłyszał:
"Biegnij, biegnij ale i tak mnie nie złapiesz". 
Potem piernik spotkał krowę, która miała smaka na
piernika. Lecz w powietrzu zabrzmiało znane nam
już zdanie: "Biegnij, biegnij ale i tak mnie nie
złapiesz". Na koniec piernik doszedł do rzeki.
Zastanawiał się, jak przejść na drugi brzeg rzeki,
żeby nie zamoknąć. Wtedy nadszedł lis i rzecze:
"Wejdź na moje plecy, przeniosę Cię na drugą
stronę".
 Piernik się zgodził, a końca naszej opowieści
możecie domyślić się sami... :) 
oprac. Andżelika Majecka

Maja Radoś Patryk Majecki

Gabrysia Skwark
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            Nasze hobby

Dzwony

Renifer English dictionary

Martyna Kolarz

Natalia Lasia Miłosz Czapla
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  Moja ulubiona   
    bajka anime

   Świąteczne   
         żarty

Zima- piosenka

Zeno

Zeno, najwyższe bóstwo. Władca
dwunastu Wszechświatów,
pomysłodawca turnieju sztuki
walki, w którym udział biorą
uczestnicy z całego
wszechświata. Zeno ma tak
wielką moc, że może zniszczyć
wszystkie planety. Zaprzyjaźnił
sie z Son Goku. Na dowód tego,
na turneju podaje rękę Son Goku,
czym wszystkich wprawia w
osłupienie. Zeno po japońsku
oznacza Król Wszystkiego. 
oprac. Maciej Wiśniewski

Jasiu mówi do mamy: Mamo,
Św.Mikołaj utknął w kominie!
Mama odpowiada: Wyciągnij
go natychmiast! Co?!
odpowiada Jasiu. A kto
zapakował za dużo
pierniczków,ciastek,
kremówek do skarpety
świątecznej??
Kolega pyta kolegę: Czy w
tym roku kupiłeś coś pod
choinkę? Owszem, udało mi
się kupić stojak, chcesz?

oprac.Wiktor Justyniarski

Zwyczaje świąteczne

Łamanie się opłatkiem

jest jedną  z

najbardziej 

powszechnych tradycji

wigilijnych, nie tylko w

Polsce, ale na całym

świecie, np. na

Słowacji, Białorusi,

Ukrainie, Czechach,

Litwie czy we

Włoszech. Pierwsze

wzmianki o łamaniu się

opłatkiem w Polsce

pochodzą z końca

XVIIIw.

oprac. Cezary Bonek

Amelia Grochowina

Maciej Wiśniewski
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Krzyżówka świąteczna

Muffinki Przeprowadzka P. Cukier

Sonda: Ulubione danie wigilijne Zosia Lech

Julia Piras Kacper Jędrszczyk

Marcel Janicki
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        Nasze hobby

Quiz: Sąsiedzi Polski

Skład Hiszpanii

Legia WarszawaStyle pływackie

Ćwiczenie Połóż się na plecach,
przyłóż deskę do klatki piersiowej,
ale nogi do klasyka. Płyn w ten
sposób 50m (2 długości basenu).
oprac. Franek Gawlik

Zwyczaje
świąteczne

Według
podlaskiej
tradycji, resztki
wieczerzy
ustawiano koło
pieca. Przed
nim stawiano
ławkę i
posypywano ją
piaskiem lub
popiołem.
Następnie
resztki
wieczerzy
pozostawiano
przez całą noc.
Zgodnie z tą
tradycją,
wierzono w
nawiedziny
zmarłych. Po
pozostawionych
śladach na
ławce, starano
się odgadnąć
kto z przodków
przybył się
posilić.
Cezary Bonek

Wiktor Gawlik

Maja Nowicka

Aleksander JanikFranek Gawlik
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Słowniczek Świąteczny

Mateusz Równiak

Zwyczaje Świąteczne
Na Mazurach oraz Warmii nadal

praktykuje się zwyczaj
świąteczny wyciągania słomek

spod obrusa. Według tej tradycji
pod obrus kładziono słomki,
które po wieczerzy wigilijnej
biesiadnicy wyciągali. Osoba,

której się udało wylosować
prostą słomkę, miała wieść życie

proste i pozbawione
niebezpieczeństw. Jeżeli słomka
była przekrzywiona, oznaczało to

życie kręte i niełatwe.  
oprac. Cezary Bonek

Szymon Gawlik

Quad
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