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Hej, koleda, kolęda!

JASEŁKA I WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia
uczniowie naszej
szkoły mogli
poczuć świąteczną
atmosferę. W
piatek, 21 grudnia
2018 roku wszyscy
zostali zaproszeni
na tradycyjne
przedstawienie
jasełkowe
połączone ze
wspólnym

kolędowaniem.
Tegoroczne jasłka
odbyły się w sali
gimnastycznej.
Przez trzy kolejne
godziny aktorzy pod
kierunkiem pani
Elżbiety Martki
przenosili nas do
Betlejem.
Przygotowana
przez nich
pantonima
ukazywała historię
narodzin Jezusa.

Przepiękne stroje,
świetnie
dopasowana
choreografia i
muzyka
wprowadziły nas w
atmosferę
oczekiwania na
wigilijne spotkanie.
Po wysłuchaniu
współczesnych
kolęd w wykonaniu
zespołu wokalnego
"Akcent" pod opieką
pań  

Doroty Fąs i
Karoliny
Pawłowskiej oraz
wspólnym
odśpiewaniu kolędy
świąteczne nastroje
udzieliły się
wszystkim. Tego
dnia każda klasa
wspólnie z
wychowawcą
spędziła kolejne
dwie godziny, by 

wspólnie zasiąść
przy klasowym
wigilijnym stole.
Podczas tych
spotkań nie
zabrakło
świątecznych
życzeń,
poczęstunku,
kolędowania, a
nawet prezentów
spod klasowej
choinki. 

W tym
numerze:

Święta mają 
magiczną moc!

Dlaczego
czekamy 
na święta?

"Ty się bawisz, 
a ja cierpię!"

Nie zapominajmy 
o zwierzakach!
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Dlaczego czekamy 
na święta?

Święta mają 
magiczną moc!

Jak każdy
doskonale wie,
niedługo Święta
Bożego
Narodzenia.
Zauważyłam
jednak ostatnio,
że ludzie coraz
bardziej
zbaczają z
tropu, którym
moim zdaniem
powinni iść (
przynajmniej
jeśli chodzi o
ten temat).
Mówię o takich
sytuacjach, gdy
wielkie tłumy
ludzi biegają po
galeriach
handlowych w
pogoni za
prezentami i
świątecznymi
promocjami.

Rozumiem, że
trzeba się
przygotować i
kupić mnóstwo
rzeczy. Tylko,
czy w świętach
nie chodzi
przypadkiem o
to, żeby
spotkać się z
całą rodziną
przy wigilijnym
stole i uczcić w
jak najbardziej
wyjątkowy
sposób to, że
urodził się
Jezus.
Dla mnie czas
świąt to
cudowny okres
budowania i
łączenia więzi z
rodziną, a w
sklepach i
przede

wszytkim w
szale tam
panującym,
raczej do tego
nie dojdzie.
Nie chodzi mi o
samo
przygotowanie
się do świąt i
kupowanie
prezentów dla
bliskich. Myślę
po prostu, że
czasem
niektórzy ludzie
za bardzo się
na tym skupiają,
ignorując sens
świąt. Kiedyś
dzieci nie
dostawały stosu
zabawek i
elektroniki,
często były

to tylko
słodycze i
wyczekiwane
pomarańcze. I
co? Jakoś
wszyscy
cieszyli się i byli
razem.
Oczywiście, nie
mówię, że
dzisiaj wcale tak
nie jest, choć
wydaje mi się,
że pewne osoby
za bardzo
skupiają się na
rzeczach
materialnych, a
nie dbają o
swoją

duchowość.
Mam do
wszystkich
jedną małą
prośbę,
uszanujmy
wymiar
rodzinny Świąt
Bożega
Narodzenia.
Przygotowując
się do świąt w
jakikolwiek
sposób, nie
zapominajmy,
co one tak
naprawdę
znacżą

co mogą wnieść
do naszego,
często
"zabieganego"
życia. W
konsekwencji
okaże się, że
świeta jednak
mają magiczną
moc, tylko
trzeba ją ze
spokojem
odkryć. 
Wesołych
Świąt!

Magda

Wielkimi
krokami zbliżają
się Święta
Bożego
Narodzenia.
Jest to bardzo
wyjątkowy czas
dla wszystkich.
Dla jednych to
okazja do
otrzymania
prezentu.
Wczasie świąt
młodzi ludzie
mają możliwość
spędzenia
czasu z
dziadkami

 i innymi
członkami
rodziny, których
nie widują na co
dzień. To czas
wspólnych
rozmów,
wspomnień i
kolędowania.
Kolejnym
powodem
uwielbiania
świąt jest
odpoczynek od
szkoły,
obowiązków i
rannego
wstawania.

 W tym czasie
jesteśmy
wypoczęci i
radośni. To
także nastrój,
który panuje
dookoła.
Rozświetlone
miasto, zapach
choinki i
pierników. To
wszystko
sprawia, że
święta są
lubiane i
wyczekiwane
przez
wszyskich.

Kacper

Świąteczna moda

Świąteczny nastrój

.
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Nie zapominajmy 
o zwierzakach!

"Ty się bawisz, 
a ja cierpię!"

Zbliża się Boże
Narodzenie.
Każdy
nastolatek
oczekuje
prezentów od
Świętego.
Niewątpliwie na
podarunki
czekają także
czworonogi. 

Podczas
świątecznych
przygotowań nie
myślimy o
zwierzakach ze
schroniska. 
"I Ty możesz
zostać
Świętym 
Mikołajem" to
hasło, które
może zmienić

życie zwierząt.
Zachęcam
wszystkich do
tego, aby w
świąteczne dni
odwiedzić
pobliskie
schronisko i
podzielić się
świąteczną
radością ze
zwierzakami. 

Cyprian

zagrożenia
wynikające z
odpalania
fajerwerków,
którymi mogą
być oparzenia
kończyn, urazy
głowy,
uszkodzenie
słuchu, utrata
wzroku, ryzyko
utraty zdrowia 
a nawet śmierci.
Wypowiadająca
się w materiale
filmowym pani
weterynarz
wytłumaczyła,
że zwierzęcy
słuch jest o
wiele bardziej
wyczulony niż u
człowieka, a

 Pod takim
hasłem 19
grudnia 2018
roku odbyło się
spotkanie ze
strażnikiem
miejskim
panem
Jarosławem
Ozminą, który
przybliżył nam
problem
związany z
używaniem
sylwestrowych
fajerwerków.
Prelekcja oraz
przedstawiony
film edukacyjny
dla dzieci i
młodzieży z
pilskich szkół
przygotowany
przez Straż
Miejską w Pile
ukazały

skutki uboczne
dotykające
zwierzęta,
mogą
doprowadzić do
ich zaginięcia i
dużego stresu,
który w
sylwestrową
noc przeżywają
czworonogi.
Strażnik miejski
wytłumaczył
także, jak
należy
zachować
bezpieczeństwo
podczas
przerwy
świątecznej i
nadchodzących
ferii zimowych.

Wojtek

. Pixabay
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Niech te Święta, tak wspaniałe, 
będą całe jakby z bajek,

 niechaj gwiazdka z nieba leci. 
niech Mikołaj tuli dzieci, 

biały puch niech z góry spada,
 niechaj piesek w nocy gada.

 niech choinka pachnie pięknie,
 no i radość będzie wszędzie! 

Życzy redakcja
 Niecodziennika Szkolnego
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