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Kartki świąteczne
   Uczniowie naszej szkoły,
by umilić pobyt w szpitalu
pacjentom
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie
wykonali dla nich 120 kartek
z życzeniami świątecznymi.
Dotarły one już do
adresatów i przyniosły wiele
radości i optymizmu.
Dziękujemy Pani Judycie
Popiołek za zorganizowanie
akcji oraz wszystkim
nauczycielom i uczniom,
którzy w niej uczestniczyli.

Wesołych świąt!

.                     Spotkanie z Panią Moniką Lipińską

     W dnu 27.11.19 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie
z Panią Wiceprezydent Miasta Lublin, Panią Moniką
Lipińską. Przyjechała, by spotkać się w
sprawie akcji ,,Jedz z Głową''. Program
realizowany będzie w cyklu trzyletnim
przez Fundację Medicover. W 38
szkołach przeprowadzone zostaną
badania antropometryczne wśród
uczniów, polegające na ocenie masy i
składu ciała oraz sprawności
krążeniowo-oddechowej, a także
pomiarze ciśnienia tętniczego.
Następnie uczniowie będą mogli wziąć
udział w warsztatach edukacyjnych
prowadzonych przez dietetyka lub
specjalistę żywienia. Zajęcia będą miały
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Ciekawa lekcja przyrody
12.12.2019 r.klasa 4a była na wycieczce w Obserwatorium
Meteorologicznym. Ze  szkoły wyszliśmy o godzinie 11:25.
Jechaliśmy na Plac Litewski do ogródka obserwacyjnego. Jak
doszliśmy na miejsce, Pan Meteorolog przywitał nas i zapytał, z
czego składa się pogoda. W ogródku Pan opowiadał o ciekawych
rzeczach. Znajdowały się tam 3 deszczomierze, 4 różne
termometry, które były w dziwnej, białej budce, 1 barometr,
wiatromierz i włącznik do fontanny! Następnie Pan  zaprowadził
nas do pokoju obserwatora i tam też opowiadał o różnych
przyrządach obserwacyjnych, pokazywał mapy. Na koniec
podczas pożegnania Justynka dała Panu choinkę, a Amelka kartkę
świąteczną. Później wróciliśmy do szkoły bardzo
zadowoleni. Dziękujemy naszym Paniom za zorganizowanie nam
tak interesujących zajęć.
                                                                      Julia Bobruk klasa 4a
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                                    Boże Narodzenie w poezji
naszych kolegów 
MOJE BOŻE NARODZENIE
W Betlejem już na nas czekają.
A kto? Jezus z Maryją i Józefem.
Ja do lichej stajenki idę,
ale pełnej miłości.
Zastanawiam się: kogo ze sobą wziąć?
Może kogoś z rodziny wezmę?
Może z całą rodziną pójdę?
Wiem! wezmę rodzinę i przyjaciół.
No to zacznijmy pakowanie prezentów - naszych
serc.
Jak szliśmy przez Adwent, tak doszliśmy do
Bożego Narodzenia.
I daję Jezusowi, Maryi i Józefowi całe swoje
serce pełne dobrych uczynków.
Gdyż w święta nie chodzi tylko o zwyczajne
prezenty,
ale przede wszystkim o dobre uczynki, modlitwę
i o zachęcanie do niej innych ludzi.
JEST TO WTEDY NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT
DLA DZIECIĄTKA.
Julia Kostyła kl. 4b

MOJE BOŻE NARODZENIE
W grudniu, w Boże Narodzenie
jest śpiewanie i modlenie.
Oczywiście są potrawy
i świąteczne są zabawy.
A gdy pierwszą gwiazdkę obejrzymy
to prezenty otworzymy.
W Wigilię z rodziną przy stole siedzimy
I się opłatkiem dzielimy.
Na Pasterkę rodziną się wybieramy,
ja stoję obok siostry, taty i mamy.
Jezus przyszedł na świat w ten czas,
Żeby zbawić wszystkich nas.
Bartosz Pawluk kl.4b

Kolęda szkolna - na wesoło

1)  Otwierajcie serca, żeby było miło,
Ref. Bo Dziecię nam się narodziło / x 2
2)  Pani Marek sprawdza rymy - czy znajdziecie?
I nie wie, że jest tutaj Dziecię/ x 2
3)  Pani Gosia Szkoda szuka i rachuje,
Gdzieżeż to Dziecię się znajduje ? / x 2
4)  A historyk Grześko, ateusz w tym świecie,
Przeoczył, że gdzieś tu jest Dziecię / x 2
5)  Za to muzyk Pusztuk wygrywa na flecie,
Że już jest z nami Dziecię /x 2
6)  Robert Welman szopkę z dzieciarnią szykuje,
Bo on wie, gdzie Dziecię się znajduje / x 2
7)  Anglistka Edytka hello wykrzykuje,
Bo też wie, gdzie Dziecię się znajduje / x 2
8)  Zaś plastyk Żywicka płótno pędzle gniecie,
Bo nie wie, jak przedstawić Dziecię / x 2
9)  A pani Krzeszowska plądruje w kajecie
Ludzkie to czy to boskie Dziecię? /x 2
10)  W- fistka Parcheta w Betlejem na mecie,
Bo tam chce pierwsza ujrzeć Dziecię /x2
11)  Henryki barszcz, uszka najlepsze na świecie
 Ona tym chce nakarmić Dziecię /x 2
12)   Pani Lasikowska telefon odstawia
I krzyczy, że to Dziecię zbawia! /x 2
Jakub Jabłczyński kl. 6b

Kartka, a nie SMS
Uczniowie naszej szkoły (kl. 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,
5c, 6a, 6c) wzięły udział w akcji pisania i
wysyłania kartek świątecznych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Pisania Kartek
Świątecznych. Organizatorem wydarzenia jest
Fundacja Dbam o Mój Z@asięg. Akcja jest
częścią kampanii „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,
LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, w której nasza
szkoła bierze udział. Kartki z życzeniami
świątecznymi trafią do bliskich, ale także do osób
samotnych. Nad poprawnością językową i
właściwym zapisem czuwały Panie: E. Dworak,
M.Dymowska-Filipczak oraz B. Marek.
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 Boże Narodzenie-ważne daty
• 24 grudnia – Wigilia:  Punkt kulminacyjny
stanowi kolacja wigilijna, która ma charakter
ściśle rodzinny. Wszyscy gromadzą się przy
wigilijnych stołach, łamią się opłatkiem, składają
sobie życzenia. To okazja, na którą raz w roku
przyrządza się różnego rodzaju jarskie potrawy.
Tradycyjnie powinno ich być dwanaście, 
• 25 grudnia – Boże Narodzenie: jedno z
najważniejszych świąt chrześcijańskich
obchodzone dla uczczenia narodzenia Jezusa
Chrystusa. Polacy głęboko przeżywają radość
tego dnia, łącząc po swojemu stare tradycje z
nowymi. Polacy spotykają się przy wspólnym
stole w szerszym gronie krewnych i kuzynów z
dalszej rodziny. Święta w Polsce mają też
wymiar artystyczny – śpiewa się kolędy,
wystawia jasełka i kolęduje.
• 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia: w Kościele katolickim wspomina się
św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Zgodnie z tradycją, od drugiego dnia świąt
rozpoczyna się okres kolędowania księży, a na
wsiach – również grup kolędników do domów
wiernych. Św. Szczepan, z pochodzenia był
Żydem z Jerozolimy, chrześcijaninem i jednym z
siedmiu diakonów pomagających apostołom
Jezusa Chrystusa. Zginął za wiarę,
ukamienowany przez społeczność żydowską w
Jerozolimie.
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