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         Baśniowa moc świątecznych życzeń
           Opowieść napisana przez Oliwkę Wronę, która zainspirowała się baśnią H. CH. Andersena
                                                                  "Dziewczynka z zapałkami".

       Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. W całym domu unosił się zapach świeżo upieczonych ciasteczek, a
w salonie migotała delikatnym blaskiem pięknie przystrojona choinka. Na zewnątrz padał śnieg, patrzyłam jak
delikatne płatki wirują w powietrzu. Miałam jeszcze trochę wolnego czasu, czekając, aż ciasteczka ostygną i
będzie można je udekorować. Szybko chwyciłam jedno   z nich i pobiegłam do pokoju. Podeszłam do półki z
książkami i zaczęłam przeglądać kolejne pozycje. 
     W pewnym momencie poczułam silny powiew wiatru, w jednej chwili wszystkie książki uniosły się i zaczęły
tańczyć wokół mnie. Nagle zrobiło się ciemno. Znalazłam się w uliczce prowadzącej do dużego, miejskiego
rynku. Kłębiło się tam wielu ludzi. Chodzili między straganami, oglądali świąteczne ozdoby i kosztowali
pachnące potrawy. W centrum rynku stała pięknie ozdobiona, okazała choinka. Rozświetlała ona swym
blaskiem całą okolicę. Dzięki temu panująca tam atmosfera była wyjątkowa. Szczyt drzewka zdobiła ręcznie
wykonana, złota gwiazda. Na gałęziach wisiały pięknie zdobione bombki, jabłuszka i ceramiczne aniołki. Pod
choinką leżały kolorowe pudełka przewiązane wielobarwnymi wstążkami. 
     Zachwycona świąteczną atmosferą, nagle dostrzegłam smutną, zmarzniętą i zaniedbaną dziewczynkę.
Siedziała skulona przy ścianie i wypatrywała chętnych na kartki świąteczne, które sprzedawała. Niestety, nie
udało jej się sprzedać ani jednej, chociaż bardzo się napracowała nad ich wykonaniem. Wtedy spostrzegłam, iż
w lewej dłoni wciąż trzymam jeszcze ciepłe ciasteczko.
- Masz ochotę? Piekłam je dzisiaj z mamą, proszę spróbuj! – zaproponowałam.
- Dziękuję, ale przecież masz tylko jedno – powiedziała.
- To nic, ja już jadłam – odpowiedziałam.
Skierowałam dłoń w jej kierunku, dziewczynka spojrzała na mnie serdecznie i powiedziała, abyśmy zjadły je
wspólnie. Byłam bardzo zaskoczona jej zachowaniem, miała w sobie tyle dobra pomimo tak wielu przeciwności
losu. 
     Po chwili wspólnie przełamałyśmy ciastko i nagle… Stało się coś niebywałego! Spostrzegłam wokół siebie
kolorowe ozdoby choinkowe  i mnóstwo zielonych gałązek. Usłyszałam też zdziwiony głos spotkanej przed
chwilą dziewczynki:
- Gdzie my jesteśmy?
- Chyba na choince w czyimś domu. O popatrz, wiszą na niej bibułkowe jeżyki, takie same jak te, które robię z
moją babcią. Są też kolorowe „światy”, wykonane z opłatków, tak jak u mnie w domu.
- Ach, jak to drzewko cudownie pachnie, jak błyszczy! – wołała dziewczynka z zachwytem.
 - Dzisiaj jest Wigilia – powiedziałam. Pewnie wszyscy zaraz zasiądą do wieczerzy.
- Do wieczerzy? – nigdy takiej nie miałam.
- Nie miałaś Wigilii, nie wiesz jak wyglądają święta? Jak to możliwe? – zapytałam z niedowierzaniem. 
     Wtedy dziewczynka opowiedziała mi swoją historię. Była sierotą, mieszkała u swojej ciotki, która wcale się
nią nie zajmowała. Często głodowała, a chcąc zdobyć jakieś pieniądze musiała je sama zarobić. To dlatego
próbowała sprzedawać własnoręcznie zrobione kartki świąteczne. Niestety, nikt nie chciał ich kupować. 
     Bardzo wzruszyła mnie jej historia. Wisząc na choince mogłyśmy się przyglądać, jak rodzina, u której się
znalazłyśmy spędza wigilijny wieczór. Opowiedziałam jej o wszystkich świątecznych zwyczajach. Dziewczynka
z zaciekawieniem słuchała o ubieraniu choinki, dwunastu daniach kolacji wigilijnej i pustym nakryciu przy stole,
szopce bożonarodzeniowej i prezentach. Otulone pięknym zapachem prawdziwej choinki i blaskiem
nastrojowych światełek, do późnej nocy rozmawiałyśmy o świętach. Było mi przykro, że dziewczynka nigdy nie
zaznała prawdziwego ducha świąt Bożego Narodzenia. Nadszedł czas, abyśmy nawzajem złożyły sobie
świąteczne życzenia. Ja życzyłam jej, aby znalazła nowy dom i by jej następne święta były prawdziwe i
wyjątkowe. 
  Kiedy wypowiedziałam te słowa wszystko rozbłysło wokół nas! Wtem znowu znalazłam się w moim pokoju, a
w dłoni miałam tylko połowę ciasteczka. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Poszłam otworzyć,  a u drzwi stali
nasi sąsiedzi. Przywitali się i zapytali o moich rodziców. Poszłam ich poprosić. Po chwili siedzieliśmy już przy
stole, a sąsiedzi opowiadali o tym, że ponieważ sami nie mogą mieć dzieci, postanowili adoptować córkę,
Okazało się, że ich przybrana córka jest w moim wieku.
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Chcieli, abyśmy się poznały. Powiedzieli, że ona zaraz do nas dołączy. Gdy ponownie zadzwonił dzwonek,
pobiegłam otworzyć. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu w drzwiach ukazała się moja magicznie poznana
przyjaciółka. Mocno się uściskałyśmy.
     Po chwili wszyscy siedzieliśmy już przy stole delektując się świątecznymi ciasteczkami. Moja nowa
przyjaciółka kosztując ciasteczko mrugnęła do mnie porozumiewawczo, a po chwili powiedziała:
- To moje pierwsze Boże Narodzenie, a jednak znam smak tych ciasteczek!
- Jak to dobrze, że bożonarodzeniowe życzenia tak szybko się spełniają! – odparłam z uśmiechem. Rodzice
patrzyli na nas ze zdziwieniem, nie rozumiejąc, o czym mówimy.
     Do późnej nocy rozmawialiśmy przy stole o świątecznych tradycjach  i zachwycaliśmy się blaskiem naszej
choinki. Ciekawe, czy pośród jej ozdób, kryją się jeszcze jakieś magiczne historie?

     
             MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY

  6 grudnia jak co roku w naszej szkole
zapanowała cudowna atmosfera, bo odwiedził nas
święty Mikołaj. W klasach na każdego czekał
słodki prezent. Wkoło zrobiło się radośnie i
czerwono (ubraliśmy mikołajkowe czapeczki), a z
młodszych klas dobiegały dźwięki świątecznych
piosenek śpiewanych w języku angielskim.
Dziękujemy Ci św. Mikołaju!

            Wieczór Kolęd

Jak co roku nasza społeczność szkolna, oraz rodziny
uczniów zgromadzili się w ładnie udekorowanej sali,
by wspólnie kolędować. Najpierw wystąpiły
dziewczynki, które zatańczyły taniec w strojach
aniołków. Pięknie zaprezentował się także chórek
szkolny. Swoje świąteczne przedstawienie wystawiło
też kółko teatralne. Przesłanie sztuki mówiło o tym, co
w życiu jest najważniejsze.
Na kiermaszu można było zakupić świąteczne
ozdoby. Wśród nas zapanowała bożonarodzeniowa
atmosfera.

                                                    Nina Czeluśniak

kolęda przedstawienie
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SYMBOLIKA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Choinka

Sianko pod obrusem

Pierwsza gwiazdka

Opłatek

Choinka
Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka.
Zwyczaj jej zdobienia przyszedł do nas z Niemiec. Choinki
zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Choinkę
powinno się ubierać dopiero 24 grudnia.

Sianko pod obrusem
Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus
należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało
Dzieciątko Jezus.

Pierwsza gwiazdka
Według Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda
Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do
Betlejem. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością
wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek
celebrowania świąt Bożego Narodzenia.

Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd.
Pierwsza polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów bądź
królu anielski". Z XV wieku pochodzi również popularna "Anioł pasterzom
mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, zwanych
kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni powstało na
przełomie XVII i XVIII wieku.

Opłatek
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem pochodzi z początków XIX wieku.
Symbolizuje wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych
win.

-

-

-

-
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                      SZOPKA KRAKOWSKA

  Jedną z zimowych tradycji w Krakowie jest
zwyczaj przygotowywania i wyłaniania w
konkursie najpiękniejszej krakowskiej szopki . 

HISTORIA SZOPKI KRAKOWSKIEJ

Te piękne dzieła sztuki, zaczęły powstawać już na
początku XIX wieku, oczywiście w Krakowie. 
Wykonywali ją głównie cieśla i murarze. W okresie
zimowym, była to ich dodatkowa forma zarobku.
Podczas II wojny światowej tradycja podziwiania
szopek zanikła, jednak z czasem odrodziła się na
nowo. Budowle szczycą się przede wszystkim swoją
kondygnacją. Mają wielopoziomową konstrukcję,
wysokie wieże. Plastycy tworząc te śliczne budynki,
wzorowali się na podstawie kościoła Mariackiego lub
małej, ubogiej stajenki Świętej Rodziny. Często są
one wypełnione przepychem, np. dużą ilością
kryształków. 

           Konkurs Szopek Krakowskich                     
Jak co roku, w pierwszy czwartek grudnia pod
pomnikiem Adama Mickiewicza, spotkali się
krakowscy szopkarze, by zaprezentować swoje
niezwykłe prace. W tym roku zjawili się na Rynku
krakowskim uczniowie z klas V i VI Szkoły
Podstawowej z Ochojna, by zaprezentować swoje
dwa dzieła wykonane pod kierunkiem pani. Anny
Maślak. Tegoroczny konkurs, był już 77. w historii ! Po
prezentacji i uroczystym pochodzie wokół Rynku
Głównego, szopki zostały poddane ocenie, a jury
wyłoniło najpiękniejsze w kilku kategoriach. Oceniany
był kunszt wykonania i oryginalność, ale przede
wszystkim to, czy szopka spełnia kryteria
„krakowskości”, tzn. czy jej architektura nawiązywała
do budowli starego Krakowa.   
                                                 Marysia Poznańska

zawody trener
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               ZAGADKI
Drzewko co roku pięknie ubierane, przez dzieci tak
bardzo lubiane. 

Jestem pomocnikiem Mikołaja co dla was prezenty
dzielnie wyrabia.

Świąteczne drzewko z każdej strony oplatam i kolory
w nie wplatam. 

Drogi czytelniku, jeśli potrafisz i wzrok masz jeszcze
dobry, przez ekran
Komórki  nie zniszczony, znajdź w tym gronie
Mikołajów misia polarnego
Gdzieś tam ukrytego.

                 PROJEKT CZYTELNICZY

Klasy III i II b biorą udział w ogólnopolskim projekcie
LEKTURKI SPOD CHMURKI.  Właśnie ukończyliśmy
pierwszy Modułu Projektu "Czytam z Klasą - Fikuśne
lekturki spod chmurki".
   WSPÓLNIE  PRZECZYTALIŚMY
· Karola Kozłowskiego „Dżok”
· Marii Terlikowskiej  „Drzewo  do samego nieba”
· Justyny Bednarek „Niesamowite przygody
dziesięciu    skarpetek ” – wybrane rozdziały
·  Grzegorza Kasdepke  „A ja nie
chcę być księżniczką”
 Założyliśmy, pokolorowaliśmy i uzupełniliśmy
lekturniki.   Zorganizowaliśmy kącik czytelniczy i
umieściliśmy w nim plakat zachęcający do
przeczytania lektury, ale także ochrony drzew.             
 W kąciku znalazły się  Czytusie, które wykonaliśmy z
rolek po papierze toaletowym.   
W GRUPACH WYKONALIŚMY:
·  MAKIETY DO WYMŚLONYCH PRZEZ SIEBIE
BAJEK
· WYKONALIŚMY SKARPETKOWE STWORKI
· ZROBILISMY „CZYTUSIE”
· STWORZYLISMY BAJECZNE SMOKI

projekt czytusie
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Królowa Saby

                                 SUKCES OLI
OLA SIKORA Z KLASY VIII ZAJĘŁA III MIEJSCE W
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  PLASTYCZNYM:
         " ETIOPIA. W KRAJU KRÓLOWEJ SABY”  
ZORGANIZOWANYM PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY PRZY UL.
GRUNWALDZKIEJ W KRAKOWIE.
GRATULUJEMY NASZEJ UTALENTOWANEJ
KOLEŻANCE!

18 listopada w Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorskim Poezji Patriotycznej
zorganizowanym przez Victoria Center Primary
School z Wrząsowic reprezentowali naszą szkołę
uczniowie klasy VI a: Oliwia Wrona i Antoni Pląder.
Wszyscy uczestnicy konkursu pięknie prezentowali
wybrane utwory. Oliwia zajęła III miejsce w kategorii
klas IV - VIII.
                         Serdecznie gratulujemy!

recytatorski

     
                   Katastrofa

        Pewnego dnia pies z kotem gonili się po lesie.
Nagle na kota wskoczyła pchła. Pies goniąc kota nie
wiedział, że na kocie jest pchła, a ona wskoczyła na
psa.
Nie wiedząc, co robić, pies zaczął uciekać i się
drapać. 
Kot nie wiedząc, co się dzieje z psem, zaczął za nim
biegać.
    Na szczęście pies podbiegł do swojego właściciela i
on wyciągnął mu tę pchłę. Następnego dnia wszystko
już było dobrze i kot z psem w spokoju razem się
bawili.

Złe rzeczy przyczepiają się do nas jak rzep (pchła) do
psiego ogona.

Bajkę tę na lekcji j. polskiego napisali: Wiktoria, Ola,
Kuba i Rafał z klasy V a.

Uczniowie, którzy reprezentowali  naszą szkołę w
etapie rejonowym konkursów kuratoryjnych:

* Małopolski Konkurs Języka Angielskiego: Emilia
Czeluśniak, Nina Czeluśniak, Wiktoria Gawęda i Piotr
Reyman
* Małopolski Konkurs Języka Polskiego: Wiktoria
Gawęda
*Małopolski Konkurs Biologiczny: Małgorzata Denko i 
Oliwia Kukla.

Trzymamy kciuki i życzymy zakwalifikowania się do
etapu wojewódzkiego!

Ola Sikora

konkurs
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