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                               ANDRZEJKI 2019                         

    Dnia 28 listopada odbyła się w naszej szkole tradycyjna zabawa andrzejkowa.

O godzinie 11.00 swój czas na harce miały dzieci od pierwszej do trzeciej klasy. Od
13.30 zaczęły  bawić się starsze klasy – od czwartej do ósmej.  Zabawa skończyła się o
17.00. W programie imprezy przewidziano: zabawy z krzesłami, wróżby, przebijanie
serc, zdjęcia w fotobudce i wiele innych. Można było też kupić sobie ciasteczko z
wróżbą w środku, święcące opaski na dłoń i ciastka. Tańce były na sali gimnastycznej.   
 Każdy bawił się świetnie o czym świadczyły puste korytarze i pełna sala. Po godzinie
17.00 wszyscy pojechali do domu.

   Amelia Dziura
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Grudzień – prezentów
czas…

Co wiemy o świętym Mikołaju?

   Święty Mikołaj to nie taki o jakim krążą bajki, nie taki
gruby, z workiem na plecach i z czapeczką z
pomponem. NIE! To Święty Mikołaj OCZYWIŚCIE!
Ale nie rozdaje teraz dzieciom prezentów. Napisałam
teraz ponieważ kiedyś je rozdawał. Ale jak? Czytajcie
dalej.

Cała prawda o nim…
   Święty Mikołaj (Saint Nicholas) urodził się około 270
roku. Nie urodził się w Laponii tak jak mówią bajki lecz
w Patarze dawniej w Licji, teraz w mieście
znajdującym się w Turcji. Pochodził z zamożnej
rodziny, lecz nie chwalił się tym wcale, nie okazywał
tego ponieważ był mądrym chłopcem. Od
najmłodszych lat pomagał biedniejszym od siebie
ludziom. Mikołaj jak już mogliście wcześniej
przeczytaj nie jest Mikołajem rozdającym teraz
prezenty, był biskupem i rozdawał prezenty biednym,
nie na saniach z reniferami, po prostu dawał nic w
zamian nie oczekując.
Czy wierzę w św. Mikołaja?
TAK! Wierzę że jest w niebie.
Opinie innych o Mikołaju:
   Młodsze dzieci w okresie przedmikołajkowym
starają się być bardzo grzeczne, ponieważ  czekają
na prezenty od świętego Mikołaja i w niego wierzą.
Starsze dzieci są oburzone tym, że nie Mikołaj tylko
rodzice dają im prezenty.

Maja Derkacz

   Grudzień to zdecydowanie miesiąc otrzymywania jak i rozdawania prezentów i nasuwają się z tym związane
pewne przemyślenia... Otóż, jak nie zatracić granicy pomiędzy rozpieszczaniem m.in. poprzez wartość
podarunku a dobrym wychowaniem szczególnie w relacji rodzic – dziecko? 
   Wiadomo, że to jest najważniejsza granica, której nie można przekroczyć, bo to czego teraz nas nauczą
rodzice później my przekażemy swoim pociechom. Od takiego rozpieszczania są na pewno dziadkowie, babcie,
ciocie i wujkowie. Nie da się ukryć, że z prezent cieszy każdego, niezależnie od wieku, jednak w obecnym
świecie trudno jest sprostać wymaganiom i zadowolić swoim prezentem. Nie każdy bowiem docenia jego
wartość sentymentalną, ważniejsza jest niestety zdecydowanie wartość finansowa nawet jeśli wielokrotnie jest
zwyczajnie zawyżona ze względu na okazję i wszechobecny "szał i magię świąt". Dlatego chcąc zachować
tradycję obdarowywania prezentami należy kierować się rozsądkiem w doborze podarunku. 
   Pamiętajmy, aby nie zatracić granicy pomiędzy tradycją a rozpieszczaniem i próbą wynagrodzenia braku
czasu na co dzień. Dotyczy to zarówno nas - dzieci jak i rodziców, dziadków dla których niejednokrotnie nie
mamy wystarczająco czasu...

Patka Krzyszczak

Książka dla dzieci o święty Mikołaju z Miry Fot.
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To nas interesuje
Recenzja gry "Wsiąść do pociągu"

   Kilka lat temu, gdy ledwo potrafiłam czytać, dostałam pod choinkę prezent w postaci gry planszowej "Wsiąść
do pociągu". Wówczas nie okazałam jakiegokolwiek zainteresowania ponieważ nie interesowała mnie gra której
nie rozumiałam i nie potrafiłam czytać. Jednak zimowe wieczory i przyjazd moich sióstr ciotecznych, starszych
znacznie ode mnie, wzbudziły we mnie zainteresowanie. Wytłumaczyły mi zasady i pomagały czytać, co jak się
później okazało stało się ekstra zabawą i nauką.
   Autorem gry jest Alan R. Moon, który stworzył ją na podstawie zasłyszanej historii o kilku przyjaciołach, którzy
chcąc upamiętnić pamięć zmarłego wspólnego przyjaciela co roku w dzień jego śmierci wyznaczali sobie inne
miejsce spotkania - miasto położone w Ameryce Północnej. Jednak aby podróż nie była nudą ustalili sobie jej
zasady, otóż podróż musiała odbywać się pociągiem przez wiele miast i wygrywał ten który najszybciej dotarł
na miejsce i w nagrodę wyznaczał kolejne miejsce spotkania na przyszły rok. Alan Moon zainspirowany tą
historią, opowieścią stworzył grę która polega na: losowaniu punktowanych tras do przejechania (tras jest 30 do
wyboru), tworzeniu połączeń między dwoma sąsiednimi miastami na planszy na podstawie wylosowanych tras,
tworzeniu najdłuższej trasy że swoich wagoników. Oczywiście żeby nie było tak łatwo istnieje wiele połączeń i
możliwości wykonania każdej trasy ale... trzeba wówczas zużyć więcej wagoników i istnieje ryzyko nie
wykonania trasy a więc strata punktów. Wygrywa zawodnik który zdobędzie najwięcej punktów a punktowane
są trasy oraz ilości postawionych nieprzerwanie wagoników od miejscowości do miejscowości które pojawiają
się na trasach.
   Gra wymaga logicznego myślenia. Należy ukończyć ją jak najszybciej i zaoszczędzić wagoniki w celu
dobrania tras i ułożenia dodatkowych. Grę oceniam bardzo pozytywnie i bardzo polecam ponieważ oprócz
logicznego myślenia określa autentyczne rozłożenie danych miast na mapie Ameryki Północnej. Kolejna edycja
zawiera mapę Europy, którą również posiadam w swoich zasobach i gorąco polecam.

Patka Krzyszczak

Gra Obie wersjeFot. P.K. Fot. P.K.
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                                      Góra Grosza

Plakat

    W naszej szkole rozpoczęła się
wielka akcja pod nazwą ,,Góra
Grosza’’ akcja trwa do 2 stycznia
2020. Góra Grosza organizowana
jest przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji jest pomaganie
osieroconym dzieciom.
    Nasza szkoła też chce pomóc.
Pojemnik, do którego możemy
wrzucić swój grosz znajduje się na
górnym korytarzu przy schodach.
Każdy, kto zobaczy pudełko z
napisem „Góra Grosza” niech się
nie zastanawia i wrzuci grosz na
pomoc dzieciom, które są w trudnej
sytuacji i nie mieszkają ze swoimi
rodzicami.
    Bardzo zachęcam do tej formy
pomocy. Ten grosz, choć ma małą
wartość, to ma wielką moc
pomagania! Akcja trwa już od 20
lat więc warto kontynuować to
wspaniałe dzieło. POMAGAJMY!

   Amelia Dziura

Kiermasz książek ------------------------->

   W naszej szkole jak co roku
organizowany jest kiermasz
książek. Znajduje się on w
bibliotece szkolnej.
Organizatorkami są: Danuta
Lachowicz i Anna Biernat. Na
kiermaszu można kupić, książki dla
najmłodszych i tych starszych. Są
tam: kolorowanki, wyklejanki,
książki do czytania, atlasy
oraz wiele innych. 
   Mi osobiście podoba się pomysł
na zorganizowanie takiego
kiermaszu. Każdy może tam
znaleźć coś dla siebie. Kiermasz
jest organizowany co roku. Ja
zawsze kupuje przynajmniej jedną
książkę. Zawsze sprzedaje się
dużo książek więc trzeba się
pospieszyć. Myślę że książka to
dobry pomysł na prezent.

 Amelia Dziura

Fot.


