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          WESOŁYCH ŚWIĄT
       BOŻEGO NARODZENIA

    SZCZĘŚLIWEGO   
    NOWEGO ROKU

.

Wszystkim
naszym wiernym
Czytelnikom
życzymy
spokojnych,
rodzinnych i
radosnych Świąt
Bożego
Narodzenia,
serdecznej

atmosfery,
pięknych kolęd i
wspaniałych
prezentów. Niech
ten czas
spędzony w
gronie
najbliższych
pozwoli Wam
uwierzyć w magię

Świąt i ludzką
dobroć.   

Staropolskim
obyczajem,
gdy w Wigilię
gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś
cyfrę zmienia,
wszyscy
wszystkim ślą
życzenia.
Przy pięknej
sposobności
my życzymy Wam
radości,

aby wszystkim się
darzyło,
z roku na rok
lepiej było.

.
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pluszaków

25 listopada w
naszej szkole
obchodziliśmy
Dzień
Pluszowego
Misia. Wszyscy
przebrali się za
misie i inne
zwierzęta.
Każdy, kto się
przebrał nie był
pytany z
żadnego
przedmiotu.

Miś pluszowy,
Miś kudłaty,
Biały, czarny
Lub łaciaty.
Wszystkie misie
My kochamy,
Bo ich święto
dzisiaj mamy.

.

.

Historia

Od tego
momentu
zaczęto
wykorzystywać
zdrobniałe imię
prezydenta i
sprzedawać
maskotki pod
nazwą Teddy
Bear, która dziś
w języku
angielskim jest
określeniem
wszystkich
pluszowych
misiów.

Mimo tylu
minionych lat od
produkcji
pierwszego
pluszaka, dzieci
chętnie się nimi
bawią.

W 1902 roku
prezydent
Stanów
Zjednoczonych,
Teodor
Roosvelt, wybrał
się na
polowanie. Po
kilku godzinach 
łowów, jeden z
jego towarzyszy
postrzelił
małego
niedźwiadka i
zaprowadził go
do Roosvelta.

Kiedy zobaczył
przerażone
zwierzątko,
kazał je uwolnić.
Jeden ze
świadków
zdarzenia
uwiecznił tę
historię na
rysunku w
waszyngtońskiej
gazecie. Czytał
ją producent
zabawek. 

Wierszyki
Jak ja kocham
misia mego
Nie potrafię żyć
bez niego.
Zawsze chętny
do pomocy
Rano, w dzień,
a nawet w nocy.
Gdy przytulam
mocno go
To magiczną
czuję moc.

25 listopada

Dzień 
Pluszowego Misia

.

.
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 Trzecie miejsce!     Ciekawostki,   
 fakty i mity

Olimpiada o
zdrowiu 

Dnia 27
listopada w
Trzebiczu
odbyła się
olimpiada o
zdrowiu. 
Z naszej szkoły
udział wzięły
Julia i Wiktoria.

.

Dziewczęta
zajęły 3 miejsce.
Musiały odegrać
scenkę i
rozwiązać test
na temat
uzależnień.
Zdobyły łącznie
60/70
wszystkich
możliwych
punktów.
Zdobyły
niesamowite
nagrody i
nauczyły

się wielu
nowych pojęć
związanych z
uzależnieniami.

Mit.
Wykształcenie i
wiedza nie
chronią przed
uzależnieniem.
Ludziom
wykształconym,
o wysokiej
pozycji
społecznej,
trudniej jednak
jest się
przyznać do
nałogu. Mają
też zwykle
więcej środków

na realizację
swoich pragnień
i mogą lepiej je
maskować.

Fakt.
Uzależniające
są nie tylko
narkotyki czy
alkohol. W
ostatnich latach
dużo mówi się o
uzależnieniach
od zakupów,
Internetu i
hazardu,

Tak samo może
się nim stać
wszystko:
jedzenie, 
muzyka,
kupowanie,
telefon. Jeśli
możemy się
bez tego
obejść, to nie
jesteśmy
jeszcze
uzależnieni. 

                       Powiatowa Olimpiada 
                 "Powiedz nie uzależnieniom"

.
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                        OPOWIEŚCI BIBLIJNE

. .

        27 listopada uczniowie z klas V-VIII obejrzeli w
Strzeleckim  Ośrodku Kultury przedstawienie pod tytułem
"Opowieści biblijne", które zaprezentował Katolicki Teatr
Edukacyjny z Krakowa. Wszyscy z zainteresowaniem przyglądali
się losom syna marnotrawnego, historii o talentach oraz
miłosiernego Samarytanina. Przedstawienie miało odniesienie do
współczesności i wykorzystało technikę komputerową. Poruszone
problemy są oczywiście ponadczasowe i każdy mógł zastanowić
się nad ich aktualnością.
Oczywiście nie zabrakło tu elementów humorystycznych. Wszyscy
jednogłośnie stwierdzili, że przedstawienie było ciekawe.

. .
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                              ANDRZEJKI

.

W dniu 29 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyły się 
andrzejki. Wśród wielu atrakcji nasi koledzy i koleżanki brali udział
we wróżbach polegających na losowaniu przepowiedni oraz
tradycyjnym ustawianiu butów. Oprócz tego każda klasa miała
swoje indywidualne andrzejki, podczas których odbywał się
poczęstunek, a także przeróżne wróżby. Wszyscy byli zadowoleni z
efektów andrzejkowego wróżenia. 

.
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             Mikołajkowe mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

....

W naszej szkole jak co roku odbył się
szkolny turniej tenisa stołowego.
Wyłoniło się nam wielu mistrzów szkoły.
Oprócz tego na sali pojawił się Święty
Mikołaj, z którym można było zrobić sobie
zdjęcie,  a także otrzymać prezent. 
Na koniec wielka niespodzianka, czyli
pokaz taneczny w wykonaniu szkolnych
cherleaderek.  Brały w nim udział: Ola,
Roksana, Amelia, Karolina,Dorotka i
Gabrysia. Tańczyły do piosenki pt.,,Marry
Christmas". Zwycięzcy otrzymali medale.
Był to dzień pełen wrażeń, śmiechu,
zabawy, a także świątecznego nastroju.

.
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                       Co lubi klasa czwarta?

Roksana interesuje się tańcem. W przyszłości chciałaby zostać
aktorką i ma nadzieję, że jej marzenie się spełni.
Amelka interesuje się śpiewem i w przyszłości chciałaby zostać
piosenkarką i ma nadzieję, że jej marzenie się spełni. 
Ola interesuje się aktorstwem. W przyszłości chciałaby zostać
lekarzem i ma nadzieję, że jej marzenie się spełni. 
Dorotka interesuje się aktorstwem, w przyszłości chciałaby zostać
aktorką i ma nadzieje, że jej marzenie się spełni.
Basia interesuje się malarstwem i w przyszłości chciałaby zostać
malarką i ma nadzieję, że jej marzenie się spełni.
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