
Co w szkole piszczy

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Opławiec 157
85-469 , Bydgoszcz

Numer 1 12/19

Redakcja

Święty
Mikołaj -
Biskup,
który
pomagał
ubogim

Mikołaj,
nazywany
biskupem
Miry
urodził się
w Patarze

na terenie
obecnej
Turcji
około 270
roku. Był
bardzo
pobożny i
chętnie
pomagał
ubogim.
Kiedy
dowiedział

się, że
jeden z
mieszkańców
Patary
popadł w
biedę, i nie
miał
pieniędzy,
aby  jego
trzy córki
mogły
wyjść

za mąż,
wrzucił im
przez
okno

sakiewkę z
pieniędzmi.
Uratował
również
przed
śmiercią
trzech
drobnych
złodziejaszków

cesarza
Konstantyna
I Wielkiego
o
darowanie
im życia.
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       Mikołaj zawitał w naszej szkole. 

     Kim był Święty Mikołaj?

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się
w Patarze, na terenie obecnej Turcji około
270 roku. Był bardzo pobożny i chętnie
pomagał ubogim. Kiedy dowiedział się, że
jeden z mieszkańców, który miał trzy córki, 
popadł w biedę, wrzucił im przez okno
sakiewkę z pieniędzmi. Uratował też przed
śmiercią trzech drobnych złodziejaszków,
upraszając cesarza Konstantyna I Wielkiego
o darowanie im życia. 

  Wspólnie rysujemy       
               Mikołaja...
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           Mikołaj, w otoczeniu elfów, przybył na
        zaproszenie Samorządu Uczniowskiego. 
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Mikołajki już za nami a my myślimy o
świątecznych podarunkach......  

                    Mikołajki za nami, a myślami już jesteśmy coraz bliżej 
                                        Świat Bożego Narodzenia.
                     Czego oczekujemy pod świątecznym drzewkiem? 

kredki, zestaw artystyczny, do rysowania, cienkopisy, komputer, telefon, etui na telefon,
laptop, zegarek, błotnik do roweru, samochód, motor, 100* nutella, pepsi, cukierki,
kosmetyki, karnet do spa, bilet na koncert BTS, pasek do spodni, bluza, papuga, królik,
akwarium, świnkę morską, jednorożca, misia, główka fryzjerska, relaks i spokój dla rodziny,
pierścionek z diamencikiem, gwiazdkę z nieba...

Na zdjęciu: Marta, Kamila i Maja.
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Zgaduj zgadula dla najmłodszych- czy dopasujesz 
                               opis do zawodu?

Redakcja

Chodzi z dużą torbą, trudne ma zadanie. Zajmuje się co dzień listów
doręczaniem.
Gdy na skrzyżowaniu światła się zepsują, w białych rękawiczkach ruchem aut
kierują.
Świeżutkie pieczywo w sklepie jest od rana. Jak myślisz, kto w nocy piecze je
dla nas?
Przyjeżdżają szybko, stawiają drabinę. Zawsze dzielnie walczą z pożarem i dymem.
Gdy komputer się zawiesi, zatnie lub zepsuje, ten pan szybko go naprawi i zaprogramuje.
Roślinami się zajmuje. Ma na głowie ogród cały. Kwiatów znawca doskonały.
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              Ćwiczymy pamięć ! 

           Narysuj domek, nie odrywając ołówka od papieru. 
 Dodatkowy warunek – każda linia może być narysowana tylko raz.
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                      Nasz zespół redakcyjny. 

                                                Ogłoszenia 

Chcesz pomóc
ulepszyć naszą gazetkę? 
Masz pomysł ? przynieś go
do naszej redakcji! 

                         ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów,
nauczycieli i rodziców na jasełka.
Odbędą się one 17 grudnia na sali
gimnastycznej.

 

                                            Uczniowie klasy 7.
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