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Ozdoba choinkowa z płyty CD

Potrzebne materiały: płyta CD, taśma klejąca,
świąteczny szablon oraz farby witrażowe

Sposób  przygotowania:
Na płycie należy zrobić małe zadrapania i zedrzeć
srebrną warstwę przy pomocy taśmy klejącej –
przyklejając ją i dynamicznie odrywając.
Następnie na płytę trzeba nałożyć świąteczny
szablon i obrysować jego kontur. Po wyschnięciu
konturu można pomalować resztę witrażu według
uznania. 

Miłej zabawy!
Beata Rybacka VIa

Jaki prezent warto kupić?
Każda mama z pewnością będzie zadowolona ze
wszystkiego. Warto jej kupić: kosmetyki pościel,
fotoksiążkę, można też zrobić coś własnoręcznie.
Tata ucieszy się z czegoś małego i pożytecznego, np.
z zegarka, czy pościeli. Jak wiadomo mężczyźni lubią
jeść, więc można upiec pierniczki.
Dziadkom radość sprawią najróżniejsze drobiazgi,
jeżeli chcecie wydać trochę więcej pieniędzy możecie
kupić zastawę z imionami ,a jak trochę mniej – zwykły
breloczek.
Gabriela Dajnowska VIa

Humor na święta
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
Jan Kubik VIa
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Jakie filmy warto obejrzeć 
podczas Świąt?

Gdy „Kevin sam w domu” pojawia się w telewizji,
to wyraźny znak, że nadchodzą święta.
Rodzina 8-letniego Kevina McCallistera przygotowuje
się do podróży do Francji, gdzie ma spędzić święta
Bożego Narodzenia. Gdy chłopak przeszkadza
starszemu rodzeństwu i rodzicom, matka poleca mu
udać się na poddasze. W dniu wyjazdu wszyscy w
pośpiechu opuszczają dom. Dopiero w samolocie
odkrywają, że zostawili w domu Kevina. Tymczasem
ten, zorientowawszy się, że najbliżsi wyjechali, robi
wszystko to, czego zabraniali mu rodzice. Oglądając
wiadomości, dowiaduje się, że w okolicy grasują
włamywacze. Podejmuje decyzję, że ochroni
domostwo.
„Jack Frost”
Kariera muzyczna jest najważniejsza w życiu Jacka
Frosta. Mężczyzna zaniedbuje żonę Gabby i synka
Charliego. Gdy nadchodzą święta Bożego
Narodzenia, Jack zaczyna zdawać sobie sprawę z
tego jak wiele bliscy dla niego znaczą. Niestety, zanim
zdąży okazać im prawdziwe uczucia, ulega
wypadkowi samochodowemu i ginie. Następnego roku
Charlie lepi ze śniegu bałwana – ubiera go w czapkę i
szalik taty. Marzy o tym, aby Jack wrócił do życia.
Nieoczekiwanie życzenie się spełnia – Jack Frost
zjawia się pod postacią śniegowego bałwana.
„Święty Mikołaj z 34. Ulicy”
Dorey Walker jest kierowniczką luksusowego
magazynu z odzieżą i galanterią. Niestety sklep jest w
poważnych tarapatach – wisi nad nim groźba
przejęcia przez inną sieć. Dorey gorączkowo szuka
sposobu na wyjście z problemu. Okazuje się nim Kriss
Kringle, który zostaje zaangażowany w charakterze
świętego Mikołaja.Wkrótce jego niekonwencjonalne
pomysły podwajają obroty sklepu. Kriss utrzymuje, że
jest prawdziwym świętym Mikołajem, ale ani Dorey,
ani nawet jej 7-letnia córka Susan w to nie wierzą. Nie
wierzy w to również szef konkurencyjnej sieci, więc
obmyśla intrygę, która ma skompromitować
domniemanego świętego.
„Grinch: świąt nie będzie”
Odpychający, zielony stwór Grinch mieszka samotnie
na szczycie góry. Jedynym jego towarzyszem jest
cierpliwy, gadający pies Max. Grinch nie lubi ludzi, a
już najbardziej nie znosi wszelkich Świąt. Dlatego
postanawia skraść mieszkańcom Whoville
nadchodzące Boże Narodzenie.
Agata Pikul VIa
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Świąteczna sonda
Na początku grudnia  uczniowie klas 1-8 wzięli  udział
w świątecznej sondzie. Musieli anonimowo
odpowiedzieć na dwa pytania:
Co renifery robią latem?
Co byście robili jako święty Mikołaj?
Oto wyniki:
Najwięcej uczniów stwierdziło, że renifery śpią (31%),
następnie – opalają się (16%), pływają (14%),
zastanawiają się, gdzie jest śnieg (8%), mają urlop
(8%), bawią się (7%), latają (5%), ćwiczą/jedzą (4%),
grają (3%). Pojedyncze osoby odpowiedziały, że
biegają, szukają zimy, przebierają się za łanie, golą
się, robią fotki, wchodzą do zamrażalnika, śpią w
lodówce, otwierają prezenty, robią zapasy na zimę,
odchudzają się czy śpią w lodówce.

Najwięcej osób napisało, że gdyby byli świętym
Mikołajem to by spali i rozdawali prezenty (15%),
pozostałe osoby odpowiedziały: oglądali telewizję
(12%), latali na Rudolfie (10%), bawili się z reniferami
(9%), grali na komputerze (9%), czytali listy od dzieci
(7%), chodzili na imprezki (6%), robili zakupy (5%),
ćwiczyli (4%), zgoliliby brodę (3%). 
Julia Piwecka VIb, Oliwia Domagalska VIa
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