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Zapytaliśmy naszych najmłodszych redaktorów z klasy IV b, dlaczego lubią Święta
Bożego Narodzenia. Oto ich wypowiedzi.
Lubię Święta Bożego Narodzenia, ponieważ dzielimy się opłatkiem, ubieramy choinkę,
zbieramy się całą rodziną oraz dostajemy prezenty. Lubię, gdy pada śnieg, wtedy
lepimy bałwana i rzucamy się z bratem śnieżkami.. Zawsze, jak mój tata był w domu to
pisaliśmy list do Mikołaja. Dlaczego pisałem list z tatą, ponieważ wtedy jeszcze nie
umiałem pisać. Teraz mam 10 lat i już sam napisałem list. Wspominam te lata jako
najlepsze w moim życiu. Zawsze 25 grudnia chodzimy do kościoła, ja jestem
ministrantem i bardzo lubię świątecznie przystrojony kościół z szopką. Może też
dlatego lubię Boże Narodzenie. Mateusz Wiśniewski kl. 4b
Święta lubię dlatego, że -Spotykam się z rodziną
-Pieczemy i dekorujemy pierniki
-Ubieramy choinkę
-Pada śnieg
Ania Rostek
Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia, ponieważ spędzam ten czas z rodziną,
wspólnie ubieramy choinkę, dostajemy prezenty, pieczemy pierniki. Jest świąteczny
klimat 
Gabrysia Jarząbek

Dlaczego lubię Święta?
-są prezenty
-jest Mikołaj
-jest ubrana choinka
- spędzamy czas z innymi
-pada śnieg (W tym roku jeszcze nie pada 10.12.19r)
-mogę zrobić prezenty dla bliskich (w tym mojemu kotkowi )
- jest wiele kolorów (pewnie zastanawiacie się jakich ,już tłumaczę
,niektóre domy są oświetlone ,ubrane w kolorowe, reniferki,
mikołaje i oczywiście z kolorowymi światełkami
-że piecze pierniki
Najważniejsze, że są ferie świąteczne, czyli czas wolny. To
wszystko, co opisałam powoduje, że czekam na Święta Bożego
Narodzenia.
Wiktoria Wiśniewska
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Niezwykłe spotkanie z wychowankami Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Zuzeli.
W dniu 10 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyły się po raz 15
Mikołajki zorganizowane dla niepełnosprawnych dzieci z Ośrodka
w Zuzeli.
Przed nami było sporo przygotowań, nasza szkoła bardzo
przykłada się do tego spotkania, chcemy, żeby nasi goście jak
najlepiej spędzili u nas czas. Paczki, jak co roku przygotowują
państwo Małgorzata i Krzysztof Ferenc.
Nad całością czuwała pani Barbara Siwek, Marzena Rolek, Anna
Brzózka i Joanna Sokołowska.
Wolontariusze z klas 4-7 przygotowały część artystyczną i
poczęstunek dla naszych gości.
Na początku dziewczyny z klasy 6c zaprezentowały taniec hip-hop
do obecnego hitu "Dance Monkey", po czym wystąpiła grupa
przedstawiająca skecz. Uczniowie klas młodszych przedstawiły
"Kaczkę Dziwaczkę. Przedstawienie wszystkim się podobało. Nie
mogło zabraknąć piosenek świątecznych. Dziewczyny z klas
starszych zatańczyły twista z oprawą muzyczną piosenki "Let's
twist Again".
Później odwiedzili nas Mikołaje (chłopcy z klasy 6 a-Kuba, Oskar i
Filip) którzy rozdawali dzieciom paczki świąteczne oraz robili sobie
z nimi zdjęcia. Widać było radość tych dzieci z otrzymanych
paczek.
Następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek.
Na koniec całego spotkania, bawiliśmy się z dziećmi, przy muzyce.
Trudno nam było się rozstać, ale wspólnie spędzony czas minął
bardzo szybko.
Zostaliśmy zaproszeni na bal karnawałowy do Ośrodka. Już nie
możemy się doczekać kolejnego wspólnego spotkania.
Julia Szulencka i Wiktoria Jaworska kl. 6b
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                           JASEŁKA
 
W dniu 16 grudnia wszyscy uczniowie wraz z
nauczycielami zebrali się na sali gimnastycznej,
żeby obejrzeć apel zorganizowany z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nasze
szkolne aniołki zarecytowały piękne, świąteczne
wiersze. Następnie jedna z uczennic, która bardzo
ładnie śpiewa, wykonała piosenkę pt. "Kto wie czy
za rogiem". Okazało się, że wszyscy uczniowie
znają tekst i pomogli w odśpiewaniu tego utworu.
Zaśpiewano też inne znane i lubiane kolędy i
piosenki świąteczne. Pokazano także krótkie
przedstawienie, które dotyczyło Maryi i Józefa.
Następnie głos zabrała pani dyrektor, która
poprosiła wszystkich naszych aktorów i
wykonawców o przyjście na scenę i podziękowała
im za piękne przedstawienie. Na koniec
przedstawiciele Rady Rodziców zaprosili na środek
zwycięzców konkursu na ozdobę
bożonarodzeniową. Po wręczeniu upominków
wszyscy rozeszli się do klas. Z pewnością jasełka
rozbudziły w uczniach radosny i przedświąteczny
nastrój. 
Wiktoria Zachura kl. 6b
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               Zbiórka słodyczy i książeczek 
                        dla chorych dzieci
W tym roku wzięliśmy udział w akcji zbiórki
świątecznej dla dzieci z Instytutu Onkologicznego
w Białymstoku. W dniach od 10 do 13 grudnia po
naszej szkole wędrowało pudełko, do którego było
można przynieść i włożyć słodycze lub
kolorowanki. Nam się zdaje, że to tylko czekoladka
lub kolorowanka, ale dla chorych dzieci to jest coś
więcej, co wywołuje na ich twarzach uśmiech,
ponieważ nawet nie wiadomo czy niektóre z nich
wyjdą ze szpitala na Święta Bożego Narodzenia. Im
więcej słodyczy się pojawiało tym bardziej się
cieszyliśmy, że worek Mikołaja będzie większy.
Ponieważ to jest coś dobrego dla innych a my
mamy satysfakcję, że to dzięki nam. Dnia 13
grudnia przyjechała Kasia, która jest absolwentką
naszej szkoły a teraz jest wolontariuszem w
fundacji "Dr Clown". Drugi rok, dzięki jej inicjatywie
współpracujemy z fundacją, która przynosi radość
do szpitali, domów dziecka i domu seniora. Te
słodycze, kolorowanki oraz kartki, które
napisaliśmy, Kasia wraz z innymi wolontariuszami
dostarczy chorym dzieciom. 
Julia Brzózka kl. 6b
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                                         Magiczne Święta
Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas.  

W Polsce obchodzimy ten dzień 24 grudnia.Ulice przebierają się w
magiczne stroje. Poprzedzone są adwentem, jest to okres
chrześcijański obchodzony w kościołach. Narodzenie Pańskie
upamiętnia narodziny Jezusa. Święta Bożego Narodzenia
powinniśmy spędzać ze swoją rodziną i bliskimi. Jest to magiczny
dzień ponieważ występuje raz w roku. Odpowiednia kolejność
wydarzeń jest bardzo ważna.
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia:

1. ubieranie choinki
2. dodatkowe nakrycie dla nieoczekiwanego gościa nikt nie

powinien w tym dniu być sam
3. sianko pod obrusem
4. 12 potraw na stole wigilijnym
5. oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę
6. czytanie Pisma Świętego
7. dzielenie się opłatkiem
8. wspólny posiłek
9. otwieranie prezentów

10. śpiewanie kolęd
11. uczestniczenie w pasterce
Wszystkie tradycje wigilijne przypominają nam o wieczorze sprzed
ponad dwóch tysięcy lat. Ta tradycja jest utrzymywana do dziś.
Kinga Staniaszek
Oliwia Zawisza VIa
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A tutaj umieszczam jeszcze życzenia :-)
Jakub Dziewulski
Z okazji Świąt
Złość idzie w kąt
I dobro powraca do naszych Serc.
Dzielimy się opłatkiem
z ciocią, wujaszkiem,
z babcią i dziadkiem,
z mamą i tatkiem,
z siostrą i bratkiem.
Owcy i krowa,
muczy obok żłoba,
z Jezuleńkiem małym,
co Świat oczyścił cały.
Są myśli o bliskich,
miłość przy Nas wszystkich.
Miłe wszystko to,
więc życzę Wesołych Świąt!     
,,Z okazji Świąt"
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