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Szkoła Podstawowa im.
Szymona Szymonowicza w
Czernięcinie
Czernięcin Główny 159
23-465, Turobin

Numer 8 01/20

ZAPROSZENIE NA ZABAWĘ CHOINKOWĄ

       W NUMERZE:    Szkoła Podstawowa w Czernięcinie zaprasza rodziców i dzieci
na zabawę choinkową, która odbędzie się dnia 11.01.2020 r.

    Zabawa rozpoczyna się od godziny 14:00. Około godziny
17:00 odwiedzi nas Święty Mikołaj. Rodzice dla każdej z klasy
zapewnili poczęstunek. Będą to smaczne kanapki, tosty oraz
picie. Nie zabraknie słodkości, które można będzie zakupić w
ramach kiermaszu. 
    Rozkręceniem zabawy choinkowej zajmie się samorząd
uczniowski, który jest także odpowiedzialny za muzykę i
zorganizowanie zabaw dla najmłodszych. Po wizycie św.
Mikołaja  zostają uczniowie klas IV-XIII którzy zadeklarowali się
świetnie bawić do godziny 21:00.

    Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i gości.
 

  Martyna Brodaczewska
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ŚWIĄTECZNE EKONAWYKI – nie tylko od święta

Już po świętach, ale myślę
że kilka podstawowych rad o
których napisałam poniżej
można wykorzystać nie tylko
przed świętami Bożego
Narodzenia. Świętować w
stylu „eko” można cały rok! 

    Porządki, te codzienne i przedświąteczne- to właśnie podczas nich wyrzucamy mnóstwo rzeczy, które są
zbędne. Należy przy tym pamiętać o prawidłowej segregacji, tak aby w domu był porządek, ale i nasze
środowisko również nie zostało zaśmiecone. Przeglądając ubrania wiele z nich jest już naprawdę zbędne- nie
wyrzucaj! Jest tylu ludzi, którzy ich potrzebują i będą im służyć. Zabawki które chcesz wyrzucić do kosza a są
jeszcze w bardzo dobrym stanie, dla Ciebie to jest zbędny śmieć ale są dzieci które nawet nie marzyły o takich
bo ich nie mają. Zrób im prezent, dla takiego malucha to radość nie do opisania.
    Święta kojarzą nam się z domem czystym i pachnącym. Ale czy do tego potrzebna nam jest „chemia” która
nie dość że jest droga to jeszcze szkodliwa i trująca. Mamy w domach mnóstwo art. Spożywczych, które równie
dobrze wyczyszczą nam łazienkę czy kuchnię za bardzo małe pieniądze. Soda+ocet naprawdę potrafią
zdziałać cuda, nawet kwasek cytrynowy jest pomocny, a sądzę że każdy go w swojej kuchni posiada.
    Wybierając się na zakupy należy już wiedzieć jakie dania będą przygotowywane, aby zaplanować dokładnie
czego potrzebujemy. Zabierajmy ze sobą torby papierowe, lub bawełniane. Zmniejszy to koszt a zarazem
ograniczy plastik, który za chwile i tak wylądowałby w śmietniku. Kupuj tyle ile potrzebujesz a nie na zaś bo się
zepsuje. Robimy mnóstwo jedzenia na święta nie myśląc że to tylko 2 dni. I mówi się „nie ruszaj to na święta” a
później „jedz bo się zmarnuje” no właśnie niech się nie marnuje. Jest wielu głodnych czy potrzebujących, którzy
chętnie przyjmą jedzenie. Są różnego rodzaju akcje gdzie zbierają jedzenie. Nie bójmy się pomagajmy!
    Jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych potraw na stole to karp którego zabijamy tłumacząc wszystkim że
taki zwyczaj. Ale czy tak naprawdę nie można zastąpić go inną potrawą? Czekając na Narodzenie Pana
Jezusa, odbieramy życie zwierzętom. Święta to czas miłości nie tylko ludzi ale wszystkich istot żywych.
    Ważnym elementem są prezenty na które wszyscy czekają. Nie pakujmy ich w drogie kolorowe torby, które
za chwilę wylądują w koszu. Aby efektownie wyglądał zapakuj go w papier i obwiąż materiałową wstążką którą
jeszcze można wielokrotnie wykorzystać, ale samo opakowanie nie wystarczy. Niech to będzie prezent
przemyślany a najlepiej własnoręcznie zrobiony. To ma być miły gest, a nie wydawanie mnóstwa pieniędzy!
    Tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest choinka. U większości jest sztuczna. Dlaczego? bo się nie sypie, bo
jest wygodniej. Ale plastik przystrojony plastikowymi łańcuchami i bombkami to jest to co wam się podoba? U
mnie jest żywa w doniczce z czego bardzo się cieszę bo zapach unosi się w całym pokoju i mimo że ma kilka
dekoracji plastikowych to większość z nich jest wykonana własnoręcznie. Dobrze pielęgnując nasze drzewko,
będzie służyło nam kolejne lata zdobiąc nasz ogród. A co za tym idzie miłe wspomnienia.

Martyna Brodaczewska

Stroik z jemiołą Fot. A.B.
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    W naszej szkole tradycją jest wystawianie jasełek. Przed świętami Bożego Narodzenia także w tym roku
mogliśmy je obejrzeć. Przedstawienie o narodzeniu Jezusa w tym roku przygotowywały grupy przedszkolne.
Panie miały dużo ciężkiej pracy, ponieważ mali artyści – jak wiadomo są bardzo wymagający.  W tym roku
przedszkolaków wspierała także grupka dzieci które śpiewały kolędy. Były to cztery dziewczynki, chłopiec z
klasy pierwszej i byłam również ja dziewczyna z klasy piątej.
    Jasełka minęły bardzo szybko w miłej atmosferze. Po wspólnym kolędowaniu podzieliliśmy się opłatkiem. Po
jasełkach i podzieleniu się opłatkiem dzieci poszły zjeść obiad. Lekcje były tylko do godziny 12:00! Każdego ta
informacja ucieszyła, więc wszyscy pożegnaliśmy się składając ponownie życzenia i czekając na ten niezwykły
czas świąt Bożego Narodzenia.

   Maja Derkacz

                                           Jasełka 

Mali artyści Fot. M.A.
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                           Konkurs rozstrzygnięty

Dekoracje klasy I

    Konkurs na najpiękniejszą świąteczną dekorację
klasy rozstrzygnięty!
    Do konkursu klasy przygotowywały się długo i
czekały równie długo na wyniki. W salach pojawiło się
mnóstwo ręcznie robionych dekoracji. Wyniki ukazały
się nie 17 lecz 19 grudnia.
    Pierwsze miejsce zajęły równocześnie dwie klasy, a
mianowicie klasa trzecia i siódma. Drugie miejsce
przypadło klasie piątej, natomiast na trzecim miejscu
uplasowała się klasa pierwsza. Obie grupy
przedszkolne otrzymały wyróżnienia.
   W nagrodę za swoją ,,ciężką” pracę klasy otrzymały
słodkości dla każdego ucznia oraz kalendarz na rok
2020.                                                    Maja Derkacz

Fot.A.B.


