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Wszyscy uczniowie w naszej szkole w okresie
świątecznym   chcą   uczyć   się   w    pięknie
przystrojonych,   przytulnych,   świątecznych
pomieszczeniach. Co roku klasy starają się jak
najlepiej   udekorować    swoje    klasy,    m.in.
poprzez  ubieranie  choinki,  przygotowywanie
świątecznych plakatów czy wieszanie bombek
i  łańcuchów  na  ścianach  lub  nad  drzwiami.
Dekoracje   nadają   wspaniałego   nastroju   i
każdy    wie,    że    niedługo    nadejdą    długo
                 wyczekiwane ŚWIĘTA!❄�



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 53 01/2020 | Strona 2  

www.juniormedia.plZlepek

           
          KLASOWE WIGILIE

         JAK OBCHODZILIŚMY           
                  MIKOŁAJKI 

Chyba każdy z nas lubi Mikołajki, bo kto nie lubi dostawać prezentów?
To święto od lat obchodziliśmy w naszych zespołach klasowych tradycyjnie,
przygotowując sobie paczki.  Na białych karteczkach wpisywaliśmy swoje
imiona i nazwiska, potem następowało losowanie. Temu, którego nazwisko
wylosowaliśmy, przygotowywaliśmy paczkę za określoną wcześniej kwotę.
Paczki wręczaliśmy sobie często podczas klasowych wigilii. Niektórym
klasom prezenty przygotowywali rodzice, by wszystko było sprawiedliwie i
nikt nie miał pretensji do nikogo. Ale czy na tym ma polegać zabawa?
Przecież największą frajdą jest otrzymanie prezentu - niespodzianki.
Dzięki takim podarunkom dowiadujemy się, co nasi koledzy i koleżanki
naprawdę o nas wiedzą, czy znają nasze gusty.
W tym roku kilka klas postanowiło Mikołajki spędzić bardziej aktywnie niż
tradycyjnie. Otóż niektórzy, zamiast przygotowywać sobie prezenty, wybrali
się do Legnicy do Jump Heaven. Cóż to takiego? To wspaniały park
trampolin, w którym można aktywnie spędzić czas.
 Dziewczyny  z IV c nauczyły się wielu ciekawych figur aktrobatycznych,
które wydawały im się wcześniej niemożliwymi do wykonania.
Czy w ten sposób warto spędzać czas? Na pewno tak, bo tak naprawdę na
co dzień nie mamy za wiele ruchu, szczególnie zimą.
A czy aż tak zmieniać tradycje - zamiast paczki pełnej cukierków - ruch.
To już temat na inne rozważania.            
REDAKCJA

 

Wigilie klasowe wyglądają różnie w każdej szkole i klasie. Jedni
uczniowie organizują je na słodko z ciastami, ciastkami i owocami.
Drudzy lepią pierogi, aby później wspólnie z klasą je zjeść, na
klasowych wigilijnych stołach pojawiają się: barszcz i sałatki. 
Takim przykładem była Wigilia w naszej klasie. 
Jesteśmy ze sobą już ostatni rok i chcieliśmy mieć najlepszą
Wigilię jaką można sobie wymarzyć. Każdy z nas przygotował coś
od siebie i stworzyliśmy piękny, pełen smakołyków stół. Później
wręczyliśmy sobie nawzajem paczki świąteczne. Mimo wszystkich
smakołyków, myślę, że i tak najważniejsza była atmosfera i
wspólnie spędzony czas. 
Oczywiście, jak w każdą Wigilię nie mogło zabraknąć kolędowania
i dzielenia się opłatkiem. Jak wiadomo wszystkie życzenia były
banalne typu "wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia" itp.
Ale i tak po każdym takim słowie robiło się miło i ciepło na sercu. 

                                                                          Zuzanna i Debora

Tradycyjnie w VI b
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        KONKURS NA OZDOBY
        BOŻONARODZENIOWE
                                            

         Z KOLĘDĄ W STOLCY
           DOLNEGO ŚLĄSKA

Dnia 19 grudnia 2019 roku odbyło się wręczenie nagród za
konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe. Drobne upominki i
dyplomy wręczyła pani dyrektor Beata Miller-Kornicka. W
konkursie brali udział uczniowie z klas I-VI. Łącznie
pierwsze miejsce zajęło 8 osób, drugie miejsce-15 osób, a
trzecie miejsce - 8 osób. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie
i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.                                    
          
                                              �

Ola Wolska

chór Allegro

Jak co roku od kilkunastu lat razem z chórem szkolnym Allegro i zespołem 
odwiedziliśmy Wrocław z kolędą. Stało się to już tradycją.
Odwiedziliśmy Kuratorium Oświaty oraz Wojewodę i pracowników
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawitaliśmy z wesołymi i
radosnymi pastorałkami, ale znalazły się też piękne kolędy, które  odegrano
na różnych  instrumentach,
tj. : trąbce, keyboardzie, ksylofonie oraz skrzypcach. 
 W urzędzie zawsze panuje  miła atmosfera, a ja najbardziej lubię moment,
gdy wszyscy razem śpiewamy piękne, polskie kolędy. 
Nigdy też nie wychodzimy z pustymi rękami. 
Co roku dostajemy przepiękne prezenty, takie jak : słodycze, ozdoby
świąteczne oraz super gadżety z Dolnego Śląska.
Gdy patrzę na ludzi z pozycji chórzystki, wydaje mi się, że sprawiamy im
radość naszym kolędowaniem.
 Niestety, ale tegoroczne kolędowanie było moim ostatnim. Bardzo mi
szkoda, że najlepsze kolędowanie jest już za mną, chociaż w głębi duszy
mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miała przyjemność rozmawiać z
tymi wspaniałymi ludźmi. 
Jestem bardzo wdzięczna 
(tak jak chyba cały chór)  p.Zenonowi Chmielewskiemu za tak ogromne
wyróżnienie i możliwość wyjazdu do Wrocławia przez pięć lat.

                                                                                   Julia Krakowska
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Świątecznaatmosfera wnaszej szkole.�❄️
Dzięki naszemu gronu pedagogicznemu w naszej szkole w grudniu już było
czuć święta drzwiami i oknami. W naszej szkole na korytarzu na pierwszym
piętrze pojawiła się piękna, kolorowa choinka, która była głównym
elementem atmosfery świątecznej. Na korytarzu były również wystawy z
kartkami świątecznymi oraz piękne girlandy papierowe wiszące na
szkolnych korytarzach. Lecz w moim odczuciu najbardziej świątecznym
przedmiotem na korytarzu był mały telewizor, który przez wszystkie lekcje
oraz przerwy odtwarzał świąteczne piosenki. Bardzo przyjemnie tańczyło
się do tych piosenek. Nie tylko na korytarzu było świątecznie, ale w
naszych klasach były również ozdoby, takie jak : lampki, bombki oraz
papierowe łańcuchy świąteczne.
hh

        Świąteczne ciężarówki 

Charakterystycznym elementem świąt Bożego Narodzenia są dobrze
nam znane świąteczne ciężarówki coca-coli. Na początku pojawiły się
w telewizji wraz z świąteczną reklamą. Od razu wzbudziły wielkie
zainteresowanie, lecz można było je podziwiać tylko wizualnie. Po
odniesieniu takiego sukcesu w 1995r. coca-cola zawarła współprac z
Industrial Light and Magic, która współtworzyła filmy z Uniwersum
Star Wars i powiększyła swoją flotę o jeżdżące po świecie ciężarówki,
które szybko stały się symbolem świąt. W czasie corocznych świąt
można spotkać te ciężarówki, podczas gdy odwiedzają rozmaite
miasta na całym świecie.
                                                                          Jakub i Olivier
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