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                           ZABAWA CHOINKOWA 2020

W NUMERZE:    Dnia 11.01.2020 r. w Szkole Podstawowej w Czernięcinie
odbyła się choinka szkolna. Zabawa rozpoczęła się o godzinie
14.00. Organizatorem imprezy była klasa 4. Rodzice
czwartoklasistów zajęli się kiermaszem, na którym można było
kupić tosty, napoje i trochę słodkości. Ósma klasa była
odpowiedzialna za muzykę i zabawy dla najmłodszych. Wszyscy
świetnie się bawili i tańców nie było końca. 
   Po godzinie 17.00 odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj, który
wręczył nam prezenty w postaci słodyczy. Następnie odbył się
poczęstunek dla wszystkich klas. Zabawa trwała w najlepsze do
godziny 21.00. 
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Moim zdaniem...

    Postanowienia noworoczne - kto z nas ich nie miał albo może ma z nastaniem tego roku? Zauważyłam, że
postanowieniami noworoczne zakładają sobie zazwyczaj dorośli, my dzieci jakoś nie widzimy takiej potrzeby,
ale czy to dobrze to się okaże w przyszłości. Być może będąc już dorosłymi ludźmi również będziemy wchodzić
w każdy nowy rok z jakimś nowym postanowienieniem… Tylko jakie to ma znaczenie czy zmienimy coś od 1
stycznia czy od 15 maja na przykład? W mojej ocenie żadna! 
    Do każdej zmiany czy chociażby nawyków takich zwykłych codziennych czy ważnych zmian "życiowych"
trzeba podejść odpowiedzialnie i czas roku w którym to zrobimy nie ma znaczenia. Jeżeli chcemy to zrobić to
zaczniemy działać jak tylko podejmiemy decyzję o zmianie. A być może w postanowieniach akurat
noworocznych chodzi o swojego rodzaju prestiż z tym związany? W radio, w telewizji i na różnych portalach
reklamy przepełnione są zmianami od pierwszego, czy przypadkiem nie ulegamy tej presji i żeby być trendy i
ogłaszamy wszem i wobec jakie zmiany "życiowe" wprowadzimy z nowym rokiem? Mijają miesiące i z upływem
czasu cichnie ogólny rozgłos a wraz z nim większość postanowień... Dochodzimy do kolejnego Nowego Roku i
czy znowu coś będziemy sobie obiecywać...? Cieszę się że nie mam takiej potrzeby a przynajmniej na razie nie
i zanim przyjdzie kolejny Nowy Rok mam nadzieję że będzie jak z początkiem tego roku.

Patka Krzyszczak

A.Dz. Grafika z programu CANVA



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 9 01/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Szkolne Newsy

                            Turobińskie kolędowanie

    W piątek 10 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie w szkole w Turobinie. Wójt Gminy oraz Gminna
Biblioteka Publiczna zaprosili szkoły należące do tej gminy, a także panie z kół gospodyń wiejskich.   
Na rozpoczęcie pan wójt Andrzej Kozina przywitał wszystkich zebranych gości, a następnie wszyscy powstali i
odśpiewaliśmy piękną kolędę „W śród nocnej ciszy”. 
    Po oficjalnym rozpoczęciu zaczęły się występy poszczególnych grup. Panie z koła gospodyń wiejskich z
Czernięcina Głównego jako pierwsze zaśpiewały dwie kolędy, a Kapela Turobińska uświetniała ich występ
przygrywając im na instrumentach. Następni uczestnicy to także panie z koła gospodyń z Guzówki -Kolonii,
które nie tylko zachwycały nie tylko pięknym śpiewem, ale także strojem.  I w reszcie my czyli uczniowie szkoły
w Czernięcinie Głównym. Brawa należą się przede wszystkim maluchom, bo to oni reprezentowali naszą
szkołę i odśpiewali kolędę „Był Pastuszek Bosy” a także naszej młodszej koleżance z klasy pierwszej - Nikoli
Snopek,  która zagrała kolędę na skrzypcach.
    Uczennice szkoły w Turobinie równie pięknie zaśpiewały „ Skrzypi Wóz” pod kierunkiem pana Andrzeja
Snopka. Byli też uczniowie szkoły muzycznej Maestro którzy grali kolędy na gitarach min: „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Ksiądz Zbigniew Zarzeczny zaśpiewał pastorałkę „ Oj Maluśki Maluśki”,  a wspomagał go zespół Die
Cantare ze szkoły w Turobinie. Na zakończenie kolędowania wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę „Bóg się
rodzi”.  Zarówno  utwory jak i melodia bardzo słuchaczom się podobała. Można to było wywnioskować z
niekończących się oklasków. Nie zabrakło także zastawionego tradycyjnie stołu wigilijnego. Wszyscy zebrani
byli bardzo zadowoleni i myślę że za rok w takim kolędowaniu  weźmie udział jeszcze większa liczba
uczestników.

  Martyna Brodaczewska
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             Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem

     Dzień przed feriami odwiedzili naszą szkołę policjanci.
Wizyta policji, uświadomiła nam, że należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa nawet wtedy, gdy nie ma
śniegu. Na spotkaniu grupowym zebrały się klasy 4-7 i z chęcią słuchały tego co policja miała do przekazania.
Pozostali uczniowie oraz młodsze dzieci uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszami w klasach.
     Należy pamiętać przede wszystkim, by być widocznym na drodze! Mieć kamizelki, opaski odblaskowe.
Goście przypominali również o tym, by gdy będzie śnieg i będzie możliwość jazdy na sankach nie podczepiać
się do żadnych maszyn, co nie dla wszystkich było oczywiste. Niektórzy nie zdawali sobie z tego wcześniej
sprawy i pan wyjaśnił jakie to jest niebezpieczne. Młodsi zostali pouczeni o zachowaniu ograniczonego zaufania
do nieznajomych i nie otwieraniu drzwi obcym osobom.
     Takie akcje są bardzo ważne, bo o bezpieczeństwie powinniśmy pamiętać zawsze!

Maja Derkacz

A.B.

Udanego wypoczynku, kreatywnego wykorzystania
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