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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. Świąteczne dni
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. Ten magiczny dzień
występuje raz w roku a odpowiednia kolejność
wydarzeń jest bardzo ważna.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia:
ubieranie choinki,
dodatkowe nakrycie dla nieoczekiwanego
gościa nikt nie powinien w tym dniu być sam,
sianko pod obrusem,
12 potraw na stole wigilijnym,
oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę,
czytanie Pisma Świętego,
dzielenie się opłatkiem,
wspólny posiłek,
otwieranie prezentów,
śpiewanie kolęd,
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

Co myślą dzieci o Świętach?
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

Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia,
ponieważ spędzam ten czas z rodziną,
wspólnie ubieramy choinkę, dostajemy
prezenty, pieczemy pierniki. Jest
świąteczny klimat.
Gabrysia Jarząbek, kl.4b

Dlaczego lubię Święta?
- są prezenty, jest Mikołaj, jest
ubrana choinka, spędzamy czas z
innymi, pada śnieg, 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 i Mikołaje,  
- że się piecze pierniki.
Najważniejsze, że są ferie
świąteczne, czyli czas wolny. To
wszystko, co opisałam powoduje,
że czekam na Święta Bożego
Narodzenia.
Wiktoria Wiśniewska, kl. 4b
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Świąteczny
Kiermasz

W naszej szkole odbył się
kiermasz świąteczny, połączony
z Gminnym Wieczorem
Wigilijnym. Na uroczystości
gościły takie osoby jak: wójt
gminy, zespoły muzyczne,
nauczyciele oraz osoby, które
pragnęły przyjść posłuchać
pięknie śpiewanych kolęd i
kupić na święta piękne ozdoby i
stroiki wykonane przez uczniów
i rodziców.
Organizatorem kiermaszu był
Klub Wolontariatu oraz Rada
Rodziców naszej szkoły.
W pracę przy kiermaszu
zaangażowali się nie tylko
uczniowie, ale również rodzice
i nauczyciele.
Ten kiermasz trwał ok. 3 dni.
Udało się sprzedać prawie
wszystkie ozdoby. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na
wyjazdy i imprezy dla dzieci. 
Julia kl. VIb
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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 wydaje, 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". Już drugi
rok, 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

.

Zbiórka słodyczy i książeczek dla chorych dzieci
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