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Magia Świąt

Wigilia

18 grudnia odbyły
się szkolne
Jasełka  dla klas I-
III. Siostra
Lucencja
przygotowała je
razem z klasą IIIa.
Po kilku próbach
dzieci wystąpiły na
scenie. Dekoracje
były fantastyczne.
Wszyscy byli
pięknie
poprzebierani.
Uczniowie
pokazywali historię

narodzin
Dzieciątka Jezusa.
Na scenie była
Maryja, Józef i
trzej królowie. Na
zakończenie dzieci
pięknie zaśpiewały
kolędy i pastorałki.
Widzowie byli
wzruszeni, widząc
ile serca te dzieci
włożyły w
przedstawienie.
Grały bardzo
realistycznie.

Same
przygotowały
swoje stroje.
Jasełka bardzo się
wszystkim
spodobały.
Gratulujemy
siostrze Lucencji,
oraz naszym
kolegom i
koleżankom.
Wypadliście
świetnie i myślimy,
że i my
moglibyśmy się od
was wiele
nauczyć.

             

.

.

Jasełka

"Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem."
Konstanty Ildefons Gałczyński

Wigilia ma
magiczną moc,
I chodź na dworze
zapada noc,
Wszyscy na
pierwszą gwiazdkę
czekają,
Całe rodziny w
niebo spoglądają,
A gdy już
gwiazdka zaświeci,
Cieszą się
wszyscy
a najbardziej
dzieci.
Na niebie

pierwsza już
gwiazdka świeci,
przy stole siedzą
dorośli i dzieci.
To znak, że na
Wigilię już czas.
I radość ogarnia
wszystkich nas.
Każdy już trzyma
opłatek.
Więc życzeń
będzie dostatek. 
Dawid D.

Pasterka
Choinka
Wigilia
Kolędy
Sianko pod
obrusem
Potrawy
Prezenty
Mikołaj
Opłatek
Boże
Narodzenie
Mikołaj
Świeca
Apostołowie

.
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Święta pachnące choinką

Zwyczaje bożonarodzeniowe mają swoją
wieloletnią tradycję i głęboko ukryte znaczenie.
Tradycje bożonarodzeniowe -  wigilijne w Polsce to
m.in. śpiewanie kolęd, wkładanie sianka pod obrus,
przygotowanie 12 potraw, dodatkowe nakrycie,
choinka. 
Zgodnie ze zwyczajami bożonarodzeniowymi
wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa, którą na
wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki
powierza się dzieciom.Wigilijny wieczór kończy się
odprawianą o północy pasterką. Według tradycji
jest to msza upamiętniająca przybycie do Betlejem
pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd
nowonarodzonemu Chrystusowi.                               
                                    M.Sosnówka

.

Choinka w kącie dumnie stoi, 
Rodzina się dwoi i troi.
Prezenty pod nią układa,
I bardzo z tego jest rada,
Lubią te małe przyjemności,
Kochają ten dom pełen gości.
                                       D.Dzięgielewski

Choinka jest to ozdobione drzewko
świerku lub jodły, może być naturalne
lub sztuczne, będące nieodłączną
ozdobą w czasie świąt Bożego
Narodzenia.

.
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Najładniejsza szopka ...

.

Po Wigilii całe rodziny idą do kościoła
na Pasterkę. Wszyscy uśmiechnięci i
zadowoleni. W kościele każdy pochodzi
do szopki bożonarodzeniowej, aby
przywitać dzieciątko. Nawet dzieci tej
nocy są wzruszone i z ciekawością
oglądają Jezusa, Maryję, Józefa i
zwierzątka. Podziwiają również Trzech
Króli.   J.Jaworek

.

Szkolny Konkurs na Najładniejszą szopkę bożonarodzeniową.
Kategoria klasy IV-V:
1 miejsce Patryk Kurdyła kl. V B
2 miejsce Oliwier Kulik kl. IV B
3 miejsce Julia Bobryk kl. IV B
Wyróżnienia: Kinga Młynarska V B, Flis Jakub IV B
Kategoria klasy VI:
1 miejsce Jagoda Rostek kl. VI C
2 miejsce Dawid Dzięgielewski kl. VI A
3 miejsce Piotr Flis kl. VI C
Red.

Święta to czas dla bliskich. Zapominamy w te dni o
pracy i staramy się wzmocnić więzi rodzinne. W
Boże Narodzenie zgodnie z tradycją idziemy do
kościoła. Po powrocie mama podaje świąteczny
obiad. Po krótkim odpoczynku idziemy na rodzinny
spacer. Ulice są pięknie przystrojone i wszędzie
migają kolorowe światła . Wszyscy są szczęśliwi i
widać jak się kochają
Święta to piękny czas. Całe rodziny się
spotykają. Zasiadają przy zastawionym stole i
łamią się opłatkiem. Bliscy przyjeżdżają z całego
świata, aby razem usiąść przy wigilijnym stole.
Jest to polska piękna tradycja, którą
powinniśmy przekazywać z pokolenia na
pokolenie. red.
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Nowy Rok

Tu petardy tam wystrzały ale Nowy Rok
witamy. Wszyscy cieszą się dokoła. I
zabawa jest wesoła. Wtem biegnie
piesek ile sił, on też na ulicy był. Jest
tak bardzo przerażony, wpada w krzaki
jak szalony. A tam inne zwierzęta stoją.
Całe drżą, bardzo się boją, bo dla
stworzeń ta zabawa nie jest wcale taka
ciekawa. Psie serduszko pęknąć może,
jak mu człowiek nie pomorze. Więc
pomyślmy choć czasami,  gdy rzucamy
petardami. Bo dla zwierząt te wystrzały
często smutny koniec miały.
                                                               J.Jaworek 

.

Stoi piesek koło domu, 
Nie zaszczeka dziś nikomu. 
Ludzie w domu sobie siedzą i
wspaniałe potrawy jedzą. 
Nagle drzwi się otrzymały, bo
zamknięte wcześniej były. 
Asia pieska na ręce wzięła i mocno tulić
do siebie zaczęła, 
Dzisiaj wigilię przyjacielu mamy i ciebie
na nią również zapraszamy.

W Nowy Rok każdy składa życzenia,
Nasze życie co roku się zmienia.
Każdy przecież dobrze pamięta, że
mijają kolejne święta.
Pozostaje smak placka z jabłkami.
I super keksu z jabłkami.
                                                   D.Dzięgielewski

.
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Warsztaty

Świąteczne klimaty

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą poczuć
świąteczną atmosferę. Przy wejściu do budynku
przypominają o niej białe śnieżynki i kolorowe
światełka na oknach. Wszystkie tablice
ekspozycyjne na korytarzach zostały pięknie
ozdobione świątecznymi dekoracjami. Sale
lekcyjne, świetlica i biblioteka również przybrały
odświętny wygląd. Wszyscy uczniowie obejrzeli
jasełka i złożyli sobie życzenia podczas klasowych
wigilii. red.

.

Boże Narodzenie to magiczny czas, do którego
należy się przygotować. 19.12.2019 r.
przygotowania rozpoczęli uczniowie klasy I c,
którzy wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach
otwartych „Świąteczne warsztaty
bożonarodzeniowe”. Wstępem do zajęć było krótkie
omówienie tradycji bożonarodzeniowych oraz
prezentacja tego, co powinno znaleźć się na
wigilijnym stole. Podczas warsztatów dzieci
własnoręcznie ozdabiały pierniczki, wykonały
świąteczne stroiki z naturalnych materiałów i aniołki
z papieru. Warsztaty miały być zachętą dla
rodziców do spędzenia czasu z dziećmi w
kreatywny sposób, jak również wskazówką do
tworzenia własnoręcznych ozdób, ciasteczek czy
stroików. Z pewnością powstałe kompozycje
stanowiły pachnącą ozdobę stołu, a może stały się
oryginalnym prezentem. red.M.M.
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