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Na zbliżające się Święta
składam złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaś
rok niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.  

Jasio mówi do
mamy:
- Mamusiu,
chciałbym ci coś
ofiarować pod
choinkę.
- Nie trzeba,
syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić
przyjemność, to
popraw swoją
jedynkę z
matematyki.
- Za późno,
mamusiu. Kupiłem
ci już perfumy.

* * * 

Przed świętami św.
Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy.

Jasio po
otrzymaniu jednego
z nich mówi:
- Święty Mikołaju,
dziękuję ci za
prezent.
- Głupstwo -
odpowiada święty
Mikołaj. - Nie masz
mi za co
dziękować.
- Wiem, ale mama
mi kazała.

* * * 

Przedszkolak pyta
kolegę:
- Co dostałeś na
gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze

prezenty!
- To super prezent!
Dzięki niej
zarabiam
codziennie
złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje,
żebym przestał
trąbić!
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Kolendy i pastorałki trochę zapomniane

Mędrcy świata,
monarchowie 
1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej
Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to
smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

Pierwsza
gwiazda 
1. Gdy pierwsza gwiazda niebo
rozjaśni
Powrócę wtedy w mej
wyobraźni
Do tej jedynej nocy na świecie
Co dała Światłość, Boże
Dziecię,
Do tej jedynej nocy na świecie
Co dała Światłość, Boże
Dziecię.
2. Ludzie błądzili nie znając
Boga,
Ciągle pytali:Gdzie Boża droga?
Światłość, co wyszła z Bożej
mądrości,
Drogę wskazała, drogę miłości,
Światłość, co wyszła z Bożej
mądrości
Drogę wskazała, drogę miłości.
3. Gdy służę ludziom w serca
pokorze,
Odnajdę Ciebie, Zbawco, mój
Boże.
I gdy po waśniach z kimś się
pogodzę,
Gwiazdę zobaczę na mojej
drodze,
I gdy po waśniach z kimś się
pogodzę,
Gwiazdę zobaczę na mojej
drodze.

Świeć
gwiazdeczko
świeć 
1. Zaprowadź mnie, prosto do
Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg
narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę
spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała
świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
2. Narodził się, Bóg stąpił na
Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała
świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
3. Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała
świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
Zaprowadź mnie, prosto do
Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg
narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę
spóźnić się x2
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Aktualności

Dzień Misia!
25 listopada w naszej szkole był
obchodzony Światowy dzień
pluszowego misia. Tego dnia
uczniowie przyszli do szkoły ze
swoimi milusińskimi. Na
lekcjach dzieci opowiadały o
swoich pluszakach, słuchały
opowieści o książkowych
bohaterach. Chętnie
uczestniczyli w zajęciach
związanych z tymi ukochanymi
misiami.

Matmomania
na podium w
konkursie
ogólnopolskim!
Młodzi redaktorzy ze Szkoły
Podstawowej nr 17 w Tychach
zajęli III miejsce w
ogólnopolskim konkursie
„Wyzwanie Juniorlab
WARSZTAT PRACY
DZIENNIKARZA”. Zadanie
polegało na stworzeniu
reportażu interaktywnego na
temat “Ocalić od zapomnienia”.
Uczestnicy projektu szkolnego
pod nazwą Matmomania wybrali
motyw przewodni „I powstanie
śląskie w Tychach i w
okolicach”. Konkurs był
realizowany w ramach
ogólnopolskiego projektu Junior
Media.

Wycieczka do
Kopalni Srebra
w Tarnowskich
Górach
Uczniowie klasy 2 b i 2 c
odwiedzili Kopalnię Srebra w
Tarnowskich Górach.
Uczniowie mieli okazję poznać
historię kopalni. Dowiedzieli się
wielu ciekawych rzeczy na
temat pracy górników, którzy w
bardzo ciężkich warunkach
poszukiwali srebra pod ziemią.
Dzieci dzielnie spacerowały
wąskimi korytarzami, podziwiały
szyby kopalniane, płynęły
łodziami. Spotkały również
niezwykłą postać - Skarbnika.
Skarbnik to dobry duch kopalni,
opowiedział dzieciom legendę i
rozdał prezenty niespodzianki.
To była naprawdę udana
wycieczka!
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Tradycje świąteczne w Polsce W przedświątecznym
nastroju w Domu

Pomocy Społecznej św.
Anna

Uczennice i uczniowie klasy 3 a
wraz z wychowawczynią Panią
Aliną Cichocką i Panią
katechetką Moniką Piwowarską
udali się do DPS św. Anna w
Tychach. Dzieci  wraz z
pensjonariuszami ośrodka i
starszymi koleżankami wzięły
udział we wspólnym
kolędowaniu. Następnie udały
się do kuchni, gdzie czekały już
na nie upieczone pierniki.
Naszym zadaniem było ich
udekorowanie. Użyliśmy lukru i
wszelkiego rodzaju sypkich i
kolorowych słodkości. Gotowe
pierniki spoczęły na tacy.
Pierniki zostały zapakowane w
celofan i sprzedane na
kiermaszu.
Serdecznie dziękujemy Pani
Annie Radwańskiej - Buli za
zaproszenie do ośrodka i
przygotowanie ciekawych
kulinarnych zajęć. 

Pierwsza Gwiazdka - jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której
pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze,
Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. 

Sianko wigilijne - kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy
którym będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście
miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano.

Choinka - ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś
były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj
przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby sosnowego drzewka,
przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby
choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na
jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. 

Kolędy - zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które
opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – calendae,
co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. 

Prezenty - najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś
to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj
był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, dziś, za Lutrem
przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa. 

Stajenka - w niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych.
Jesteśmy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w której dobro
przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a więc i do nas,
zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam
nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas!

Pasterka - tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia.
Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej
razem z najbliższymi. jest najważniejszym momentem w czasie Świąt
Bożego Narodzenia.
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