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            Mikołaju, Mikołaju, gdzie ty jesteś, gdzie? 

My już o prezenty prosimy,
my byliśmy grzeczni 
i czekamy cierpliwie -Basia i Ala

Zimo, zimo, gdzie ty
jesteś, gdzie?

.

W Gwiazdkę przychodzi Mikołaj Święty,
dzieci krzyczą: Święty, Święty 
daj prezenty!

Zima, ach piękna pora
śnieg wszędzie dookoła.

Ala Żaglewska, IIc

Najlepsze sposoby dla dzieci, jak przetrwać zimę:
1. Poczekajcie, aż spadnie śnieg. Ulepcie bałwana. Zróbcie mu
nos z marchewki, a z koralików usta i oczy. Z gałązek zróbcie mu
ręce. Na szyi zawiążcie mu szalik.
2. Zanim spadnie śnieg, czytajcie świąteczne rymy i dowcipy
(polecam te z naszej gazetki).
3. W czasie świąt śpiewajcie kolędy: „W żłobie leży”, „Gdy śliczna
panna”, „W śród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”.
4. Gdy spadnie śnieg, można robić anioła ruszając rękami i
nogami, albo gwiazdę – ruszając głową, rękami i nogami.

.
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     30 listopada wróżyliśmy 
       w świetlicy szkolnej
Tradycje andrzejkowe mają bardzo długą historię. Teraz jest to wesoła
zabawa z przymrużeniem oka. Dawniej wróżby andrzejkowe traktowane
były niezwykle poważnie. Nasze starsze koleżanki i koledzy przepowiadali
nam los przy pomocy kuli,  z kart, z kości, za pomocą koła fortuny i wielu
innych technik. Z pewnością niewiele pamiętamy z tych wróżb, ale
zabawa była wyśmienita.
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  Warsztaty I-Kreatywna Edukacja po raz kolejny w naszej szkole
To niezapomniane chwile kreatywnej radości. Były już warsztaty mydlarskie, na których powstawały
niepowtarzalne "dzieła sztuki", czyli mydełka glicerynowe i były bombkowe warsztaty - na szklanych kulach
dzieci tworzyły piękne kompozycje malarskie okraszane brokatem. 29 listopada tego roku realizowaliśmy też
temat świąteczny. Tym razem robiliśmy choinkę z mchu. Już czekamy na kolejne "małe wędrówki przez wielki
świat". Co będzie następnym razem? Może warsztaty gipsowe, wikliniarskie, warsztaty papieru czerpanego, a
może warsztaty decoupage?

.

Jak zrobić choinkę?
Trzeba przygotować: patyczek, kawałek okrągłego
drewienka, styropian w kształcie stożka, mech,
sznurek, małe kokardki do ozdabiania, klej.
Krok 1. Wbij patyczek w styropian, ale nie za mocno.
Krok 2. Posmaruj styropian klejem i przyklej mech. 
Krok 3. Obwiąż sznurkiem, aby się trzymał.
Krok 4. Zrób w kawałku drewienka dziurkę i włóż
patyczek z choinką.
Krok 5. Przyklej do choinki kokardki.
Krok 6. Ciesz się skończoną pracą i choinką.

                        Kartki z życzeniami

Bardzo dużo klas wzięło udział w robieniu kartek dla
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie  – powiedziała
nam pani Magdalena Perszyńska. Dzieci
przygotowały  273 kartki, które 6 grudnia zostały
rozdane na trzech oddziałach szpitala razem z
prezentami od innych fundacji. Podziękowanie jest
zamieszczone na fb CZD. Dla wyjaśnienia dodajemy,
że Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to
specjalistyczny szpital pediatryczny.
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 Sukces dziennikarza "Zadry Gag@dki"

Przemek Zieliński zajął II miejsce w XXVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci
i Młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”. Konkurs
organizowany jest przez Książnicę Płocką. Temat
tegorocznej edycji: „966-otwórzcie drzwi do
świata”,  nawiązywał do 1050. rocznicy Chrztu
Polski. W składzie jury były: Ewa Nowak, autorka
książek dla dzieci i młodzieży i Martyna Chuderska,
dziennikarka Redakcji Dziecięcej i Młodzieżowej
Polskiego Radia.

To była ostatnia lekcja. Pani ględziła coś o Henryku i
pumperniklu. Skierowałem swój wzrok na portret, pod
którym był napis: Mieszko I. Zacząłem się
zastanawiać, kto to jest. Chciałem zajrzeć do
podręcznika, ale przeszkodził mi w tym dzwonek.
Wyszedłem ze szkoły i udałem się na przystanek
autobusowy. Zdawało mi się, że ktoś za mną idzie.
Wtedy przypomniałem sobie scenę z horroru, który
oglądali rodzice. Zląkłem się i zacząłem biec. Biegłem i
biegłem, przebiegłem przez pasy (wiem, tak nie
wolno). Nagle zobaczyłem rękę, która wylazła z
chodnika. Przeraziłem się, że to zombie i szybko
uciekłem do baru „Krokiet”. Usłyszałem jeszcze za
sobą głos:
- Na Światowida!
Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem dokładnie takiego
samego pana, jaki był na portrecie w klasie.
Schowałem się w barze i, żeby się upewnić, zajrzałem
do podręcznika.
- Tak, spotkałem Mieszka I.
Nie wiedziałem, co zrobić. Serce mi waliło. Zebrałem
się na odwagę, wyszedłem z „Krokieta” i skierowałem
się w stronę autobusu, który właśnie przyjechał. Jak
się spodziewałem, nowy znajomy szedł  za mną.
Spytał:

- Czymże to jest? Dokąd zmierza?
Odpowiedziałem mu na pytania.
W autobusie był problem z biletami. Starczyło mi na
bilet dla siebie, ale dla niego - nie! Mieszko miał jakieś
dziwne twarde monety (o ile można je nazwać
monetami). Byliśmy na pierwszej prostej, kiedy do nas
podeszła bileterka. Okazał się, że to, co nazwałem
monetą, jest więcej warte niż 100 euro. Bileterka
wydała nam bilety i dużo reszty. Schowałem pieniądze
do portfela, ledwie się mieściły.
Pojechaliśmy nad Wisłę. Pokazałem mu Tumy i
Starówkę. Na zegarowej wieży ratusza oglądaliśmy
Władysława Hermana, który pasował swojego syna
Bolesława Krzywoustego na rycerza. Naszą podróż
skończyliśmy w katedrze, gdzie oglądaliśmy ich
grobowce.
Po długim spacerze, zabrałem Mieszka na lody do
Galerii „Mosty”. Jest tam najlepszy w całym Płocku
wybór lodów Grycan: truskawkowe, pulpetowe,
waniliowo-czekoladowe i wiele innych. Gdy usiedliśmy
(trudno tam znaleźć miejsce), wyjąłem banknoty, które
wydała nam bileterka. Pokazałem Mieszkowi
dziesięciozłotowy, a on wykrzyknął:
- Na Światowida, specjalny pieniądz dla mnie!
- Nie dla ciebie, ale na twoją cześć!
- Co prawisz?
- Zasłużyłeś się, bo przyjąłeś chrzest! Zjednoczyłeś
plemiona polskie i dałeś początek państwu polskiemu!
- Patrz! – wyjąłem mu całą zawartość portfela. - Tu są
wielcy polscy królowie, twoi następcy: Bolesław
Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło,
Zygmunt Stary.
Mieszko oglądał wartościowe papierki ze zdziwieniem.
Oczy robiły mu się większe i większe, i większe
(dobrze, że nie nosił okularów). Przez chwilę nic nie
mówił. Potem  z niepewnością dopytał:
- Myślisz, że to, co zrobiłem w roku 966 było tak
ważne?
- Oczywiście – umocniłeś władzę książęcą, a potem,
to już poszło…
- Na Światowida! Znaczy… na Boga!
Wtedy nieoczekiwanie Mieszko zaczął rozpływać się
w powietrzu. Wciąż trzymał w ręku banknot
dwudziestozłotowy, dodał jeszcze:
- Bolesław… świetne imię dla syna!
I zniknął. A ja wróciłem do domu.

                                       Przemysław Zieliński, kl. IIIc

Podczas wręczania nagród .
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                             Piernikowo
Już od kilku lat w naszej szkole odbywa się konkurs kulinarny na „Najciekawszy piernik”. W tym roku wzięły w
nim udział dzieci z klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3c, 3d, 4s i 6b – powiedziała nam pani Iwona Karska. Ten
rodzinny konkurs piernikowy podtrzymuje tradycję pieczenia bożonarodzeniowych pierników, ale także zachęca
do wspólnego spędzania czasu. Trzymamy kciuki za uczestników i czekamy na werdykt jurorów.
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                           Święta Hani
Święta! Święta! Nareszcie święta. To mój ulubiony
czas w roku. Szybko podniosła się z łóżka i pobiegła
do swojej dwuletniej siostry Ani.
- Aniu, chodź szybko do choinki, są święta!
Hania wzięła Anię za rękę i pobiegły do choinki. Pod
choinką było dużo prezentów. Rodzice przyszli.
- Mikołaj był u was? – uśmiechnął tata.  
- Otwórzcie prezenty – powiedziała mama.
Hania i Ania pootwierały wszystkie prezenty. Hania
dostała pluszaka i książkę, a Ania misia i lalkę. Hania
spojrzała pod choinkę i mówi:
- Coś jeszcze zostało.
Otwiera list. To mapa prezentów.
- Aniu, chodź! Szukamy prezentów! Dziewczynki
poszły. Po kilku minutach znalazły prezent, który był
schowany w szafie. Prezentem był szczeniaczek.
To były super święta!
                                           Natalia Chojnacka, 3c

 
Nie lubię zimy..
Nie lubię zimy, dlatego, mój drogi kolego, powiedzieć Ci dlaczego?
Bo mi nos zawsze trochę zamrozi, uszy wiatr ponosi, czapkę przyprószy
w tej porannej głuszy.
Mam minę nietęgą, bo mi rękawiczki zaraz odlecą!
Proszę skończcie wreszcie tę zimę!
Niech przyjdzie wiosna, za godzinę!
                                                                         Ola Chojnicka, kl. 2c

Nie lubię zimy
Co się z tą pogodą dzieje?
Wiatr wieje, śnieg pada, deszcz leje.
Zima ze śniegiem się kojarzy. Każde dziecko o niej marzy?
Za oknem zimowe breje, czy zima z puszystym śniegiem jeszcze
istnieje?
                                                          Martyna Strzałkowska, kl. 2c

Reniferek            
Reniferek, reniferek
zgubił dziś sweterek.
Szukał, szukał, do każdego drzewa pukał.
Wciąż szukał i pytał.
Hej kolego!. Znajdź mi, tam tego, no zielonego, bo mi się zgubił.
Nikt mnie już nie lubił.
                                                               Maja Burżacka, kl. 2c .

Bałwanki
Bałwanki miały kosze,
a przy sobie złote kalosze.
Ciągną i ciągną te złote kalosze,
a wiecie kto je nosi?
Nawet ja nie wiem, bo ich nie noszę!
Teraz wiedzą, że nie mądrze jest brać kosze
i złote kalosze.
                                  Magdalena Szczecińska, 2c

Mikołaju, Mikołaju
co ty robisz w naszym kraju?
Robię miśki i skakanki
i dla dzieci piękne sanki.
                                  Natalia Chojnacka, 3c

.
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Stopka redakcyjna

Stanisław Adamczak
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska

Znajdź różnice. Zaznacz je na lewym obrazku. Jest 10 różnic.

1. Dlaczego na Boże Narodzenie
stawia się choinki?
(Bo gdy leżą, zajmują za dużo
miejsca).
2. Karp pyta się karpia:
- Wierzysz w życie po Wigilii?
3. Dlaczego Marek wcześnie
wstaje?
(Bo wtedy coś mu świta).
4. - Tato, już wiem, co chcę
znaleźć pod choinką!
- Co?
- Stłuczone bombki.
5. Paweł pyta się Piotra:
- Dlaczego nosisz parówkę za
uchem?
- O rety, najwyraźniej zjadłem swój
ołówek na śniadanie.
6. - Co powiedziała zjawa, gdy
weszła do pokoju pełnego duchów?
- Ale tu duszno.
7. Doktorze, doktorze, zostało mi
pięćdziesiąt sekund życia.
- Proszę poczekać minutkę.
8. Dlaczego chłopiec nasypał sobie
cukru pod poduszkę?
(Bo mama życzyła mu słodkich
snów).

.

Objaśnienia do gry, strona 6

1. Można skrócić drogę, czyli
przejść po drabince.
2. Pole z trójkątem - to dodatkowy
rzut kostką.
3. Koło - oznacza, że musisz się
cofnąć pięć pól.
4. Kwadrat oznacza, że idziesz
trzy pola do przodu.
5. Krzyżyk - wracasz się na pole 
oznaczone nr 10.
6. Gwiazdka - wracasz do nr 21.

                      Zagadki 

1. Dwa długie kije
zazwyczaj kolorowe
pomogą ci zjeżdżać 
z górki zimowej.
2. Zielona stoi żywa lub sztuczna
ozdobiona pięknie
z gwiazdką na górze.
3. Biały puszek jak w poduszce
w zimę świat złoci
śnieżki, bałwana 
możesz z nich zrobić.
4. Dwie kule 
plus jedna marchewka, węgielek,
patyczek, kapelusz
 i piękny werbelek.
5. Kolorowe pod choinką 
dzieci cieszą
przywiezione przez świętego
saniami z reniferami.

Kalendarz adwentowy,
zaprzęg reniferowy,
sanki wymarzone,
zaspy zaśnieżone.
Święty Mikołaj
prezentów raj,
choineczka, atmosfera
- to wszystko, co do świąt
potrzeba.

Przemek Zieliński, IIIc

.
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