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Coraz bliżej Święta
Atmosfera jest napięta

Jednak wszyscy się radują
Bo Wigilii wyczekują.

Tata jechał po choinkę
I przyjedzie już za chwilkę
Przystroimy ją bombkami,
Lampeczkami, łańcuchami.

Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci,
Mikołaj z prezentami kominem wleci,

Bo on kocha wszystkie dzieci!

Autor: Igor Galewski 3a
.
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uczniowie 3a i 3b

brali udział 
w Miejskim

dekorowaniu
Choinki. Nasza
choinka ubrana
została w barwy

narodowe.
3a

Pierwsza gwiazdka
Cały rok czekamy na tę pierwszą

gwiazdkę,
W domu już świerkiem i piernikiem

pachnie.
Tata w koszuli pod krawatem,
Mama w czerwonej sukience,

Wszyscy czekamy na to ważne przyjęcie.
Już pierwsi goście na progu stoją

I stół już ustrojony.
Patrz! Patrz! Świeci!

I już dziś nie zgaśnie.
A my podzielmy się opłatkiem,

W ten wigilijny wieczór.
Autor: Amelia Niemiec 3a
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3a i 3b
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Przedświąteczny wyjazd na
tradycyjną wieś do skansenu w

Osieku nad Notecią.

Pieczemy pierniki

Kolędnicy w chacie

fototrip.pl

Kolędnicy w chacie

Kolejną atrakcją, która czekała na nas były warsztaty
wypiekania pierników. Uczniowie mogli zobaczyć w
jaki sposób kiedyś piekło się ciasteczka. Pani
gospodyni opowiadała dzieciom o składnikach i
sposobie pieczenia dawniej i dziś. Dzieci mogły
próbować poszczególnych składników, a zwłaszcza
syropu z buraków, którego kiedyś używano zamiast
cukru. Po wyrobieniu ciasta, dzieci samodzielnie
wałkowały i wykrajały pierniki mając przy tym ogromną
frajdę. Po upieczeniu wszyscy mogliśmy spróbować
smakołyków. Opowieści o tradycjach w kościółku

Pieczenie pierniczków

Dodatkowo
dzieci miały
możliwość
przejażdżki
bryczką i
odwiedził nas
jeszcze
wyjątkowy gość
Święty Mikołaj,
który częstował
dzieci
cukierkami.

10 grudnia uczniowie klas 1c i 2e w udali się
niesamowitą podróż w czasie. A wszystko odbyło się
w Osieku. Dzieci mogły zobaczyć jak wiele lat temu
mieszkali i żyli ludzie. Jednak cała wycieczka
poświęcona była tradycjom Świąt Bożego Narodzenia.
Wystawy tematyczne, które udało nam się obejrzeć
wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Opowieści,
których mogliśmy posłuchać pięknie wyjaśliły dzieciom
zwyczaje i tradycje, które kiedyś towarzyszyły
ludziom. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj. Podczas
wycieczki odwiedziliśmy: chłopskie chaty, małą
szkołę, kościółek i mogliśmy przechadzać się
drogami, po których chodziły koło nas kury, gęsi i
indyki.

J.B.

J.B.

Skansen w Osieku

J.B.

L.K.

L.K.
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Christmas time in Britain:
1.  Children make and write Christmas cards. Then they post them to all their friends and family.
2.  Parents buy Advent Calendars for their children. The children open a door every day in December and every
day eat a small chocolate.
3.  Sometimes children help their mothers to make the mince pies with a mincemeat.
4.  Families decorate their houses with some fairy lights.
5.  Children decorate a Christmas tree and hang up a Christmas stocking.
6.  The 25th of December, in the morning, children open their presents.
7.  Families have a special Christmas dinner – a turkey and roast potatoes and some vegetables.
8.  At this time children also pull Christmas crackers and eat Christmas pudding. 

Świąteczny czas w Wielkiej Brytanii:
1.  Dzieci tworzą i piszą świąteczne kartki z życzeniami. Następnie wysyłają je do wszystkich swoich przyjaciół 
i całej rodziny.
2.  Rodzice kupują swoim dzieciom Kalendarze Adwentowe. Dzieci otwierają okienka każdego grudniowego dnia
i każdego dnia zjadają małą czekoladkę.
3.  Czasami dzieci pomagają swoim mamom zrobić nadziewane ciasteczka ze słodkim nadzieniem z owoców,
bakalii i przypraw korzennych.
4.  Rodziny ozdabiają swoje domy lampkami  choinkowymi.
5.  Dzieci stroją choinkę i zawieszają duże skarpety na prezenty.
6.  25-go grudnia rano, dzieci otwierają swoje prezenty.
7.  Rodziny jedzą wyjątkowy Bożonarodzeniowy obiad – indyka z pieczonymi ziemniakami i  warzywami.
8.  W tym czasie dzieci rozrywają specjalne świąteczne batony zawierające w środku niespodziankę i jedzą
świąteczny deser.

..

„Jingle bells” song:
Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way!

Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh!

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way!
Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh!

.

.Pixabay
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MAŁY SAMORZĄD
Gdzie aktualnie przebywa Św. Mikołaj ? 

BombkaŚw. Mikołaj

Rodzinnie

Żukowo to niewielka miejscowość koło Rytla, położona
130 km od Piły. To właśnie tam, w środku lasu mieści
się gospodarstwo agroturystyczne "Ściernisko", które
w okresie zimowym zamienia się w "Wioskę Św.
Mikołaja". Możesz tam spotkać prawdziwe elfy oraz
zwierzęta, które pomagają Św. Mikołajowi w
przedświątecznych obowiązkach. Elfy są bardzo
przyjacielskie,  można z nimi upiec pierniczki,
rozwiązywać zagadki  przygotowane przez Św.
Mikołaja oraz napisać z nimi list do Św. Atrakcji jest
naprawdę wiele ! Nie można zapomnieć o przejażdżce
traktorem ! Po ciężkiej pracy na wszystkich gości
czeka ciepłe kakao i domowe ciasto. Na zakończenie
wizyty, długo oczekiwane spotkanie z gospodarzem,
czyli Św. Mikołajem. Wszyscy goście wraz z elfami
prezentują wykonane zadania, śpiewają piosenkę i w
nagrodę otrzymują prezenty. 

2d

                       ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ ...
Z okazji zbliżających się świąt, życzymy Wam
Koleżanki i Koledzy radości, uśmiechu i spełnienia
wszystkich najskrytszych marzeń ! Pamiętajcie, że
najpiękniejsze upominki, które możemy sobie
podarować to czas, miłość, wspólny śmiech,
zrozumienie, wsparcie, dobre słowo .... .
Nowy Rok to dobry czas, żeby zastanowić się nad
zmianami i nowymi postanowieniami. 

                                                 Jakie będą Twoje ? 
                                                     Do zobaczenia ;)

Daniele

                           ZWIERZĘTA ZIMĄ
Zima to szczególna pora roku, zwłaszcza dla zwierząt,
które często w tym okresie potrzebują naszej pomocy.
Utrudniony dostęp do pożywienia, brak bezpiecznego
schronienia podczas mrozów to tylko nieliczne z
pojawiających się przeszkód. Bez względu na gatunek,
możemy pomóc każdemu z nich. Wystarczy się
zorientować jaki przysmak lubi dane zwierzę. 
Dzięki Waszej hojności udało się przeprowadzić w
naszej szkole zbiórkę karmy dla zwierząt
"domowych", które porzucono i które zostały
przygarnięte przez pracowników schronisk. 
                                                             Dziękujemy !
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Świąteczne zamieszanie 
w świetlicy

.
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                             Świąteczny wystrój

Świetlica przygotowuje się do świąt małymi krokami
już od początku grudnia. Choć jeszcze nie ma śniegu
za oknem, powoli dekoracje jesienne zaczęły
ustępować zimowym. Mamy już wspólnie przystrojoną
nową choinkę, stroiki świąteczne oraz gwiazdki.

                   
                  Kółko szydełkowe, robótki.

Dziewczynki uczęszczające na kółko po niezbyt
łatwym i czasochłonnym przeplataniu oczek na
szydełku wyczarowały świąteczne gwiazdki. Oto
nasze pierwsze efekty pracy :)

Tematyczne prace plastyczne

Dzieci na zajęciach świetlicowych poznają zwyczaje i
tradycje świąt Bożego Narodzenia. Słuchają kolęd i
pastorałek w wykonaniu zespołów dziecięcych.
Zapoznają się z literaturą dziecięcą dotyczącą
tematyki świątecznej, np. "Dziewczynka z zapałkami",
"Opowieść wigilijna" czy "Dziadek do orzechów i król
myszy". Wspólnie wykonujemy świąteczne i zimowe
prace plastyczne różnymi technikami.
To niektóre z naszych prac zdobiące gazetki
świetlicowe :)
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