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Dzieci Dzieciom

 Nagrody w konkursie 
"Opowieści wigilijne"

   Miło nam poinformować, iż nasza szkoła jako organizator tegorocznej
edycji Narodowego Czytania, otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-
Dudy okolicznościowy egzemplarz powieści „Przedwiośnie” z wpisem Pary
Prezydenckiej oraz list z podziękowaniami za udział w tym wydarzeniu. 
Niecodzienna przesyłka była miłą niespodzianką świąteczną, a pamiątkowa
książka wzbogaci księgozbiór biblioteki szkolnej.

   19 grudnia odbył się uroczysty finał jubileuszowego XX Powiatowego
Konkursu Plastyczno-Literackiego "Opowieści wigilijne", którego
organizatorem jest PMDK w Lubartowie. 
     Na konkurs nadesłano aż 385 prac plastycznych i szopek oraz 102 prace
literackie. Cieszymy się, że przy tak dużej ilości prac w finale znalazło się aż
czworo reprezentantów naszej szkoły. 
W kategorii prac literackich nagrodę zdobył Kacper Zarębski (kl. III c gim.),
natomiast wyróżnienia - Julia Wołowicz (kl.V b) i Natalia Bartkowicz (kl. III b
gim.)
    W kategorii prac plastycznych wyróżniona została Justyna Brzozowska z
klasy III c gimnazjalnej.

  Po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w koncercie
charytatywnym, który odbył się 16 grudnia w Centrum Kultury w Ostrowie
Lubelskim. Tym razem zbierane były datki pieniężne dla Igi Tarasińskiej oraz
Mileny i Moniki Koziej na dalsze leczenie i rehabilitację. Pomocą służyli
niezawodni wolontariusze SKC. 
  Nasza szkoła podczas koncertu reprezentowana była przez uczniów kl. I, II
A, II B oraz szkolny zespół muzyczny.
  Na początku imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.
„Co zagraża dzieciom na wsi.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk Świętego Mikołaja, który ze
względu na zimową aurę dotarł na uroczystość saniami.
W konkursie wzięło udział 80 zgłoszonych prac. Nagrody w konkursie
zostały przyznane przez: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Oddział
Regionalny KRUS w Lublinie, Urząd Miasta i Gminy w Ostrowie Lubelskim
oraz przez licznych sponsorów z terenu miasta i  gminy Ostrów Lubelski.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie nagrodził prace 17 uczniów w dwóch
kategoriach.
 Była to niezapomniana impreza.

                Podziękowanie 
          od Pary Prezydenckiej

CK

CK
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         MŁODZI MAJĄ GŁOS!  CHWILA Z POEZJĄ

            
Chciałbym / chciałabym, żeby w szkole...

było mniej kłótni
żeby był basen
aby zamiast schodów były windy
żeby były 2 lub 3 sklepiki
żeby było więcej dyskotek
żeby było więcej wycieczek
żeby nie było prac domowych
były w każdej klasie laptopy
było ciszej
aby były zamiast książek tablety
była zgoda
było fajnie, przyjemnie
w sklepiku rzeczy za darmo
aby nie było sprawdzianów i kartkówek
było nocowanie
było bezpiecznie
było wesoło
były lekcje o grach video
były telefony i głośniki
był wdż na II semestrze dla klas 5
żeby nie było matematyki
żeby było śniadanie w stołówce
były pizze 3 razy w tygodniu
były zajęcia harcerskie
na długich przerwach aerobik

                                                            zebrała: Wiktoria Matyjaszczyk

                                                     Długopis

Czy to piórko ?
Czy długopis?
Tak, długopis,

Ale chwila, czy ja dobrze widzę?
Czy ty wziąłeś długopis?

I już nim piszesz?!
Przecież on już cały świat objechał

Od Japonii aż po Polskę
I jeszcze po kartce ma jechać?!

O nie kolego, tak to bawić się nie będę!
Daj długopis, ja odłożę.

Niech odpocznie wreszcie sobie.
Wiktoria Matyjaszczyk

Przymiotnikowy mem Julii i Wiki
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ZWIERZAKI - SŁODZIAKI

  KACZUSZKI :)

Wszystkie kaczki, które znamy myślą tylko połową mózgu (w zależności od
pory dnia, raz pracują lewą, a raz prawą stroną).

Każdy chce kiedyś odpocząć. Kaczki wypracowały sobie taki system, że
mogą jednocześnie odpoczywać i czuwać nad swoim oraz
bezpieczeństwem stada.

1. Kaczą supermocą jest brak nerwów i naczyń krwionośnych w płetwach
- a to oznacza, że żadne temperatury im niestraszne. Pływanie w
lodowatej wodzie czy spacerowanie po śniegu i lodzie nie sprawiają
kaczkom kłopotu, bo (nie)zwyczajnie nie odczuwają zimna.

2. Podczas migracji kaczki przemieszczają się zwykle na wysokości od
60 do 1200 metrów nad ziemią. Przeważnie. Zdarzają się jednak i takie
przypadki, dla których to za mało. Najwyżej spotkaną kaczką była
pewna krzyżówka nad Nevadą, lecąca na wysokości niemal 6,5
kilometra. Niestety dla kaczki spotkanie to nie zakończyło się
szczęśliwie - zdecydowanie zbyt bliskim spotkaniem z lecącym
odrzutowcem.

3. Najbardziej zdeterminowane kaczki wykazują się godną podziwu
wytrzymałością - w ciągu zaledwie jednego dnia potrafią pokonać
dystans nawet ponad 500 kilometrów. Pokonanie - oczywiście
przykładowej! - odległości 1300 kilometrów z Warszawy do Brukseli
kaczorowi z gruntem palącym się pod nogami zajęłoby więc niecałe 3
dni. Niezły wynik! 

4. Kwakanie, które nierozłącznie kojarzymy z kaczkami, wcale nie jest
ulubioną formą komunikacji tych ptaków. Zdecydowanie częściej
porozumiewają się przy pomocy krzyków, ćwierków, szczebiotu, jęków,
a nawet warknięć. Wachlarz możliwości komunikacyjnych kaczek
okazuje się całkiem złożony w porównaniu do naszych wyobrażeń.

5. A propos kwakania - z jakiegoś powodu utarło się sądzić, że kwakanie
nie wywołuje echa. Jeden palnął, drugi powtórzył, pozostali roznieśli i tak
pół świata żyło w przekonaniu, że coś jest na rzeczy. Błąd. Kacze
kwakanie jak najbardziej powoduje powstanie echa, co zostało
dowiedzione w licznych badaniach, a nawet wyjaśnione w którymś z
odcinków "Pogromców mitów". Kaczki odetchnęły z ulgą.

     
 Nam, ludziom, opanowanie chodzenia zajmuje pi razy oko kilka lat, zanim
na dobre oswoimy się z pozycją pionową. Wyfrunięcie z rodzinnego gniazda
to kwestia przynajmniej dwudziestu lat, a co poniektóre przypadki potrafią
pasożytować na rodzicach nawet dwa razy dłużej. Młode kaczki nie mają tak
dobrze. Pierwszy kurs samodzielności przechodzą już w kilka godzin po
wykluciu, zmuszone do długiego spaceru na własnych odnóżach.
                                 źródło: www.joemonster.org (autor: Adieu)

                            Zebrała i opracowała: Zuzanna Grygiel

pixabay

pixabay
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    GOTOWANIE Z POMYSŁEM   Sportowe to i owo

 
  KOTLETY Z MAJONEZEM
 
Do zrobienia tych kotletów potrzebne Ci będą :
4 jajka
mąka
majonez
vegeta
przyprawa do kurczaka
filet z kurczaka
ser
Ubijamy jajka, dodajemy vegetę i przyprawę do kurczaka .Dodajemy 4 łyżki
mąki i mieszamy, żeby nie było grudek. Następnie dodajemy 4 łyżki
majonezu i znowu mieszamy. Dodajemy starty ser. Kroimy fileta z kurczaka
w kostkę i dodajemy do reszty. Smażymy i gotowe.
  Smacznego :)

  Polecam!
    Kaja Bartkowicz

Piłka nożna jest ciekawą, choć czasem niebezpieczną
dyscypliną sportu. Jest najpopularniejszym sportem na
świecie. Kopać piłkę można zarówno na Saharze jak i na
Antarktydzie.
Nasza szkoła ma kilka drużyn piłkarskich (w zależności od
wieku i płci). Piłka nożna towarzyszy nam często na lekcjach
w-fu oraz po szkole. Lubimy wygrywać, ale znamy też smak
porażki. Oto kilka ciekawostek związanych z tą dyscypliną:

Pierwsi piłkę zaczęli kopać Aztekowie.

W grę o zbliżonych regułach  grano w Chinach już 2300 lat temu.

Sport ten uprawia ponad 280 milionów zawodniczek i zawodników oraz 5
milionów sędziów.

Największą imprezą piłkarską są Mistrzostwa Świata odbywające się co 4
lata od 1930 roku (z wyjątkiem roku 1942 i 1946).

Największym aktualnie stadionem na świecie jest Stadion im.1 Maja
w Pjongjangu w Korei Północnej - jego pojemność to 150 000 miejsc
siedzących. 

Najszybszą samobójczą bramkę strzelił Pat Kruse z Torquay United (liga
angielska) w 1977 roku w 6 sekundzie.

Najcięższym graczem w historii był bramkarz "Grubas"
Foulke, który ważył blisko 140 kg. Był niesamowicie silny
– potrafił wyrzucić ręką piłkę na przeciwległe pole karne.

Ricardo (Portugalia) jest pierwszym bramkarzem, który
obronił trzy rzuty karne podczas mundialu w 2006 r.

                                             Zebrała Dagmara Nierychlewska

doradcasmaku.pl

gotujmy.pl
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  Zwycięstwo w Turnieju
Barbórkowym

6 grudnia w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyły się uroczyste
obchody Dnia Górnika, w których uczestniczyła również delegacja z naszej
szkoły. Z okazji górniczego święta zorganizowano m.in. rozgrywki sportowe
dla uczniów okolicznych szkół. Barbórka okazała się dla nas po raz  kolejny
szczęśliwa, bowiem reprezentacja chłopców z klas ósmych wygrała
Barbórkowy Turniej w Piłce Halowej o Puchar Prezesa LW „Bogdanka” SA.
Puchar trafił oczywiście do naszych zawodników, drugie miejsce zajęli
chłopcy z Zespołu Szkół w Uścimowie reprezentowani przez kl. III
gimnazjum, a trzecie drużyna z kl. VIII Szkoły Podstawowej w
Rozkopaczewie. Gratulujemy zwycięskiej drużynie, która wystąpiła w
składzie: Bartek Bliźniuk, Krystian Drabik, Patryk Drabik, Kuba Rębisz,
Kacper Rojek, Kacper Słomka i Szymon Trubalski.

     ***
Wigilia, Boże Narodzenie - święta
Kto o tych "świętach" pamięta?
Gdy rodziny zbierały się przy stole
I każdy odgrywał swoją rolę?
Wujek przebrany za świętego
Zawsze miał dla nas coś miłego
W kuchni babcia z mamą gotowały
Zapełnić rodziny brzuszki chciały
Dzieci w przebraniach kolędujące
Tata przycinający drzewko pachnące
A teraz? Święta to nie jest to samo.
Gdzie jest potraw dwanaście, babciu i mamo?
Gdzie choinki pięknie pachnące?
Gdzie kolędy serca otulające?
                
              Kacper Zarębski, kl. III c gim.
                (praca nagrodzona w konkursie)

  

Święta, Święta... i po Świętach

Święta, Święta - święty czas,
który zbliża wszystkich nas.
Najpierw wspólnie się modlimy
i opłatkiem się dzielimy.
Gdy do stołu zasiadamy,
to wigilię zaczynamy.
Jemy karpia, barszcz i śledzie,
bólu brzucha dziś nie będzie.
Gdy już się ponajadamy,
do prezentów zasiadamy.
Potem wspólnie do kościoła -
na pasterkę dzwon nas woła!
Pierwszy dzień spędzamy w domu,
w gości jechać nie chce się nikomu.
A w Szczepana- nie nowina,
że spotyka się rodzina.
Więc do babci wyruszamy,
bo tam wszyscy się spotkamy.
Jest wesoło i beztrosko,
szkoda, że się Święta kończą...                  
                                        
                                       Bartek Banucha, kl. III b gim.

               Prace na konkurs 
             "Opowieści wigilijne"
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Dodatkowe nakrycie 
Jest 24 grudnia. Zapada wieczór. Moimi jedynymi przyjaciółmi są ławka i koc
podarowany przez jakąś miłą kobietę. Zimno... Przyzwyczaiłem się już do
tego, ale widzę po ludziach szczelnie opatulonych szalikami, że zima daje o
sobie znać. Powoli  wszyscy znikają z ulic małego miasteczka. Każdy z nich
jest cały czas w pędzie. Martwią się zbyt słonym barszczem albo
przypalonym karpiem. Nie doceniają tego, jak wiele mają. Ile ja bym dał
nawet za kawałek niedobrego karpia i źle przyprawiony barszcz...
Cokolwiek, byleby móc to zjeść z kimś.
Kiedyś też niewidziałem, ile szczęścia dostałem w prezencie od
losu.Również nie rozumiałem świątecznych tradycji, uważałem je za głupie i
niepotrzebne. Gdy teraz ich nie ma, po prostu mi tego brakuje, ale czasu nie
cofnę, muszę żyć dalej. Chociaż czasami trudno nazwać to życiem.
Muszę coś z tym zrobić, muszę zapełnić tę pustkę w sercu, muszę te
święta z kimś spędzić, nie chcę być znowu samotny jak palec. Tylko co
mam robić? Głupio mi będzie chodzić po ludziach ipytać, czymogę z nimi
zjeść kolację wigilijną. Z drugiej strony, co mi szkodzi? Ludzie stąd mnie nie
znają, więc nie ma obawy, że trafię na jakiegoś starego znajomego. Chociaż
i tak by mnie pewnie nie pamiętał. Po co zapychać sobie pamięć takimi
ludźmi jak ja. No dobrze, muszę spróbować. Czy drugi cud z rzędu może się
zdarzyć?Wczoraj już przecież jedna dziewczyna (miała może koło
trzydziestu lat) zaprosiła mnie do siebie. Zaproponowała mi ciepły posiłek,
prysznic, a nawet czyste ubrania. Nie mogłem w to uwierzyć, uśmiech nie
schodził mi z twarzy. Myślałem, że to sen albo – co gorsza – głupi żart i zraz
będę musiał to oddać. Na szczęście zadziałało złote serce tej dziewczyny.
Jest to wspaniałe uczucie, gdy orientujesz się, że na świecie jeszcze żyją
takie osoby, chętne do bezinteresowniej pomocy.
Zadzwoniłem do pierwszych drzwi. Czy aby na pewno dobrze robię?
Przecież gdybym kiedyś przed laty zobaczył bezdomnego przed domem, to
zamknąłbym mu drzwi przed nosem. Przynajmniej nie śmierdzę dzisiaj,
alkohol też odstawiłem pół roku temu. Może mam jakieś szanse. Słyszę
kroki. Drzwi otworzyły się z impetem.
-Ciociaaa... Po drugiej stronie drzwi stał nastoletni chłopak. Jego twarz
spoważniała, gdy zorientował się, że to jednak nie jego oczekiwana krewna.
W oczach pokazał się strach, a nawet złość. Tylko na co?
-Dobry wieczór. Chciałem tylkozapy...
- Idź stąd, bo wezwę policję!
Poczułem, jak łzy napływają mi do oczu.Nawet nie pozwolił mi dokończyć.
Niemógł wiedzieć, czego chciałem.Nic nie rozumiem. Znowu kogoś
rozczarowałem. Nie chciałem tego.
Znów przymierzam samotnie ulice, okręcony kocem i ze starym plecakiem,
całym moim dobytkiem. Tak bardzo chciałbym nie być sam, ale to chyba
niemożliwe. Temperatura znowu spadła,czuję jak końce moich palców u rąk
powoli drętwieją.Chciałbym, żebyprzez moją głowę przelatywało tysiące
pomysłów, przynajmniej miałbym wybór. Mogłem iść tylko dalej pukać do
obcych domów albo zostać na dworze i mieć nadzieję, że nie zamarznę. 

Niestety, za dużo miałem myśli o sensie życie, o ile taki w moim wypadku
istnieje. Straciłem wszystko, co miałem. Dom, dobrą pracę, żonę, rodzinę,
przyjaciół. Czy ktoś tam u góry chciał, żeby tak było, czy wręcz przeciwnie -
dał mi dobre życie, które ja zaprzepaściłem i teraz za to pokutuję?
Chciałbym, żeby to był tylko zły sen, ale nie jest. Muszę się pozbierać,
otrzeć łzy i iść dalej. Przecież to był jednorazowy przypadek. Może teraz
będzie inaczej. Dobrzy ludzie jeszcze istnieją. Sam w to wszystko nie
wierzę, ale lepszego pomysłu nie mam. Muszę spróbować.Czuję, jak nogi
trzęsą mi się z zimna iz nerwów. Widzę kolejny dom, teraz albo nigdy. Od
tego zależy moje być albo nie być.
Słyszę zbliżające się kroki. Nie wiem, czy powinienem tu być. Mój rozum
krzyczy:,,Uciekaj, dopóki możesz!",ale nogi stoją w miejscu. Za późno, drzwi
się już otworzyły, teraz mogę mieć tylko nadzieję. Po drugiej stronie drzwi
pokazała się kobieta  w podeszłym wieku, ale bardziej od niej interesujący
jest zapach sosny mieszający się zapachem pierniczków. Nie mogę sobie
pozwolić na zatracenie się w tych cudownych aromatach.
- Dobry wieczór, przepraszam, że tak państwa nachodzę w wigilię na
dodatek, ale mam ogromną prośbę. Jak już Pani pewnie zauważyła, jestem
bezdomny i chciałbym zapytać, czy mógłbym zjeść z państwem kolację, bo
bardzo nie chcę być sam. Słyszę, jak mój głos się załamuje.Ręce trzęsą mi
się niemiłosiernie...  A myślałem kiedyś, że to rozmowa o pracę jest
stresująca. Najbardziej i tak teraz martwiła mnie twarz staruszki.
Pozostawała blada, bez wyrazu,co tylko potęgowało mój stres.
-Dobry wieczór, przepraszam, ale zjedliśmy już kolację. Nie mamy też
dodatkowego nakrycia. Więc chyba powinien Pan już opuścić tę posesję. 

Bała się mnie. Widziałem przerażenie w jej oczach. To smutne, że ludzie tak
się boją wszystkiego, co im nieznane. Znowu to uczucie pustki w sercu.
Mam już dość! Chciałem tylko poczuć się częścią społeczeństwa, ale nawet
to mi nie wychodzi.
Mam wrażenie, że nawet łzy mi zamarzły. Może to i lepiej - i tak nie mam
czasu płakać. Zaczyna padać śnieg, a ja nie mam żadnego schronienia.
Muszę znaleźć jakieś kartony, żeby chociaż minimalnie zwiększyć
odległość między mną a otaczającym mnie zamarzniętym światem.
Znalazłszy ładne kartony i wygodną ławkę, pościeliłem sobie swoje miejsce
do spania i położyłem się, jakby to była najzwyczajniejsza rzecz pod
słońcem. Chyba się już
pogodziłem z moim losem. Próbowałem i jak zwykle  nic nie wyszło. Po
prostu położę się na tej ławce. Nie będę w ogóle myśleć, że dzisiaj jest
wigilia, że parę lat temu siedziałam właśnie przy kolacji, przy kominku, w
którym palił się ogień, a choinka ze stajenką, symbole świąt, były pięknie
przystrojone. Jak ja chciałbym tam znowu być!
  - Proszę pana! Słyszy mnie pan? – słyszę ten głos, ale mam wrażenie,  że
moje powieki są strasznie ciężkie.

                Prace na konkurs 
           "Opowieści wigilijne"
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Próbuję uchylić najpierw jedno oko, potem drugie. Po chwili widzę już
mężczyznę w średnim wieku. Pochyla się nade mną, może się mi wydaje,
ale w jego oczach widzę troskę. Powoli postarałem się usiąść.
- Proszę pana, nie może pan tu tak siedzieć na mrozie. Zapraszam do mnie,
są święta nikt nie powinien być sam. Nieco czerwona od mrozu twarz
nieznajomego uśmiechała się do mnie. Mimo zimna poczułem, jak od środka
coś mnie rozgrzewa, napawa nadzieją. Po chwili spaceru wszedłem do
małego domu. Najpierw poczułem ciepło, potem doleciały do mnie cudowne
zapachy rozchodzące się po domu: pierniki, barszcz, karp, kompot z suszu.
Dopiero na końcu usłyszałem domowników i gwar rozmów - coś, bez czego
żadne, nawet najbogatsze święta nie były by niczym wyjątkowym.
- Cześć wszystkim. Już jestem i mam niespodziankę. Z pokoju wyszła mała
dziewczynka zaciekawiona nowiną, a za nią, jak przypuszczam, szedł jej
starszy brat.
- Widzisz, braciszku, mówiłam, że dodatkowe nakrycie będzie potrzebne!
Już dawno nie czułem się tak jak teraz. Radość rozpierała mnie od środka, a
po moich policzkach znowu popłynęły łzy.  Tym razem nie zmarznięte,
smutne, tylko łzy szczęścia.
                                              Natalia Bartkowicz, kl. III b gim.
                                                (praca wyróżniona w konkursie)

Opowieść wigilijna

W roku miesięcy mamy dwanaście,
lecz grudzień jest najlepszy –wszyscy na to zważcie.
Jak każdy wie, w tym miesiącu Gwiazdka jest
I dla nas wszystkich Chrystus znów rodzi się!
Zazwyczaj choinkę ozdabiamy,
na stole wigilijnym dwanaście potraw mamy,
prezentami się dzielimy,
dla zbłąkanego gościa nakrycie stawimy.
Gwiazda Betlejemska doprowadzi
tam, gdzie Jezus się narodził.
Maryja i Józef pilnują Go,
a Mikołaj woła: „Ho, ho, ho!”

                                                      Dagmara Nierychlewska, kl. V a

 
Tradycja wigilijna

Już wigilii nadszedł czas,
z okna widać gwiazdki blask.
W domu pachnie potrawami,
Wszyscy goście już są z nami.
Stół obficie zastawiony
i przepięknie ozdobiony.
Do modlitwy już klękamy,
Pismo Święte otwieramy.
Sianko pachnie, świeca płonie,
opłatek bierzemy w dłonie
i łamiemy się wzajemnie,
szepcąc sobie potajemnie
czułe słowa, śląc życzenia,
by spełniły się marzenia.
Barszcz z uszkami już na stole,
ja grzybową jednak wolę.
Potem ryba w galarecie -
najpyszniejsza w całym świecie.
Kompot z suszu, kutia z makiem...
Zajadamy się ze smakiem.
Do dwunastu odliczamy,
paski w pasie popuszczamy.
Kolęd już najwyższy czas,
śpiewać może każdy z nas.
Prezenciki już wręczone,
dzieci mocno zachwycone,
rozbawione, uśmiechnięte,
ale  trochę już "padnięte".
Słychać wokół rozmów gwar,
wigilijny blask i czar.
Na pasterkę oczekując,
głosów zwierząt nasłuchując,
Dziecię Boże oglądając,
za Gwiazdeczką pospieszając,
do stajenki przychodzimy.
Dary z sobą przynosimy,                          Julia Wołowicz, kl. V b
by oznajmić na świat cały,                   (praca wyróżniona w konkursie)
że Bóg wielki, choć tak mały.                     

Wyróżniona praca Justyny Brzozowskiej
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Przy wigilijnym stole

Dwanaście miesięcy
i czego trzeba więcej?
W dwunastym miesiącu wigilia nastała.
Cała rodzina na uroczystej wieczerzy się spotkała.
Pysznią się na stole wigilijne dania,
Płynie dźwięk kolęd, radosne śpiewanie.
Jezus ukryty w postaci opłatka,
to nie bagatela, lecz wielka gratka.
Postna kolacja tradycją się stała.
Mama nieznajomego gościa już powitała.
Dwanaście potraw, choinka pachnąca,
dużo prezentów i gwiazdka świecąca.
Modlitwa skończona, opłatek na stole,
dzielą się nim wszyscy, stojąc w wielkim kole.
Życzenia od serca nawzajem składają,
a potem świąteczne prezenty sobie wręczają.

Świąteczny dzień

Za oknem nocna zawierucha,
na dworze nie widać ani żywego ducha.
Gwiazdka już świeci na niebie,
Narodzony Jezus w postaci opłatka idzie do Ciebie.
W światełka ubrane migają choinki,
wiatr hula i rozwiewa bielutkie śnieżynki.
Niech Mikołaj z nieba sfrunie
i prezentów wór podsunie!
Noc jest niezwykła, niesie się dzwonów wołanie,
niech w naszym sercu radość nastanie.
Pasterka rozpoczęta, słychać kolęd dźwięki,
witaj nam, witaj, Jezuniu Maleńki!
W  ubogiej leży stajence.
Trzej Królowie niosą Mu dary w podzięce.
Klękają przed Nim na kolana
i modlą się w pokorze do samego rana.
                                     
                                              Daria Bliźniuk, kl. V a

Aniołki na świętach
 
  Znów ten szał świąteczny. W tle słychać kolędę, od miesiąca każda
wystawa  w sklepie mówi o tym, że coraz bliżej Boże Narodzenie. Kolorowe
bombki, aniołki, światełka i łańcuchy wołają z każdej strony i zachęcają do
kupienia. Ludzie ubierają choinki, gotują pyszne dania i czekają na cud.  W
zasadzie wszyscy  powinni być radośni, spędzając miło czas z najbliższymi.
Niestety, nie tym razem - okazało się, że tata naszych bohaterów musi
pracować w święta i nie spędzi z nimi tych magicznych dni. Chłopcom było
smutno z tego powodu i wtedy przypomnieli sobie zabawną sytuację z
poprzedniej zimy. W zeszłym roku  brat Marcina pociągnął za cukierka
wiszącego na choince i bombki wylądowały na podłodze. Dobrze, że było już
po świętach, bo żadna nie ocalała.
  Teraz musieli wybrać się do sklepu, by kupić nowe ozdoby choinkowe. Gdy
weszli, zainteresowało ich szare pudło, jedyne takie wśród kolorowych i
pstrokatych ozdób świątecznych. Ciekawiło ich, co w nim jest, ale
sprzedawca powiedział, że jeśli chcą zobaczyć, to muszą je kupić.
Powiedział, że jest magiczne. Ponieważ nie kosztowało dużo, mama
zgodziła się je kupić. Po powrocie okazało się, że pudełko zawierało bardzo
dużą ilość aniołków. Byli zawiedzeni, bo nie było w nich nic magicznego, po
prostu zwyczajne aniołki. Wszystkie zawiesili na choince i dalej nic się nie
działo. Pozostało czekać na święta. W wigilię zauważyli, że aniołki  zamieniły
się miejscami na choince. Pomyśleli, że tata je przewiesił, bo przecież same
by nie mogły zmienić miejsc. Wkrótce jednak o tym zapomnieli.
 

  Zaczęła się wigilia. Bez taty było im trochę smutno, ale podzielili się
opłatkiem, zasiedli do wigilijnej kolacji, śpiewali kolędy i nie zauważyli, że
obserwują ich aniołki  z choinki.
  Gdy cała rodzina poszła na pasterkę, aniołki ożyły. Postanowiły, że zrobią
konkurs szukania prezentów. Dwa z nich pochowały prezenty spod choinki,
a pozostałe miały  je znaleźć i odnieść na miejsce. Nie wolno było zabierać
prezentów innym aniołkom, bo to groziło dyskwalifikacją. Szybko jednak im
się to znudziło. Postanowiły powróżyć sobie ze źdźbeł siana leżącego pod
obrusem na stole. To też nie było zbyt interesujące. Wyglądając przez okno,
zastanawiały się, co robią ludzie, których nie ma już dosyć długo w domu.
Nagle usłyszały dźwięk klucza przekręcanego w drzwiach. Zamarły ze
strachu, bo były daleko od choinki. Wtem dzieci wbiegły do pokoju, by
zobaczyć prezenty i odkryły, że na choince nie ma żadnego aniołka!
Wiedziałem! - krzyknął Marcin. - One umieją się poruszać. Musimy ich
poszukać.
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Dzieci rozpoczęły poszukiwania, co nie było takie łatwe, bo aniołki się
schowały za firanką. I pewnie trwałoby to długo, gdyby nie fakt, że przy oknie
było zimno i aniołki dostały kataru. Jeden z nich nie wytrzymał i głośno
kichnął. Wtedy Marcin podbiegł do okna, powolutku wziął kilka z nich i
zaniósł na fotel. Następnie dzieci przeniosły resztę trzęsących się z zimna i
strachu aniołków. Przykryły je kocem i powiedziały, że się nimi zaopiekują.
Gdy aniołki się ogrzały i poczuły bezpiecznie, zaczęły rozmawiać z dziećmi.
Okazało się, że aniołki są wykonane z magicznego drewna i przypadkiem
trafiły do sklepu. Miały pomagać Św. Mikołajowi  roznosić prezenty, ale
widocznie w tym roku los chciał, aby spędziły święta z chłopcami. Aniołki
opowiadały im o swoich świątecznych przygodach z Mikołajem. Nawet
mamę zainteresowały te opowieści.
  Potem wszyscy zasnęli, a rano wspólnie rozpakowali prezenty. Aniołki
wymyślały chłopcom zabawy przez cały następny dzień, ale wiedziały, że
malcy tęsknią za tatą. Wypowiedziały magiczne słowa i nagle w drzwiach
stanął tata dzieci. Chłopcy się ucieszyli i zaczęli opowiadać mu o aniołkach,
które od chwili pojawienia się taty wisiały na choince nieruchomo. Tata
pomyślał, że wyobraźnia dzieci nie zna granic, bo przecież szef pozwolił mu
wcześniej wrócić do domu.  Chociaż kto wie, może to jednak magia świąt...

                                                                Marcin Matyjaszczyk, kl. V b

Wigilijna niespodzianka

  Pewnego zimowego popołudnia, a dokładnie 24 grudnia, wszyscy gonili od
sklepu do sklepu, aby uzupełnić brakujące w kuchni składniki oraz kupić
prezenty. Nikt nie mógł znaleźć najładniejszej choinki, a wszyscy wiemy, że
jedyne, co jest potrzebne w wigilię,  to rodzinna atmosfera i radość. W
miasteczku przy ulicy oddalonej od centrum stała sobie pewna chatka, w
której mieszkała radosna rodzina: rodzice i ich dzieci - Mikołaj, Filip i Antek.
Jako jedyni nie spieszyli się do sklepów, ponieważ wiedzieli, że nie mają
dużo pieniędzy. Wierzyli jednak, że nawet jeśli nie uda się im wszystkiego
przygotować na czas, to i tak święta będą udane, ponieważ mieli bardzo
zaradną mamę. W domu byli wszyscy oprócz Taty. Myśleli, że nie
przyjedzie z kolejnej długiej trasy. Nagle dzieci usłyszały pukanie do drzwi!
Gdy otworzyły drzwi, ujrzały choinkę, a za choinką tatę i nieznajomego
gościa. Tata przyniósł choinkę i od razu w domu rozniósł się cudowny
zapach świerku. Przedstawił im gościa. Był to bezdomny, którego tata
spotkał wracając do domu i chciał okazać mu pomoc. Dowiedział się, że
nazywa się Jan i że podróżował po całym świecie. Dzieci były wyjątkowo 
bardzo grzeczne. Cieszyły się z nietypowego gościa i radosnej atmosfery, a
rodzice ze zdumieniem patrzyli na swoje dzieci. Tata wziął talerzyk z
opłatkiem i podzielił opłatek dla rodziny i dla Jana. Po rozpoczęciu uczty Jan
zaczął opowiadać o swoich przygodach na morzu, ponieważ był
marynarzem. 

Dzieci były bardzo wsłuchane. Po uczcie Jan zamyślił się na pewną chwilę i
powiedział:
-Nie mam gdzie wrócić, chyba że na ulicę.
-Nie musisz tam wracać, tak, dzieci? - zapytał tata.
-Tak, właściwie to my pana polubiłyśmy -odpowiedziały dzieci.
-No ja szczególnie! Pana opowieści są zdumiewające! - dodał Antek.
-Nie muszę tam wracać? - zawahał się Jan.
-Nie, nie musisz. Mamy wolny pokój i możesz z nami zamieszkać. -
odpowiedział Tata.
- A nie sprawię wam kłopotów? - zapytał Jan.
- W żadnym wypadku! - krzyknęła mama, która była w kuchni.
-Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknej rodziny jak wy. - stwierdził z
radością Jan.
Jan czuł się, jakby dostał najlepszy prezent pod choinkę, bo tak było.
Pewnego dnia po wigilii Tata zapytał Jana:
-Słuchaj, dzieci mnie zapytały, czy chciałbyś być naszym przybranym
dziadkiem?
-Nie wiem, rozważę to. - odpowiedział Jan.
Po dłuższym namyśle Jan zagadał do Taty:
-Chcę być waszym dziadkiem.
- Naprawdę? - zapytał Tata.
-Naprawdę. - odparł Jan.
-Super! Lecę powiedzieć to dzieciom! - odpowiedział zachwycony Tata.
Tata powiedział dzieciom o nowym dziadku, dzieci zareagowały radością. A
Jan nie musiał już nigdy wracać na ulicę. Nie spodziewał się, że może mieć
kiedykolwiek jakąś rodzinę, a jednak jego marzenie się ziściło.
I to jest najpiękniejszy prezent - gdy  dajesz komuś ciepły kąt i obdarowujesz
miłością.
                                                            Gabriel Kozicki, kl. V b

                                    Świąteczne wspomnienie
Każdego roku, pod koniec grudnia moja rodzina szykuje się do Świąt Bożego
Narodzenia. Mama układa listę zakupów, tata jedzie po choinkę, a ja i mój
brat cieszymy się na myśl o prezentach.
  Nadchodzi wigilia. Od rana krzątamy się w kuchni, dekorujemy choinkę, a 
wieczorem wyjeżdżamy do babci i dziadzia. Ich dom widać już z daleka.
Ledowe światełka oplatają cały balkon. Błyszczące girlandy zwisają z
balustrady. Wszystko mieni się kolorowo, a wokół biały śnieg. Jest jak w
bajce.
  Wszyscy już przyjechali. Są ciocie i wujkowie. Moi kuzyni - Kacper, Kasia,
Damian  i Krzysiek. W domu pachnie lasem, piernikiem i pomarańczą.
Przyjechała też Ewelinka  z Dawidem i małą Lilą. Pokonali prawie tysiąc
pięćset kilometrów, żeby być dziś tutaj. Zasiadamy do wielkiego stołu, na
którym jest stroik ze świeczką, bombeczką i siankiem. Modlimy się
wspólnie, dzielimy  opłatkiem, składamy sobie życzenia. Widzę, że mama
wzruszyła się.
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- Babciu, kiedy będzie barszcz z uszkami? - dopytuje się Kasia.
- Już podaję, skarbie - odpowiada babcia.
Zajadamy się barszczykiem, śledziami i kluskami z makiem. Wszystko jest
takie pyszne!
Babcia rozdaje nam przygotowane teksty kolęd i zaczyna nucić „ Cichą
noc”. Lubię śpiewać „Dzisiaj w Betlejem”, bo dzielimy się wtedy na dwie
grupki i refren śpiewamy tak jakby na zmianę. Raz chłopcy, raz dziewczęta.
Jest wesoło i przyjemnie.
- Dziadziu, kiedy przyjdzie Mikołaj? – pyta nagle Mateusz.
- Ciekawe, co ja dostanę – zastanawia się Kacper.
- A byliście grzeczni w tym roku? – zapytał dziadzio.
- Byłem - odparł cicho Mateusz.
Nagle ktoś puka do drzwi. To na pewno on! Serce bije mi mocniej, gdy widzę
jego worek  z prezentami. Jednak nie jest tak łatwo dostać prezent,
ponieważ musisz najpierw wykonać jakieś zadanie. Trzeba zaśpiewać
piosenkę albo powiedzieć wierszyk. Jest tyle śmiechu! Dorośli też coś
dostają - srebrne rózgi i cukierki. Widocznie nie zawsze byli grzeczni.
Oglądamy podarunki i bawimy się zabawkami.
  Mam jedenaście lat. Wiem, że rolę Świętego Mikołaja w mojej rodzinie
odgrywała ciocia Viola. Ciocia miała pracownię krawiecką i szyła różne
ubrania. Była bardzo pomysłowa  i dokładna. Pewnej zimy uszyła strój dla
siebie i od tej pory była naszym Mikołajem. Starała się nawet zmieniać głos,
abyśmy jej nie rozpoznali.
  Zastanawiam się, co teraz robi moja ciocia w niebie? Może szyje tam biało
– czerwone ubrania dla tysięcy Mikołajów z całego świata? Szkoda, że
ciocia Viola nie usiądzie już z nami w święta przy wigilijnym stole...

                                                     Marcin Daszczyk, kl. V b

                                     Świąteczna magia
Święta tuż, tuż.  Trwają ostatnie przygotowania. Wszyscy mają ręce pełne
roboty…
Krzyś, Marek, Małgosia i Kasia sprzątają swój pokój, pomagają tacie i
mamie posprzątać dom, tata i mama są szczęśliwi z tego powodu. Mama
poprosiła Kasię, żeby zagniotła ciasto, a Krzysia, żeby zrobił polewę do
piernika. Tata poszedł na nockę do pracy i nie może mamie pomóc.
Krzyś i Kasia są najstarsi. Mają po 11 lat, a Marek i Małgosia mają po 10 lat.
Kasia jest wysoka, szczupła, ma piękne zielone oczy i brązowe włosy.
Krzyś też jest wysoki, ma blond włosy i niebieskie oczy. Marek jest
średniego wzrostu, ma czarne włosy, brązowe oczy. Marysia jest średniego
wzrostu, ma jasnobrązowe włosy i zielone oczy.
Przed świętami każde z dzieci zastanawia się, jaki dostanie prezent. Kasia
marzy o grze planszowej, Krzyś o zestawie młodego majsterkowicza, Marek
o zestawie chemika, a Małgosia marzy o szczeniaczku.
Marek i Małgosia skończyli sprzątać.
- Małgosiu? Idziemy zapytać mamusię, co teraz mamy robić?
-Oczywiście, Marku!- odparła Małgosia.
Dzieci pobiegły do kuchni.
- Uważajcie!- krzyknęła mama- niosę gorącą tacę z szarlotką!

- Dobrze, mamo- obiecała Małgosia. – Co możemy jeszcze zrobić?
-No… Proszę, pójdźcie do spiżarni po składniki do sałatki. Zrobicie pyszną
sałatkę. A, czekajcie! Krzysiu? Czy ta sałatka przetrwa do jutra?
-Tak! Oczywiście mamo!- zapewnił Krzysio.
-Potwierdzam- powiedziała Kasia.
-Oki- ucieszyła mama.- Cieszę się. Jeśli będzie trzeba, mogę wam pomóc.
Oj, zapomniałam  o was, ale wołajcie mnie, kiedy trzeba.
-Oki- odpowiedzieli radośnie Kasia z Krzysiem.
Już na drugi dzień mieli trochę potraw, bo rodzina też przyniosła potrawy na
wigilię.
-Ale hm… smaczne - mówiła mama.- Dobrze się sprawiliście. Możecie się
pobawić. Jutro przyjeżdża babcia Hania i Paulina, dziadek Tymoteusz oraz
Olek i inni goście.
-Dobrze- odpowiedziały dzieci.
-Mamo… oby Święty Mikołaj kupił mi to, o co prosiłam- martwiła się
Małgosia.
-Myślę, że tak!- miłym tonem zapewniała mama.
-Oby...
Następnego dnia wszyscy byli szczęśliwi i weseli. Kasia wstała wcześnie i
zrobiła śniadanie. Były to płatki na mleku. Kasia zauważyła, że Krzyś już
wstał i zaprosiła go do stołu. Małgosia i Marek również już wstali.
-Pyszne te płatki- pochwalił Krzyś.
-Dzięki- ucieszyła się Kasia.
Rodzina zaczęła się zjeżdżać. Najpierw przyjechali babcie i dziadkowie,
później wujek Artur  z ciocią Alą i z córkami: Julką, Olą i Wiktorią, ciocia
Sylwia z wujkiem Kaziem i z chłopakami: Antkiem  i Pawłem.
Na początku wieczerzy tata przeczytał fragment Biblii o narodzeniu Jezusa,
następnie złożyliśmy sobie życzenia i podzieliśmy się opłatkiem.
-O, pierwsza gwiazdka na niebie!- krzyknęła Julka.
-No tak!- potwierdziła Ola.
-Patrzcie, prezenty!- wykrzyknęła Wiktoria.
- Jak dużo tych prezentów!- dziwił się uradowany Antek.
-Więcej niż w tam tym roku- powiedział zdziwiony Paweł.
-Nieprawda! Wydaje ci się- odparł oburzony Krzyś.
-Nie wymądrzaj się, Krzysiu- burknęła Kasia.
-No nie, jak co roku- zdenerwowała się Małgosia.
-No przestańcie-powiedział Marek.
-Chodźcie na wieczerzę- powiedziała mama.- Potem otworzycie prezenty.
Po kolacji otworzyli prezenty. Tylko prezent Małgosi był dosyć dziwny, bo
nagle zaczął... szczekać.
-Hau! Hau! Hau!- szczekał prezent.
-Co to?- spytała Małgosia.
-Nie trzęś tym!- wykrzyknęła mama.- Najlepiej sprawdź.
- Okay- odpowiedziała Małgosia.
-Mów, co to?- poleciła Kasia.
- To piesek, szczeniaczek- oznajmiła uradowana Małgosia.- Jej! Mamy
malusiego szczeniaczka! Och, jak pięknie będzie z nim mieszkać. Czy
mogę z nim spać?
-No dobrze, u was będzie jej kojec- powiedziała mama.
-Okay- wciąż patrzyła na swojego psiaka Małgosia.
-Jak ją nazwiesz? –zapytała Kasia.- Bo to dziewczynka.
-Kasiu, nazwę ją Iki –odpowiedziała Małgosia.
-Mamo, czy ja i Kasia oraz Iki możemy się pobawić?- milusim tonem spytała
Małgosia.
-Dobrze- odparła mama.
-Pamiętajcie, aby przyjść na film „Kevin sam w domu”- przypomniała mama
dziewczynkom.
-Dobrze- obiecały dziewczynki. 
W nocy Kasia się obudziła, obudziła też Małgosię i zaczęły rozmawiać :
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-Dzisiaj wielki dzień -wigilia.
-Tak- powiedziała Małgosia.
-To twój szczęśliwy dzień- mówiła Kasia do Małgosi.
-No, tak myślę.
Sen Kasi się spełnił i marzenie Małgosi. Małgosia nie wiedziała, czy Kasia to
na pewno nie świąteczna czarodziejka. W domu Kasi, Małgosi, Krzysia i
Marka jest suczka Iki- mnóstwo zabawy, miłości i dobroci.
Wszyscy kochamy święta!
                                                          Wiktoria Mazurek, kl. V b

Czy fajerwerki są niezbędne?

Trudno nam wyobrazić sobie sylwestra bez pokazów sztucznych ogni,
ale zazwyczaj nie myślimy o ich wadach. Wyglądają cudownie, ale czy
naprawdę musimy je odpalać? 

Największe miasta w Polsce, po wnioskach wielu organizacji, rezygnują z
pokazów fajerwerków, a zastępują je np. laserami. Uważam, że jest to
bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ sztuczne ognie mają więcej minusów
niż plusów. Większość z nas ma w domu jakiegoś zwierzaka, bardzo często
boją się one głośnych dźwięków, dlatego są okropnie zestresowane w taki
dzień. Niektóre, bardzo nerwowe, dostają ataków serca. Sprawa nie dotyczy
tylko zwierząt domowych, ponieważ huk straszy również dziką zwierzynę,
która uciekając może np. wbiec pod koła samochodu. Mniejsze dzieci także
może to przerażać dlatego, że nie zdają sobie one do końca sprawy z tego,
co się dzieje. Fajerwerki wpływają też negatywnie na środowisko. Znajdują
się w nich utleniacze i substancje palne. W wyniku ich spalania tworzą się
związki, które często bywają szkodliwe, chociażby wysoce toksyczne
związki baru. Wpływa on negatywnie na drogi oddechowe i wnika do wód
oraz gleby. Musimy liczyć się również z ryzykiem wywołania pożaru, nigdy
nie mamy pewności, dokąd poleci oraz gdzie spadnie. Nieostrożne odpalanie
petard może skutkować poważnym zranieniem się lub nawet stratą życia,
dlatego zastanówmy się, czy w kolejnym roku naprawdę chcemy strzelać. 
                                                                               Wiktoria 

„ Przeczytaj, a już nigdy nie będziesz chciała dostać kwiatów”
 
Summer jest zwyczajną nastolatką: ma kochającego chłopaka, grono
przyjaciół i wspaniałą rodzinę. Nic nie wskazywałoby na to, że w jednej chwili
jej życie zmieni się w koszmar… Pewnego wieczoru wybiera się na imprezę,
lecz zanim tam dociera, zostaje poproszona o pomoc w szukaniu chłopka
swojej przyjaciółki. Gdy postanawiają się rozdzielić, Summer spotyka na
swojej drodze mężczyznę, który każe na siebie mówić Clover. Porywa ją do
miejsca, z którego nie ma ucieczki. Tam główna bohaterka, wraz z trzema
innymi dziewczynami, będzie musiała wieść życie w strachu i bólu, wierząc
jedynie, że kiedyś ktoś je odnajdzie i to piekło się skończy. Ta historia nie dla
wszystkich będzie miała szczęśliwe zakończenie.  
Na początku,  biorąc tę książkę do ręki i czytając inne recenzje na jej temat,
spodziewałam się mocnego psychologicznego thrillera. Dlatego zdziwiłam
się, gdy zaczęłam czytać. Okazało się, że ta historia może i jest o tematyce,
jaką spodziewałam się tam znaleźć, ale napisana dość mocno
młodzieżowym stylem. Początkowo się trochę do niej zniechęciłam, ale z
każdą kolejną przeczytaną stroną coraz ciekawsza byłam zakończenia.
Może ta książka nie oddaje w całości emocji Summer  i niejeden psycholog
miałby do niej wielkie zastrzeżenia, ale mnie się podobała, spełniała
wszystkie warunki, jakie powinna spełniać młodzieżowa powieść  o tej
tematyce.
                                                      Natalia Bartkowicz
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