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W Wigilię
Bożego
Narodzenia
Gwiazda Pokoju
drogę wskaże.
Zapomnijmy o
uprzedzeniach,otwórzmy
pudła słodkich
marzeń.
Niechaj Aniołki z
Panem
Bogiem,jak Trzej
Królowie z dary
swymi,
staną cicho za
Twoim
progiem,by
spełnić to, co
dotąd było
snami.
Ciepłem otulmy
naszych bliskich
i uśmiechnijmy
się do siebie.
Świąt magia
niechaj zjedna
wszystkich,
niech w domach
będzie Wam jak
w niebie...
Redaktorzy
gazetki LIDER
.
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Imieniny
świętego Mikołaja
są co roku
doskonałą okazją
do oderwania
się od
rutynowego
szkolnego planu
dnia. Dla wielu
uczniów mikołajki
to jeden z
najprzyjemniejszych
dni w trakcie
szkolnego roku.
Zgodnie z
tradycją 6
grudnia
uczniowie naszej
szkoły spotkali
się ze
świętym
Mikołajem. Tego
dnia dzieci ubrały
się na czerwono i
założyły
mikołajkową
czapkę albo rogi
renifera. Święty
Mikołaj zawitał w
szkolne progi i
dla każdego
przyniósł coś
słodkiego.
Każdy tego dnia
był uśmiechnięty
i miał dobry
humor.
SAMORZĄD
SZKOLNY
Natalia Słowik
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Szkolne Koło
Caritas wraz z
opiekunami
pragnie
podziękować
wszystkim
Rodzicom,
Uczniom
i Nauczycielom,
którzy przyłączyli
się
do organizowanej
przez nas po raz
kolejny akcji
„Szlachetna
Paczka”.
Dzięki Wam udało
nam się zebrać:
żywność, środki
chemiczne,
artykuły
papiernicze oraz
słodycze by
spakować paczki,
które w bieżącym
tygodniu
dostarczymy
najbardziej
potrzebującym.
Dziękujemy za
okazane serce
Jesteśmy pewni,
że nasza pomoc
sprawi, iż w
wybranych przez
nas
domach zagości
radość, nadzieja i
przekonanie, ze
nikt nie jest na
tym
świecie sam.
Małgorzata
Urbanek
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Kiermasz
bożonarodzeniowy

Święta zbliżają się
wielkimi krokami. W
związku z tym 15
grudnia Szkolne Koło
Caritas przygotowało
kiermasz
bożonarodzeniowy.
Po każdej Mszy
Świętej, na naszym
stoisku można było
kupić: gwiazdki,
aniołki, choinki,
kartki świąteczne,
ozdoby choinkowe,
stroiki i inne
kojarzące się ze
świętami akcesoria .
Składamy serdeczne
podziękowania
wszystkim osobom,
które włączyły się do
akcji i finansowo ją
wsparły. Wyrazy
wdzięczności
kierujemy zarówno
do wykonujących
ozdoby jak i je
kupujących.
Dochód ze sprzedaży
przeznaczony
zostanie na akcje
charytatywne.

Renata Warzycha
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