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      29 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki. Z tej okazji
samorząd szkolny zorganizował sprzedaż ciast oraz stoiska z
wróżbami. Dzieci chętnie przystąpiły do zabawy. Można było
dowiedzieć się co nieco o swojej przyszłej miłości, karierze czy
zdrowiu. Wróżby mogły też być zapowiedzią na najbliższy
wieczór.  Zebrane pieniądze ze sprzedaży ciast zostały
przeznaczone na działalność samorządu szkolnego. 
   Innymi nazwami andrzejek są: jędrzejki albo jędrzejówki.
Istnieje również odpowiednik dla kawalerów - katarzynki. Niegdyś
wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i
przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt teraz jest to
podtrzymywanie pamięci o dawnych zwyczajach i tradycjach oraz
wesoła zabawa.
    Charakterystyczną i najbardziej tradycyjną wróżbą
andrzejkową było tzw. lanie wosku, mamy nadzieję, że w
przyszłym roku uda się tę wróżbę pokazać młodszym uczniom.

  6 grudnia w naszej szkole odbyły się mikołajki. Każda klasa
zorganizowała dla siebie różne atrakcje takie jak dawanie
prezentów i słuchanie kolęd. Prezenty to miła niespodzianka,
ponieważ uczniowie wcześniej losowali osobę, której wręczą
prezent. Dotrzymanie tajemnicy wzmacniało ekscytację przez
otrzymaniem niespodzianki.
  Pani dyrektor również zrobiła wszystkim mały prezent - każdy
uczeń dostał paczkę ze słodkimi upominkami dzięki naszemu
tajemniczemu ofiarodawcy. Tego dnia nikt nie był smutny.
   Dzień św. Mikołaja uświetniła wizyta owego świętego. Mikołaj,
zapowiadając się głośnym dzwonieniem, odwiedził nasze
przedszkole i szkołę, czym wywołał sensację.
  6 grudnia to również imieniny Mikołaja, więc składamy życzenia
naszym kolegom - Mikołajom :)

RODZINKA RZĄDZI

30 listopada klasy 0 i 2 z wychowawczyniami  wybrały się do 
kina Muza w Mińsku Mazowieckim na film animowany pt.
,,Rodzinka rządzi’’. Produkcja ukazała, jak ważne są relacje
dzieci i rodziców – Dzieci obejrzały film z dużym
zainteresowaniem i z uśmiechami na twarzach wróciły do szkoły.
  6 grudnia uczniowie klas 3, 4 oraz 8 wraz                                    z
wychowawczyniami  wybrali się na film przygodowy pt. „Chłopiec
z chmur” do kina do Siedlec. Dzieci obejrzały opowieść o
niezwykłej przyjaźni i przygodzie, która odmieniła życie Thomasa
i jego skrzydlatych przyjaciół - gęsi. Wszyscy zadowoleni wrócili
do szkoły.
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Ładzyń

22 grudnia w naszej szkole miały odbyć się wigilie
klasowe, jednak z powodu wzrostu liczby zachorowań
jesteśmy zmuszeni wrócić do nauki zdalnej od 20
grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Jednak nie
przeszkodzi nam to w złożeniu wszystkim
najserdeczniejszych życzeń. Z inicjatywy Pani od
religii każda klasa nagrała filmy z życzeniami, które
zostaną następnie pokazane wszystkim uczniom w
trakcie lekcji zdalnych w ostatnim tygodniu przed
świętami.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy
życzyć wszystkim uczniom, ich rodzicom,
pracownikom szkoły spokojnych i szczęśliwych chwil
spędzonych w rodzinnym gronie, bez niepotrzebnych
zmartwień oraz spełnienia wszystkich, nawet tych
najskrytszych marzeń. 
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Kiedy ty się w końcu weźmiesz do nauki?
-----------------------------------------------------------------------
Jak zobaczyłam twoją kartkówkę to myślałam, że
zemdleję.
-----------------------------------------------------------------------
Mam nadzieję, że to Wam się w życiu nie przyda.
-----------------------------------------------------------------------
Dziewczyny przestańcie gadać, bo powstawiam Wam
uwagi!
-----------------------------------------------------------------------
No mówicie do mnie.
-----------------------------------------------------------------------
Jak ten egzamin był trudny to kolejny będzie jeszcze
trudniejszy
-----------------------------------------------------------------------
Ja już ślepa jestem

Dnia 10 grudnia 2021 r. zostało przeprowadzone
głosowanie na najlepszą kolędę. Wygrało "Lulajże
Jezuniu. Zachęcamy do posłuchania oraz śpiewania
tej i innych kolęd, ponieważ śpiewanie kolęd jest jedną
z naszych podstawowych bożonarodzeniowych
tradycji. Śpiewanie kolęd wprowadza niesamowitą
świąteczną atmosferę,  zbliża i jednoczy ludzi,
zacieśnia więzi rodzinne.
Śpiewajmy kolędy !!!!


