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CHOINKOWO
w szkole
Fotoreporterzy: Maciek Grochowina i Szymon Pawlik udali się szlakiem klasowych
choinek. Zrobili im fotki, które publikujemy w tym numerze.
Na spotkaniu redakcyjnym dopisaliśmy wesołe komentarze. By nikt się nie obraził, bo nie
wszyscy mają poczucie humoru, nie podpisaliśmy klas, w których są te choinki.
Jaka szczuplutka i wysoka. Nawet
tablicy nie zasłania. Cała w
zielonym łańcuchu, który robi
wrażenie jakby był jej ubraniem. A
może ma już tyle lat, że igiełki jej
opadły. Zostało ich tak niewiele i
dlatego owinięta została takim
dostojnym łańcuchem.

Dużo ozdób ma
na sobie ta
choinka.
Ciekawe, czy
dzieci je
przyniosły?

Malutka, trochę krzywiutka
choineczka z dużymi bombkami,
ale bez szpica. Ubierana szybko, w
to co zostało z ubiegłego roku, to
znaczy sprzed dwóch, bo przecież
w zeszłym nas w szkole nie było.
A może właśnie taka miała być?
Inna od wszystkich. Malutka,
wesolutka i dziwniutka.

Reprezentantka choinek
przemyślanych, jeśli chodzi o
wystrój. Ubrana w wiele
symbolicznych elementów. Ma
gwiazdę, prawie na czubku.
Aniołka, bombki kolorowe, ozdoby
przez dzieci wykonane.
I świeci, czyli ma też lampki.

Płaska, śniegiem oprószona
prezentuje się ciekawie i
oryginalnie.
A pod nią takie duże prezenty.
Niestety, też płaskie.

Jakie słodkie drzewko. Wygląda
jak baletnica. Chyba zaraz zacznie
tańczyć. Kokardę ma pod szyją. A
te czerwone łańcuchy
przypominają falbanki w sukience.
Ogólnie fajny pomysł. Nie ma
bombek, więc jest jej łatwiej się
poruszać. Chociaż jedną widać,
ale to tylko symbolicznie, by jej nie
było smutno, gdy zobaczy swoje
kuzynki.
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CHOINKOWO
w szkole
Skąd pomysł na zdjęcia klasowych choinek? W ubiegłym roku szkolnym o tej porze
byliśmy na zdalnych lekcjach.
Teraz magia Świąt zawitała również do szkoły, z czego bardzo się cieszymy.
Opisy choinek: Martyna Szczerba
Prawdziwa dama.
Stoi dumnie na podwyższeniu, aby
zwrócić na siebie uwagę.
Na czubku ma gwiazdę, co
symbolizuje jej nieskończoność.
Może dlatego, od długich lat, co
roku cieszy oko przybyszy?

Bogato
ozdobiona,
stojąca na
krześle niczym
królowa świąt w
owej klasie.
Ciekawe, kto
zabrał jej
koronę.

Oryginalne, żywe choineczki,
skromnie przyozdobione,
wyglądające niemalże jak
samorząd klasowy na wspólnym
zdjęciu!

Jaka dostojna.
Widać, że ubierało ją kilka dłoni, bo
ma różne łańcuchy. Ciekawe, kto
zrobił ten z bibuły, gdyż dzisiaj taka
ozdoba to rzadkość.

Oryginalna, nie zajmuje zbyt wiele
miejsca. Nie trzeba jej podlewać i
nie ma co się martwić, że zostanie
zrzucona. Każdy przy wyjściu
zwróci na nią uwagę, przez co nie
będzie jej smutno.

Rosół z białej
kury na
niedzielny
obiad, ale co z
piórami?
Jedna z klas
znalazła idealną
metodę na ich
wykorzystanie
w świąteczny
sposób!
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ŚWIĄTECZNE PIOSENKI
konkurs
Redakcji tak spodobały się konkursy, głównie dlatego, że chętnie bierzecie w nich udział.
Zuzia Zębala wymyśliła więc konkurs świąteczny. Pomogła jej Maria Dębowska i oto
efekt. Zapraszamy do następnej zabawy.
Regulamin na stronie 5.
1.Ref. Oh, it's Christmas time
pretty baby And the snow is falling
on the ground Well you be a real
good little baby Santa Claus is
back in town
2. Ref.
I'm dreaming of a White Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be
white

3. Ref. Oszaleli anieli, cali w bieli
od chmur. Gdy na ziemię spłynęli,
niby śnieg białych piór... I jak
ziemia szeroka, wszędzie nowa
epoka... Oszaleli anieli, anieli...
4. Ref.
Chwała na wysokości
Dziecięcy słychać śpiew (słychać
śpiew)
Niebiański pokój płynie
Do naszych serc

5. Ref.
Poczuj szczęście w magii świąt
Odkryj w sercu twoim skarb Jest w
nim dobro i życzliwość Podziel się
z bliskimi tym Wyrzuć z swego
serca zło i nadzieję, że za rok
znów się Spotkasz z rodziną
Powiesz im Wesołych Świąt

6. Ref. Gdy Wigilia jest, (Bóg się
rodzi,) Gdy choinka jest, (gwiazdka
wschodzi) Żadnych smutków,tylko
wszędzie śnieg, Żadnych
smutków, tylko wszędzie śnieg (2x)

7. Ref.
Święta pod jemiołą
Wszystkich zawołajcie
Szczęście pod jemioła
Zagwarantowane
8. Ref.
Niebo - ziemi, niebu - ziemi,
Wszyscy - wszystkim ślą, drzewa,
ptakom, ptak - drzewom, Tchnienie
wiatru - płatkom śniegu.

9. Ref. Chestnuts roasting on an
open fire Jack Frost nipping at your
nose Yuletide carols being sung by
a choir And folks dressed up like
Eskimos
10. Ref. Ding Dong
Drzwi otwórz, bo...
Ktoś dzisiaj przyszedł, by w Tobie
dziecko uścisnąć
Ding Dong
Drzwi otwórz, bo...
Dobrą nowinę, od drzwi do drzwi
świat powtarza wciąż
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ŚWIĄTECZNE PIOSENKI
regulamin

ŚWIĄTECZNE PIOSENKI
regulamin konkursu:
Waszym zadaniem jest odgadnięcie wszystkich 10 piosenek po podanym refrenie
na stronie 4.
Prace, czyli odpowiedzi zapiszcie na kartce – podpisanej imieniem i nazwiskiem
oraz klasą. Oczywiście czytelnie.
Kartki zbierzemy po powrocie do szkoły, najprawdopodobniej 10.01.2022 roku (jeżeli
nas nie zamkną).

Życzymy miłej zabawy i powodzenia
Redakcja

Pamiętacie konkursy, które nasza redakcja organizowała w tym roku szkolnym i kalendarzowym też?
Oczywiście wyniki i nazwiska laureatów publikowaliśmy na łamach WagnerPress II.
W tym numerze tylko przypominamy i prezentujemy twarze zwycięzców. Niestety, nie wszystkich, bo wiecie
jak dzisiaj bywa. Nie wszyscy zawsze są w szkole.
Na zdjęciach najlepsi z najlepszych w dwóch konkursach

NAUCZYCIEL W PODSTAWÓWCE i PLUSZOWY MIŚ W
BAJKACH

Dziennik Zachodni | Numer 161 12/2021 | Strona 6

WagnerPress II

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

