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11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. W
naszej szkole odbyła się akademia przygotowana
przez uczniów. Uroczystość odbywała się pod
hasłem: „W listopadzie młodzi chłopcy nie czekali”. To
cytat z jednej z pieśni wykonanych przez chór
szkolny. Aby podkreślić wagę tego święta wszyscy
uczniowie w tym dniu przyszli ubrani odświętnie.
10 listopada o godzinie 11:11 wszyscy odśpiewali
hymn narodowy.

 21 listopada w naszej szkole
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka. Uczniowie i nauczyciele z
tej okazji ubrali się na niebiesko.
Wszystkie klasy zrobiły piękne kolorowe
plakaty na temat praw dziecka. Można je
teraz podziwiać na wystawie na parterze
szkoły.

24 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki.
Klasy od 0-III miały swoje zabawy: wróżby oraz
tańce. Starsi uczniowie zorganizowali dyskotekę
oraz różnego rodzaju zabawy (były m.in.: belgijka,
rodzina, muzyczne krzesła) Zabawa trwała od
godziny 17.00 do 20.00. Każdy się świetnie bawił i
dobrze wspomina wesoło i wspólnie spędzony
czas.

18 listopada klasy V-VIII pojechały na wycieczkę
na basen pod opieką p. Radosława Rosińskiego i
p. Ani Potrzeszcz. Wszyscy świetnie się bawili. To
był wspaniały wypoczynek połączony z
aktywnością fizyczną, czyli przyjemne z
pożytecznym.

                               Szkolne wieści
                                                                                                                                              Martyna, Natalka
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                          Coraz bliżej ŚWIĘTA
                                                                                                                                                       Zuzia i Amelka

 Tradycją jest, że na wigilijnym stole powinno znaleźć
się 12 potraw. Nie może zabraknąć: barszczu
czerwonego z uszkami, kompotu z suszu, ryb w tym
tradycyjnego karpia, pierogów z kapustą i grzybami,
śledzi, ryby po grecku, zupy grzybowej lub sosu
grzybowego, sałatek, ciast takich jak: piernik, sernik,
makowiec. Do dekoracji stołu możemy wykorzystać:
goździki, suszone owoce, zwłaszcza pomarańcze,
które wypełnią dom wspaniałym zapachem.

  Boże Narodzenie to coroczne święto Narodzenia
Jezusa, obchodzimy je 25 grudnia. Tego dnia idziemy
do kościoła, by powitać maleńkiego Jezusa. Rodziny
spotykają się i wspólnie spędzają czas, którego tak
nam brakuje. Święta są czasem odpoczynku po
ciężkiej pracy. Każdy ma okazję  porozmawiać przy
stole. To magiczny i wspaniały czas, pełen rozmów,
życzeń, spokoju i rodzinnej atmosfery. ,,To jest czas,
który nazywamy szczęściem".

                  Gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
                świat piękniejszym wnet się staje.
              Składamy więc najlepsze życzenia,
      najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!
                    Niech piesek mówi w nocy,
                        prezentów całej mocy,
                          i na każdym kroku
                   szczęścia w Nowym Roku!
        Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia,
                 zdrowia, radości, powodzenia!

 Wigilia to dzień przed jakimś jubileuszem, świętem,
imieninami itp. Wigilia Bożego Narodzenia jest dzień
przed Bożym Narodzeniem, a dokładnie 24
grudnia każdego roku. Tego właśnie dnia rodzina
spotyka się przy stole pełnym potraw, odmawia
modlitwę, dzieli się opłatkiem, składa sobie życzenia 
i siada do Wigilijnej kolacji. Po kolacji członkowie
rodziny rozpakowują prezenty (jest to moment
wyczekiwany przez dzieci). Następnie w domu panuje
miła atmosfera, każdy ze sobą rozmawia, a o północy
chętni idą rodzinnie na Pasterkę do kościoła.
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Aby stworzyć przyjemną atmosferę podczas Świąt
Bożego Narodzenia możemy zrobić sobie ozdoby
świąteczne. Jedną z ozdób jest wieniec na
drzwi. Co roku, przed świętami wykonuję
własnoręcznie wianek. Czasem składa się on z
gałązek świerku, innym razem jest bardziej
ozdobny. Można użyć gotowego szablonu lub
samodzielnie wykonać z gałązek.

Choinka to bez wątpienia jeden z ważniejszych
symboli Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz takiej
żywej, ozdobionej bombkami, zawieszkami,
światełkami i łańcuchami, możesz zdecydować się
na drewniane ozdoby świąteczne – do ustawienia
na stole, komodzie lub półce. Choinka będzie
doskonałym dodatkiem do świątecznej dekoracji
domu. Drewniane choinki dostępne są w różnych
rozmiarach, kolorach i wzorach. Na pewno
dobierzesz taką, która dopasuje się do aranżacji
Twojego domu czy mieszkania.

Ozdoby na choinkę są równie ważne. Możemy
sami wykonać z różnych materiałów piękną
ozdobę na choinkę. Jedną z nich może być
bałwanek z patyczków po lodach. Bierzemy 
patyczek po lodach, wycinamy z czarnego papieru
kapelusik i guziki, a  z pomarańczowego z 
marchewkę. Niewiele pracy, a efekt bardzo ładny.

                           
                            Ozdoby świąteczne
                                                                                                                                                Karolina

Łańcuch choinkowy, czyli inaczej girlanda
choinkowa to ozdoba wykonana zazwyczaj z
papieru, słomek, koralików lub tworzyw
sztucznych. Łańcuch służy do zawieszania na
choinkę lub do innych świątecznych dekoracji.
Można go użyć do ozdobienia barierek i balustrad
lub po prostu do zawieszenia w w dowolnym
miejscu w domu. Tworzy niepowtarzalny
świąteczny klimat.
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W średniowiecznej Europie zachodniej uważano
świętego Mikołaja za patrona dzieci. W niektórych
miastach odnotowano w źródłach zwyczaj wybierania
w Mikołajki dziecięcego biskupa, który symbolicznie
przejmował władzę. W XVI wieku na wyspach
brytyjskich pojawił się rytuał wynoszenia tego dnia
dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez
uczniów. Przetrwał on w niektórych regionach kilka
stuleci.
Zbliżone do współczesnych zwyczaje mikołajkowe
są udokumentowane od XV wieku w źródłach
polskich, czeskich, austriackich, holenderskich,
belgijskich i niemieckich. Święty Mikołaj pełnił w nich
rolę osoby przynoszącej prezenty z okazji własnego
święta. Jego atrybutami były siwa broda, pastorał,
mitra oraz długa, czerwona szata biskupia.
Wieczorem 5 grudnia obdarowywał owocami,
orzechami, ciastkami czy cukierkami dobrze
zachowujące się dzieci. Niegrzeczne
uderzał pastorałem. Gdy nie pojawiał się osobiście,
dzieci starały się przekazać, że czekają na prezenty,
na różne sposoby. Z Holandii zachowały się zapisy o
wystawianiu butów przy kominku. W Czechach dzieci
wieszały skarpety na ramach okiennych, a w Austrii
kładły buty na parapecie.
Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 6 grudnia,
podkłada się dzieciom prezenty pod poduszką, w
buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie. 

       
                                   Mikołajki
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Natalka Kozub

                                              SYLWESTER

   
    Sylwester to dzień poprzedzający Nowy Rok –
31 grudnia, kiedy to świętuje się koniec starego
roku i początek nowego. Jest to czas hucznych
zabaw, balów, toastów, sztucznych ogni,
petard lub pokazów laserowych. 
   Sylwestra, czyli w ostatni dzień roku, możemy
spędzić razem ze znajomymi i rodziną. Możemy
także wyjechać np. w góry, nad morze, do dużego
miasta, gdzie zazwyczaj odbywają się koncerty z
udziałem gwiazd, często na świeżym powietrzu.

 
Samo święto pożegnania starego i powitania
nowego roku narodziło się dopiero na przełomie
XIX i XX wieku. Początkowo obchodzono je tylko
w bogatszych warstwach społeczeństwa,
stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia
uboższych ludzi.  Na początku XX wieku pojawiły
się lokalne zwyczaje przeżywania nocy
sylwestrowych. Na przykład w Danii zeskakiwano
z krzesła o północy, a w Hiszpanii od 1909 wraz z
każdym uderzeniem zegara zjada się jedno
winogrono. W wielu państwach, także w Polsce
tradycyjnym trunkiem jest wtedy szampan.
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Wyłowione z sieci
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