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        Pierwszy śnieg w tym roku 

:)

:)

:)

Biało i bajecznie ...

Tego dnia wszyscy nie mogli doczekać się, żeby 
dotknąć białego puchu. Nawet najstarsi uczniowie nie
oparli się białemu puchowi i na skrzydłach wybiegli ze
szkoły. Razem z młodszymi pomocnikami lepili
pierwszego bałwana, który uśmiechał się do nas,
odnajdując się znakomicie na szkolnym dziedzińcu.
PS Wkrótce i w mieście na placu przy MDK pojawiła
się choinka. Coraz bliżej święta...

:)

.

.

.
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Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą jakiś rodzaj
magii. Życzę Wam,żebyście ją dostrzegali i cieszyli
się nią...

 ,,Święta zawsze były śnieżne, kolorowe i wesołe'' 

Gościem świątecznej Gry w skojarzenia jest Pani Dyrektor Małgorzata Kalinka 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.Jesteśmy ciekawi,jakie wspomnienia ze świąt
zachowała Pani z dzieciństwa 

Pamiętam ,ze święta były zawsze snieżne, kolorowe
 i wesołe.Jako dziecko uwielbiałam moment,kiedy po
zjedzeniu barszczu z uszkami,wydobywaliśmy swoje
prezenty spod choinki. Tak jest w mojej rodzinie
 i dzisiaj.
W pamięci  mam też parady kolędników na wsi ..., spędzaliśmy tam część
świąt,odwiedzając bliskich.

Bez czego dzisiaj nie wyobraża sobie pani Świąt
Bożego Narodzenia..

Bez choinki,barszczykuz uszkami ,pysznego
makowca...,ale przede wszystkim  nie wyobrażam
sobie świąt bez mojej rodziny.

A o czym dzisiaj marzy Pani Dyrektor na Gwiazdkę 

Marzenia...,mam ich jeszcze wiele,nie sposób
wymienić wszystkich. Ucieszę się ze wszystkiego,co
przyniesie mi Gwiazdka. Jeśli może ,niech przyniesie
jeszcze więcej zdrowia,szczęścia
 i pomyślności , i miłości , i  życzliwości.

Czego chciałaby Pani Dyrektor życzyć uczniom 
z okazji Świąt...

Kochani, życzę Wam, abyście cieszyli się magią świąt.
Wam i Waszym Rodzinom -dużo zdrowia i miłości.
Samych dobrych i szczęśliwych dni...i oczywiście
wymarzonych prezentów pod choinką
 Samych dobrych i szczęśliwych dni...

 Dziękujemy za wywiad i życzymy pięknych
,śnieżnych i pełnych  miłości  Świąt Bożego
Narodzenia

Przedruk fragmentów wywiadu pochodzi
 z pierwszego numeru ,,Przybij piątkę''

Chciałabym...

,,Żeby czas nie pędził tak szybko, bo jeszcze mam
dużo do zrobienia i w szkole,i w swoim życiu ''

:) .
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Czy wiecie, że jabłko zawieszone na choince kryje ważne- symboliczne znaczenie

Ubrane drzewko jest znakiem upamiętniającym noc Bożego Narodzenia -według niektórych  pierwowzorem
były drzewka rosnące przy szopce w Betlejem. Inni dopatrują się w tym odwołania do drzewka rajskiego,
czyli drzewa poznania dobra i zła.

Jabłko -smakowity owoc, którym Ewa skusiła Adama i łańcuch -wąż- na choinkach to symbolika grzechu
pierworodnego. Narodziny zaś Jezusa w grudniową noc to zapowiedź  odkupienia przewinien pierwszych
ludzi.Tradycja chrześcijańska wpłynęła na nazewnictwo i jabłoń nazwano Maius,a malum  w języku łacińskim
oznacza zarówno zły, jak i jabłko.

Według ludowych wierzeń jabłko- jako ozdoba choinkowa,ale może i symbol z drzewa poznania
zjedzone tuż przed wieczerzą wigilijną jest zapowiedzią,że człowiek zawsze znajdzie wląsciwą drogę i
rozwiązanie w każdej sytuacji. Jabłko jest również symbolem życia oraz miłości.Zaś rajskie jabłuszka
zawieszone na choince miały zapewnić urodę i zdrowie.

W tegoroczne święta więc mamy dla naszych czytelników- do wydania papierowego-malutkie rajskie jabłuszka
w prezencie -z najlepszymi życzeniami dla Was i Waszych rodzin.

Redakcja ,,Przybij piątkę''

.

.
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                                      Odszukaj jak najwięcej wyrazów, związanych ze świętami.
                                                        Szukaj- poziomo i pionowo 
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 TOP Lista Wymarzonych Prezentów
:)

:)

:)

:)

     Wiemy o czym marzą na Gwiazdkę 
     uczniowie PSP nr 1

      Zapytaliśmy uczniów 5 b i 6a i ...

      A jednak

     1.   Pieniądze  na wymarzony prezent
     2.   Skarpetki świąteczne
     3.   Szczęście i zdrowie dla mnie i Rodziny
     4.   Lego
     5    Bluza Adidas 
     6    Piesek 
     7    słodycze
     8    Kocyk świąteczny 
     9    Świeca zapachowa 
   10  Swój pokój 

.

.

.
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      ULUBIONE MOMENTY PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  
           wg uczniów PSP nr 1 im.Wacława Górskiego w Stalowej Woli 

,,Najważniejszym momentem świąt w moim domu jest
Wigilia i dzielenie sie opłatkiem. A potem wiadomo,
rozpakowywanie prezentów'' 
Marcel 7 a

Przed świętami trzeba posprżątać cały dom ,by lśnił
na Święta...Potem ubrać choinkę. Najważniejszy
moment to zjedzeniewieczerzy wigilijnej z całą
rodziną i próbowanie 12 potraw. W wigilię spotykamy
się u jednej lub drugiej Babci i spędzamy ją w dużym
gronie rodzinnym. Spotykam się wtedy z braćmi i
siostrami ciotecznymi. Bawimy się super.
Ksawery 7a

W Boże Narodzenie zawsze słuchamy kolęd i
jeżdzimy do Babci. W moim domu zawsze są
prezenty pod choinką i co roku pieczemy pierniczki.
M. 5 b

Najpiękniejszym momentem jest oczekiwanie na
,,Gwiazdkę'' 
Oksana  5b

Uwielbiam ubierać choinkę, śiewać kolędy.
Mateusz W. 5b

Lepienie pierogów z Mamą; potem świąteczny obiad
w Boże Narodzenie w gronie rodzinnym.
Igor 5b

Nie mogę doczekać się naszej klasowej wigilii.
W domu najbardziej lubię smakowanie wigilijnych
potraw.
5b

W mojej rodzinie. Nqa Wigilię jedziemy do Babci,tam
spotykamy się z najbliższą rodziną mojej Mamy.
Przed kolacją ktoś z Rodziny czyta fragment Pisma
Świętego, następnie dzielimy sie opłatkiem i składamy
sobie życzenia świąteczne. Na stole zawsze pojawia
się barszcz z uszkami,karp, makowiec...
Milena 6a 

.

.
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                                     Jaka to kolęda lub świąteczna piosenka  - Quiz 
:)

                 

                 ,, Kłaniajcie się Królowie,
                    nie budźcie go ze snu''
                           

                             ...................

    

     ,,Niebo Ziemi,Niebu Ziemia
      Wszyscy Wszystkim ślą życzenia ''
           ...............................

       

          ,,Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
            ma granice nieskończony ''

                    ..........................

            

             ,,Witaj Jezu Ukochany,
              Od Patriarchów czekany''
                   ......................

               

                ,,Pastuszkowie od swych trzód 
                  biegną wielce zadziwieni''
   
                           ......................

  
       ,,Zamknijże znużone płaczem powieczki,
          utulże zemdlone łkaniem usteczki''
                   
                           ........................

:)

.

.
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                                    śnieg – a snow – der Schnee
                                    bałwan – a snowman - der Schneemann
                                    choinka - a Christmastree – der Weihnachtsbaum
                                    gwiazda - a star - der Stern
                                    anioł - an angel - der Engel
                                    Mikołaj – a Santa Claus - der Weihnachtsmann
                                    prezenty – presents - die Geschenke
                                    kolęda -  a Christmascarol – die Weihnachtslied
                                    wigilia – a Christmas Eve – der Heilige Abend
                                    Boże Narodzenie – a Christmas – die Weihnachten

:) .
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                         Do siego roku 

DIY -zrób to sam. Świąteczna dekoracja pokoju

:)

:)

:)

                        Milena Piech 
                        Maja Grudzińska
                        Aleksandra Pistor
                        Amelia Sycz
                        Krzysztof Stawowy
                        Ksawery Kotwica
                        Jakub Gotfryd
                        Aleksandra Karbarz  

                        Opiekunowie
                        Marzena Janusz 
                        Dorota Zagulska 

          
         Świąteczny numer współtworzyli 
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