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Gwiazda Betlejemska Gwiazda Betlejemska

Choinka

Czapka Mikołaja Dzwoneczek Choinka Dzwonek Czapka Mikołaja

Kochani,

Życzę Wam Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
pachnących piernikami i choinką,

białych od śniegu za oknem
i ciepłych od miłości płynącej z serc Waszych bliskich.

Zatrzymajmy się na ten czas w naszym codziennym biegu
i poczujmy, 

jaką radość daje obecność Boga z nami i w nas.

Joanna Nowacka
dyrektor

Pola Zosia

Zosia

Pola Gosia Pola Pola Gosia
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ZABAWA   ANDRZEJKOWA

Świetna zabawa Wspaniali organizatorzy

Wróżenie z butów Trzymam przyszłość w swoich rękach

Wróżbitki, Cyganki, Magowie

Każdy chce poznać swoją przyszłość... więc na cień zerka :) Klucz do ...

W tym roku zabawę andrzejkową
zorganizowali rodzice uczniów klasy Ia.
W czwartek 28 listopada w szkole
pojawili się magowie, wróżbici, wróżki i
cyganki. Każdy, kto tylko miał ochotę
mógł więc poznać swoją przyszłość: a to
zaglądając w karty, a to przelewając
wosk przez potężny klucz, a to
rozgryzając pyszne ciasteczko lub
przekłuwając serduszko... papierowe
oczywiście. Zabawa była szalona i
pyszna! Dziękujemy!

Red. Red.

Red. Red.

Red. Red. Red.

Red. Red. Red.
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OGROMNA RADOŚĆ, ŻE PRZYSZEDŁ DO NAS!

CZEKAJĄC  NA  MIKOŁAJA...

stroiliśmy... nie tylko..

choinki ale i siebie :)

... a potem było
 

     WIELKIE  WYCZEKIWANIE...

czekali i mali, i duzi,

a gdy nareszcie przyszedł 

radości nie było końca. 

Buzie same się uśmiechały 

od ucha do ucha!

Kochany Mikołaj i ... radość, dużo radości!

. .

. .

Red. . .
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KONIE KONIE KONIE
CIEKAWOSTKI

GRA KOMPUTEROWA
MINECRAFT

Zanim zaczniemy
jazdę na koniu
musimy
odpowiednio ubrać
zarówno jeźdźca jak
i samego konia.
Najważniejszym
elementem
wyposażenia
jeźdźca jest kask
chroniący głowę,
który fachowo
nazywa się toczek.
Dobrze jeśli jeździec
ma odpowiednie
buty. Najlepsze są
wysokie oficerki.
Można też jeździć w
niskich butach, ale
wtedy nakłada się
na nie specjalne
ochraniacze, tak
zwane sztylpy.
Służą one

jako ochrona przed
obtarciem nóg
podczas jazdy.
Teraz zajmijmy się
ubiorem konia.
Trudno dziś sobie
wyobrazić jazdę na
koniu bez siodła,
chociaż w dawnych
czasach na Dzikim
Zachodzie Indianie
galopowali konno
na samym grzbiecie,
trzymając się
końskich grzyw.
Jednak siodło to nie
tylko wygodne
siedzenie dla
jeźdźca. To także
ochrona końskiego
grzbietu przed
urazami. Siodło
pozwala
człowiekowi

zająć na koniu
odpowiednią
pozycję, dzięki
której koń może
swobodne się
poruszać. Samo
siodło jest
wykonane ze
stelażu z drewna lub
metalu,
obciągniętego
skórą. Aby podczas
jazdy nie obcierało
się o końską sierść
nakłada się pod nie
specjalną podkładkę
z filcu lub futerka
zwaną czaprak.
Inaczej niż Indianie,
jeżdżąc na koniu
zamiast grzywy
trzymamy się
skórzanych pasków,
zwanych wodze. Są

one z dwóch stron
końskiego łba
przymocowane do
wędzidła czyli
kawałka metalu lub
plastiku, który koń
trzyma w pysku.
Pociągając za jedną
wodzę dajemy
koniowi sygnał w
którą stronę ma
biec. Jeśli chcemy
aby koń stanął,
pociągamy za obie
wodze
jednocześnie.
Widzicie jakie to
proste? Koń i
jeździec ubrani więc
możemy już ruszać
na przejażdżkę.

Zosia kl.II

„Minecraft” to fajna gra
komputerowa.
Wymyślił ją pan
Markus Persson, który
jest Szwedem. Gra po
raz pierwszy została
wydana w 2009, a
potem udoskonalona w
2011roku. Gra ta
polega na tworzeniu
świata, budowaniu
zamków, fortecy i
innych budowli.  Można
tworzyć tunele,
kryjówki, a także
budować statki, statki
kosmiczne.  Surowiec
do budowy różnych
rzeczy, trzeba  znaleźć
w kopalni , do której
pierw trzeba dotrzeć!

W grę można grać w
pojedynkę, ale też 
przez sieć
komputerową z innymi
kolegami.
Gra ma trzy tryby:
przetrwanie, hardcore i
kreatywny. We
wszystkich trybach są
potwory, z którymi
trzeba walczyć. Dla
mnie najgroźmiejszym
potworem są creepery i
endermany. To moja
ulubiona gra.
Polecam.  
Karol Hrycyna

Motyw z gry Motyw z gry

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY

Zapraszamy na
grudniowy kiermasz
świąteczny do naszej
świetlicy! Do kupienia
nie tylko ozdoby
świąteczne! Dochód
przeznaczymy na
pomoc chorym
dzieciom!!!

25.XI odbyły się
szkolne eliminacje
konkursu ,,Bęc
jabłkiem w głowę".
Uczniowie przygotowali
ciekawe prezentacje
m.in.: o
właściwościach wody,
o Morzu Bałtyckim,
wpływie kosmetyków
naturalnych na skórę i
wiele innych  Trzy
grupy zakwalifikowały
się do finału.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

. .
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