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Dzieci z oddziału przedszkolnego.

XIII KONCERT CHARYTATYWNY 

Finał koncertu.

      PRZYGOTOWANIA
do koncertu rozpoczęły się
już w październiku.
Uczniowie własnoręcznie
wykonali przedmioty, które
znalazły się na stoiskach
świątecznego kiermaszu:
bombki, złote serca,
bożonarodzeniowe kartki itp.
Odbywały się próby
taneczno-wokalne. A
wszystko to z myślą o
zebraniu funduszy na
świąteczne paczki dla rodzin
naszych uczniów
znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej.
Niezawodni jak zwykle
rodzice zajęli się pieczeniem
ciast do koncertowej
kawiarenki, a także
podarowali fanty na
świąteczną licytację.

             
KONCERT "DZIECI-

DZIECIOM"
- miał odbyć się 6 grudnia
2013 roku, jednak w nocy
poprzedzającej uroczystość
na Pomorze uderzył orkan
"Ksawery". Oprócz silnej
wichury przyniósł on ze
sobą zamieć śnieżną, która
spowodowała wiele szkód i
uniemożliwiła dojazd
uczniom, rodzicom i
gościom na zaplanowany
tego dnia koncert. Dyrekcja
szkoły podjęła decyzję o
przesunięciu uroczystości
na poniedziałek 9 grudnia.
Mimo tych wszystkich
trudności frekwencja
podczas koncertu i
świątecznego kiermaszu
dopisała.

    Tegoroczna uroczystość
odbyła się pod hasłem
"DAR SERCA".
 Uczniowie pod opieką
nauczycieli zaprezentowali
widowni piosenki śpiewane
z sercem i o sercu,
skoczne tańce oraz grę na
instrumentach. Najwięcej
zachwytów wzbudziły
występy najmłodszych
dzieci. Świąteczną
atmosferę w czasie
koncertu podkreślił
przepiękny wystrój sali
gimnastycznej, która tego
dnia zamieniła się w
zimowy pejzaż pełen
migoczących choinek i
lampionów.
    Uczniowie w występy
włożyli całe swoje serce,
natomiast dorośli nie

szczędzili pieniędzy przy
stoiskach z ozdobami
świątecznymi, a także
licytacjach, które odbywały
się w przerwach między
pokazami. Zaproszeni
goście oraz obecni rodzice
wykazali się niezwykłą
hojnością. Zlicytowano
kilkanaście fantów za
kwotę około 5 tysięcy!
Natomiast ogółem w czasie
tegorocznego koncertu
charytatywnego udało nam
się zebrać 8 tysięcy
złotych!
    Nad organizacją i
przebiegiem XIII Koncertu
Charytatywnego "Dzieci -
Dzieciom" czuwały panie:
Dorota Frenkiel, Wioletta
Stoltmann i Paulina
Kosznik. Uroczystość

prowadziły uczennice klasy
VI: Monika Miłejko i Joanna
Stoltmann. Natomiast
kiermasz odbywał się pod
opieką pani Weroniki Turk.

Zosia i Daria

GORĄCO DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM OSOBOM,
KTÓRE OFIAROWAŁY

NAM W CZASIE
KONCERTU 

SWÓJ "DAR SERCA"!

ZAPRASZAMY W
PRZYSZŁYM ROKU.
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Na występie w Gdyni.

Aniołki z klasy IIc.

Mały Książę szuka Króla Miłości.

"Śnieżynki" rozdawały upominki.

JASEŁKA

W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ

     Szkolny zespół
teatralny "Świetliki", w
skład którego
wchodzą uczniowie
klasy Vb i IIc,
przygotował
świąteczne
przedstawienie pt.
"Bóg jest miłością".
Dzieci do występu
zostały

przyszykowane przez
panią Gabrielę
Jankowską i panią
Krystynę Gołąbek.
Wspaniałą scenografię
wykonała pani Beata
Żaczek. Tegoroczny
scenariusz
nawiązywał do
współczesności, gdzie
dominuje brak czasu,

wzajemnego
zrozumienia i miłości
dla drugiego
człowieka. Głównym
bohaterem jest Mały
Książę, który
przemierza świat w
poszukiwaniu
przyjaźni i króla
miłości o imieniu
Jezus. Mimo

wielu przeszkód udaje
mu się zrealizować
cel i trafia przed
oblicze małego
Jezusa. 

Oliwia

Już po raz 31. w
czasie
przedświątecznym
przedstawiciele naszej
szkoły udali się do
Domu Pomocy
Społecznej w
Kobysewie. Jak co
roku w grudniu
uczniowie ofiarowali
datki, aby dzięki nim
przygotować upominki
dla pensjonariuszy
Domu.
Przygotowaniem

paczuszek zajął się
Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem
panią Krystyną
Stankowską. 
Naszym "Mikołajkom"
towarzyszył również
zespół "Świetliki", który
zaprezentował w Domu
Pomocy swoje jasełka.
    Pensjonariusze
odwdzięczyli się
dzieciom podarowując
im świąteczny stroik
przez nich wykonany. 

Monika

Młodzi aktorzy
wystąpili nie tylko dla
szkolnej publiczności,
ale także w Urzędzie
Marszałkowskim  w
Gdańsku. Wzięli udział
w XIV Gdyńskim
Przeglądzie Jasełek i w
XVIII Przeglądzie
Przedstawień
Kolędniczych,
Misteriów
Bożonarodzeniowych,
Jasełek oraz Szopek
Noworocznych w
Elblągu. Ich wspaniała
gra została doceniona

przez komisje
konkursowe. "Świetliki"
zostały wyróżnione w
Gdyni, natomiast w
Elblągu zajęli I miejsce!
Nagrodzono również
za grę indywidualną
Kingę Rasch,
uczennicę klasy
drugiej, która
przepięknie wykonała
piosenkę "Mały
Książę", w oryginale
śpiewaną przez Kasię
Sobczyk, oraz Jakuba
Bałenkowskiego za
rolę Małego Księcia.

Kinga Rasch - nagroda indywidualna.

J.A.

J.A.

J.A.

K.S.

J.A.
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Wigilia w VIa.

Ustawianie butów dla św. Mikołaja.

W KLIMACIE ŚWIĄTECZNYM
Kiedy Gwiazdka jest już blisko, to się zwykle tak

przydarza, że wiem o tym bez pytania i bez
kalendarza.

Gwiżdże w szkole

GWIŻDŻE NA KASZUBACH

Wigilia w "zerówce" razem z rodzicami.

     6 grudnia jak co roku zawitał do naszej szkoły św. Mikołaj. Rano przed lekcjami każdy uczeń mógł
zostawić but pod główną choinką w szkole. Po zajęciach czekały tam na nich słodkości. 
Poza tym Mikołaj odwiedził wszystkie klasy i na własne oczy i uszy się przekonał, czy wszyscy
byliśmy grzeczni. Przepytał ze znajomości wierszy i piosenek oraz częstował mandarynkami.
    Natomiast 20 grudnia odbyły się wigilie klasowe. W ten dzień we wszystkich gabinetach lekcyjnych
panował świąteczny nastrój. Wspólnie zasiadano do stołu wigilijnie przystrojonego i zastawionego
smakołykami. Tradycyjnie dzielono się opłatkiem, składano życzenia i śpiewano kolędy. Niektóre klasy
przygotowały dla siebie drobne prezenty gwiazdkowe. Wszyscy bardzo starali się, aby ten dzień był
wyjątkowy. Nikt z nikim się nie kłócił. Szkoda, że wigilia jest tylko raz w roku! Na zakończenie dnia
pożegnaliśmy się i życzyliśmy sobie wzajemnie szczęśliwego nowego roku.

Martyna, Oliwia

    Boże Narodzenie na Kaszubach nie może się obyć bez "Gwiozdek" i
"Gwiżdżów". Ci pierwsi pojawiają się jeszcze w Adwencie i w samą Wigilię.
Byli to kolędnicy, którzy przychodzili z gwiazdą i kolędą. Natomiast w noc
sylwestrową zachodzili do domów "Gwiżdże". W ich orszaku była baba i
dziad, niedźwiedź ciągnięty przez Żyda lub Cygana, diabeł, który sadzą
brudził buzie mieszkańców lub "nadziewał" na widły, bocian podszczypujący
co ładniejsze dziewczyny. Na czele tego pochodu stał policjant.
Pierwowzorem tej postaci i całego zwyczaju był wiejski stróż nocny, który
kiedyś chodził po wsi i za pomocą gwizdka nawoływał do gaszenia świateł.
    Zgodnie z powyższym obyczajem co roku naszą szkołę odwiedzają
"Gwiżdże" z zaprzyjaźnionego Gminazjum nr 1 w Kartuzach. Sygnałem ich
przybycia jest pisk dziewczyn, które bezskutecznie próbują uciec przed
diabłem i bocianem. Policjant wręcza mandaty np. "za pyskowanie".
Towarzyszy temu radosny przedświąteczny chaos.

Agata

J.R.

sp

L.W.

sp
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COŚ DLA CIAŁA...

                                          DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babciu, Dziadku, chodźcie z nami, Damy Wam łąkę z kwiatami...

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI, 
CZYLI COŚ DLA DUCHA

                           NIECH ŻYJE PIZZA!
9 LUTEGO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY

Agata Goitowska
Monika Miłejko

Martyna Bladowska
Joanna Stoltmann

Julia Jurek
Oliwia Rogacewicz

Wiktoria Dawidowska
Zosia Kiedrowska
Daria Markowska

   Dużo się nie pomylimy, jeśli powiemy, że nie
ma osoby, która nie lubi pizzy. Jest ich tyle
rodzajów, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni
smak. Na spodzie grubym czy cienkim, z
keczupem, sosem czy majonezem, a farsz? To
już każdego inwencja twórcza. Podobno nasza
polska wersja pizzy niewiele ma wspólnego z jej
włoskim wzorcem, ale nam to nie przeszkadza!
Niejeden chciałby pizzę widzieć codziennie na
stole. Oczywiście najzdrowsza jest ta zrobiona
przez nas w domu. Dla młodych kucharzy
podajemy prosty przepis na smaczną pizzę z
ananasem.

Życzę smacznego - Asia S.

          PRZEPIS
Składniki:
mąka pszenna 300g
drożdże 25g
sól 0,5 łyżeczki
cukier 0,5 łyżeczki
olej 2 łyżki
woda 300 ml
koncentrat pomidor. 
- 100 ml
ser żółty 300 g
szynka, ananas i to co
jeszcze lubicie
Przygotowanie:

Do mąki dodać sól i
olej. Drożdże rozrobić
w 150 ml wody z
cukrem, dodać do
mąki. Ugniatać, aż
będzie miało gładką
konsystencję i nie
będzie kleić się do rąk.
Jeśli będzie zbyt
twarde to dodać wody,
jeśli zbyt miękkie -
mąki. Uformować kulę
i odstawić przykryte

ściereczką na ok. pół
godziny w ciepłe
miejsce. Kiedy
urośnie, uderzyć w nie
tak, żeby uszło
powietrze. Zagnieść i
uformować okrągły
placek. Nakłuć
widelcem i odstawić do
wyrośnięcia.
Posmarować olejem,
nałożyć sos
pomidorowy, posypać

serem i nałożyć
dodatki. Piec 10 min. 
w 200 stopniach.

MNIAM

Występ dla Babć i Dziadków. Dużo zdrowia i szczęścia.

    Wiersze, piosenki, tańce i śliczne laurki czekały
w styczniu na Babcie i Dziadków w oddziałach
przedszkolnych w naszej szkole. Co roku na tę
uroczystość przybywa mnóstwo oczekiwanych
przez wnuków gości. Dla miłych seniorów
przygotowano bogaty program artystyczny.
Dzieci miały okazję zaprezentować przed
ukochanymi Dziadkami swoje umiejętności.
Życzenia, buziaki, uściski - nie ma nic
piękniejszego niż wspólnie spędzony czas. 
Na seniorów i dzieci czekał także słodki
poczęstunek, który przygotowali rodzice. 

    Dzień ten przyniósł dużo radości i wzruszeń.
Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom, by taki
piękny nastrój pełen miłości trwał cały rok.

 STOPKA REDAKCYJNA

"DOM TAJEMNIC" CHRIS COLUMBUS, NED VIZZINI
Książka typu fantasy. Opisuje przygody Eleanor, Kordelii i Brendana, którzy
z rodzicami przeprowadzają się do domu sławnego pisarza. Wszystko tam
jest bardzo dziwne: drogocenne meble wyglądają, jakby ktoś wyniósł je z
muzeum, a na zewnątrz stoi przerażająca rzeźba. Domu pilnuje córka
pisarza, niepokojąca staruszka, która za pomocą magicznej księgi staje się
Wichrową Wiedźmą. Chce odzyskać władzę i wciąga rodzeństwo do
groźnego świata, pełnego olbrzymów, piratów i z niebezpiecznym Królem
Burz. Fantastyczna książka, pierwszy tom serii! Polecam - Kasia S.

POLECAMY!

int.

B.F. int.

int.
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