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Idą Święta… 
Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji 

chrześcijańskiej– święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 

Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże 

Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 

(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

 

 

  

W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia 

zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii 

(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką... W dniu 

tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych 

regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest 

uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po 

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy 

prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 

 



Co ubierać zimą? 

 

Najchętniej nosimy: 

 grube swetry 

 ciepłe rękawiczki 

 buty z kożuszkiem 

 nauszniki 

 czapki z pomponem 

 

 

 

I zima już nie taka straszna! ;) 



Co czytać? 
Ostatnio na rynku czytelniczym wybuch nowości! A wśród nich 

„MacDusia” Małgorzaty Musierowicz. 

Polecamy, bo naprawdę warto! 

 

„Kłopoty rodu Pożyczalskich” Mary Norton 

Klasyka światowej literatury dziecięcej: zabawna opowieść o perypetiach 

rodziny Pożyczalskich - maleńkich istot, które próbują wygodnie żyć w 

mieszkanku pod podłogą swoich ludzkich sąsiadów. Poznajcie 

Pożyczalskich: Strączka, Dominikę i ich córkę Ariettę. Mają po 

kilkanaście centymetrów wzrostu i mieszkają pod podłogą starego domu. 

Wszystko, czego im trzeba, "pożyczają" z mieszkania olbrzymów znad 

sufitu. Ale pod żadnym pozorem nie mogą być przez nich widziani - by 

przetrwać, muszą ukrywać swoje istnienie. Wszystko idzie dobrze do 

momentu, gdy Strączek zostaje dostrzeżony przez Chłopca. Czy 

Pożyczalscy będą musieli uciekać? 

 



Dlaczego warto czytać? 

 wzbogacamy nasze słownictwo, wiedzę 

 poznajemy nowe miejsca, nowych bohaterów, nowe sytuacje 

 rozwijamy naszą wyobraźnię 

 nie nudzimy się 

 uczymy się nowych rzeczy 

 

 

Niedawno na lekcjach języka polskiego mieliśmy za zadanie 

przeprowadzić wśród naszych bliskich ankietę dotycząca czytelnictwa. 

Wynika z niej, że czytamy za mało i tylko nieliczni odwiedzają biblioteki. 

A szkoda! Bo książka jest dobra na wszystko! 

 

 



Hej, kolęda! 
W naszym szkolnym rankingu kolęd na szczycie umiejscowiły się takie 

oto, ulubione kolędy: 

1. „Wśród nocnej ciszy” 

2. „Dzisiaj w Betlejem” 

3. „Lulajże Jezuniu” 

4. „Gdy śliczna Panna” 

5. „Przybieżeli do Betlejem” 

6. „Gdy się Chrystus rodzi” 

 

 

Już  niedługo, 21 grudnia 2012 zapraszamy na szkole jasełka, 

które przedstawią nasi szkolni aktorzy z koła teatralnego z kl.V i 

VI. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania! 

 

 



Co pod choinkę? 
Każdy z nas uwielbia dostawać prezenty, duże, małe, te najmniejsze… 

Co w tym roku marzy się naszym uczniom? 

 

 

 

- książka 

- laptop 

- Play Station 

- nowy plecak 

- płyta z muzyką 

- gra komputerowa 

 

 



Noworoczne życzenia 

 

 

 
Wszystkim czytelnikom, uczniom, naszym nauczycielom, pracownikom 

naszej szkoły oraz rodzicom pragniemy złożyć najserdeczniejsze 

życzenia świąteczne i noworoczne! 

Niech się spełnia wszystkie marzenia! 

 

Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

 


