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wydanie świąteczno –noworoczne

CZEKAMY NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Nie tylko w Polsce dzieci czekają na Mikołaja, jest on popularny na całym
świecie.
We Francji nazywany jest Pere - Noel.
Przychodzi 6 grudnia.
Prezent wkłada do pończochy zawieszonej przy łóżku.
W Anglii i Stanach Zjednoczonych nazywany jest Saint Nicolaus.
Przynosi prezenty w noc wigilijną.
Wchodzi przez komin.
Upominki zostawia w skarpetach i pończochach.
W Rosji nazywany jest Died Maroz.
Odwiedza dzieci w Nowy Rok.
Wręcza prezenty osobiście, albo zostawia je pod choinką.
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w naszej
szkole 16 grudnia w godz.17.00 - 19.00

WKRÓTCE ŚWIĘTA
Raz do roku pośród śniegu
każdy się zatrzyma w biegu,
by przy świetle świec świątecznym
usiąść w gronie swym serdecznym.
Pora składać więc życzenia
w noc Bożego Narodzenia,
bowiem szczęście oraz zdrowie
najważniejsze – każdy powie…
CUDOWNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ DUŻO ZDROWIA W NOWYM ROKU.

WYDARZENIA GRUDNIA I STYCZNIA
24 grudnia WIGILIA
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

25 grudnia BOŻE NARODZENIE
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

31 grudnia SYLWESTER
1 stycznia NOWY ROK

W Nowym Roku
żadnego błędu w zeszycie,
samych szóstek z czytania.
Wiele książek pięknych nowych
i audycji kolorowych.
Dla każdego słońca wiele
cały tydzień i w niedzielę.
Żeby wszystkim było dobrze
zawsze z Wami,
tego życzą wszystkim dzieciom
Wasze panie.

12 stycznia
1 stycznia

12 stycznia 2014 roku zbierać będziemy
„Na zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów

Nasza szkoła jak co roku przygotuje loterie fantowa dla dzieci i dorosłych.
Czekamy na fanty. Każda klasa przygotuje też jedno ciasto.
Do zobaczenia 12 stycznia!

