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listopad - grudzień 2019


Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki
1 listopada obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji klasy z naszej szkoły szły na cmentarz i sprzątały opuszczone groby.
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Następnego dnia, czyli 2 listopada obchodziliśmy Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada odbył się Światowy Dzień Życzliwości. Z tej okazji uczniowie z samorządu przygotowali krótkie przedstawienie dotyczące miłych słów oraz bycia życzliwym. Cała szkoła stworzyła razem napis z wcześniej przygotowanych serduszek oraz wszyscy wrzucali życzliwe listy dla swoich koleżanek i kolegów do skrzynki życzliwości.
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Pamiętajcie o tym, aby być życzliwym cały rok, a nie tylko od święta!



Andrzejki
29 listopada odbyły się andrzejki. Z tej okazji samorząd odwiedził najmłodszych, czyli klasy 0-3, aby przeprowadzić lanie wosku i przebijanie serc z imionami.
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Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia

6 grudnia odbyły się mikołajki. W tym dniu można było ubrać czerwoną czapkę Mikołaja, aby nie być pytanym. Tego dnia odbył się w naszej szkole konkurs na „ninję” szkoły. 
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20 grudnia w naszej szkole odbędą się Jasełka. Dzieci z drugiej klasy z pomocą starszych uczniów przygotują przedstawienie. Tego dnia w naszej szkole pojawi się pan Major Włodzimierz Bystrzycki "Dzielny".
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24 grudnia odbędzie się wigilia, którą każdy spędzi ze swoją rodziną. Następne dwa dni to Boże Narodzenie.
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Tradycje związane z Bożym Narodzeniem i Wigilią:
- przystrojone domy i mieszkania oraz ubrana choinka,
- dzielenie się opłatkiem,
- 12 potraw na wigilijnym stole nawiązują one do dwunastu apostołów, a w niektórych regionach oznacza to ilość miesięcy w roku,
- sianko pod obrusem symbolizujące to, że Pan Jezus urodził się w szopie i był położony na sianku.

Sylwester i Nowy Rok
Sylwester odbędzie się jak co roku 31 grudnia. Będziemy żegnać Stary Rok oraz witać Nowy, który zacznie się już niedługo, czyli 1 stycznia.
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chcemy życzyć wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia i aby Nowy Rok był jeszcze lepszy niż ten poprzedni!

Wszystkiego najlepszego 
życzy: Redakcja Plecaka




