Nr 11, grudzień 2010r. - wydanie świąteczne

praca Julii Światłowskiej, kl. 5b

Wywiad ze Świętym Mikołajem

Dziennikarze: Witamy Święty Mikołaju,
odpowiesz nam na kilka pytań ?
Mikołaj: Z przyjemnością.
Dziennikarze: Czy kochasz wszystkie dzieci ?
Mikołaj: Oczywiście.
Dziennikarze: Ile masz lat ?
Mikołaj: Dużo, więcej i jeszcze więcej.
Dziennikarze: Czy masz swoje ulubione
dziecko ?
Mikołaj: Nie, lubię wszystkie dzieci równo.
Dziennikarze: Czemu jesteś czerwony ?
Mikołaj: Czerwony kolor jest ciepły i wszystkim dobrze się kojarzy.
Dziennikarze: Czy lubisz swoją pracę ?
Mikołaj: Pewnie, to super praca.
Dziennikarze: Ile czasu zajmuje Ci rozwiezienie prezentów na cały świat ?
Mikołaj: Jedną noc.
Dziennikarze: Jaką potrawę wigilijną lubisz najbardziej ?
Mikołaj: Karpia.
Dziennikarze: Czy lubisz mleko i ciastka ?
Mikołaj: Tak.
Dziennikarze: Jaka jest Twoja ulubiona kolęda ?
Mikołaj: Dzisiaj w Betlejem.
Dziennikarze: Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadziły:
Maja Smaglewska i Agata Grabowska z kl. 4d

Luboń, dn. 6 XII 2010r.

Drogi Święty Mikołaju!
Na wstępie chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia imieninowe.
Życzę Ci dużo zdrowia - żebyś się nie przeziębił rozwożąc prezenty w mroźne
wieczory.
Chciałbym Ci powiedzieć, że dwa dni temu spadło sporo białego puchu
(chociaż pewnie o tym wiesz). Możesz szykować się do wyprawy saniami
z Laponii do Polski.
Wszyscy zaczynają się przygotowywać do Świąt. Na wystawach sklepowych
w oknach domów, szkołach pojawiają się już ozdoby choinkowe. Świecą
różnokolorowe lampki. Rozlega się świąteczna muzyka, a z kuchni unoszą się
wigilijne zapachy.
Teraz moja mama gotuje w kuchni pierogi z kapustą i grzybami. Chce je
zamrozić na wieczerzę wigilijną. Bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia.
Wszyscy wtedy są szczęśliwi i uśmiechają się do siebie. W domu jest przytulnie
i ciepło, chociaż na dworze jest mroźno. Najbardziej lubię kiedy po kolacji
wigilijnej wszyscy czekają na prezenty. W tym roku chciałbym dostać od Ciebie
pendrive’a i klocki Lego. Chciałbym też, aby moja młodsza siostra nie
przeziębiała się więcej, abyśmy wspólnie mogli szaleć na śniegu. Moim
marzeniem jest też to, aby w te szczególne dni nie było nikogo kto jest smutny
i samotny.
Czekam na Ciebie z utęsknieniem w wieczór wigilijny.
Pozdrawiam
Bartek Baraniak z kl. 4d

Paczki świąteczne

Dla potrzebujących, jak każdego roku, w szkole organizowano paczki
świąteczne. Samorząd szkolny ogłosił akcję zbierania, a uczniowie w odpowiedzi
przynieśli bardzo dużo.

Dziękujemy za dary serca, które z sercem powędrują dalej.

Wigilie klasowe
Okazją do
złożenia
sobie życzeń
i podzielenia
się
opłatkiem
były wigilie
klasowe.

Nauczyciele
i chór
szkolny
śpiewali
wspólnie
kolędy. Na
fisharmonii
grał pan
Jastak.
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