NR 6 (listopad-grudzień)

Tradycyjnie jak co roku
sypią się Ŝyczenia wokół,
większość Ŝyczy świąt
obfitych
i prezentów znakomitych,
a My Ŝyczymy, nasi mili,
byście święta te spędzili
tak jak kaŜdy sobie marzy.
MoŜe cicho bez hałasu
idąc na spacer gdzieś do
lasu,
moŜe w gronie swoich
bliskich
jedząc karpia z jednej
miski,
moŜe gdzieś tam
w ciepłym kraju
czując się jak Adam w raju,
moŜe lepiąc gdzieś
bałwana,
jeśli duŜo śniegu napada
z rana.
Grono Pedagogiczne

Nota redakcyjna
Listopad, grudzień i koniec roku. Tak szybko mija czas, Ŝe nawet
się nie obejrzymy, a juŜ mamy koniec roku;) Wesołych Świąt!
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Kącik ciekawostek, czyli
czy wiesz, Ŝe…

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc styczeń
na rok szkolny 2013/2014

OPOWEŚĆ ŚW.
MIKOŁAJA PIERNIKAMI
PACHNĄCA

W styczniu zapraszamy wszystkich, którzy
czują się kosmiczni na Bal Karnawałowy.
W tym roku pod hasłem „Bal w Kosmosie”.
Nie zapominajmy, Ŝe jak co roku, spotkamy się na Ostrowie
Tulskim☺
☺

Gala na zakończenie projektu „Otwarty Świat –
Aktywizacja Społeczna Osób z Niepełnosprawnością ”
30 listopada w same Andrzejki odbyła
się Gala na posumowanie projektu
„Otwarty Świat”. Nasi uczniowie
śpiewali piosenki: „Leń”, czyli przebój
ze „Złotego Słowika” i „Hej ho Ŝagle
staw”.
„Na gali czytano ksiąŜkę pt. „Zuzia” i
„Sceny z Ŝycia smoków”. Było tam
ekstra. Najbardziej podobał mi się
zespół grający na perkusji, gitarze,
akordeonie, keyboardzie, flecie i
elektrycznym
flecie.”
–
mówi Miłosz.
„Dostaliśmy po małym prezencie, ja
dostałem płytę pt. „Klinika w Leśnej
Górce”, sok i płytę edukacyjną. Pani
dyrektor dała pani z Fundacji APJA
prezent od nas, czyli aniołka”.

Fundacja APJA prowadzi
zbiórkę publiczną na windę
dla Nas!
Więcej
informacji
internetowej:
http://fundacjaapja.org.pl/

na

stronie

KaŜdego roku w wigilijną noc BoŜego
Narodzenia, kiedy św. Mikołaj odwiedzi juŜ
wszystkie, oczekujące na niego dzieci,
zasiada sobie w bujanym fotelu, przy
rozpalonym kominku i rozpoczyna
przepiękną świąteczną opowieść. Św.
Mikołaj opowiada dzieciom swoją historię:

„Działo się to w pewien grudniowy,
mroźny dzień. Śnieg swoją grubą
pierzyną okrył juŜ wszystko dookoła.
Przebywałem
wówczas
wśród
pasterzy, hen, wysoko w górach, do
nieba na wyciągnięcie ręki. Kiedy nad
ziemią zapadł juŜ zmierzch, a rodziny
pasterskie
w swoich domach
przygotowywały się, jak co dzień, do
wieczerzy, rozległ się nagle z nieba
donośny głos:
- „Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina, bo Panna czysta
porodziła syna. Czem prędzej się
wybierajcie do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana!”

Usłyszawszy to niezwykłe wołanie, nie
namyślając się długo, wyruszyłem za
wskazaniem BoŜej latarni, do
Betlejem, do małego Jezusa.
Zabrałem z sobą to, co miałem
najlepszego – cztery wielkie kufry
smakowitych
pierników.
Kiedy
pędziłem niebiańskim szlakiem, na ile
tylko sił starczało moim siedmiu
najwspanialszym reniferom, piernikowy
aromat, wiatr zaczął roznosić po całym
obsypanym gwiazdami niebie. Poczuli
go śpiewający Dzieciątku „Gloria,
gloria” aniołowie. Za nic nie mogli
oprzeć się ich magicznemu, miodowokorzennemu zapachowi. Widząc po ich
minach, Ŝe mają ogromną ochotę
skosztować
smakołyków,
postanowiłem
wynagrodzić
ich
radosne kolędowanie.

c.d.
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„Złoty Słowik” znów zaśpiewał!
22
listopada
w Dopiewcu odbył się
kolejny
Powiatowy
Konkurs Piosenki Osób
Niepełnosprawnej
„Złoty Słowik”. Przy
wtórze
przyśpiewek
i
piosenek
wykonywanych
przez
kolejnych
wykonawców
czekaliśmy
na
naszą
kolej.
W
końcu
zaśpiewaliśmy. I to jak!
„Leń” w wykonaniu klas I-III był rewelacyjny,
a
„Hej
ho
Ŝagle
staw”
rozkręcił
całą
widownię☺
☺
Potem
zaśpiewali
nasi
gimnazjaliści
Paweł
Marczak
i
Natalia
Rutkowska.
Wypadli
świetnie!
Gratulujemy!

Katarzynki
Katarzynki
25 listopada postanowiliśmy
uczcić
imieniny
Katarzyny,
patronki tramwajarzy. Wesołe
panie Asia, Hania, Kasia i Gosia
zorganizowały
prawdziwe
wiejskie
imieniny.
Nawet
z wróŜeniem. KaŜdy mógł
poznać
imię
przyszłego
małŜonka, czy dowiedzieć się jaka ta osoba będzie☺
Malowaliśmy wielkie pierniki i potem został z tych
pierników stworzony kalendarz adwentowy, na kaŜdy dzień.
Naszą pracę moŜna podziwiać na
bawialni☺
Po zabawie przyszedł czas na odpręŜenie
i dobrą muzykę.
Mieliśmy
okazję
posłuchać muzyki
relaksacyjnej
tworzonej na Ŝywo,
na
instrumentach
z
wielu
stron
świata.
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c.d.
Poczęstowałem kaŜdego z nich sporą
porcją pierników. A miałem ich kilka
rodzajów: w czekoladzie i lukrowane,
z orzechami i migdałami, przekładane
praliną i marcepanem. Z nadzieniem
wiśniowym, śliwkowym, jarzębinowym
i róŜanym. O przeróŜnych kształtach,
kolorach i wielkości. Nie trudno się
więc domyślić, Ŝe objadaniu się nimi
nie było końca.
- Dałeś nam kawałek nieba Mikołaju –
rzekli
aniołowie.
- Zawieź, a prędko, te niebiańskie łakocie
BoŜej
Rodzinie.
Niech
radość
wielka pachnie piernikami, a ich smakosze
błogosławieni będą!

Jednemu z aniołów tak one bardzo
zasmakowały, Ŝe postanowił przenieść
się z niebiańskich pieleszy na ziemię,
do miasta, w którym wypieka się te
niezwykłe smakołyki. Zaopiekował się
słynącym
na
całym
świecie
z piernikowych wypieków Toruniem
i jego mieszkańcami. I chociaŜ
przyszło mu zamieszkać w ratuszowej
piwnicy, swojej decyzji do dnia
dzisiejszego nic a nic nie Ŝałuje. Czas
płynął jednak nieubłaganie. Zanim się
spostrzegłem gwiazda betlejemska
oddaliła się juŜ na tyle, Ŝe straciłem ją
z pola widzenia. Prowadziła ona
bowiem
mędrców
spiesznie
podąŜających ze Wschodu: Kacpra,
Melchiora i Baltazara. Obawiając się,
Ŝe zabłądzę w śnieŜnej zawiei,
zaczarowaną trąbką zawezwałem na
pomoc swojego Anioła StróŜa. Po
krótkiej chwili zjawił się niczym
błyskawica i powiedział:

c.d.
http://magiaswiat.web21.pl/opowi
esc-sw-mikolajapiernikamipachnaca#more-288
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ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI

Kącik ciekawostek, czyli
czy wiesz, Ŝe…

W TYM ROKU WYKREŚLANKA!

- Nie moŜesz dalej podąŜać Mikołaju.
Zamieć wielka nastała. Wracaj
bezpiecznie do domu. Nie moŜesz
dalej podąŜać Mikołaju. Zamieć wielka
nastała. Wracaj bezpiecznie do domu.
Po drodze głoś wszem i wobec
radosną nowinę, a i pierników nikomu
nie Ŝałuj. Niech w ten czas BoŜej
miłości słodko wielce wszystkim
będzie.

c.d.

Znajdź 9 wyrazów:

BOMBKA
BAŁWAN,
MIKOŁAJ
CHOINKA,
WIGILIA,
ANIOŁ
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I tak, chcąc nie chcąc, musiałem
posłuchać jego rady. Zanim jednak
przyszło
się
nam
rozstać
zaproponował mi, Ŝe zabierze do
Betlejem tyle pierników, ile tylko zdoła
udźwignąć. A, Ŝe do najsłabszych
aniołów nie naleŜał, poleciał z dwoma
wypełnionymi po same brzegi,
wiklinowymi koszami. Ja natomiast
wyruszyłem w drogę powrotną.
Przelatując nad starym, świerkowym
lasem, gdzie zwierzęta najzwyczajniej
ludzkim głosem gadały, rozrzuciłem
wszystkie pierniki jakie mi pozostały.
Spadły one wprost na otulone
śniegiem choinki. Zawisły na kaŜdej
z gałązek i wraz z szyszkami stworzyły
świąteczne,
pachnące
Ŝywicą
i piernikami, przybranie. Kiedy
zobaczyli to pasterze wyczekujący
przed swoimi domostwami, na inne
znaki tej cudownej nocy, zabrali
drzewka do swoich chat. KaŜdy z nich
postawił
przystrojoną
choinkę
pośrodku izby, aby była znakiem tego
przedziwnego,
grudniowego
wydarzenia. I zajadali się kolorowymi
frykasami, zachwalając ich wyjątkowy
smak: – niebo w gębie, a juści,
prawdziwe niebo
w gębie!
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