Świąteczne strofy
„Przy Wigilii”

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie ?
Czekajmy - dziś cud się stanie.

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.

Grudzicka Gazetka Szkolna XII 2020
W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Mieczysława Buczkówna

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,

Na nudę-dla całej rodziny
Po zjedzeniu wszystkich świątecznych smakołyków powinno się
pójść na bardzo długi spacer. A po powrocie do domu cała rodzina
mogłaby zasiąść przed telewizorem i obejrzeć jeden z proponowanych
przez nas filmów. Gwarantujemy, nie zabraknie w nim ani śmiechu,
ani wzruszeń. Polecamy!

„Opowieść wigilijna Myszki Miki”

„Grinch. Świąt nie będzie”

„Ekspres polarny”

„Cudowne Święta Jonatana”

„Rudolf Czerwononosy Renifer”

„Artur Ratuje Gwiazdkę”

„Wigilijna opowieść o 12 pieskach”

„Elmo ratuje Boże Narodzenie”
Skład redakcji: K. Golińska, W. Zaczyk, Z. Filipowicz, H. Jaśnikowska,
M. Narok, M. Dorota, B. Markowski
Opiekunowie: Anna Huzar
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staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Wszyscy lubią święta.
Nie tylko z powodu otrzymywania prezentów, ale
i przebywania razem z rodziną oraz wspólnego jedzenia wyjątkowych potraw. Lubimy
też rozdawać ( nie tylko dostawać !) prezenty. Dzięki temu cieszymy się z czyjegoś szczęścia.

Pełnych ciepła,
spokoju i radości
świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w 2021roku ,
życzy uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom
Danuta Kamińska
Dyrektor PSP nr 26 w Opolu

Zapraszamy do lektury.
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Świąteczne śpiewanie
Szkoła Pozytywnych Emocji– Boże Narodzenie
Święta mamy różne, te bardziej prywatne, jak urodziny czy imieniny,
lub wspólne dla wszystkich, takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Kochani, przed nami szczególny czas, czekamy na niego przez
cały rok. Koniec grudnia kojarzy się nam ze wszystkim, co dobre, miłe
i piękne. I byłoby wspaniale, gdyby każdy miał podobne skojarzenia.
Z lat mojego dzieciństwa pamiętam, pewnie wielu z Was się zdziwi,
nie prezenty czy choinkę, ale ludzi zasiadających przy wigilijnym stole i smak potraw na nim. Życzę Wam podobnych wspomnień, bo pamiętajcie, że to ludzie wokół Was są najważniejsi.

„Jingle Bells” zostało napisane na Święto
Dziękczynienia, nie na Boże Narodzenie. Piosenka została napisana w 1857 roku przez Jamesa
Lorda Pierponta i wydana pod tytułem „One Horse Open Sleigh”.
Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów „Zdrów
bądź, królu anielski”. Pierwotnie, na początku XV
wieku, tłumaczono na język polski kolędy z łaciny
i ze śpiewników braci czeskich.

Dziwne, ale ciekawe
Święty Mikołaj ma 31 godzin, aby dostarczyć prezenty dzieciom na całym
świecie ze względu na różnice stref czasowych.

Świąteczne rozrywki
Odgadnij 7 haseł związanych ze świętami,
różowe pola utworzą hasło.
1. Wiesza się na drzwiach w porę świąteczną.
2. Choinka to drzewo...............
3. ................. betlejemska
4. Jeździ się nimi po śniegu.
5. Śpiewa się je przy wigilijnym stole.
6. Ozdabia się nimi choinkę.
7. Msza, która odbywa się w noc wigilijną.

Oryginalny Święty Mikołaj był biskupem Miry w Anatolii (dzisiejszej Turcji),
żył około 270 roku n.e. i podobno potajemnie rozdawał prezenty potrzebującym.
Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był zielony.

Też mi dowcip!
***
Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
***
-Małgosia pyta mamę:
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę?
- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę!
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