
Andrzejkowe wróżby w klasie 2b.

Uczniowie  klasy  2b,  w  dniu  imienin  Andrzeja
przystąpili do wróżb. Na początku poznali znaczenie
przysłów związanych ze świętym Andrzejem. Potem
były  już  tylko  wróżby,  wesoła  zabawa  i  pyszny
poczęstunek. Uczniowie dowiedzieli się, kim będą w
przyszłości, co ciekawego wydarzy się już niedługo,
jakie imię będzie miała żona albo mąż, a nawet jak
będzie wyglądała. 

Ach! Co za noc! w klasie 2a
W  piątek,  16  grudnia  w  klasie  2a zapanowała
świąteczna  atmosfera.  Przed swoimi  rodzicami  i
rodzeństwem  wystąpili  jej  uczniowie.
Przygotowali  przedstawienie  o  Bożym
Narodzeniu  „Ach!  Co  za  noc!”.  Następnie
wszyscy zebrani  na  sali  podzielili  się  opłatkiem
składając  sobie  świąteczne  życzenia.  Dzieci
wręczyły  rodzicom  własnoręcznie  wykonane
prezenty:  gwiazdę  betlejemską  i  „pachnącą
bombkę”.  Wszystkim  udzielił  się  świąteczny

nastrój.

Wigilia w klasie 3 a

W czwartek, 15 grudnia klasa 3a wraz w
wychowawczynią  i  rodzicami
przygotowała uroczystą Wigilię. Wigilię
poprzedziła  część  artystyczna  w
wykonaniu  uczniów.  Pięknie
zaśpiewane  kolędy   przeplatane  były
wierszami  o  bożonarodzeniowej
tematyce.  Następnie  cała  społeczność
klasowa  połamała  się  opłatkiem.

Wigilia w klasie V a

21 grudnia uczniowie klasy V a spotkali
się  przy  wigilijnym  stole  przykrytym
białym  obrusem.  Najpierw  wszyscy
podzielili  się  opłatkiem,  później
próbowali  wigilijnych  potraw  i  śpiewali
kolędy.  Dla  najgrzeczniejszych  były



oczywiście prezenty pod choinką. Był to bardzo ważny dla nas czas,   który uświadomił nam, że
jesteśmy jedną, wielką rodziną.

Mikołajkowy czas w klasie 2b

Tradycyjnie  6  grudnia  wszystkie  dzieci  z
niecierpliwością czekały na wizytę świętego
Mikołaja. Kiedy Mikołaj głośno zastukał w
drzwi  klasy,  nie  znalazł  się  nikt  odważny,
żeby  je  otworzyć.  Dopiero  po  chwili
uczniowie  klasy  2b  krzyknęli  głośno
,,Proszę”.  I  zaczęło  się!  Były  przytulanki,
piosenki i przyrzeczenia, że zawsze byliśmy
grzeczni.  Już  teraz  czekamy,  by  święty
Mikołaj nie zapomniał o nas za rok!

Klasa 3 b w pracowni Świętego 
Mikołaja

Święty Mikołaj zaprosił uczniów z klasy 3 b
do  swojej  pracowni,  która  mieści  się  w
Bawialni  Trolejbus  CH.  Leclerc.Podczas
spotkania było wiele atrakcji.   Dzieci piekły
pierniczki, później cięły drewniane listewki na
klocki do wystukiwania rytmu podczas tańca

z Mikołajem .Na koniec wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. 

Konkurs ekologiczny – “Strażnik skrzat ratuje świat”
Nasza  szkoła  brała  udział  w  konkursie  ekologicznym  –“Strażnik  skrzat  ratuje  świat”
organizowanym przez Straż Miejską w Lublinie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Lublin.

Konkurs składał się z 6 zadań do realizacji przez pięcioosobowy zespół uczniów wytypowanych
przez  szkołę.  Zadania  były  związane  z  ekologią.  Komisja  konkursowa oceniała  zadania  raz  w
miesiącu  w  macierzystej  szkole  i  wyłoniła  5  zespołów,  które  w finale  uczestniczyły  w  quizie
ekologicznym.  Nasza szkoła  zajęła  statecznie 3 miejsce.  To bardzo dobry wynik.  Gratulujemy!
Opiekunem zespołu realizującego zadania była p. Katarzyna Drzewińska.

W skład zespołu realizującego zadania konkursowe w chodziły:  Watras Regina –klasa VI b,
Buss Dominika –klasa VI b, Chołodowska Wiktoria – klasa VI b, Smolińska Ewa – klasa VI a,
Kołodka Liwia –klasa VI a.
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