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Podsumowanie
pierwszego semestru

NUMER 6/2020
GRUDZIEŃ 2020

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą za sobą
wiele refleksji minionego okresu,
jednak chcemy życzyć Państwu wiele zadowolenia i sukcesów.

•

Niech będą wspaniałe, całe jakby z bajek.

•

23.12.2020 r.– 03.01.2021 r.– przerwa
świąteczna
Ferie zimowe– 04.01.-17.01.2021 r.

Gdy za oknem cichutko ścielą się płatki,
niech Wasze serca się z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Niechaj stajenki gwiazdka rozjaśni cały mrok,
a z dróg życia usunie wszelki smutek i zło.
I gdy poczujecie już niebiański Pokój,
pozostaje tylko nam życzyć dzisiaj Wam:
wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie oraz...
miłości, w każdej ilości.
(Zwycięskie życzenia autorstwa uczennicy klasy 6 a– Mai Kwaśnik)

Kartka wykonana przez uczennicę klasy 6 a– Maję Cygan.
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MA JĄ NA GŁOWIE ORZEŁ W GODLE POLSKI
NAJDŁUŻSZA RZEKA POLSKI
JEDEN Z KOLORÓW FLAGI POLSKIEJ
MIESIĄC, W KTÓRYM JEST OBCHODZONY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
KRAJ, W KTÓRYM MIESZKAMY
ORZEŁ NA CZERWONYM TLE
JEST BIAŁO-CZERWONA
GDZIE WYWOŻONO POLAKÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
PIERWSZA STOLICA POLSKI
POLSKIE MORZE
JEST NA GODLE
1 LISTOPADA - ……………………… ZMARŁYCH
PATRIOTYZM TO ………………..DO OJCZYZNY
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Zagadki
Co mieści się jeden raz w minucie, dwa razy w momencie i zero razy w chwili?
W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w trzech pozostałych kątach pokoju. Ile
jest kotów?
ŚWIĘTY MKOŁAJ




Mikołajki – nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w
katolicyzmie i prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry.
Obecnie święty Mikołaj jest przedstawiany jako postać starszego mężczyzny z białą brodą. Ubrany jest w czerwony strój.



Zamieszkuje w Laponii wraz z grupą elfów.



W Polsce przynosi prezenty 6 grudnia, w różnych krajach w dniach:
Holandia - 5 grudnia,
Włochy - w nocy z 5 na 6 grudnia,
Hiszpania - 6 stycznia,
Rosja - w dzień Nowego Roku.
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