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Strefa rozrywki

 KALENDARIUM GRUDZIEŃ
3 grudnia –  Dzień Osób Niepełnosprawnych
4 grudnia – Barbórka
5 grudnia – Dzień Wolontariusza 
6 grudnia – Dzień Anioła
7 grudnia – Dzień Lotnictwa Cywilnego 
8 grudnia –  Dzień Kupca
10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
13 grudnia – Dzień Telewizji dla Dzieci
17 grudnia – Dzień bez Przekleństw 
18 grudnia – Dzień Emigrantów 
20 grudnia – Dzień Ryby 
21 grudnia – Dzień Pozdrawiania Brunetek
23 grudnia – Dzień Snowboardu 
24 grudnia – Dzień Raju
27 grudnia – Dzień Odpoczynku po Świętach 
28 grudnia – Dzień Całowania 
29 grudnia – Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych 
30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego
31 grudnia – Sylwester

Świat prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

spędzonych w gronie najbliższych,
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków

i  nutą wspólnie śpiewanych kolęd
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzy Samorząd Uczniowski
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 HISTORIA BOMBKI
Jak to się zaczęło? 
Trudno uwierzyć, że świąteczna bombka wzięła się z biedy. Swoją
karierę rozpoczęła w połowie XIX w. w mieście Lauscha, na południu
Niemiec. Jeden z pracowników tamtejszej szklanej manufaktury,
w której nie najlepiej się działo, wydmuchał z cienkiego szkła kształt
przypominający jabłko. Nie stać go było na prawdziwe owoce,
orzechy i cukierki, które wtedy ozdabiały bożonarodzeniowe
drzewka. Szklane kule powiesił na swojej choince. Spodobały się one
sąsiadom i w kolejnych latach każdy z nich chciał także bombkami
dekorować swoje drzewko. Dzięki temu pomysłowi fabryka
rozkwitła i do dziś produkuje świąteczne ozdoby.

 Polska bombkowym potentatem
Polska jest słynna z wytwarzania jednych z najbardziej pożądanych
bombek na całym świecie. Ręcznie malowane stanowią swojego
rodzaju dzieła sztuki, które są importowane do wielu krajów. Nasze
wyroby trafają do Kanady i Stanów Zjednoczonych,Japonii,Wielkiej
Brytanii, Skandynawii, a nawet Australii i RPA.
 

W Polsce, w miejscowości Nowa Dęba pod Tarnobrzegiem, istnieje
jedyne na świecie Muzeum Bombki Choinkowej. Założył je w 2012r.
właściciel wytwórni szklanych ozdób– Janusz Biliński, który od lat
kolekcjonował szklane cacka. W muzeum zgromadził ozdoby z całego
świata i z różnych epok. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest
możliwość samodzielnego przyozdobienia własnej bombki. 

Bombkowe ciekawostki 
- Bombki z Polski wiszą na choince w Białym Domu. 
Pierwsze bombki trafły tam jako prezent od prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Prezydent Barack Obama rozpakował wówczas jedną
bombkę, z namalowanym kogutem i był nią szczerze zachwycony.
Stwierdził,że własnoręcznie powiesi ją na choince. Biały Dom jest
obecnie ważnym odbiorcą bombek z Józefowa.
  

-Najdroższa bombka świata powstała ona w Wielkiej Brytanii
i jest warta 400 tys. złotych. Materiały użyte do jej produkcji
to m.in. białe złoto, 188 rubinów i 500 diamentów. Wykonanie
tego cuda trwało niemal rok. Wrażenie robią także względy
bezpieczeństwa. Bombka przechowywana jest w stalowym pudełku
 otoczonym dodatkowo grubą szybą.

Zrób własną bombkę



BEZPIECZNI NA LODZIE

Ile ozdób na choince,
 ile kartek leży w skrzynce, 
 ile spadło w górach śniegu,
 ile czasu spędzasz w biegu. 
Tyle w święta miej radości,

 dobra, ciepła i miłości.

Pada śnieg, suną sanki,
jest renifer i bałwanki,

śnieżki z nieba spadają 
i życzenia dziś składają.

Niech święta będą wyjątkowe,
a prezenty odlotowe!!! 

Mikołaja w kominie,
 prezentów ile się nawinie,
 cukierków trzy skrzynki,
 dwumetrowej choinki, 
przed domem bałwana

 i sylwestra do rana!

Zdrowia,szczęścia,
pomyślności,

nie połykaj z karpia ości,
 nie jedz bombek, nie pal siana,

jedz pierogi, lep bałwana,
a w sylwestra, baw do rana!

     Co w Szkole piszczy   
 Co było:                              

▶14 listopada odbył się Szkolny Turniej Warcabowy. Celem zawodów było rozwijanie 
umiejętności strategicznych i logicznego myślenia, kształtowanie zasad współzawodnictwa
oraz integracja środowiska szkolnego w rywalizacji sportowej.  W turnieju wzięło udział
15 osób. Zwycięzcami zostali: I miejsce- M.Litomska, II miejsce- A.Kamińska, III miejsce-
S.Mitrut. Turniej przygotowali panowie K.Zaorski i D.Polak
 
▶23 listopada odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja dziecięcej radości
i młodzieńczych marzeń – „Wiersze z Lublina Józefa Czechowicza” pod Honorowym 
Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konkursu był nasz Ośrodek
przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczestnikami tegorocznego konkursu
recytatorskiego byli uczniowie z SOSW z Krasnegostawu, Radzynia Podlaskiego, Lublina,
Włodawy, SP Nr 3 z Włodawy, PZPSW z Hrubieszowa, POW z Włodawy. Jury oceniało
znajomość tekstu, własną interpretację oraz wrażenia artystyczne. Nasi uczniowie Maciej
Baj oraz Dominika Sawicka zdobyli wyróżnienia. W części artystycznej imprezy wystąpiły
szkolne zespoły „Świetliki” oraz „Iskierki”.Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie.
 
▶27 listopada przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego
Misia. Przedszkolaki poznały historię święta, bawiły się przy „misiowych” piosenkach.
Organizatorzy przygotowali zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, zgadywanki oraz
degustacja misiowych pierniczków.Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz
wspólnej zabawy.

Gotowe świąteczne
 życzenia SMS 



Wykorzystano materiały ze stron:
http://rzeczny.policja.waw.pl
https://cafesenior.pl
https://pl.wikipedia.org
https://pixabay.com
https://www.activityvillage.co.uk
http://www.tekstowo.pl 
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STREFA ROZRYWKI
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie 
Noc igliwia zapach niesie 

Kącik Muzyczny - 
Jest taki dzień - Czerwone GitaryJest taki dzień - Czerwone Gitary

Świąteczny
labirynt

 Wraca skruszony 
do domu

i tam z jego
zaskoczeniem,
zostaje przyjęty

życzliwie. 
***

W Wigilię jadłem
karpia,

 barszcz z uszkami
i inne ryby. 

***
Skłodowska była

kobietą niespotykanie
wytrwałą, 

o czym świadczy
zatruwanie się

radem przez lata.
***

Maciek, wypędzony
przez Ślimaka, 
zamarzł w lesie i

bardzo tego żałował. 
***

Kobiety żyją 
w wyobraźni. 

***
Korsarze wyjeżdżali
 na bezludne wyspy

 i łapali niewolników. 
***

Kiedy ojciec wracał
z koniem do domu,

to chłopcy pchali mu
do pyska skórki

od chleba. 
***

Góral ma na głowie
kapelusz, spodnie

i kierpce. 
***

Górnik pogłaskał 
konia po głowie
i cicho zarżał. 

***
Przykładem zaboru

pruskiego był 
Drzymała i jego wóz. 

 Po bitwie na polu
grunwaldzkim zostało
więcej nieboszczyków,

niż przyszło. 
***

Pod broń powołano 
całą młodzież 

od 16 do 60 lat. 
***

Na prawicy największy 
był Adam Czartoryski,

skupiony wokół
Europy Zachodniej. 

***
Napoleon,

choć był niski
 sięgnął po władzę. 

***
Ludzie ginęli z mrozu

i innych chorób
zakaźnych. 

***
Joanna D'Arc nosiła

 białą zbroję
i czarnego konia. 

***
***

Chłop pańszczyźniany
pracował od świtu
do świtu, a potem

kładł się spać. 
***

Chłopi chodzili
po polu

pionowo i poziomo. 
***

Chory więzień
 nie dość, że nie był

leczony,
 musiał jeszcze

niekiedy umierać. 
***

Stolicą Polski 
przeważnie jest 

Warszawa. 

 Była to wyspa
 położona z dala 

od morza. 
***

Rośliny bronią się
odstraszaniem

 i szybką ucieczką.
***

Judym postanowił
 czuwać nad
 całkowitym

 brakiem higieny. 
***

Kreon stracił całą
 rodzinę, 

a w szczególności 
syna. 
***

Matkę Danusi
 nie tyle 

zabili Krzyżacy,
 co sama umarła

 ze strachu. 
***

Maćko galopował 
na koniu aż z pyska

 ciekła mu ślina.
***

Reymont pokazuje, 
jak chłopów
 do miasta 

ciągnęły maszyny.
***

Anielka 
głęboko się nasiliła 

i tak skonała. 
***

Anielka, mimo
 zakazu ojca

 kolegowała się
 z Magdą 

i świniami. 
***

Ksiądz Robak
 ratując

 życie Tadeusza,
 strzelił do

 niedźwiedzia, 
który nie wiedział,
 że jest jego ojcem. 


