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A w tym numerze:

- wiersz ucznia naszej szkoły

- świąteczna dekoracja - sposób wykonania

- życzenia od redakcji 



 Gdyby… 
Gdyby grudzień był zawsze, choćby cały rok, 

gdyby dobro było obok -ale blisko- tuż o krok, 
gdyby śnieg był chociaż kolegą bałwana, 
gdyby gwiazdka była miła i oczekiwana, 
gdyby miny dorosłych nie były nadęte, 

gdyby dzieci były zawsze tylko uśmiechnięte, 
gdyby Mikołaj co roku do wszystkich zapukał, 
gdyby żadnej pomocy nikt nigdy nie szukał, 

gdyby tylko przez zabawę można by się dobrze uczyć, 
gdyby w szkole nauczyciel nawet lenia chciał pouczyć, 

gdyby to wszystko stało się faktem… 
…to śmiało podążam tym świątecznym traktem! 

(Janek Gelardi 4a)

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE



Instrukcja wykonania aniołka

1. Przygotuj dwie kartki papieru A4, klej i nożyczki.

2. Złóż kartkę na połowę. 

3. Rozetnij kartkę, tak aby powstały dwie równe połowy. 

4. Każdą połówkę kartki złóż w harmonijkę.



5. Następnie zagnij około 2-3 centymetry harmonijki, jedną w
prawa stronę, drugą w lewą, tak jak na zdjęciu.

6. Teraz weź drugą kartkę A4 i wytnij pasek o grubości 0.5 
cm, tak jak jest to przedstawione na zdjęciu. 



7. Złóż pasek na połowę i przyklej do jednej części harmonijki. 
Następnie do tej części przyklej drugą harmonijkę.



8. Z kartki, z której został wycięty pasek, teraz wytnij dwa 
takie same kółka o średnicy około 2- 3 cm (to będzie główka 
aniołka). Następnie przyklej je do wystającego paska. 





POWODZENIA!



ŻYCZENIA OD REDAKCJI

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego Roku pragniemy wszystkim uczniom 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17, a także nauczycielom życzyć: 

- uśmiechu, 

- spokoju,

- odpoczynku,  

- odlotowych prezentów, 

- pysznych potraw, 

- spotkań w gronie rodzinnym, 

- miłego spędzania czasu,

- dobrych ocen w nadchodzącym roku,

- spełnienia marzeń,

- ładnego przystrojenia domu, 

- dobrego Nowego Roku, 

- miłego Sylwestra !!!

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!!!


