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             Dzisiaj jest 24 grudnia, czyli Wigilia. Już nie mogę się doczekać, kiedy pod
choinką będą prezenty. Mama powiedziała, że dostanę rózgę, ale się tym nie przejmuję,
ponieważ w tym roku byłem najgrzeczniejszy na świecie.

            Mijają godziny, aż w końcu zaczynają przychodzić pierwsi goście. Najpierw moi
dziadkowie, później ciocia i wujek. Byłem ciągle zajęty otwieraniem drzwi, więc nawet
nie  zauważyłem,  kiedy  pod  choinką  wyrosła  góra  prezentów!  Chciałem  je  od  razu
otworzyć, ale powiedziała, że mogę to zrobić dopiero po kolacji.

         Nie mogłem doczekać się pierwszej gwiazdki, bo wiedziałem, że jak tylko ją
zobaczę, to zaczniemy łamać się opłatkiem i usiądziemy do wigilijnego stołu. A potem...
a potem wreszcie będę mógł rozpakowywać prezenty!

         Moja radość była nie do opisania - czego tam nie było!  Wymarzona gra
planszowa, mnóstwo książek,  zegarek,  plakat ulubionego filmu, pokemony i mnóstwo
innych gadżetów.

        Tej Wigilii nie zapomnę do końca życia. Nie dość, że spędziłem miłe chwile z całą
rodziną, to jeszcze dostałem masę prezentów.

                                                                                

Radosław Tatar, klasa 4a
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Wigilijna opowieść

W grudniu zima jest przepiękna,
Spadnie śnieg i będą święta.

Już na niebie gwiazdka świeci,
Są prezenty dla dorosłych 

I dla dzieci.

W domu nastrój jest wspaniały,
Stół przykrywa obrus biały.

Mama z babcią,
Tata z dziadkiem,

Wszyscy łamią się opłatkiem.

Ja dla wszystkich mam życzenia:
Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Kolędnicy do nas zawitali
I przepięknie zaśpiewali.
Były żarty i gawęda,
Zimne ognie i kolęda.

Po kolacji gromadka wesoła,
Pójdzie na pasterkę do kościoła.

To będą urocze święta,
które każdy z nas zapamięta.

                                                                                
      Dominika Hazuka, klasa 4a
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„Magiczny czas”

Zima idzie a z nią Święta,
Ktoś o Tobie dziś pamięta, 
Życzy bombek kolorowych
I prezentów odjazdowych.

Pyszne karpie jedz na zdrowie
I miej wciąż biało w głowie!

Gdy w Wigilię błyśnie gwiazdeczka na niebie,
Me najlepsze myśli skieruję do Ciebie.

Nikola Putowska, klasa 4a
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„Boże Narodzenie”

Gdy biały puch otula świat,
Każdy czuje, że ma mniej lat.

Sanki, łyżwy, bałwany,
To zabawy czas oczekiwany.

Gdy choinka blaskiem śni,
Zaczynają się magiczne dni.

Na stole już leżą świąteczne dania,
A pod choinką prezenty do rozdania.

Wszyscy się radują i narodzin
Małego Jezuska oczekują.

O północy na pasterce,
Raduje się ludziom serce.

Boże narodzenie to magiczny czas,
Czeka na nie każdy z nas!

                                                                                    Kacper Solak, klasa 4a
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„Pierwsza  Gwiazdka”

Święta, święta się zbliżają!
Już Mikołaj ostrzy sanie,

Renifery pogwizdują,
Do podroży się szykują.

Pierwsza Gwiazdka mocno świeci,
Cieszą się dokoła dzieci.

Karp się w wannie wyleguje
I Wigilię nam zwiastuje.

Pod choinką moc prezentów,
wymarzonych i odświętnych.

Będą to wesołe Święta,
Które każdy zapamięta.

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
Dla rodziny i dla gości,

Niech kolęda w dal się niesie,
Bo Pan Jezus jest na świecie!
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„Święta”

Święta Bożego Narodzenia
To czas przy choince siedzenia,
Kolęd śpiewania i wigilijnych 

Potraw spożywania.

To  czas na rodzinne spotkania
I serdecznych życzeń składania.

Można zaprosić wielu gości 
I spędzić chwile pełne radości 

                                             Natalia Jędrszczyk, klasa 4a

„Święta Bożego Narodzenia”

W te Święta magiczne,
Życzenia ślę śliczne:
Pachnących jodełek

Z ogromem światełek,
Olbrzymich prezentów

Od wesołych elfów,
Pod obrusem sianka, 
A za oknem bałwanka.

Julia Wydmańska, klasa 4a
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