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Redakcja 

Wieści Światowe 
 

      Zwracamy się z uprzejmą proś-

bą o opublikowanie naszego listu, 

bo przedstawia nasze działania któ-

rymi żyje nie tylko nasza klasa. 

  

Wigilijne świętowanie 

w klasie IIIB w SP-2 

Szamotuły 

 

      Każdy z nas lubi Święta Bożego 

Narodzenia, przygotowywanie pre-

zentów, zapach choinki. To czas, na 

który czekamy cały rok. Spotkanie 

wigilijne w klasie IIIb w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Szamotułach 

miało miejsce 18 grudnia 2017. 

Czas wigilijny upłynął w atmosfe-

rze miłej i pełnej życzliwości. 

      Mieliśmy zaszczyt gościć panią 

dyrektor SP-2 Małgorzatę Jagiełło-

wicz i grono najbliższych, czyli: 

rodziców, rodzeństwo i dziadków.    

      Tradycje wigilijne są pielęgno-

wane w naszych domach i przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie: 

zostawianie wolnego miejsca przy 

stole, łamanie się opłatkiem. Istnie-

je jednak wiele innych, które zosta-

ły zapomniane, jak np. parzysta 

liczba osób przy stole, czy sianko 

pod obrusem. 

      To też w wigilijnym programie 

artystycznym zatytułowanym 

„Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego 

Narodzenia” zaprezentowaliśmy 

nasze narodowe tradycje. 

      Było dzielenie się opłatkiem, 

śpiewanie kolęd i nawet recytacja 

poezji. A podczas słodkiego poczę-

stunku wszyscy zostali obdarowani 

prezentami. Uczestnicy wigilii mó-

wili, że było to niezapomniane spo-

tkanie, i na długo pozostanie w na-

szej pamięci. 

 

Renata Paczkowska 

nauczycielka SP-2 

w Szamotułach 

LISTY 
 

      Publikowane listy Czy-

telników oznaczają poglądy 

wyrażane przez ich autorów. 

Redakcja nie ponosi  odpo-

wiedzialności za treść listów. 

Listy nie spełniające przyję-

tych norm społecznych i 

prawnych nie będą publiko-

wane.  

(dop.red.) 

Klasa IIIB 

      Finał akcji „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem” w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Szamotułach 

odbył się po raz szósty – podczas 

rekolekcji adwentowych. W tym 

roku projekt  realizowany był pod 

wspólnym hasłem „Polskie tradycje 

– otwarci na świat”. 

      Koordynatorem projektu była 

Adrianna Kiona. Każdy nauczyciel 

mógł dobrowolnie, na własny spo-

sób, angażując swoją indywidualną 

inwencję i pomysły, realizować 

główne założenia projektu, czyli 

rozbudzać wśród uczniów potrzebę 

niesienia pomocy drugiej osobie. 

Projekt miał również na celu 

uwrażliwiać uczniów na potrzeby 

innych, rozwijać kreatywność 

uczniów, jak i swoją własną oraz 

integrować się z nauczycielami 

różnych poziomów nauczania, na-

wiązywać współpracę między 

wszystkimi pracownikami szkoły, 

uczniami, rodzicami oraz całą spo-

łecznością szkolną – wyjaśniła Ad-

rianna Kiona.  

      W ramach akcji uczniowie 

wzięli udział w wielu konkursach:  

na najpiękniejszą ozdobę świątecz-

ną (ozdoba, bombka, kartka świą-

teczna, szopka), a także w konkur-

sach językowych (angielskim i nie-

mieckim) na najpiękniejszą kartkę 

bożonarodzeniową. Nie mogło za-

braknąć wspólnego pieczenia i lu-

krowania pierniczków. Członkowie 

szkolnego Klubu PCK gościli w 

szpitalu szamotulskim, by choć 

przez moment umilić przykre chwi-

le dzieciom, przebywającym na 

Oddziale Dziecięcym. Dziewczęta 

przeczytały im opowiadania świą-

teczne oraz wspólnie z nimi koloro-

wały obrazki świąteczne.    

      Uczennice SP-2 w Szamotułach 

podarowały małym pacjentom wła-

snoręcznie upieczone pierniczki, 

wykonane przez siebie kartki świą-

teczne z życzeniami szybkiego po-

wrotu do zdrowia oraz ufundowane 

przez siebie drobne upominki. 

Szkolny PCK uczestniczył także w 

 

I Ty możesz zostać 

św. Mikołajem w SP2 


