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Najpiękniejszy w roku czas...

Dużymi krokami zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Rozpoczynamy coroczne przygotowania, aby jak najlepiej 
spędzić ten wyjątkowy czas. Pieczemy pierniczki, 
ozdabiamy nasze domy, suszymy pomarańcze 
i zastanawiamy się, jaki kolor bombek wybrać na nasze 
drzewka. Nie możemy doczekać się już dzielenia się 
opłatkiem, śpiewania kolęd oraz rozpakowywania 
prezentów. 

A propos. Znacie przepis na mięciutkie pierniczki?



Skąd się wzięła tradycja zostawiania prezentów przez Świętego Mikołaja                              
w skarpetach przy kominku?

Gdy biskup dowiedział się, że jeden z mieszkańców wsi postanowił sprzedać 
swoje 3 córki - nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi, które 
wpadły do trzech par trzewików pozostawionych przy kominie do wysuszenia.

  

Prawdziwy Mikołaj, żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem 
Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym                             
i potrzebującym.

Według legendy św. Mikołaj to starszy, siwy mężczyzna 
obdarowujący grzeczne dzieci prezentami, zamieszkujący                       
w Laponii wraz z elfami i reniferami.



Najpiękniejszy podarunek:
dobro i Uśmiech prosto z naszych

Życzę wszystkim najpiękniejszych, najwspanialszych 
prezentów od Świętego Mikołaja i pod choinką.



                Miedź czy mieć ?
Nasza szkoła nosi imię: Twórców  Polskiej Miedzi.

Wiecie od czego się zaczęło? A zatem…

W 1957 inżynier Jan Wyżykowski odkrył pokłady rudy miedzi w okolicach Lubina i Polkowic.
 28 grudnia 1959 decyzją ministerstwa przemysłu ciężkiego powołano Zakłady Górnicze „Lubin”. 

Do tej pory wydobywa się w naszym rejonie miedź, dzięki czemu wielu górników ma pracę.

Dla ciekawych wiedzy. Sprawdź, co oznaczają słowa: inżynier, surowce, przemysł ciężki.

Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwiastek_chemiczny


         Nasi Drodzy Górnicy

                                 Wszystkiego Najlepszego! 

Z okazji  Barbórki, składamy Wszystkim  Górnikom 
najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy 
w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym 
i prywatnym.

 Dla górnika słonecznik koniecznie! 
Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.   



Pomysły na 
prezenty

Tata: zapach 
do samochodu, 
pianka do 
golenia, 
figurka 
renifera z 
sercem.

 Mama:książka, filiżanka, herbata owocowa 
lub inna (herbatka jest dobra na wszystko).

Młodszy brat: klocki Lego 
Cobi, gra planszowa.

Babcia: kosmetyki, figurka 
wnuczka z bałwankiem.

Dziadek:kubek, skarpety, 
kombinerki.

Siostra: opaska na 
włosy, pudełko na 
bibeloty (modny 
odcień szary lub 
eko).



Kartki 
świąteczne

Drogi uczniu! 
Wykonaj piękną 
kartkę świąteczną, 
może ona być 
wspaniałym prezentem 
dla kogoś bliskiego.



Symbole Bożonarodzeniowe

Pusty talerz 
dla wędrowca

Szopka 

 
Choinka

Kolędy 
i pastorałki

Dzielenie się 
opłatkiem



Życzę Wam Drodzy Uczniowie - Wasza pani Bernadetta



dziękuję za uwagę :)
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