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Redakcja: Dzień dobry!

Redakcja: Co najbardziej satysfakcjonuje

Pani Lidia Majewska: Dzień dobry!

Panią

Redakcja: Jak wygląda Pani dzień pracy

zawodzie?

w świetlicy?

Pani Lidia Majewska: Praca z dziećmi.

Pani Lidia Majewska: Bardzo różnie,

Redakcja: Kim chciała Pani być jako małe

czasami jestem z dziećmi w sali numer 3

dziecko?

i tam też prowadzę zajęcia, a pozostałe

Pani Lidia Majewska: Aktorką a później

godziny spędzam na planowaniu

policjantką.

i właściwej organizacji pracy świetlicy

Redakcja: A czy w jakiś sposób realizuje

szkolnej.

Pani marzenia z dzieciństwa?

Redakcja: Jak czuje się Pani w roli

Pani Lidia Majewska: Oczywiście, przez

kierownika świetlicy?

te

Pani Lidia Majewska: Na razie jestem

przedstawienia teatralne.

trochę zagubiona ale z każdym dniem

Redakcja:

czuję się pewniej.

związane z pracą na świetlicy?

Redakcja: Jakie ma Pani plany związane

Pani Lidia Majewska: Moim marzeniem

ze świetlicą?

jest aby dzieci czuły się w świetlicy

Pani Lidia Majewska: Chciałabym, aby

wspaniale i aby zawsze, nawet po latach

świetlica była kolorowa, jeszcze bardziej

chętnie tutaj wracały.

bezpieczna i aby dzieci czuły się w niej

Redakcja: Bardzo serdecznie dziękujemy

jeszcze lepiej.

Pani za rozmowę i życzymy sukcesów na

Redakcja: Ile lat pracuje Pani w naszej

nowym stanowisku!

szkole?

Pani Lidia Majewska: Dziękuję bardzo!

Pani Lidia Majewska: 10 lat.

w

wykonywanym

wszystkie

lata

Jakie

obecnie

przygotowywałam
są

Pani

marzenia

Wywiad przeprowadziła: Natalia Zdunek
Zdjęcie: Julia Zdankiewicz

ZIMOWE TRENDY
Dzisiaj każdy chce być na czasie.
Oto kilka rad dla tych, którzy nie mają pomysłu na siebie:



Stylowe rękawiczki



Nauszniki



Łyżwy



Plecaki



Termosy

Opracowała: Julia Zdankiewicz

SKĄD SIĘ WZIĘŁA KOLĘDA?
Kolędy wywodzą się już ze starożytności. Pieśni te opisują narodzenie
Chrystusa i wszystkie wydarzenia z tym związane. Kiedyś, w dawnej Polsce
słowo kolęda oznaczało pieśni noworoczne wizyty dusz pasterskie, dary na
rzecz duchowieństwa, pieśni bożonarodzeniowe, a także modlitwy do Boga.
Pierwsze kolędy w Polsce pojawiły się już około XIII wieku za przyczyną
zakonu Franciszkanów. Do XVI wieku kolędy były pisane po łacinie a dopiero
później zaczęto tłumaczyć ja na język polski. Melodie tych pieśni nawiązywały
do hymnów. Najstarszą polską kolędą jest „Anioł pasterzom mówił” , jest to
tłumaczenie utworu „Angelus pastoribus”. Najwięcej kolęd powstało w XVII i
XVIII wieku, głównie kolęd pasterskich.
Większość kolęd jest przypisana do jednego kraju, inne kolędy śpiewamy
w Polsce, inne śpiewają Niemcy, inne są znane w Hiszpanii czy Włoszech, ale
tylko jedna kolęda jest znana na całym świecie- „CICHA NOC”. Pieśń ta została
przetłumaczona na wiele języków. Autor oryginalnych słów to ks. Joseph Mohr
a twórcą muzyki jest Franz Xaver Gruber.
Opracowała: Paulina Czuchaj

Dzisiaj w Betlejem
1.Dzisiaj w Betlejem,
Dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina,
że Panna czysta,
że Panna czysta
porodziła Syna.
Ref: Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda,cuda, ogłaszają
2.Maryja Panna,
Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef Święty
I Józef Święty
Ono pielęgnuje

KĄCIK PLASTYCZNY

Autor: Paulina Czuchaj

UŚMIECHNIJ SIĘ
Pacjent skarży się u psychiatry:
-Panie doktorze, nie wiem co się dzieje z moją żoną.
Ostatnio przy śniadaniu wypiła herbatę a potem
zjadła filiżankę-zostawiła tylko uszko.
-To rzeczywiście dziwne-odpowiada psychiatra. Przecież uszka są najlepsze!

Pewien mężczyzna niedawno wyszedł ze
szpitala i opowiada o swoich przeżyciach:
-Chirurg, który mnie operował, zostawił mi
w brzuchu gąbkę.
-Co za partacz!-mówi to znajomy
mężczyzny.-Bardzo cię to boli?
-Nie, raczej nie boli, ale mam ciągle straszne
pragnienie.

Mama pyta swojego synka
-Czy twój nauczyciel jest z ciebie zadowolony?
-Myślę, że tak
-A ty z niego
-Jeszcze bardziej
-A czemu?
-Bo powiedział, że gdyby
wszyscy uczniowie byli
tacy jak ja, zamknąłby
szkołę.

Piotruś wraca do domu ze
szkoły i podchodzi do taty,
trzymając dzienniczek za
plecami. Wręcza tacie
długopis i pyta:
-Tato, a umiesz
podpisywać z zamkniętymi oczami?

Opracowała: Paulina Czuchaj
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1. Mieszkają w nich ludzie.

6. Dom, w którym można

2. Łódź, Warszawa lub

przechowywać pieniądze.

Kraków.

7. Sala z wielkim ekranem.

3. Plac w centrum miasta lub

8. Sklep z lekarstwami.

targowisko.

9. Miejsce z drzewami i

4. Drogi w mieście.

stawem.

5. Kupujemy w nich różne

10. Występują w nim aktorzy.

towary.
Opracowała: Julia Zdankiewicz
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