
5 GRUDNIA 2014 
Ten dzień obfitował w fajne wydarzenia. Przed wejściem do szkoły powitali nas Aniołek, Archanioł i św. Mikołaj, który 

wszystkim uczniom naszej szkoły rozdawał prezenty – czekoladowe Mikołaje. Było dużo śmiechu, ponieważ pod 

przebraniami kryli się nasi Panowie Dyrektorzy oraz Pani Ania z sekretariatu. To był miły początek dnia! 

 

   Dalej było tylko lepiej. Wszystkie klasy 4-6 wybrały się na Torwar, gdzie jeździliśmy na łyżwach. Fajnie było zobaczyć na 

łyżwach swoich kolegów i nauczycieli i przekonać się, kto jest już mistrzem łyżwiarskim a kto dopiero stawia pierwsze kroki 

w tym sporcie :-)) 

 



Po powrocie z łyżew, w naszej klasie odbyły się klasowe Mikołajki. Obdarowaliśmy się prezentami, wiele z nich było 

naprawdę super śmiesznych. 

 

Po Mikołajkach rozpoczęliśmy tradycyjne „piernikowanie”. To już szósty raz! Pierniki upiekliśmy wcześniej w domach, teraz 

pozostało nam ozdabianie i pakowanie. Napiekliśmy tyle pierników, że dekoracja i pakowanie zajęło nam cztery godziny.  

 

 

Atmosfera była super. Byli rodzice i młodsze rodzeństwo. Posilaliśmy się połamanymi piernikami i pizzą i wymyślaliśmy 

super malowania dla naszych pierników. Hitem były tęczowe renifery i koniki na biegunach, pierniki – Minionki oraz 

kolorowe zwierzątka. Wygląda na to, że w tym roku pobiliśmy wszelkie rekordy jeśli chodzi o ilość pierników.  



 

Udekorowane pierniki ułożyliśmy na szesnastu ławkach ustawionych po obu stronach korytarza. Mamy ponad tysiąc 

pierników a w poniedziałek 8 grudnia będziemy je sprzedawać! 

Po ciężkiej pracy na „piernikowaniu”, rodzice poszli do domu a my zostaliśmy w szkole na NOCOWANCE. Nikomu 

oczywiście nie chciało się spać, więc chrupiąc popcorn obejrzeliśmy cztery filmy: „Gwiazd naszych wina”,. „Notting Hill”, 

„Krainę Lodu” oraz „Mamma Mia”. Niektórzy (np. piszący te słowa) nie zmrużyli oka przez całą  noc. Lubimy szkolne 

NOCOWANKI!!! 

 



8 GRUDNIA 2014 
Dziś odbył się tradycyjny Kiermasz Gorących Serc urządzony przez naszą klasę juz po raz piąty w biurowcu Rondo 1. 

Towarzyszyło nam młodsze rodzeństwo z klas 3i oraz 3b. Mieliśmy kilka stoisk, niektórzy chodzili z koszykami pełnymi 

pierników a inni po prostu zaczepiali przechodzących i proponowali im nasze pierniki.  

Pierniki sprzedaliśmy w ciągu 3 godzin uzyskując ze sprzedaży 7.939,25 złotych oraz 34,50 euro. Pobiliśmy więc znów 

rekord!!! Nasze pierniki bardzo się podobały a stoiska były oblegane. Ludzie, którzy kupowali pierniki bardzo chwalili naszą 

akcję pomocy szkole w Nowym Łupkowie. 

 

 


