Relacja z festynu świątecznego 13 grudnia 2014
W sobotę 13 grudnia w naszej szkole odbył się festyn świąteczny.
Co prawda śniegu jeszcze nie ma, ale nie przeszkadza to nam myśleć już
o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. Festyn pozwolił nam odczuć
nastrój szybko zbliżających się świąt. W związku z tym wiele klas od dawna
przygotowywało różne prace, aby zaprezentować je w czasie imprezy. W tym dniu
szkoła udekorowana była choinkami, świątecznymi girlandami, lampkami
oraz przeróżnymi ozdobami bożonarodzeniowymi.
Festyn został otwarty przez Panią Dyrektor Barbarę Rosz, która powitała
wszystkich Gości na parterze szkoły. Chwilę potem okazało się, że wśród nas są
tajemniczy, mili Goście, ubrani na czerwono, posiadający białe włosy. Byli to
oczywiście święci Mikołaje. Bardzo dobrze, że przybyli do nas obaj – tym
sposobem było więcej słodyczy do rozdania.
W czasie festynu odbył się koncert naszego chóru, który zaprezentował
kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. Chórzystki i chórzyści wyglądali
przepięknie w swych mikołajowych czapeczkach. Występ chóru podobał się
publiczności, aplauz i brawa były wyjątkowo głośne! Pomiędzy piosenkami
Karolina i Kuba odczytywali nastrojowe świąteczne wiersze.
Po występie chóru uczniowie wraz z Rodzicami i Nauczycielkami wykonali
wspólnie łańcuch, którym później przyozdobiono olbrzymią choinkę na I piętrze.
Łańcuch został zmierzony – miał 58 metrów.

Jak spędziliśmy czas na festynie? Dla każdego znalazło się coś miłego:
Można było podziwiać piękne własnoręcznie wykonane bombki, karty
świąteczne i ozdoby świąteczne
Wylosować szczęśliwy los na loterii i stać się posiadaczem ciekawej
zabawki
Można było wziąć udział w tworzeniu własnych bombek i kart
świątecznych
Chętni mogli malować gipsowe figurki
Kto odczuwał głód, mógł pożywić się pysznym bigosem czy barszczem
czerwonym z pierożkami
Amatorzy słodkości mogli skosztować pysznych ciast, ciastek i ciasteczek
Spragnieni mogli napić się kawy, herbaty lub soku
Ci, którzy jeszcze nie wysłali listów do Mikołaja mogli je napisać i wrzucić
do skrzynki pocztowej
Czas, który spędziliśmy w szkole w sobotę, upłynął szybko i miło. Teraz już
naprawdę czujemy bliskość świąt Bożego Narodzenia. Mamy tylko jedno pytanie
– czy Mikołaj przyniesie nam to, o co go prosiliśmy? Trzeba być grzecznym
i uzbroić się w cierpliwość. Wszystko okaże się 24 grudnia w Wieczór Wigilijny.
Relacja – Barbara Lisicka

