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„Nad stajenką gwiazdka świeci,
do stajenki idą dzieci.
Idą dzieci w równych rządkach,
niosą dary dla dzieciątka…”

W naszej szkole od wielu lat istnieje tradycja wystawiania „Jasełek” przez uczniów klas
młodszych, aby na nowo przeżyć radość z przyjścia Zbawiciela. Uczniowie klasy I a w okresie
bożonarodzeniowym dwukrotnie wystawili swoje przedstawienie. Pierwszy raz 22 grudnia- na
apelu opłatkowym dla uczniów klas I-II oraz swoich rodziców, drugi raz 20 stycznia- dla babć i
dziadków. Głównym celem spektaklu było przedstawienie historii narodzenia Jezusa w bajkowej
scenerii, ponieważ Jezus przyszedł na świat po to, aby czynić dobro, które prowadzi do
zbawienia, a w baśniach i bajkach dobro zawsze zwycięża nad złem. Oprócz tradycyjnych
postaci związanych z szopką betlejemską, przez scenę przewinęło się wiele barwnych,
bajkowych postaci, które na chwilę opuściły swoje baśnie i bajki, aby przywędrować do Jezusa,
Maryi i Józefa, przynosząc dary dobrych uczynków i postanowień. W tej bajkowej atmosferze,
pełnej bliskości i serdeczności przeplatanej pięknymi polskimi kolędami i pastorałkamiwidzowie mogli przeżyć swoisty moralitet- ujrzeć „istotę życia”, bowiem Jezus Chrystus rodzi się
zawsze w słowach dobroci, czystym spojrzeniu, codziennym trudzie, w naszym zmęczeniu, w
bezsennej nocy chorego, w uśmiechu dziecka czy natchnieniu artysty pod warunkiem, że
przyjmiemy go czystym i gorącym sercem.

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni to 20 stycznia wszystkim
zrobiło
się cieplej na sercu,
ponieważ naszą klasę licznie wypełnili najukochańsi, zaproszeni goście- Babcie i Dziadkowie
uczniów klasy I a. Oprócz przedstawienia, uczniowie zaśpiewali piosenkę „Na dzień Babci i
dzień Dziadka”, a na zakończenie złożyli dziadkom życzenia i wręczyły laurki.
Święto Babci i Dziadka w naszej klasie to był dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i
radości. Wspaniała, serdeczna atmosfera, która towarzyszyła temu spotkaniu, była okazją do
umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.
Wspólny czas dziadków i wnucząt to czas bezcenny …j
edna z sentencji głosi
: „Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”
/Gustaw Flaubert/ Tym pięknym chwilom towarzyszył przepyszny, słodki poczęstunek
przygotowany przez moje, klasowe Mamy.

Serdecznie DZIĘKUJĘ Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie, cudownie spędzony razem
czas i już nie mogę doczekać się naszego, kolejnego spotkania, Rodzicom „moich” dzieci za
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czas nam poświęcony oraz ogromną pomoc w zorganizowaniu tego święta.

Ewelina Szwec- wychowawczyni klasy I
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