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LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2016

a oknem grudzień, za kilka dni czas rodzinnych Świąt... zanim ta magiczna moc zagości w naszych domach, zapraszamy do lektury naszego kolejnego numeru szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że zamieszczone artykuły w pełni przygotują Was do tych cudownych świątecznych chwil i przypomną o tych, które wspólnie przeżyliśmy jesienią w Herbercie.

W ten wyjątkowy czas świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam,
abyście umieli odnajdywać szczęście w małych, codziennych

sprawach; byście szukali ciepła i nadziei, byście zagłębiali się w to,
co ubogaca i rozwija… Starajcie się z pokorą wchodzić w kolejne
etapy swojego życia, by nie przegapić ważnych i cudownych chwil…
Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom administracji
i obsługi szkoły, wszystkim uczniom, rodzicom i sympatykom
ZSiPO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie
życzy
Redakcja „Bez Tytułu”

W

W numerze:
Wigilia
"Jeżeli wybierasz się
w podróż..."

Tańce, hulanki,
swawole…
W zdrowym ciele
zdrowy duch
Kt o p rz yn os i pr ez ent y
w Wig i li ę?
Jeśli nie Oksford to co?
... - spotkania z doradcami
zawodowymi
Obchody 25. rocznicy
powstania szkoły

Die Weihnachtszeit
ist bereit
L EI SE RIE SELT DER
SCHNEE

CHRISTMAS

igilia

Prawdziwe Święta Bożego Narodzenia
nie mogą się obyć bez wspólnego kolędowania i łamania opłatkiem. Dlatego też kalendarzowy rok szkolny 2016 zakończymy w Herbercie
uczestnicząc we wspólnej wieczerzy wigilijnej.
To niezwykłe wydarzenie – nie tylko integruje wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, lecz
również potwierdza, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną, która lubi spędzać ze sobą czas.
Z pewnością nie zabraknie łamania się opłatkiem,
wielu ciepłych życzeń, wspólnego przeżywania widowiska wigilijnego i śpiewania kolęd..

IN UK AND THE USA

Navidad en España
Boże Narodzenie
na świecie
Jak wybrać prezent, czyli
świąteczne dylematy
… czego nie wiecie
o Bożym Narodzeniu

Raz w roku
rozchylam ufnie
bożonarodzeniowe gałązki słów
Świat poruszy tylko to najważniejsze
ukryte w papierowym żłóbku
pod naszą choinką
Jak powiedział Bóg:
to Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami...

Tak było rok temu …

Wierzę mu na słowo

