
  

Tegoroczna Wigilia szkolna odbyła się 20 grudnia. Cała społeczność szkoły spotkała się w sali gimnastycznej. Na 

naszą uroczystość zaprosiliśmy gości, wśród których byli: rodzice i dawni pracownicy naszego Ośrodka. Tegoroczne 

przedstawienie różniło się od poprzednich. Jego akcja rozgrywała się w supermarkecie, gdzie zwykli ludzie spotykali 
diabły i anioły. Klienci sklepu: matka, uczeń, dziecko, biznesmen robili przedświąteczne zakupy, do których 

namawiał ich diabeł. Jego celem było zamienienie Bożego Narodzenia na Święto Wielkich Zakupów. Na szczęście 

w sklepie czuwały też anioły, które przypominały kupującym, co tak naprawdę jest ważne podczas świąt. 

Przedstawienie kończy się przy szopce bożonarodzeniowej. Tam skruszeni klienci supermarketu dają dary dzieciątku 

i Maryi, ale nie są to rzeczy materialne, tylko najbardziej wzniosłe myśli i postanowienia, czyli to co powinniśmy 
sobie ofiarowywać nie tylko w czas Bożego Narodzenia. Przestawienie zostało dobrze przyjęte  

a aktorzy nagrodzeni brawami. Po tej duchowej uczcie zebraliśmy się w stołówce szkolnej, gdzie wszyscy 

wszystkim składali życzenia.        Op: Patrycja Staniuk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GAZETKA WYDAWANA PRZEZ UCZNIÓW 

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 6 

SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 

 
W NUMERZE:  
Przedświąteczne 
porządki- s.2 
11 listopada-s.2 
Nie ma dzieci, są 
ludzie-s.3 
Andrzejki-s.3 
Warsztaty z 
obsługi 
konsumenta-s.4 
Wybory do 
Samorządu 
SSPdP-s.4 
Nasze sukcesy 
plastyczne-s.5 
Rajd 
niepodległościo-
wy-s.6 
Na długie 
wieczory… 
książka- s.6 
Rocznica 
Odzyskania 
Niepodległości-
s.7 
Puchar jest nasz-
s.7 
Międzyszkolny 
Turniej 
Unihokeja-s.8 
Warsztaty 
taneczne-s.8 
Gala konkursu 
karaoke-s.9 
Nowy mistrz już 
jest-s.9 
Ferie zimowe  
w mieście-s.10 
Zaczarowany 

świat teatru-s.10 

Akcja  jasełek toczyła się w supermarkecie. Główna scena przedstawienia ,  

związana z narodzeniem Pana. 

Największą nagrodą dla  aktorów były brawa 

otrzymane od publiczności . Nasze panie kucharki przygotowały 
 smaczne wigilijne potrawy. 

Przed salą gimnastyczną odbył się kiermasz 
świąteczny. 

Siostra  Alina odczyta ła nam  
fragment Pisma Świętego. 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14 -020/08) 
współfinansowa nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

CZŁOWIE K- NAJLEPSZA INWESTYCJA  

Publikacja dystrybuowa na jest bezpłatnie  


