
СВЯТКОВА ПІДГОТОВКА УЧНІВ 

ЛЕСИНОЇ ШКОЛИ У БАРТОШИЦЯХ 

Щороку українські школяри із Бартошиць проводять  багато заходів 
пов'язаних з підготовкою до свят Різдва  Христового. Однак цей рік був 
зовсім іншим, а  й атмосфера передсвяткова в  школі була не  така як 
завжди.  

Дистанційне навчання з огляду на епідеміологічне загроження 
вплинуло на зміну дидактично-виховних форм праці школи. Однак вчителі  
попри все намагалися під час праці  з учнями створити святкову атмосферу.  

І так першокласники, яким найбільше бракує спілкування в школі із 
ровесниками, і які-то з великою ейфорією розпочали навчання в школі,  у 
листопаді змушені були залишитися вдома та брати участь у відеоуроках.  
Вони-то відповідально підходили до кожного завдання. Готуючися до 
різдвяно-новорічних свят, першокласники пізнавали українські  традиції та  
власноруч виготовляли святкові  прикраси. Запал був так  великий, що 
стоврили власні домашні галереї, якими пишалися перед колегами, 
презетнуючи їх під час відеолекцій. 

Зате друго-  і третьокласники активно відгукнулися на шкільний 
проєкт «Святкові вітання для сеньйорів» та виконали  різноманітні святкові  
відкритки.  

До проєкту приєдналися також деякі старші учні, які, крім виконання 
листівок, власноруч писали  в листівках різдвяні вітання.  

Напередодні   Нового 2021 р. та Різдва Христового шестикласниці 
Юлія і Ксеня разом з директоркою школи відвідали українських сеньйорів  
та передали вітання від шкільної громади  і подарунки. 

Хоча  візит у бартошицьких сенйьорів був дуже короткий, то все-таки 
приніс багато радості самітнім українськім бартошичанам та був гарним 
виховним уроком для ученниць. Зворушення і сльози радості були 
доказом на те, як  важливим є кожне  слово підтримки для старших людей 
особливо у час пандемії та ізоляції. 

                                                                                      Любомира Тхір 

 



 

  

Tegoroczne przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia (w języku ukraińskim:  Різдво 
Христове - Rizdwo Chrystowe) w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania miały 
nieco inny charakter. Nie było ulubionych przez uczniów warsztatów  kolędniczych, spotkania ze Św. 
Mikołajem oraz klasowych spotkań przedświątecznych i wspólnego kolędowania. 

 Ze względu na  zagrożenie  epidemiologiczne  szkoły w Polsce zostały zamknięte i wszyscy 
uczniowie od końca października   rozpoczęli zdalne  nauczanie, pokonując różne bariery.  

Najbardziej codziennych zajęć w szkole i kontaktów z kolegami brakuje naszym najmłodszym 
uczniom, a szczególnie pierwszoklasistom, którzy tak niedawno z wielkim zapałem rozpoczęli 
edukację szkolną, cieszyli się każdym  dniem pobytu w szkole, wspólnymi zabawami podczas przerw.  
Oni też  bardzo cieszą się na widok  swojej pani podczas wideolekcji i żywo reagują na różne 
inicjatywy edukacyjne.  

Przygotowując się do świat, w tym roku  w formie zdalnej,  dzieci chętnie uczyły się wierszy i 
piosenek o  tematyce bożonarodzeniowej, kolędowały  i poznawały tradycje bożonarodzeniowe, 
które kultywowane są w ukraińskich i polskich rodzinach. 

Ze szczególnym zaangażowaniem pierwszoklasiści przygotowywali,  zgodnie z instrukcją  
nauczyciela, ozdoby i dekoracje świąteczne: Mikołaje, renifery, aniołki, choinki, pachnące stroiki.  
Efekty swojej pracy chętnie prezentowali swoim kolegom i koleżankom przed kamerą 
podczas wideolekcji.     

 Zaangażowanie dzieci było tak wielkie, że w domu powstały małe galerie  
artystyczne, przedstawiające różnorodne prace, które z pewnością długo przypominać będą 
te nietypowe święta Bożego Narodzenia w czas epidemii i narodowej kwarantanny, które 
według kalendarza juliańskiego obchodzone są 7 stycznia. 

Niech nadchodzący rok 2021 przyniesie dobre i radosne wieści dla uczniów, 
rodziców i wszystkich pracowników oświaty w całej Polsce, abyśmy szybko powrócili do 
normalności życia szkolnego i codziennego, której wszystkim tak bardzo brakuje. 

                                                                                                           Lubomira Tchórz 

 

 

 

Очікування на Різдвяні свята є найприємнішим часом для дітей. Чудова 
атмосфера сприяє творчості,  яка дає багато радості. Тема, яка звичайно діє на уяву 
дітей це Св. Миколай. Святкові декорації творять магічний настрій, а виконані 
власноруч дітьми є гарною ідеєю на досвяткові майстеркласи  та впливають на  тренінг 
мануальної справності. Завдяки тому, діти не тільки чудово граються, а також вчаться 
терепеливості та самостійності.  



Під час дистанційного навчання помічається як першокласники з великою 
радістю виконують різні святкові прикраси.  

Згідно з інструкцією вчителя самостійно виконували «Миколаї», реніфери, 
ангелики, ялинки, запашні прикраси та інші роботи пов’язані з Різдвом. Свої  роботи 
охоче презентували перед камерами однокласникам.  

Дітям, у  цей нетиповий  час навчання, дуже бракує щоденного  спілкування  у 
школі, тому дуже радіють, що хоча під час  відеоуроків можуть похвалитися 
результатами своєї праці.  

Активність дітей дала результати в  формі  кольорових домашніх виставок  
святкових прикрас. Хотіли також показати свої праці на форумі школи.  

Крім пластичних робіт, першокласники з великою охотою вчилися святкових 
віршів та пісень, пізнавали різдвяні традиції, які зберігають українські та польські 
родини. 

                                                                 Мирослава Палюшек, вихователька І класу 

 

 

 
  



 
  

 
  
  



 
 

 



 
  

  
  



  
  

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 


