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Choinka24 stanęła w środę w świetlicy Szkoły 

Podstawowej nr 3. Po raz drugi udało się nam więc 

namówić znanych i lubianych notabli na wspólne 

malowanie bombek z dziećmi. Tym razem pod czujnym okiem maluchów ozdoby tworzyli 

trzej chojniccy parlamentarzyści - Leszek Redzimski, Piotr Stanke oraz Jacek Kowalik. 

Zabawa była naprawdę przednia.   

ZłóŜ Ŝyczenia swoim bliskim pod wirtualną choinką24 ! 

TuŜ po godzinie 12.00 w świetlicy szkoły pojawili się posłowie. Dyrektor Karol Kołyszko 

wytłumaczył zaciekawionym dzieciom, kim są ci powaŜni panowie w garniturach oraz na czym 

polega ich praca. Pedagog sprytnie porównał ich do taty i mamy, którzy rządzą w domu i 

decydują o tym, co się w nim dzieje. To rozbudziło ciekawość dzieci, ale teŜ troszkę je 

przestraszyło. To drugie uczucie jednak szybko odeszło w niepamięć, gdy przedstawiciele 

sejmu zaczęli malować pierwsze bombki. Dzieci z radością przyłączyły się do zabawy. Maluchy 

podpowiadały co powinno się znaleźć na ozdobach, jakiego koloru najlepiej uŜyć oraz jaką 

technikę zastosować. Największą furorę zrobił oczywiście brokat oraz kolorowy spray. Po 

zakończeniu malowania wszyscy łącznie z parlamentarzystami umorusani byli farbkami oraz 

świecącymi drobinkami. Ale było warto. Bombki wyglądają bowiem cudownie. Niektóre to 

prawdziwe dzieła sztuki, dlatego kaŜda bez wyjątku znalazła swoje miejsce na naszej choince. 

Uroczystego zawieszenia bombek dokonali razem wszyscy uczestnicy dzisiejszej zabawy. Nie 

obyło się takŜe bez wspólnego kolędowania. Najpierw maluchy same dały popis swoich 

moŜliwości wokalnych. Później do śpiewania przyłączyli się posłowie. Kolęda "LulajŜe Jezuniu" 

wprowadziła wszystkich w naprawdę świąteczny nastrój. Na koniec były jeszcze oczywiście 

Ŝyczenia oraz małe upominki, które dzieci wręczyły parlamentarzystom.  

Zapraszamy do obejrzenia relacji Video...  

To jednak nie koniec zabawy. JuŜ bowiem w piątek na łamach naszego portalu pojawi się 

wirtualna Choinka24. Znajdą się na niej wszystkie bombki ,które w środę wspólnie wykonali 

posłowie oraz dzieci. Będzie tam moŜna równieŜ złoŜyć swoim bliskim świąteczne Ŝyczenia.   

Choinka na stronie portalu chojnice24.pl  

http://chojnice24.pl/artykul/8905/choinka24-stanela-w-szkole-podstawowej-nr-3/ 

 

 


