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    Co prawda do Świą
trochę czasu, jednak uczniowie klas II chc
przygotować. Wraz z wychowawczyniami
się 25 października na wyciecz
odwiedzili wytwórnię ozdób choinkowych, która mieści się w 
starej fabryce. 
   Zwiedzanie zaczęło się od miejsca, w którym pomocnicy 
Świętego Mikołaja przygotowują piękne bombki. Wszystkie 
robione są własnoręcznie. Uczniowie
wydmuchać bombki oraz ozdobić je
Każdy przygotował 
swoim rodzaju ozdoby choinkowe, które zawisną
bożonarodzeniowym drzewku.
    Dzieci zwiedziły także muzeum 
najstarsze, prawie 60
bombkowych sukienkach. 
    Na koniec wszyscy  odwiedzili sklep, w którym chętni 
zakupili piękne ozdoby. 
    W tym roku nasze  drzewka będą miały osobisty akcen
postaci samodzielnie zrobionych ozdób
innego, jak czekać na Święta Bożego Narodzenia.
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