
Mikolajki, 

I 

Aobotnie popohdnie rniqdzy 18-tq organizowany bqdzie W 

szkole   arm ark ~wiqteczn~". 

,Zapraszamy kt6rzy chcq sprzedad i poprawik sw6j 

poniedzidku nalezy wplaciC W 

1Va wplaty 
Karninska 

stoliki g6rze) 

Wszystko, CO i W 

ubrania nowe i uiywane W 

sportowy i 
ksiajki, 

Swiqteczne i 
kartki Swiqteczne, 

zimq konfitury, mi6d, og6rki suszone 

wypieki Swiqteczne i W W 

W 

- i powidlo i CO W duszy 

nie niczego sprzedawat, przyjdi COS kupiC! 
kurtkq 

gwiqta? 
napij siq W i 

PO spqdi 

Wszystkie powinny mieC Swiqteczny wystrbj. 
SprzedawaC doroSli mieszkahcy 

doch6d sprzedaiy sluiyl domu. 
Pomoimy spqdziC ~wiqta. 

,,~wiqt.eczn~ Jarmark" waniliq. 

W grudnia 
RODZICOW 

Przy Zespole Szkol 
ul. Wilanowska Rodzic6w 

Siomczyn Dorota 

6 grudnia 2008 

DRODZY RODZICE! 

W -13 grudnia 14-tq a 
naszej . 

serdecznie wszystkich, cokolwiek 
Swiqteczny budzet. 
Od 8 grudnia do piqtku 12 grudnia sekretariacie szkoly 10 zl. 

podstawie dowodu otrzymacie stolik na wlasny stragan. W sobotq 13 grudnia od 
godz. 13.30 Pani Ewa bqdzie przydzielak stoly. 
Ustawiamy na korytarzach szkolnych (na dole i na 

- sprzqt - rakietki 
- zabawki, gry, 
- ozdoby 

chcecie czego macie nadmiarze! 
- dobrym stanie, buty i czapki, 

pilki, 
plyty CD, kasety, 

choinkowe, kupione lub wlasnorqcznie zrobione, stroiki z papieru, ze 
slomy, 

- zapasy na : dzemy, soki malinowe, ,grzybki, orzechy, 

owoce, 


- - ciasteczka pierniki, ciasta Swiqteczne zapakowane foliq 
paczkach, 

schwarzmydlo Wam gra! 

Jezeli chcesz to sabie 
- moze zimowq dla dziecka ? 
- moze upominek na 
- a moze po prostu kawy naszej kafeterii, zjedz kawalek Swiqtecznego ciasta. 

prostu przyjemnie sobotnie popoludnie. 

przygotowane przez Was stragany 
mogq i dzieci ze szkoly i okolicy. 

Caly ze bqdzie waszym rodzinom, zabierzecie go ze sobq do 
sobie nawzajem ladnie 

I niech nasz pachnie cynamonern i 

Do zobaczenia 
sobotq- 13 


RADA 
 Z adwentowym pozdrowieniem 
Nr 4 Sekretarz Rady 218 

05-507 Matussek 
tel. 7 5 4 - 4 4 - 1  0 


