Dziś wywiad ze Świętym Mikołajem……

Koło Prasowe: Gdzie jesteś Św. Mikołaju?
Mikołaj: Już bardzo blisko waszej szkoły.
Koło Prasowe: Czy masz prezenty naszym uczniom?
Mikołaj: Prezenty daję grzecznym dzieciom. Czy jesteście grzeczni? Czy odrabiacie systematycznie prace domowe?
Czy pomagacie słabszym? Czy szanujecie pracę innych? Jeżeli tak, to worek wypchany prezentami będzie wasz.
Koło Prasowe: Czy lubisz dzieci uczące się w naszej szkole?
Mikołaj: Lubię. Nawet nieszkodliwych rozrabiaków. Są czasem tacy sympatyczni. Ale wszystko z umiarem. Zdarza się,
że nawet swoim ulubieocom muszę podarowad rózgę. OHO!HO!HO!
Koło Prasowe: Czy lubisz czytad książki?
Mikołaj: Jasne, że tak. Najbardziej lubię te, które mają duże litery. Łatwiej jest je czytad. Jestem już stary i mam słaby
wzrok. W waszej bibliotece jest bardzo dużo ciekawych książek. Niektóre jeszcze pachną farbą drukarską i są takie
kolorowe.
Koło prasowe: Czy lubisz gry komputerowe?
Mikołaj: Gry komputerowe wykorzystywane w mądry sposób są dobrą zabawą i nauką. Znaczna częśd gier to gry
edukacyjne, rozwijające wiedzę i wyobraźnię. Właśnie z takich starajcie się korzystad. Ja, jeżeli mam wolny czas i nie
roznoszę akurat prezentów, lubię sobie pograd. Uchylę rąbka tajemnicy – mam coś do waszej szkolnej biblioteki, co
wam zapewne bardzo się spodoba. Ale na razie ci……o!
Koło Prasowe: Czy lubisz ubierad choinkę?
Mikołaj: Nie mam na to czasu, ale podpatruję jak robią to dzieci w swoich domach. Najładniejsze są te, na których
dzieci wieszają własnoręcznie wykonane ozdoby. Niektóre to prawdziwe arcydzieła!
Koło Prasowe: A teraz coś od kuchni. Czy lubisz szpinak?
Mikołaj: Jest bardzo zdrowy. Zielony jak choinka, ale nie kłuje. Można zjeśd.
Koło Prasowe: Czy lubisz sobie pośpiewad?
Mikołaj: Tak. Często nucę sobie piosenkę „O mnie się nie martw.” Grzecznym dzieciom śpiewam kołysanki, a w
święta Bożego Narodzenia kolędy. Najbardziej lubię kolędę „Cicha noc” i piękną piosenkę „Białe Boże Narodzenie”.
Słyszałem, że u was w szkole też będą śpiewane kolędy? Przyjdę, by posłuchad .
Koło Prasowe: Zapraszamy Cię do nas. Życzymy Tobie, naszym koleżankom i kolegom, rodzicom, wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły ciepłych, serdecznych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Mikołaj: Bardzo dziękuję. OHO! HO! Wesołych Świąt.
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