Uczymy i wychowujemy chłopców w duchu
pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności,
tak aby jako dorośli potrafili podejmować samodzielnie
słuszne decyzje.
www.nawigator.edu.pl
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Orszak Trzech Króli
Szczecin - 06 stycznia 2015 r.
Po raz kolejny tłumnie przemaszerowaliśmy ulicami naszego miasta. Kolorowy i radosny orszak, na
czele z gwiazdą betlejemską i trzema Królami wyruszył w samo południe (z małym poślizgiem) spod
Urzędu Miasta w kierunku placu Lotników. Podążając za Królami, śpiewając kolędy doszliśmy do
Stajenki – w tym roku zlokalizowanej na placu Lotników, by oddać pokłon Nowonarodzonemu

Aktualności
Najbliższe wydarzenia
…………………..……………
16.01 piątek godz. 14.00
Dzień babci i dziadka
…………………..……………

Byliście na Orszaku Trzech Króli?
Nie mogło nas tam zabraknąć...
Trzej mężni ojcowie z Nawigatora i Fal stworzyli przy zbiegu ulic Jana Pawła II i
Wielkopolskiej scenę "U Heroda" (Robert Dziaman – tata Dominika z III klasy i
Rafał Żucheński – tata Maksymiliana z Fal – użyczyli głosów Herodowi oraz
Radosław Kubik - tata Miłosza z III klasy wcielił się w postać Króla Heroda).
Osoba króla - znana wszystkim ale na tegorocznym Orszaku raczej nikt nie miał
wątpliwości, jakim był człowiekiem...
Niezapomniane wrażenia!

07.02 sobota 10:00-12:00
BAL DLA DZIECI
……………………………….
14.02. godz. 20.00
BAL KARNAWAŁOWY
DLA RODZICÓW
……………………………….
07.02 sobota 9.30-10.30
oraz
25.02 środa 10.00-12.00
DNI OTWARTE SZKOŁY
……………………………….

………………………………………………………………………….…………………

Dni Otwarte SP Nawigator
TRWA
KONKURS

W lutym Dni Otwarte SP Nawigator, SP Fale oraz Przedszkola Fale odbędą się
w następujących terminach:
1. sobota 7/02, godzina 9.30-10.30 (przed balem karnawałowym dla Dzieci)
2. środa 25/02, godzina 10-12. (tylko w szkołach)
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

zdjęć i filmików z zajęć i
imprez szkolnych.
Najlepsze trafią do Ahoja, a
najlepsze z najlepszych do
kalendarza na kolejny rok
szkolny. Jeśli chodzi o filmiki,
to najlepsze fragmenty mogą
znaleźć się filmach
promocyjnych naszej szkoły.

Balowo!

Bal Karnawałowy dla Dzieci

Dla dzieci i dla rodziców

Zapraszamy gorąco na Bal Karnawałowy dla Dzieci, który odbędzie się w
sobotę 7. lutego, w godzinach 11.-13.
Na Balu będą bawić się Przedszkolaki i Uczennice z Fal oraz Uczniowie z
Nawigatora. Mile widziane są także Dzieci spoza naszych placówek.
Przygotowujemy dla Dzieci dowolne przebrania, przynosimy napoje oraz
zdrowe przekąski (np. owoce).
Serdecznie prosimy Rodziców o pomoc przy dekorowaniu sali balowej (aula SP
Fale) w piątek przed balem, w godzinach popołudniowych lub sobotę rano.

………………………………………………………………………….…………………

Bal Karnawałowy dla rodziców
Bawimy się w restauracji Nord w Mierzynie dnia 14.02.2015.
Zaczynamy o godzinie 20:00 do utraty sił (około 4 rano)
Cena biletu 150 zł para - zapewniamy zabawę przy zespole muzycznym, ciepły
posiłek przygotowany przez Naszego kucharza p. Zielińskiego, kawa, herbata,
cukier, cytryna, śmietanka do kawy bez ograniczeń, fotograf, lampka szampana
Prosimy zabrać ze sobą coś do jedzonka i picia (wedle uznania). Istnieje
możliwość zaproszenia swoich znajomych do wspólnej zabawy.
Bilety na Bal oraz wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać u Moniki
Zadrożnej (mama Żeglarza Filipa oraz Muszelkowego Olka) pod numerem
telefonu: 604343880, lub mailowo monika-zadrozna@o2.pl
zapisy i sprzedaż biletów rusza od dnia 12.01.2015
Temat przewodni tegorocznego balu: KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY
Stroje w stylu disco, lata 60,70, hipisi, dzieci kwiaty.
Wybierzemy i nagrodzimy królową i króla balu

…a tak bawiliśmy się rok temu!

Relacje
Poświęcenia
modlitewników

Książki
godne polecenia

Poświęcenia modlitewników dla chłopców z II klasy
W poniedziałek 12 I po Mszy dla drugiej klasy zostały poświęcone i wręczone
chłopcom z naszej szkoły nowe modlitewniki. Podczas homilii ks. Piotr zwrócił
uwagę, że zamieszczone w książeczkach modlitwy pomogły niejednej osobie
na drodze do świętości i są skarbem Kościoła. Będą też wspaniałą pomocą
podczas przygotowania do pierwszej spowiedzi Świętej, która będzie miała
miejsce w sobotę 21 lutego

………………………………………………………………………….…………………

Magiczne Drzewo Tajemnica Mostu
autor: Andrzej Maleszka
Chciałbym wam polecić książkę pt. Magiczne Drzewo Tajemnica Mostu. Jest to
opowieść o grupie przyjaciół, magicznym moście i różnych fantastycznych
przygodach. Książka jest tak wciągająca, że trudno się od niej oderwać.
Koniecznie przeczytajcie !

Książkę poleca:

UWGA!!!
Szukamy darczyńcy
drugiego budynku szkolnego,
a jako rozgrzewkę tylko
magnetofonu na CD na
angielski do Drakara (1 klasa).
Nie musi być nowy.
Panu Mateuszowi będzie
łatwiej nauczyć chłopców
fonetyki i śpiewania.

Tymek z III klasy

Ogłoszenia
duszpasterskie

Wieczór skupienia dla mężczyzn
W poniedziałek 19 stycznia oraz w piątek 23 stycznia
i w przyszłym miesiącu w poniedziałek 16 lutego oraz w piątek 20 lutego
………………………………………………………………………………………….

Wiadomości sportowe
dzisiaj koszykówka
i piłka nożna

Koszykówka
Wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas zapraszamy w każdą sobotę
ferii (tj. 17, 24 i 31 stycznia) na mecz koszykówki. Gramy na sali sportowej
Ośrodka Akademickiego REJS ul. Mickiewicza 51 w godz. od 16:00 do 17:30.
W tym czasie dzieci małe i duże szaleją się na drugiej połowie sali.
Więcej informacji u p. Anny Kurzaj mamy Arka z II klasy
tel. 609 600 660 lub mailowo: akua@plusnet.pl

Zabieramy ze sobą strój i obuwie
sportowe, coś do picia i 10 zł na
wstęp (od rodziny).
Gramy rekreacyjnie dla
przyjemności i lepszej formy.

…………………………………………………………………..……………………….

Piłka nożna
Za oknem wiosennie – tym bardziej
piłka nożna dla ojców jest ciągle w
ruchu w każdą sobotę o godz.
18.00 na orliku SP 48 przy ul.
Czorsztyńskiej.
…………………………………………………………………..……………………….
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