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-Wywiad, str.2
-Sport miesiąca, str.
4
-Żarty, str.5
-Informacje, str.6

   Witaj!  Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia przygotowaliśmy świąteczny
numer specjalny! Znajdziesz w nim różne
artykuły o tematyce świątecznej.

Miłej lektury!
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W tym specjalnym numerze wywiad z uczniem naszej
szkoły, który mieszkał kiedyś na Ukrainie. Mam
nadzieję, że rozmowa z Timurem z klasy 6 d, Wam się
spodoba!

Kacper J.
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Kacper Janczy: Jak spędza się święta na
Ukrainie?
Timur: Bardzo wesoło, bo jest rodzinnie,
wszyscy spotykają się w dużym gronie w
czasie świąt i razem imprezują. Większość
rodziców, jak i dzieci, zapomina o szkole i
pracy, po to, by cieszyć się magią świąt.
KJ: Czym się różnią święta w Polsce od świąt
na Ukrainie?
T: Szczerze mówiąc, to prawie niczym.
Różnią się tylko jedzeniem, bo u nas jedną z
potraw jest  coś podobnego do żurku. W skład
tej potrawy wchodzą te same składniki, ale nie
gotuje się ich, tylko trzyma się w zimnym
miejscu, np. w lodówce. Tutaj, w Polsce, je się
barszcz czerwony. Na Ukrainie spożywa się
zimne potrawy, a tutaj ciepłe.
KJ: Dziękuję bardzo! Życzę Ci wesołych,
magicznych świąt! 
T: Dziękuję. Tobie i całej redakcji, uczniom i
nauczycielom,  życzę wszystkiego dobrego na
święta i cały rok. 
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SANECZKARSTWO
Czy lubisz jeździć na sankach? A może interesują Cię nietypowe sporty zimowe? Jeśli tak to
saneczkarstwo jest sportem dla ciebie!
 Wyścigi na sankach sportowych są rozgrywane na torach sztucznych lub naturalnych. O zwycięstwie decyduje łączny czas przejazdów, tzw. ślizgów. Zazwyczaj
są to dwa ślizgi. Rozwojem saneczkarstwa na świecie kieruje założona w 1957 roku Międzynarodowa Federacja Saneczkarstwa. Kolebką polskiego
saneczkarstwa jest Krynica Zdrój. W 1909 roku powstała pierwsza sekcja przy klubie sportowym Makabi w Krynicy, w 1914 roku Polska pierwszy raz wzięła udział
w mistrzostwach Europy.

 
W Polsce organizowane były takie imprezy jak
•  Mistrzostwa Europy w Krynicy 1935
•  Mistrzostwa Świata w Krynicy 1958, 1962
•  Mistrzostwa Europy Juniorów w Karpaczu 1965
•  Mistrzostwa Europy Juniorów w Krynicy 1979
•  Mistrzostwa Europy w Szczyrku na torze naturalnym 1985

Wielkim sukcesem polskiego saneczkarstwa zakończyły się mistrzostwa z 1958 roku, podczas, których polscy
reprezentanci zdobyli 7 na 9 możliwych medali.

Najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki:
Jerzy Wojnar to dwukrotny mistrz, i wicemistrz świata.
Ryszard Pędrak Janowicz to mistrz, wicemistrz i brązowy medalista mistrzostw świata.
Barbara Piecha to mistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata.
Maria Semczyszak to mistrzyni świata.

Za najlepszych saneczkarzy uznawani są : Georg Hackl, Armin Zoggeler i Hans Rinn, a wśród kobiet  Sylke
Otto, Margit Schumann i Steffi Walter Martin.
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IKEA.
Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt,
- Gałązki - 46 szt,
- Igły - 13543 szt,
- Klej montażowy - 3 litry.

IKEA.
Choinka składana:

- Szkielet - 1 szt,
- Gałązki - 46 szt,
- Igły - 13543 szt,

- Klej montażowy - 3
litry.

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:

„Mikołaju ! Mam biednych rodziców. Proszę, przynieś mi rower górski i
klocki Lego.”

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia.
Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w
paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia:

„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie".

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
10 złotych!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Policjant wypytuje świętego Mikołaja:
- Obywatelu Mikołaju, czemu tak krzyczycie i płaczecie?
- Jakiś złodziej ukradł mój worek.
- Z premedytacją?
- Nie, z prezentami!

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko
na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście, przy stole jedno dodatkowe,
puste miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych
rodziców?
- Cicha noc.

- Kupiłeś już coś pod choinkę ?
- Tak, stojak.
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Świąteczne informacje

Stopka redakcyjna
świątecznego wydania

Opiekunowie: p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska
Redaktor naczelny: Kacper Janczy
Redaktor: Amelia Ciba

             
   Wesołych, spokojnych, zdrowych, z
dużą ilością śniegu, ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, wspólnego
oglądania "Kevina", szczęśliwego,
hucznego, nowego 2017 roku i dużo
prezentów pod choinką

                  życzy redakcja Echa Trójki

Jeśli chcecie pochwalić się światu, co dostaliście pod choinkę,
wyślijcie do naszej redakcji krótką informację na ten temat. Nie
zapomnijcie o podpisaniu się, czyli ważne jest imię, nazwisko i
klasa. Mamy nadzieję, że prezenty, które otrzymacie, zachwycą

Was!

Niestety, przez papier lub ekran monitora nie
podzielimy się opłatkiem, ale możemy sobie złożyć

życzenia, które znajdziecie w czerwonej ramce:)
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