
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
59-300, Lubin

Numer 4 01/17

                 SZKOLNE JASEŁKA I KONCERT                  
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22 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyły się Jasełka.
Najpierw wszyscy spotkali się ze swoimi wychowawcami na
klasowej Wigilii. Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie
życzenia świąteczne. Przed głównym występem odbyła się
próba generalna i wszyscy byli już gotowi. Uczniowie naszej
szkoły przedstawiali postaci: Maryi, Józefa, Jezusa, Aniołów,
Lucyfera i dwóch diabłów, baranka, pasterzy oraz gońca i
Heroda. Anioły w wyznaczonych momentach śpiewały kolędy
m.in. "Lulaj że Jezuniu" czy "Przybieżeli do Betlejem". Na
koniec wszyscy aktorzy się ukłonili i zeszli ze sceny, a na nią
weszli nauczyciele, którzy śpiewali kolędy wraz ze wszystkimi
dziećmi. Jasełka były ciekawe, a nawet zabawne w niektórych
momentach. Wprowadziły nas wszystkich w świąteczny
nastrój.  Po jasełkach rozeszliśmy się do swoich klas, a potem
do domów. Jednak nie dla wszystkich był to koniec,  ponieważ
odbył się jeszcze jeden występ dla starszych klas. Myślę, że
jasełka były wesołe i zabawne, wszystko było dopięte na
ostatni guzik a atmosfera była miła i świąteczna. Nie mogę już
doczekać się następnych Jasełek.
                                                                      Zredagowała
                                                                   Edyta Mańka kl. 5a

.

.
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PRZEDŚWIĄTECZNIE W KLASIE 5a

. .

22 grudnia nasza klasa spotkała się w sali 35 o godzinie 8.00. Kilka osób się spóźniło,
więc poczekaliśmy 5 minut, aż wszyscy się zejdą. Gdy weszliśmy do sali okazało się, że
nie ma krzeseł, więc część z nas siedziała na ławkach, a inni stali. Porozmawialiśmy przez
chwilę o tym, gdzie jedziemy na święta. Następnie nasz wychowawca pan Paweł Chudy
stanął na środku klasy i złożył nam życzenia. Życzył nam żebyśmy miło spędzili Boże
Narodzenie oraz żeby nic nam się nie stało w Sylwestra. Później rozdał nam prezenty.
Były to czekoladki i piękne bombki.
 O 8. 30 poszliśmy na Jasełka do sali gimnastycznej. Kilka osób z naszej klasy w nich
występowało: Radek zagrał pastuszka, który później zamienił się w ochroniarza małego
Jezuska, Oliwia i Natalia przebrały się za dzieci diabła, a Martyna, Edyta, Weronika,
Dominika, Nadia, Klaudia, Natalia i ja wraz z koleżankami z zajęć tanecznych
zatańczyłyśmy aniołki i zaśpiewałyśmy w chórze. Byłyśmy ubrane na biało i miałyśmy na
sobie białe tiule
( oprócz mnie, bo ja miałam niebieską narzutkę). 
Po Jasełkach odbył się koncert bożonarodzeniowy, w którym śpiewali nauczyciele, a my
zatańczyłyśmy do kolędy,, Cicha Noc”.
Zapytałam moje koleżanki o to czy podobały się im Jasełka i co najbardziej.
Zuzia: Bardzo mnie się podobały, a najbardziej Radek i jego ,, My name is Maciek, James
Maciek”.
Patrycja: Jasełka były wspaniałe. Najbardziej podobało mnie się śpiewanie nauczycieli.
Julia: Były super. Najbardziej podobał mnie się wasz taniec.

Zredagowała: Aleksandra Jankowska z klasy 5a

. .
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PRZEDŚWIĄTECZNIE W KLASIE 5b

23 grudnia w naszej klasie odbyła się Wigilia, czyli spotkanie
przedświąteczne. Dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie
najserdeczniejsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. W
trakcie spotkania towarzyszyło nam dużo radości między innymi z
upominków, które sobie wręczyliśmy. Tymi upominkami były cukierki,
wafelki i karty bonusowe do Empiku. Pani przed wyjściem z klasy
przypomniała nam jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe i jakim
niebezpieczeństwem są fajerwerki. Po  przypomnieniu  jakim
niebezpieczeństwem są fajerwerki poszliśmy na interesujące
przedstawienie.  Jasełka opowiadały o wydarzeniach związanych z
narodzinami  zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po skończeniu
przedstawienia były jeszcze pastorałki i kolędy śpiewane przez
nauczycieli.
Wigilia klasowa w tym roku była bardzo wesoła i ciekawa. 

. .. .
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Święto Trzech Króli

 Święto Trzech Króli (6 stycznia) to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich.

Trzej Królowie (Mędrcy - Kacper, Melchior, Baltazar) przybyli ze Wschodu do
Betlejem za prowadzącą ich gwiazdą betlejemską. Tam złożyli pokłon i dary (mirrę,
kadzidło i złoto) narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
Każdy z darów ma jakieś znaczenie:  złoto - symbol godności królewskiej, mirra -
symbol wypełnienia proroctw, kadzidło - symbol godności kapłańskiej.

Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu odbywają się
uroczyste msze podczas, których kapłan świeci kredę, mirrę i kadzidło. Kredą na
drzwiach pisze się inicjały trzech Mędrów (K+M+B) i aktualny rok.
 Po łacinie skrót oznacza "Chryste błogosław temu domowi" (Christus Mansionem
Benedicat). 

W Polsce  w tym dniu odbywają się uroczyste orszaki, które kończą się wspólnym
kolędowaniem.
W Lubinie Orszak Trzech Króli odbył się już po raz piąty.

                                                                                                  Zredagował:  Marek Wertelecki z 5a

M X
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POWITALIŚMY NOWY ROK !!!

Nowy Rok to międzynarodowe święto
przypadające 1 stycznia każdego roku. W Polsce

jest to dzień wolny od pracy. W powszechnie
przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy
rozpocząć od otworzenia butelki szampana o

północy z dnia 31 grudnia na 1
stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający

Nowy Rok nosi w polskiej tradycji
miano sylwestra od imienia świętego, który

wspominany jest w tym dniu w liturgii w kościele
rzymskokatolickim.

Sylwester nie jest zwyczajną nocą, więc spędzać go jak każdej nocy
nie można. To jest właśnie noc, którą warto przeżyć wyjątkowo i
niecodziennie. To nie znaczy, że koniecznie trzeba pójść na bal. Jest
wiele sposobów na atrakcyjne spędzenie Sylwestra. Coraz częściej
wybieramy oryginalne pomysły na uatrakcyjnienie tej nocy. Często
organizujemy kameralne przyjęcia w gronie najbliższych znajomych i
przyjaciół tzw. „domówki”, wyjeżdżamy w góry, by na górskim stoku
przywitać Nowy Rok. W wielu państwach przyjęła się także tradycja
witania  1 stycznia na ulicach. Niektóre z takich imprez są bardzo
huczne i gromadzą tysiące ludzi, tak jak we Francji na Polach
Elizejskich w Berlinie pod Bramą Brandemburską czy u nas  w
Polsce w wielu dużych miastach organizowane są całonocne zabawy
podczas różnych koncertów gwiazd polskiej i zagranicznej sceny
muzycznej.

. .

Nie brakuje na nich dobrego humoru, szampana,
mnóstwa fajerwerków. Warto również pamiętać
o obyczajach zawiązanych z tym świętem, które
niestety powoli zanikają. 

Wśród najpopularniejszych z nich warto
wymienić:

·  Spisanie na kartce starych problemów, a
następnie spalenie jej, co miało przynieść

uwolnienie się o dotychczasowych problemów.

·  Unikanie w ostatni dzień roku sprzątania w
celu zapobiegnięcia wykurzenia z domu
szczęścia.

·  Zaopatrzenie lodówki w jedzenie , a portfela w
pieniądze – zgodnie z zasadą : jaki Sylwester

taki cały rok.

·  Unikanie posiadania długów w Starym Roku ,
by nie przenieść  ich na Nowy Rok.

Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku !

Zredagowala: Natalia Borkowska z 5a

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szampan
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_(%C5%9Bwi%C4%99to)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
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                                     EUROWEEK
              PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

. ..

W dniach 12-16 grudnia 2016 roku uczniowie klas szóstych i piątej a wraz z nauczycielami - panią Laskowską
i panią Kaczorowską wybrali się do Międzygórza na obóz szkoleniowy EuroWeek Szkoła Liderów. 
Celem obozu było doskonalenie i nauka języka angielskiego, poszerzenie wiedzy o kulturach innych krajów
świata i zapoznanie nowych przyjaciół. Prowadzili go wolontariusze z różnych części świata. Moim ulubionym
był Emir z Turcji. Jego marzeniem było otworzyć restaurację w Polsce z prawdziwymi tureckimi kebabami.
Oprócz niego zapoznałem się z Hiwi z Etiopii, z Fleszem z Indii i  Anną z Ukrainy. Wolontariusze opowiadali
nam ciekawostki o krajach, z których pochodzili. Uczyli nas także swoich narodowych tańców. Zadawali nam
też zadania, które musieliśmy wykonać, np. nakręcić film o świętach i  naszych superbohaterach. Moja grupa
prezentowała walkę bohaterów w fabryce kwasów i świąteczny musical. Według mnie poszło nam bardzo
dobrze. Wieczorami zazwyczaj odbywały się dyskoteki, ale jeden raz mieliśmy okazję obejrzeć film „Kung Fu
Panda 2”, oczywiście w języku angielskim. Na zakończenie tej wspaniałej przygody dostaliśmy certyfikaty.
W Międzygórzu można było podziwiać niezapomniane górskie krajobrazy podczas pieszych wycieczek.
Ostatniego dnia obozu wybraliśmy się do Ogrodu Bajek, w którym oglądaliśmy posągi bohaterów ze znanych
baśni np. Shreka, Reksia, Bolka i Lolka. W piątkowy wieczór wróciliśmy do Lubina pełni nowych wrażeń.
Moim zdaniem ta wycieczka była interesująca, bo poznałem tam wielu nowych przyjaciół i przeżyłem
niezapomniane chwile. Chciałbym jeszcze raz pojechać na taki obóz.

Zredagował: Radosław Górzyński z 5a

. .

. ..
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   BOŻONARODZENIOWY SPEKTAKL GRUPY OCELOT

19 grudnia uczniowie klas 4b, 5a (kilka osób) i  6a obejrzeli w Legnicy ,,Ocelot
Christmas Show" - spektakl sztuki ruchu inspirowany Opowieścią wigilijną Charlesa
Dickensa. To niezwykłe widowisko było wspaniałe i wprowadziło wszystkich
uczniów oraz opiekunów klas w świąteczny nastrój. Ocelot Christmas Show to
inspirowany projekt artystyczny, który powstał dzięki zaangażowaniu artystów
wolontariuszy i podopiecznych Fundacji Wspierania Kultury Ruchu Ocelot (FWKR
OCELOT). Celem projektu jest prezentacja wyjątkowego show, widowiska będącego
połączeniem wielu sztuk: powietrznego baletu, akrobatyki, tańca, pantomimy i 
humoru. Świąteczny spektakl zrealizowany za sprawą Bogdana Zająca - lekarza
medycyny uznanego artystę Cirque de Soleil, trzykrotnego mistrza świata w
akrobatyce sportowej - przeniósł nas do krainy wyobraźni, gdzie byliśmy świadkami
niezwykłej przemiany Ebenezer'a Scrooge'a. W czasie 15-letniej działalności na
arenie międzynarodowej, teatr Ocelot brał udział w wielu prestiżowych
świątecznych projektach artystycznych na terenie Niemiec, Austrii oraz Hiszpanii. W
2014 roku sztuka ruchu teatr Ocelot zachwyciła szwajcarską publicznością
międzynarodowym projektem artystycznym ,,SWISS CHRiSTMAS" w Zurychu, który
stał się inspiracją do stworzenia świątecznego spektaklu, którego premiera odbyła
się 11.12.2015 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Podobnie jak w 2015 roku
środki uzyskane ze sprzedaży biletów na spektakle Ocelot Christmas Show zostały
przeznaczone na realizację celów statutowych FWKR OCELOT z dziedziny
medycyny, edukacji i sportu. Było cudownie! Zachęcam do obejrzenia filmu w
internecie oraz pójścia na następny spektakl. Naprawdę warto!

Zredagowała: Dominika Kaleta z 5a

. . .. . .
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MOJE HOBBY, MOJA PASJA
TANIEC

Mam na imię Oliwia i interesuję się tańcem i gimnastyką. Od trzeciego roku życia
uczęszczam do zespołu pieśni i tańca ,,Gwarkowie”.

Naukę rozpoczęłam  w grupie BaDa tam poznałam poprawną postawę ciała w tańcu
i nauczyłam się go poprzez zabawę. Tańce, które najbardziej utkwiły mi w pamięci to
,,Polka” oraz  ,,Kotki”.
W pierwszej klasie przeszłam do grupy ,, BaDa BIS”. W trakcie tych zajęć nauczyłam
się  ćwiczeń przy drążku, odpowiedniego rozciągania się i nadal kształciłam
rytmikę.

Obecnie tańczę w grupie ,,GWARKOWIE BIS”, i teraz to już nie tylko zabawa ale i
realizacja moich planów. Oprócz męczącej rozgrzewki i trudnych kroków
baletowych są skomplikowane układy- ,,Szachy”, ,,Drzewa’’, ,,Japonia”,
,,Kapelusze”, ,,Lata-20”.

Ostatnia grupa to ,,GWARKOWIE” i bardzo chciałabym się tam dostać. Moim
marzeniem jest wytrwać w tym zespole do matury i dostać statuetkę zespołu. Trzy
razy w roku w Centrum Kultury Muza Gwarkowie dają koncert. Serdecznie
zapraszam! ;) Zachęcam  też  do zapisywania się do zespołu, ponieważ to ciekawy
sposób na wesołe spędzanie wolnego czasu!

Zredagowała: Oliwia Ossowska z 5a

W trakcie występu Oliwia (po prawej) z koleżankami z zespołu. .
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WYDARZENIA SPORTOWE
Zredagował: Jakub Kucharski z 5b

10 grudnia odbył się „Barbórkowy
Turniej Szachowy”. Na 75 uczestników,
nasi koledzy ze szkoły
zajęli odpowiednio:
IV miejsce Daniel Staniów z III b
V  miejsce Twardziak Jerzy z IV a
gratulujemy.

17 grudnia odbyły się zawody
pływackie.
I miejsce zajęła Piela Kornelia z klasy III
c 
( 25 metrów styl dowolny)
II miejsce zajęła Sypień Alicja z klasy III
c
 ( 25 metrów styl dowolny)
I miejsce zajęła Kulczycka Julia z klasy
V a ( 50 metrów styl dowolny)
III miejsce zajął  Woźny Oskar z klasy IV
b 
( 50 metrów styl dowolny)
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

HUMOR SZKOLNY
         Rozśmiesza: Klaudia Musioł z 5a            

..

Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle ćię tato nauczył, a co jest po
dziesięciu?
- Walet!

Tomek przychodzi do domu i mówi mamie:
- Mamo, dostałem 5 w szkole.
- Naprawdę?
- Tak, 2 z matmy, 2 z historii i 1 z polskiego!

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester
wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

..
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WYCIECZKA KLASY 5b DO KOPALNI

. .

. .

Nasza klasa 5 b z wychowawcą Panią Dorotą Kurowską została zaproszona na wycieczkę do kopalni w
naszym regionie. Zwiedziliśmy Zagłady Górnicze Oddział Polkowice-Sieroszowice. To jedna z 3 kopalń rud
miedzi KGHM Polska  Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź SA jako przedsiębiorstwo powstało 1961 roku. Stosowane przez KGHM najnowsze
metody wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz nowoczesne systemy organizacji i zarządzania pozwalaj
na bezpieczne dla środowiska produkcję najwyższej jakości miedzi i srebra oraz innych surowców, bez
których nie byłyby możliwy rozwój współczesnej technologi.
Pracownik kopalni pokazał nam jaką drogę musi pokonać codziennie każdy górnik, który zjeżdża pod ziemię.
Aby wejść na zakład musi pokazać przepustkę, później przebiera się w ubranie robocze dalej pobiera kask,
lampę górniczą, kartę GPS i pochłaniacz, bez tych rzeczy nie może zjechać pod ziemię są mu niezbędne w
razie wypadku i ratują jego życie. 
Po przepracowanej dniówce górnik może napić się herbatę maślankę i kawę zbożową aby zregenerować siły
po ciężkiej pracy.
Miedź która jest wydobywana to jeden z najbardziej uniwersalnych i jednocześnie najbardziej poszukiwanych
surowców na świecie. Wykazuje odporność na korozję. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła i
elektryczności. Posiada również silne własności przeciwdrobnoustrojowe. Miedź jest niezbędna innym w
takich  gałęziach  przemysłu jak: telekomunikacja, energetyka,transport, ochrona zdrowia, budownictwo.

Zredagował: Mikołaj Błażków z 5b

. .

. .
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WYWIAD Z PANIĄ SEKRETARKĄ
KAMILĄ GRESZTĄ - BURAK

Pani sekretarka jest bardzo ważną osobą w każdej szkole, ma wiele

obowiązków i dba, aby każdy dokument  był zawsze na swoim

miejscu. Dzisiaj porozmawiam z sekretarzem naszej szkoły, panią

Kamilą Gresztą - Burak.

Zuzia: Ile lat Pani pracuje w tej szkole?
Kamila Greszta - Burak: W szkole? Już minęło
dwanaście lat. Jako sekretarka cztery.
Z:Jaka Pani była poprzednia praca?
KGB: Poprzednio pracowałam w księgowosci.
Z:Jakie są najważniejsze zadania sekretarza
szkoły?
KGB: Najważniejszym zadaniem sekretarza szkoły
jest pilnowanie przede wszystkim ewidencji
uczniów. Każde dziecko, które przychodzi do
szkoły jest zapisane, każde dziecko, które odchodzi
jest wypisane. Księgi muszą się zgadzać. Tak, to
jest rzecz najważniejsza, której muszę pilnować.
Poza tym robię to, co dyrektor mi zleca. Przyjmuję
petentów, korespondencje, rozmawiam z uczniami
kiedy potrzeba.
 Z: Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy?
KGB: Ludzi, ludzi z którymi się przebywa. Są to
uczniowie, rodzice, nauczyciele.
Z: Jak wygląda Pani dzień w pracy?
KGB: Mój dzień w pracy rozpoczyna się bardzo
szybko, tak mniej więcej o godzinie 7:00.Jak się
przychodzi, to się dzień nakręca . Osiem godzin tu
siedzimy dziennie, czyli od 7:00 do 15:00 lub od 8:15
do 16:15.

Z:Która z czynności jaką Pani wykonuję jest
szczególnie trudna i dlaczego?
KGB: Różne rzeczy się zdarzają ,ale tak
szczególnie trudnych ...jeszcze tak się nie zdarzyło.
Z: Jakimi cechami powinna się odznaczać
sekretarka w szkole?
KGB: Sumiennością przede wszystkim,
punktualnością, dobrą pamięcią, organizacją. Wiele
trzeba mieć cech, żeby móc na tym
stanowisku pracować.
Z: Czy pamięta Pani jakieś wesołe lub smutne
wydarzenie, które przytrafiło się Pani w pracy?
KGB: Smutne? Chyba pierwszy dzień wakacji.
Wtedy się żegnamy z absolwentami albo jak ktoś
odchodzi na emeryturę to jest smutne, a u nas na
bieżąco raczej nic smutnego się nie dzieje.
Z: O sekretarce często się mówi ,że jest „prawą
ręką dyrektora”- czy zgadza się Pani z tym
stwierdzeniem?
KGB: Bardzo miłe stwierdzenie, zgadzam się,
Muszę dużo rzeczy pamiętać. Przede wszystkim
co dyrektor mi powie to muszę zanotować,
umawiam na różne spotkania dyrektora, trzeba
przypominać różne sprawy. To są takie rzeczy ,że
…faktycznie muszę się zgodzić!
Z: Czy gdyby mogła Pani jeszcze raz wybierać
zawód , to także zostałaby Pani sekretarką ?
KGB: Na dzień dzisiejszy myślę, że tak.
Z: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Zuzanna Sieradzka z 5a
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FILM KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ
''KRÓLOWA ŚNIEGU 3 : OGIEŃ I LÓD"

Po pokonaniu Króla i Królowej Śniegu,
Gerda pragnie odnaleźć ukochanych
rodziców, porwanych przez Północny
Wiatr. Wspólnie z bratem Kaiem, waleczną
łasiczką Zuzią i gadatliwym trollem Ormem
wyruszają na kraniec świata. Znajdują
artefakt z prastarego królestwa trolli -
legendarny Kamień Ognia i Lodu. 
Czy potężna moc im pomoże, a może
tylko je utrudni i sprowadzi na Orma,
Gerdę i resztę kompanii nowe kłopoty...?
Film oparty jest na baśni Hansa Christiana
Andersena. Grany jest w kinach HELIOS
oraz CENTRUM KULTURY MUZA.
Opowieść jest tak tajemnicza, że można
się przestraszyć!!!
Jeśli chcecie się dowiedzieć jak skończyła
się historia rodzeństwa to zapraszam Was
do kin!

Zaprasza: Julia Kulczycka z 5a

.

Wszystkich miłośników serii książek o Harrym
Potterze zachęcam do przeczytania najnowszej
części " HARRY POTTER I PRZEKLĘTE
DZIECKO ". Jest ona napisana w formie
scenariusza.
Głównym bohaterem tej historii jest syn
Harry'ego ALBUS SEVERUS POTTER , który
zaprzyjaźnia się z synem Draco , SCORPIUSEM i
obaj trafiają do Slytherinu. Książka ta nieco różni
się od poprzednich części , jest jednak
utrzymana w świecie magii i przygód.
 Wszyscy , którzy chcą poznać dalsze losy
najpopularniejszego magika i jego przyjaciół,
muszą sięgnąć po tę książkę!
Na pewno nie pożałujecie !!!
   

                                 Poleca:   Patryk Paszut z 5a

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
"HARRY POTTER I PRZEKLĘTE DZIECKO"

.


	PRZEDŚWIĄTECZNIE W KLASIE 5a
	22 grudnia nasza klasa spotkała się w sali 35 o godzinie 8.00. Kilka osób się spóźniło, więc poczekaliśmy 5 minut, aż wszyscy się zejdą. Gdy weszliśmy do sali okazało się, że nie ma krzeseł, więc część z nas siedziała na ławkach, a inni stali. Porozmawialiśmy przez chwilę o tym, gdzie jedziemy na święta. Następnie nasz wychowawca pan Paweł Chudy stanął na środku klasy i złożył nam życzenia. Życzył nam żebyśmy miło spędzili Boże Narodzenie oraz żeby nic nam się nie stało w Sylwestra. Później rozdał nam prezenty. Były to czekoladki i piękne bombki.
	O 8. 30 poszliśmy na Jasełka do sali gimnastycznej. Kilka osób z naszej klasy w nich występowało: Radek zagrał pastuszka, który później zamienił się w ochroniarza małego Jezuska, Oliwia i Natalia przebrały się za dzieci diabła, a Martyna, Edyta, Weronika, Dominika, Nadia, Klaudia, Natalia i ja wraz z koleżankami z zajęć tanecznych zatańczyłyśmy aniołki i zaśpiewałyśmy w chórze. Byłyśmy ubrane na biało i miałyśmy na sobie białe tiule
	( oprócz mnie, bo ja miałam niebieską narzutkę).
	Po Jasełkach odbył się koncert bożonarodzeniowy, w którym śpiewali nauczyciele, a my zatańczyłyśmy do kolędy,, Cicha Noc”. Zapytałam moje koleżanki o to czy podobały się im Jasełka i co najbardziej. Zuzia: Bardzo mnie się podobały, a najbardziej Radek i jego ,, My name is Maciek, James Maciek”. Patrycja: Jasełka były wspaniałe. Najbardziej podobało mnie się śpiewanie nauczycieli. Julia: Były super. Najbardziej podobał mnie się wasz taniec.

	PRZEDŚWIĄTECZNIE W KLASIE 5b
	23 grudnia w naszej klasie odbyła się Wigilia, czyli spotkanie przedświąteczne. Dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. W trakcie spotkania towarzyszyło nam dużo radości między innymi z upominków, które sobie wręczyliśmy. Tymi upominkami były cukierki, wafelki i karty bonusowe do Empiku. Pani przed wyjściem z klasy przypomniała nam jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe i jakim niebezpieczeństwem są fajerwerki. Po  przypomnieniu  jakim niebezpieczeństwem są fajerwerki poszliśmy na interesujące przedstawienie.  Jasełka opowiadały o wydarzeniach związanych z narodzinami  zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po skończeniu przedstawienia były jeszcze pastorałki i kolędy śpiewane przez nauczycieli. Wigilia klasowa w tym roku była bardzo wesoła i ciekawa.

	Święto Trzech Króli
	Święto Trzech Króli (6 stycznia) to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich.
	Trzej Królowie (Mędrcy - Kacper, Melchior, Baltazar) przybyli ze Wschodu do Betlejem za prowadzącą ich gwiazdą betlejemską. Tam złożyli pokłon i dary (mirrę, kadzidło i złoto) narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
	Każdy z darów ma jakieś znaczenie:  złoto - symbol godności królewskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw, kadzidło - symbol godności kapłańskiej.
	Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu odbywają się uroczyste msze podczas, których kapłan świeci kredę, mirrę i kadzidło. Kredą na drzwiach pisze się inicjały trzech Mędrów (K+M+B) i aktualny rok.
	Po łacinie skrót oznacza "Chryste błogosław temu domowi" (Christus Mansionem Benedicat).
	W Polsce  w tym dniu odbywają się uroczyste orszaki, które kończą się wspólnym kolędowaniem.
	W Lubinie Orszak Trzech Króli odbył się już po raz piąty.

	POWITALIŚMY NOWY ROK !!!
	19 grudnia uczniowie klas 4b, 5a (kilka osób) i  6a obejrzeli w Legnicy ,,Ocelot Christmas Show" - spektakl sztuki ruchu inspirowany Opowieścią wigilijną Charlesa Dickensa. To niezwykłe widowisko było wspaniałe i wprowadziło wszystkich uczniów oraz opiekunów klas w świąteczny nastrój. Ocelot Christmas Show to inspirowany projekt artystyczny, który powstał dzięki zaangażowaniu artystów wolontariuszy i podopiecznych Fundacji Wspierania Kultury Ruchu Ocelot (FWKR OCELOT). Celem projektu jest prezentacja wyjątkowego show, widowiska będącego połączeniem wielu sztuk: powietrznego baletu, akrobatyki, tańca, pantomimy i  humoru. Świąteczny spektakl zrealizowany za sprawą Bogdana Zająca - lekarza medycyny uznanego artystę Cirque de Soleil, trzykrotnego mistrza świata w akrobatyce sportowej - przeniósł nas do krainy wyobraźni, gdzie byliśmy świadkami niezwykłej przemiany Ebenezer'a Scrooge'a. W czasie 15-letniej działalności na arenie międzynarodowej, teatr Ocelot brał udział w wielu prestiżowych świątecznych projektach artystycznych na terenie Niemiec, Austrii oraz Hiszpanii. W 2014 roku sztuka ruchu teatr Ocelot zachwyciła szwajcarską publicznością międzynarodowym projektem artystycznym ,,SWISS CHRiSTMAS" w Zurychu, który stał się inspiracją do stworzenia świątecznego spektaklu, którego premiera odbyła się 11.12.2015 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Podobnie jak w 2015 roku środki uzyskane ze sprzedaży biletów na spektakle Ocelot Christmas Show zostały przeznaczone na realizację celów statutowych FWKR OCELOT z dziedziny medycyny, edukacji i sportu. Było cudownie! Zachęcam do obejrzenia filmu w internecie oraz pójścia na następny spektakl. Naprawdę warto!

	MOJE HOBBY, MOJA PASJA TANIEC
	Mam na imię Oliwia i interesuję się tańcem i gimnastyką. Od trzeciego roku życia uczęszczam do zespołu pieśni i tańca ,,Gwarkowie”.
	Naukę rozpoczęłam  w grupie BaDa tam poznałam poprawną postawę ciała w tańcu i nauczyłam się go poprzez zabawę. Tańce, które najbardziej utkwiły mi w pamięci to ,,Polka” oraz  ,,Kotki”. W pierwszej klasie przeszłam do grupy ,, BaDa BIS”. W trakcie tych zajęć nauczyłam się  ćwiczeń przy drążku, odpowiedniego rozciągania się i nadal kształciłam rytmikę.
	Obecnie tańczę w grupie ,,GWARKOWIE BIS”, i teraz to już nie tylko zabawa ale i realizacja moich planów. Oprócz męczącej rozgrzewki i trudnych kroków baletowych są skomplikowane układy- ,,Szachy”, ,,Drzewa’’, ,,Japonia”, ,,Kapelusze”, ,,Lata-20”.
	Ostatnia grupa to ,,GWARKOWIE” i bardzo chciałabym się tam dostać. Moim marzeniem jest wytrwać w tym zespole do matury i dostać statuetkę zespołu. Trzy razy w roku w Centrum Kultury Muza Gwarkowie dają koncert. Serdecznie zapraszam! ;) Zachęcam  też  do zapisywania się do zespołu, ponieważ to ciekawy sposób na wesołe spędzanie wolnego czasu!
	Zredagowała: Oliwia Ossowska z 5a
	WYDARZENIA SPORTOWE
	10 grudnia odbył się „Barbórkowy Turniej Szachowy”. Na 75 uczestników, nasi koledzy ze szkoły
	zajęli odpowiednio: IV miejsce Daniel Staniów z III b V  miejsce Twardziak Jerzy z IV a gratulujemy.
	17 grudnia odbyły się zawody pływackie. I miejsce zajęła Piela Kornelia z klasy III c
	( 25 metrów styl dowolny) II miejsce zajęła Sypień Alicja z klasy III c
	( 25 metrów styl dowolny) I miejsce zajęła Kulczycka Julia z klasy V a ( 50 metrów styl dowolny) III miejsce zajął  Woźny Oskar z klasy IV b
	( 50 metrów styl dowolny) Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


	WYCIECZKA KLASY 5b DO KOPALNI
	WYWIAD Z PANIĄ SEKRETARKĄ KAMILĄ GRESZTĄ - BURAK
	FILM KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ
	Po pokonaniu Króla i Królowej Śniegu, Gerda pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z bratem Kaiem, waleczną łasiczką Zuzią i gadatliwym trollem Ormem wyruszają na kraniec świata. Znajdują artefakt z prastarego królestwa trolli - legendarny Kamień Ognia i Lodu.
	Czy potężna moc im pomoże, a może tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerdę i resztę kompanii nowe kłopoty...?
	Film oparty jest na baśni Hansa Christiana Andersena. Grany jest w kinach HELIOS oraz CENTRUM KULTURY MUZA. Opowieść jest tak tajemnicza, że można się przestraszyć!!!
	Jeśli chcecie się dowiedzieć jak skończyła się historia rodzeństwa to zapraszam Was do kin!


