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Wywiad z Panią
Renatą Antosik,
dyrygentką
chóru "Piccolo"

- str. 6

Światowy Dzień
Misia

- str. 3-4

W piątek, 15 grudnia sala wiejska w Ochli
rozbrzmiewała kolędami. Licznie zgromadzoną
publiczność w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka
przygotowane przez przedszkolaki z ZE nr 5,
natomiast chór szkolny „Piccolo” oraz Studio Piosenki,
pod opieką p. Renaty Antosik, zaśpiewały
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Spotkaniu
towarzyszył także kiermasz bożonarodzeniowy, na
którym można było zakupić ozdoby świąteczne,
własnoręczne przygotowane przez dzieci.

Źródło: www.facebook.com/pg/Zespół-Edukacyjny-nr-
5-Zielona-Góra

Jasełka

Jasełka Chór szkoolny "Piccolo"

Red.

Red. Red.
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Światowy Dzień Misia

25 listopada 2017 w klasach I-III
świętowaliśmy "Światowy Dzień
Misia"

Dzień Misia w klasie 2

Klasa 3A

Klasa 1

Klasa 3B

Red.

Red.

Red.

Red.
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Dzień Misia w przedszkolu

Wspólny portret MisiaNa pomoc Misiowi

.

. Wspólny portret Misia

Red.red.

.

. red.
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Pasowanie na
Przedszkolaka
Przedszkolaki są już naprawdę
przedszkolakami! Pasowanie dzieci
na przedszkolaki odbyło się 6
października. Uroczystość
zorganizowano  w sali młodszej
grupy. Pani dyrektor pasowała 
dużym ołówkiem 15 dzieci z grupy 
"Wróbelków'''. Na to popołudnie 
zostali zaproszeni rodzice. 
Teraz przedszkolaki czują się
prawdziwymi  przedszkolakami :-)

Seweryn Prodous, kl. 5
Pasowanie na Przedszkolaka

Pasowanie

.

.

Red.

Red.

Red.

Red.
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Wywiad miesiąca
Z Panią Renatą Antosik, dyrygentką
chóru ''Piccolo'' rozmawia Martyna
Wawrzyniak

Martyna Wawrzyniak.: Skąd wziął się pomysł na
założenie chóru?
p. Renata Antosik: Moim marzeniem było prowadzić
chór i stało się to możliwe dzięki przystąpieniu w 2007
roku do programu ''Śpiewająca Polska''. Namówiła 
mnie do tego pani Maria Namysłowska-Żeleźnik , która
była wtedy koordynatorem regionu  lubuskiego.

M.W.: Czy każdy może należeć do chóru?
R.A.: Do chóru mogą należeć uczniowie, którzy lubią
śpiewać.

M.W.: Czy w najbliższym czasie planowany jest jakiś
koncert?
R.A.: Tak, w najbliższym czasie wystąpimy na
spotkaniu ''W Świątecznym Nastroju'', 15 grudnia na
sali wiejskiej.

M.W.: Co teraz ćwiczą chórzyści?
R.A.: Obecnie ćwiczymy kolędy i pastorałki.

M.W.: Czy Pani lubi dyrygować?
R.A.: Ja kocham dyrygować! 

M.W.: Co Pani lubi robić w wolnym czasie oprócz
chóru?
R.A.: Lubię czytać książki, słuchać muzyki,
spacerować i odpoczywać

M.W.: Kiedy odbywają się zajęcia chóru?
R.A.: Cały chór spotyka się we wtorki na 8 lekcji i w
czwartki na godzinie 0, a osobno w środę "alty" i w
piętek "soprany" na godzinie 0.

M.W.: Jakie  piosenki z repertuaru szkolnego chóru
lubi Pani najbardziej?
R.A.: Najłatwiejsze do wykonania są piosenki
dziecięce, a trudniejsze chóralne wielogłosowe.
Wykonujemy jedno i drugie, w zależności od
zbliżających się imprezy w szkole. Najchętniej
uczniowie wykonują pieśni patriotyczne i kolędy.
Prywatnie zaś lubię słuchać dobrych wykonań w
różnych stylach muzycznych.

Bardzo dziękuje za wywiad i życzę dużo sukcesów!

Pani Renata Antosik Chór szkolny "Piccolo"Red. Red.
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Sukcesy naszych uczniów

"Choinka inna
niż wszystkie"

Konkurs plastyczny „Choinka inna niż wszystkie”
został rozstrzygnięty!
Podobnie, jak w ubiegłych latach, wzbudził on ogromne
zainteresowanie wśród społeczności uczniowskiej
naszej szkoły oraz uczniów szkół zielonogórskich,
zaproszonych do udziału w konkursie. W sumie
wpłynęło 25 prac o bardzo dużych walorach
artystycznych.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać
następujące miejsca:
Miejsce I- Kacper Jaroszuk, kl. I ZE nr 5
Miejsce II- Praca zbiorowa- Roksana Kusińska, Julia
Domagała, Karolina Zbierska, Martyna Trubiłowicz,
kl. I SP nr 2
Miejsce III- Szymon Medyński, kl. III b ZE nr 5
Wyróżnienie - Kamil Majewski, kl. III a ZE nr 5
Wyróżnienie- Alicja Gładysz, kl. III a ZE nr 5
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i
zachęcamy do dalszych udziałów w konkursach!

.

.

.Red.

Red.

Red.
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Konkurs na szopkę
bożonarodzeniową

Najciekawsza szopka bożonarodzeniowa wybrana!
Na początku listopada został ogłoszony konkurs na
najciekawszą szopkę bożonarodzeniową. Uczniowie
mieli sami lub z niewielką pomocą rodziców wykonać
szopkę, czyli makietę przedstawiającą wyobrażenie
miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Szopkę należało
wykonać z materiałów naturalnych. Do konkursu
uczniowie zgłosili 4 prace.
Na początku grudnia ogłosiliśmy zwyciężczynię, którą
okazała się uczennica kl. V - Katarzyna Zawrotniak.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia: Dagmara
Zawrotniak, Paweł Ciździel, Piotr Wystup.
Laureatom serdecznie gratulujemy pomysłowości i
wykonania!

Źródło: facebook.com/pg/Zespół-Edukacyjny-nr-5-
Zielona-Góra

Kasia Zawrotniak - I miejce

Dagmara Zawrotniak - wyróżnienie

Paweł Ciździel - wyróżnienie Piotr Wystup - wyróżnienie

Red.

Red.

Red. Red.
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Święta tuż, tuż

O Adwencie
inaczej ...

Adwent jest to okres, w którym od 1 grudnia odliczamy
dni do Wigilii Bożego Narodzenia (24.12). W tym
czasie jest kilka innych, mniej poważnych „świąt” -  dla
niektórych ważnych, dla innych mniej ważnych, a
możliwe, że część osób nie ma o nich zielonego
pojęcia! Dlatego teraz wymienię te święta:
GRUDZIEŃ
1-Dzień Numizmatyków
2- Światowy dzień walki z uciskiem
3 - Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych
4 - Święto wojsk rakietowych i artylerii
5 - Międzynarodowy dzień wolontariusza
6 - Mikołajki 
7- Międzynarodowy dzień lotnictwa cywilnego
8 - Dzień kupca
9 - Dzień przeciwdziałania korupcji
10 - Dzień praw człowieka
11 - Międzynarodowy dzień Tanga
12 - Dzień guzika
13 - Dzień księgarza
14 - Dzień małpy
15 - Dzień herbaty
16 - Dzień pokrywania wszystkiego czekoladą
17 - Dzień bez przekleństw
18 - Międzynarodowy dzień migrantów
19 - Dzień wiecznie zielonych roślin
20 - Międzynarodowy dzień solidarności
21 - Dzień pamięci o poległych na misjach
22 - BRAK
23 - Dzień snowboardzisty
24 - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA!!! 

Liliana Nazarenko, kl. 6

Zagadki:

1. Ozdabia się ją na święta, jest zielona i iglasta. 

2. Nakłada się na choinkę. 

3. Długi sznur choinkę oplatana i świeci. 

4. Pod choinką po wigilijnej kolacji, z workiem na
plecach wkracza do akcji i rozdaje prezenty. 

5. Pod choinką jest ich dużo. 

Opracowała: Marytna Wawrzyniak, kl. 6

Pierniczki "Szalonej Piąteczki" Red.
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"Kulturka"

Musical "Wigilijna
opowieść"
Spektakl „Wigilijna opowieść” w wykonaniu Teatru
Muzycznego TINTILO jest to musical zrealizowany na
motywach  „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa w
reżyserii Teresy Kurpias-Grabowskiej.
To muzyczna opowieść o tym szczególnym dniu w
roku, kiedy pieniądze tracą swoją wartość, w którym
przerywamy pogoń za doczesnymi dobrami i
skupiamy się na tym, co najważniejsze.
Chciwego i zgorzkniałego kupca Scrooge’a czekają
kolejne, samotne święta Bożego Narodzenia. Nie
martwi go to jednak wcale. Od lat jest już bowiem
niezdolny do odczuwania radości z powodu ich
nadejścia. Ale tym razem wizyta „niespodziewanych
gości” sprawi, że postanowi odmienić całe swoje
dotychczasowe życie…
Jest to ciekawy spektakl, uczący życia, ukazujący, co
czasami dzieje się z ludźmi, gdy pieniądze biorą górę.
Przez to rodzi się nienawiść. Opowieść może
niektórych ludzi nauczyć, jak powinni żyć. W święta
najważniejsza jest miłość, spokój a nie pieniądze.
Wszystko, co złe w święta się odrzuca. Liczy się
rodzina. Młodzi czytelnicy,  zapamiętajcie proszę,  że
w życiu nie liczą się pieniądze tylko miłość.  Ona jest
najważniejsza. Polecam.
Martyna Wawrzyniak, kl. 6 "Wigilijna opowieść"

.

Red.

.
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„Władca Pierścieni: Dwie wieże”
- film a książka
„Władca Pierścieni: Dwie wieże” - to druga część
trylogii J.R.R. Tolkiena. Pierwsza nosi tytuł „Drużyna
Pierścienia”, a ostatnia to „Powrót Króla”. Film bardzo
różni się od książki.
Różnice między filmem a książką
W filmie w bitwie o Helmowy Jar udział biorą elfowie. W
książce w tej bitwie nie występują elfy, oprócz
Legolasa.
W produkcji filmowej pojawia się Haldir, który podczas
Bitwy o Helmowy Jar zostaje zabity. W powieści
elfowie nie biorą udziału w tej batalii.
Ekranizacja zawiera scenę rozmowy Arweny z jej
ojcem Elrondem o małżeństwie Arweny z Aragornem.
W filmie ludność Rohanu zostaje przetransportowana
do Helmowego Jaru, a w powieści ruszają tam tylko
siły zbrojne.
W wersji filmowej dodano scenę potyczki żołnierzy
Rohanu z wargami. W tej walce również Aragorn
spada w dół brodu i przez jakiś czas jest uznawany za
martwego.
Wersja filmowa wzbogacona została o wiele scen z
powieści przeniesiono do trzeciej części. Są to między
innymi rozmowa z Sarumanem w zatopionym
Isengardzie, zdrada Golluma i wydanie Froda Szelobie
oraz Pippin oglądający palantír. W filmie Faramir jest
kuszony przez Pierścień, podobnie jak wcześniej jego
brat, ostatecznie jednak rezygnuje z tego. W powieści
rezygnuje bez wahania. 

Théoden usiłuje zabić Grímę po tym, jak został
uwolniony spod wpływu Sarumana, dopiero Aragorn
odwodzi go od tego zamiaru. W powieści od razu
pozwala mu odejść.
Faramir i jego ludzie prowadzą spętanych hobbitów i
Golluma do Osgiliath, w książce nic takiego się nie
dzieje. W tej samej scenie Osgiliath zostaje
zaatakowane przez Upiory Pierścienia.
W wersji reżyserskiej pojawia się scena, w której
widać, że Denethor faworyzuje Boromira, lekceważąc
przy tym Faramira. Ten wątek był jedynie
zasygnalizowany w powieści, a w filmie został on
uwypuklony.

Obsada:

Frodo Baggins- Elijah Wood
Gandalf- Ian McKellen
Aragorn- Viggo Mortensen
Samwise Gamgee- Sean Astin
Galadriela- Cate Blanchett
Theoden- Bernard Hill
Eowina- Miranda Otto
Eomer- Karl Urban
Grima Gadzi Język- Brad Dourif
Gimli- John Rhys-Davies
Drzewiec- John rhys Davies GŁOS
Meriadoc "Marry" Brandybuck- Dominic Monaghan
Peregrin Tuk- William "Billy" Boyd
Legolas- Orlando Bloom
Haldir- Craig Parker
Elrond- Hugo Weaving
Arwena- Liv Tyler
Gollum- Andy Serkis
Faramir- David Wenham
Saruman- Christopher Lee
Denethor II- John Noble
Boromir- Sean Bean
Hama- John Leigh
Moim zdaniem film był genialnie dopracowany, bardzo
intrygujący, mimo iż jest z roku 2002 ma zastosowaną
bardzo nowoczesną technikę. Film trwa ok. 2 godzin, a
wersja reżyserska/rozszerzona ok.3 godzin. 

"Władca Pierścieni" Telemagazyn.pl
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Jednak nie polecam oglądania go dzieciom poniżej 8
roku życia, bo dzieje się bardzo dużo rzeczy naraz, są
przeskoki w czasie, zmiana miejsca itd. Film, próbując
znaleźć błędy, wymaga bardzo dobrej obserwacji.
Polecam wersję rozszerzoną, jest w niej więcej
informacji.
Podsumowując, film był bardzo interesujący, zabawny
i również bardzo mi się podobał.

Liliana Nazarenko, kl. 6

Dzień życzliwości
- 21 listopada

.

.

Dzień Życzliwości.

.

Red.
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Kącik kulinarny

.

Barszcz wigilijny 

SKŁADNIKI
 6 PORCJI

40 g suszonych borowików
1 cebula
2 ząbki czosnku
3 listki laurowe, 4 ziela angielskie, 10 ziaren
pieprzu
2 kg czerwonych buraków
1/2 korzenia selera
1 jabłko (np. szara reneta)
3 łyżki octu spirytusowego 10%
sól morska (około 1/2 łyżki) i świeżo zmielony
czarny pieprz (około 1 łyżeczki)
3 łyżki cukru
opcjonalnie: 3 goździki, kawałek kory
cynamonu, kawałek gwiazdki anyżu
warto dodać: 250 - 500 ml zakwasu (kwasu) z
buraków

PRZYGOTOWANIE
Do garnka wlać 500 ml wody, wsypać suszone
borowiki. Na palniku kuchenki opalić nieobraną
cebulę oraz 1 ząbek czosnku. Cebulę i czosnek
przekroić na pół i dodać do grzybów. Zagotować
na umiarkowanym ogniu, następnie zmniejszyć
ogień do minimum, przykryć i na minimalnym
ogniu gotować przez około 25 minut (wywar ma
tylko lekko mrugać, a nie mocno się gotować). W
międzyczasie dodać do wywaru liście laurowe,
ziele angielskie i pieprz ziarnisty.
Buraki i selera umyć, obrać ze skórki, następnie
zetrzeć na tarce (na dużych oczkach, jak do
surówki) lub posiekać w melakserze. Jabłko
razem ze skórką zetrzeć na tarce.
Starte buraki, selera i jabłko włożyć do dużego
garnka (warzyw będzie dość sporo), dodać 2,5
litry wody oraz wywar z grzybami. Przykryć
garnek i zagotować na minimalnym ogniu
(zagotowanie ma trwać około 20 minut). W
międzyczasie dodać goździki, cynamon i anyż,
jeśli ich używamy.
Po zagotowaniu trzymać wywar jeszcze na
minimalnym ogniu przez około 10 minut. Na
koniec dodać ocet i wymieszać. Odstawić z ognia.
Do barszczu można dodać wywar grzybowy
pozostały po uszkach (niekoniecznie cały) oraz
250 ml  kwasu buraczanego.
Barszcz odstawić na około godzinę. W
międzyczasie można zacząć przygotowywać
uszka.
Do barszczu dodać sól (do smaku), pieprz
mielony, cukier oraz świeży posiekany ząbek
czosnku, znów zostawić na minimum godzinę, ale
najlepiej do czasu całkowitego ostudzenia.
Barszcz przecedzić i schować do lodówki.
Następnego dnia lub przed podaniem podgrzać,
spróbować i w razie potrzeby doprawić solą i
pieprzem.

Martyna Wawrzyniak, kl. 6

.
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Strefa relaksu

Kolorowanka

RASY PSÓW
BERNARDYN
Wielu osobom bernardyny kojarzyć
się mogą z psami górskimi. Nie bez
powodu, ponieważ już w XVII-XVIII
wieku zwierzęta te
wykorzystywane były do pomocy w
Alpach podczas wypadków, kiedy
ktoś nie mógł odnaleźć drogi, a
także w trakcie lawin. Sama nazwa
pochodzi od Wielkiej Przełęczy św.
Bernarda, gdzie mieści się klasztor
kanoników regularnych, założony
przez Bernarda z Menthon.

Kalina Synowiec, kl. 3A

.

REDAKCJA
„Szalonej Piąteczki”:

Sara Prodous, kl. 2
Mateusz Kwiatkowski, kl. 2
Kalina Synowiec, kl. 3a
Weronika Krupa, kl. 4b
Katarzyna Zawrotniak, kl. 5
Seweryn Prodous, kl. 5

Lila Nazarenko, kl. 6
Martyna Wawrzyniak, kl. 6
Lena Urbanek, kl. 6
Paweł Moczulski, kl. 6
Julia Zawrotniak, kl. 6

Red. nacz. – Anna Urbańska

KONTAKT

szalonapiateczka@gmail.com
Spotkania Koła Dziennikarskiego
Poniedziałek, godz. 15.15, s. 15

red. .
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