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Świątecznie w naszej szkole
4 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty
bożonarodzeniowe. Uczniowie wraz z opiekunkami p.
Jadzią Kozakowską oraz p. Agnieszką Siuchnińską
cierpliwie oraz bardzo kreatywnie pracowali nad
ozdobami, które upiększą nam szkolne korytarze i
wprowadzą w świąteczny nastrój.

AGNIESZKA SIUCHNIŃSKA

W naszej szkole z okazji Świąt Bożego Narodzenia jest
organizowane wiele konkursów między innymi są to:
„Świąteczna choinka SKO”, „Advent Calendar 2017”,
„Świąteczna Bryła”, „Świąteczny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej”, „Konkurs na najładniejszą Gwiazdkę
Kolędniczą”. Przez dwa tygodnie uczniowie klas V – VII,
II i III gimnazjum rywalizują o tytuł „Magicznej Klasy”.
Zadania do wykonania: dekoracja klasy, stroiki
świąteczne, śpiew kolęd, przebranie świąteczne -
Mikołajka i Mikołaj, organizacja kiermaszu. Wyniki
konkursu zamieścimy w następnym numerze.

15.12.2017 r. w budynku A naszej szkoły odbył się
kiermasz bożonarodzeniowy. Trwał od 16:00 do 18:00.
Można było kupić pyszne ciasta, ozdoby choinkowe,
stroiki i wiele innych rzeczy oraz posłuchać kolęd
granych na saksofonie.

                                AMELIA NIKODEM

Drodzy Uczniowie!
Witam Was cieplutko i przesyłam pozdrowienia z mojej mroźnej krainy !
Wraz z moimi elfami przyglądamy się Waszym osiągnięciom  i szczerze mówiąc,
jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Widzimy,  jak Wasi opiekunowie starają się, aby w ten
czas, tuż przed świętami w całej szkole panowała świąteczna atmosfera. I skromnie
przyznam, że jak na razie wspaniale im się to udaje. Korytarze oraz klasy są przepięknie
ozdobione i to wszystko dzięki Wam! Jestem naprawdę dumny z Waszej szkoły i mam
nadzieję, że w przyszłym roku tak samo postanowicie wprowadzić trochę tej „magii
świąt” do Waszej szkoły.
Jeszcze raz pozdrawiam oraz tradycyjnie życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku!!!

  Św. Mikołaj

Warsztaty bożonarodzeniowe

Uczniowie kl. V a pisali kartki świąteczne w ramach
akcji "Marzycielska Poczta. Napisz list do chorego
dziecka". Tym razem świąteczne życzenia trafią do
Wiktorii Mering. Życzymy jej powrotu do zdrowia i
spełnienia marzeń. Mamy nadzieję, że wszyscy
podopieczni Marzycielskiej Poczty otrzymają
mnóstwo kartek i listów.     SYLWIA KRENZ

W numerze:
* Święta w naszej szkole

* Tradycje świąteczne
* Niemiecki nie jest straszny!
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ŚWIĄTECZNE TRADYCJE
Tradycje świąteczne i wigilijne w Polsce przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Najpopularniejszym z nich jest na pewno łamanie się opłatkiem. Istnieje
jednak wiele innych, mniej znanych tradycji. Na Podlasiu do dziś pielęgnowany jest zwyczaj bożonarodzeniowy związany z resztkami wieczerzy. Ustawiano
je koło pieca na noc. Przed nim stawiano ławkę i posypywaną ją piaskiem lub popiołem. Wierzono w odwiedziny  zmarłych. Zgadywano, który duch ich
odwiedził. Na Mazurach oraz Warmii nadal praktykuje się zwyczaj świąteczny wyciągania słomek spod obrusa. Pod obrus kładziono słomki, które po
wieczerzy wigilijnej biesiadnicy wyciągali. Osoba, która wyciągała słomkę prostą, miała wieść życie proste i pozbawione niebezpieczeństw. Jeżeli słomka
była przekrzywiona, wieszczyło to życie kręte i niełatwe. Innym bardziej znanym przez nas zwyczajem jest zostawianie  wolnego  miejsca przy stole dla
zagubionego gościa, czy wędrowca. Symbolizuje ono również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą być z nami w czasie Wigilii. Kolejną tradycją jest
rozpoczynanie wieczerzy dopiero po ukazaniu się na niebie pierwszej gwiazdy. Ten świąteczny zwyczaj powstał na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą
mieli ujrzeć Mędrcy zmierzający do Betlejem. Dawniej wierzono, że nieparzysta liczba osób przy stole miała jednej z nich przynieść cały rok nieszczęść.
Szczególnie obawiano się liczby 13. W sytuacji, kiedy liczba była nieparzysta, zapraszano do stołu osobę ze służby, aby uniknąć związanego z nieparzystą
liczbą nieszczęścia.  Łamanie się opłatkiem jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych tradycji wigilijnych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Zwyczaj ten kultywowany jest m.in. na Słowacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, we Włoszech. Pierwsze wzmianki o łamaniu się opłatkiem w Polsce
pochodzą z końca XVIII w. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w początkach chrześcijaństwa. Choć w tym okresie nie był on jeszcze łączony z Wigilią, a istniał
jako symbol komunii duchowej wspólnoty chrześcijańskiej. Opłatek znany z teraźniejszych czasów wytwarzany był zdecydowanie później. Pierwotnie rolę
opłatka pełnił błogosławiony chleb, dzielono się nim z wiernymi. Innym zwyczajem jest śpiewanie kolęd. To chyba jeden z najmilszych świątecznych
zwyczajów. Przy okazji również jeden z najbardziej znanych i do dziś praktykowanych. Tradycję śpiewania kolęd do Polski prawdopodobnie przynieśli
franciszkanie, którym zawdzięczamy również zwyczaj budowania wigilijnych szopek.  WIKTORIA JUSZCZAK

Kiermasz świąteczny

Marzycielska Poczta

Mikołajki w V aS. Krenz

S. Krenz

S. Krenz
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Zemsta czarownicy Niemiecki nie jest straszny!

29 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie ,,Czarownica znad
Bełdan” wyreżyserowane przez p. S. Krenz. Wszyscy aktorzy doskonale się
przygotowali i zagrali. Całe przedstawienie trwało ok. 25 min. Obejrzeli je
uczniowie klas IV – VII i gimnazjum. O czym było przedstawienie?
Otóż ojciec łamie tradycje, nie zapraszając na kumę czarownicy. Ona rzuca
urok na jego dwunastą, nowonarodzoną córkę. Anna (dwunasta córka)
wyrasta na najbrzydszą dziewczynę we wsi. Zrozpaczona nad brzegiem
jeziora spotyka czarownicę, która daje jej magiczne korale, dzięki którym
nagle staję się piękna. Zakochują się w niej dwaj bracia, którzy, chcąc
spełnić zachciankę Anny, skaczą do jeziora w poszukiwaniu najpiękniejszej
muszli. Nie udaje im się to i zostają pod taflą wody. Anna pod presją
zdesperowanej matki synów, przysięga rękę królowi Bełdan za ich powrót.
Król zwraca braci, którzy w dalszym ciągu starają się o Annę.  Ona sama,
nie wiedząc, co robić, pyta się czarownicy i przez jej podstęp ginie w
jeziorze. Wystąpili: A. Nikodem, N. Berdyn, W. Juszczak, P. Stygar, W.
Cembryło, Z. Boroń, A. Bućko, K. Kołodziej, B. Wierzbicki, O. Dreczko.

WIKTORIA JUSZCZAK

Anna, Eryk i siostry

Czarownica i Anna

Konkurs Pięknego Czytania w języku
niemieckim

Po co brnąć przez kilka tomów powieści, skoro w dwie godziny można
obejrzeć film nakręcony na jej podstawie? Po co czytać gazetę, skoro
można zerknąć na wiadomości? Neurologia daje odpowiedź: bo mózg -
jak mięśnie - potrzebuje intensywnej gimnastyki.

Czytanie książek:
1. Stymuluje umysł. 
2. Uspokaja. 
3. Poprawia sen. 
4. Pogłębia wiedzę.
5. Wzbogaca słownictwo. 
6. Poprawia pamięć. 
7. Ćwiczy myślenie analityczne.
8. Opóźnia demencję i spowalnia rozwój choroby Alzheimera.
9. Rozwija empatię.

Jednakże czytanie niesie również pewne niebezpieczeństwa:
Książka, przechodząca kolejno z rąk do rąk, zawiera mnóstwo bakterii,
wśród których są i chorobotwórcze. Dlatego najgoręcej zalecamy:
- nie ślinić palców przy przewracaniu kartek książki,
- nie czytać przy jedzeniu,
- podczas czytania nie dotykać oczu, nie dłubać w nosie i w zębach,
- przed rozpoczęciem i po ukończeniu czytania myć ręce,
- chorzy na choroby zaraźliwe nie powinni dotykać się książek z biblioteki
szkolnej.

Poza tym pamiętać należy, że przy czytaniu trzeba siedzieć prosto i
oddychać spokojnie, unikać czytania przy słabym świetle, jak również w
pozycji leżącej.

15 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego
Czytania.
 Organizatorką wydarzenia jest p. Agnieszka Siuchnińska, a udział wzięli
uczniowie klas 7 oraz II i III gimnazjalnych.
Uczniowie samodzielnie wybierali tekst literacki, artykuł lub wiersz w
języku niemieckim, który prezentowali. Dostępne były również Podcasty
na GermanTeam.

Komisja oceniała: poprawną wymowę i intonację, akcentowanie;
płynność, głośność i wyrazistość czytania; tempo czytania; wrażenie
artystyczne, modulowanie głosu oraz kontakt wzrokowy z publicznością.
Konkurs przebiegł w bardzo miłej atmosferze.  Najlepiej poradzili sobie:
Wiktoria Gładysz kl. II c, Zuzanna Sójka kl. II b, Marcel Ginter kl. II b.

AGNIESZKA SIUCHNIŃSKA

S. Krenz

S. Krenz
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

16 listopada 2017 r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Bystrzycy Kłodzkiej, odbył się powiatowy Konkurs Poezji
Niemieckojęzycznej.
Organizatorami Konkursu byli: Deutscher Freundschaftskreis,
Niemieckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Kłodzku, Wydział
Filologiczny oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego.   
Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas VII szkół
podstawowych, klas II i III gimnazjów oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
Młodzież mogła recytować oryginalny wiersz niemiecki, bądź polski
publikowany przekład wiersza niemieckiego.
W naszej szkole aż 6 uczniów wyraziło zainteresowanie konkursem i
pilnie pod okiem p. Agnieszki Siuchnińskiej przygotowywali się do
występu: Marysia Juźwiak kl.3b, Marysia Norek kl.3a, Rozalka
Kozakowska kl.3c, Daniela Zielińska kl.2b, Mikołaj Norek kl.7s oraz
Jagoda Pelis kl.7s 
Po występach organizatorzy przygotowali nam zdumiewający muzyczny
program artystyczny i poczęstunek, a jury w tym czasie pracowało nad
wynikami.
Do domu wróciliśmy bardzo zadowoleni, gdyż Rozalia Kozakowska
zdobyła II miejsce w kategorii poezja niemieckojęzyczna po polsku, a
Marysia Juźwiak oraz Daniela Zielińska III miejsce ex aequo w kategorii
poezja niemieckojęzyczna w języku niemieckim. 

AGNIESZKA SIUCHNIŃSKA

Warsztaty z języka niemieckiego
we Wrocławiu

20 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce
edukacyjnej po Wrocławiu. Miała ona dość nietypowy charakter, ponieważ
używano języka niemieckiego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z najważniejszymi zabytkami Wrocławia i poznania zwrotów językowych
dotyczących miasta i poruszania się w mieście. W trakcie wycieczki
uczniowie wzięli udział w grze miejskiej i zapoznali się z polskimi i
europejskimi tradycjami świątecznymi podczas jarmarku we Wrocławiu.
Warsztaty poprowadziła p. Małgorzata Urlich - Kornacka, nauczycielka,
przewodniczka, tłumaczka.
Druga część wyjazdu, to zajęcia sportowe w Parku Trampolin GoJump.
Po solidnej i profesjonalnie przeprowadzonej rozgrzewce wszyscy
rozładowali emocje oraz nadmiar energii. Zmęczeni ale bardzo
zadowoleni wróciliśmy do domu.

AGNIESZKA SIUCHNIŃSKA

ANDRZEJKOWY KIERMASZ
CHARYTATYWNY

W dniach 30.11.2017 r. i 1.12.2017 r. w budynkach A i B naszej szkoły
odbyły się kiermasze andrzejkowe. Uczniowie mogli kupić ciasta i różne
inne słodkości, a także spróbować swoich sił w wielu andrzejkowych
zabawach, m.in. łowiono jabłka z miski zębami. Jednak nie chodziło tylko
o dobrą zabawę, ale o pomoc dla Patryka Rypińskiego, który jest
podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Łącznie
zebraliśmy 1242,05 zł. Wszystkim, którzy pomogli bardzo dziękujemy. 

AMELIA NIKODEM

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym

Czytelnikom radości,
pomyślności, miłej, rodzinnej

atmosfery 
oraz spełnienia wszystkich
marzeń w Nowym Roku. 

 Redakcja
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Wiktoria Juszczak 
Amelia Nikodem 

p. Agnieszka Siuchnińska 
p. Sylwia Krenz

. A. Siuchnińska
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