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  Wszystkim czytelnikom naszej gazetki
życzymy           zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,               przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.       

  Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych          spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół 

   oraz wesołego "Alleluja". 

 Redakcja     

W najnowszym numerze
Trójwywiadu:

wywiad z lubianym przez wszystkich uczniów

naszej szkoły Panem Czesiem

zwyczaje wielkanocne

komiks w wykonaniu naszej uczennicy

garść humoru

krzyżówka

na co warto pójść do kina

kolorowanka

.

wielkanoc
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Działo się...

     Jak wykonać kolorową sól w słoiczku - instrukcja wykonania

W lutym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Półfinale Mistrzostw

Strefy Jeleniogórskiej w Minikoszykówce chłopców. Nasi zawodnicy

zajęli III miejsce.

23.02. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski klas 7 i

gimnazjum. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a uczniowie wykazali

się dużą dojrzałością w wyborze repertuaru i interpretacji poezji.

Laureaci konkursu: Liwia Bobin (I miejsce), Filip Witkowski
(II miejsce), Małgorzata Klimczak (III miejsce)
oraz wyróżnienia: Patrycja Maniora, Dawid
Wasilewski, Magdalena Delijewska. Dodatkowo
na Miejskim Konkursie Recytatorskim, który odbył
się 9 marca w MDK w Zgorzelcu, wyróżnienie
uzyskała Patrycja Maniora. 

W marcu nasza drużyna wzięła udział w turnieju piłkarskim w Szkole

Podstawowej Tęcza i zajęła II miejsce. Dodatkowo nasz zawodnik,

Kacper Strózik, został najlepszym bramkarzem turnieju!

Przygotuj:

sól
kolorową kredę

ozdobny słoiczek
plastikową miseczkę

INSTRUKCJA

Nasyp niewielką ilość soli do miseczki. Weź kredę w wybranym kolorze i
okrężnymi ruchami trzyj nią sól. Gdy sól nabierze odpowiedniej
intensywności koloru, przesyp ją do słoiczka i wyrównaj.
Następnie wsyp do miseczki kolejną porcję soli i trzyj innym kolorem
kredy. Przesyp na poprzednią warstwę soli i wyrównaj. Powtarzaj tę
czynność aż do wyczerpania kolorów lub napełnienia słoiczka. Na
wierzch możesz położyć małą świeczkę lub inne ozdoby.
Powodzenia!

Jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w
olimpiadach przedmiotowych Olimpus. Uczniowie
SP3 zajęli wysokie miejsca, wielu zakwalifikowało
się do pierwszej dziesiątki. Szczegółowe wyniki
na stronie szkoły.

W lutym odbył się szkolny etap XIV Regionalnego Konkursu

Przyrodniczo-Krajoznawczego Edukacji Wczesnoszkolnej ph „Bądźmy

przyjaciółmi przyrody”. 

Nasz zespół teatralny A le Draka uzyskał wyróżnienie za artystyczne

przedstawienie kultury kaszubskiej w spektaklu "Wołtok" w reżyserii

Anety Ćwieluch i Agnieszki Sułkowskiej, na XVI DOLNOŚLĄSKICH

SPOTKANIACH TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH „CHOCHOŁ” Wrocław,

22- 23.03.2018 r.
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Znajdź 26 ukrytych nazwisk pisarzy

Szczypta humoru

    Po klasówce z matematyki         
    rozmawiają dwaj koledzy:
        -Ile zrobiłeś zadań?
        -Ani jednego.
        -Ja też. Pani znowu pomyśli,   
        że ściągaliśmy od siebie.

.

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:

- Jak brzmi liczba mnoga od
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

.

Pani od języka polskiego wywołuje
Jasia do odpowiedzi.

- Jasiu, podaj proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?
- Brawo Jasiu, piątka!

.

.

. . .

.
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Kinga Mastalerz
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Wywiad

Z Panem Czesiem, naszym szkolnym Woźnym, rozmawiają Oliwer Spirydoniuk i Dominik Krawczyński

Dominik: Ile lat pracuje Pan w naszej szkole?
Pan Czesiu: Pracuję tu już 22 lata.
Oliwer: Czy zawsze myślał Pan o pracy właśnie w szkole?
P.Cz.: Nie była to moja myśl od zawsze.
D.: Czy praca, którą Pan wykonuje, sprawia Panu przyjemność? 
P.Cz.: Moja praca sprawia mi ogromną przyjemność. Uwielbiam tu pracować.
O.: Jeśli miałby Pan coś w niej zmienić, co to by było?
P.Cz.: Nie zmieniłbym absolutnie nic.
D.: Czy praca, którą Pan wykonuje, jest ciężka?
P. Cz.: Ważne jest to, czy sprawia ona radość i czy idzie się do niej z przyjemnością, a nie czy jest ciężka, czy
tez nie.
O.: Nie przeszkadza Panu hałas podczas przerw?
P.Cz.: W ogóle mi on nie przeszkadza. Przez tak długi czas zdążyłem się przyzwyczaić.
D.: Czy ma Pan dobry kontakt z uczniami?
P.Cz.: Z uczniami mam bardzo dobre kontakty. zawsze z kimś porozmawiam, przybiję piątkę, więc nie mogę
powiedzieć, żeby były złe.
D. i O.: Dziękujemy za rozmowę.

REDAKCJA

Zuzia Gałach
Zuzia Kosowicka
Martyna Rakoczy
Jagoda Sterkowicz

Piotr Górzyński
Oliwer Spirydoniuk

Dominik Krawczyński

opiekun: Ewa Przybyłowska

. .
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Wielkanocne potrawy

Warto obejrzeć

Żurek, biała kiełbasa,  jajka i mazurki to podstawa
świąt wielkanocnych. W Wielką Niedzielę większość z
nas kładzie na wielkanocnym stole koszyczki z
poświęconym dzień wcześniej jedzeniem. Jak
nakazuje tradycja, znajdują się w nich chleb, szynka,
cukrowy baranek oraz jajka,czyli symbol życia, a
przecież w Wielkanoc świętujemy właśnie zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią.

Na wielkanocnym stole królują oczywiście jajka -
symbolu życia i nadziei. Podajemy je w każdej
postaci: na miękko, w koszulkach lub jaja
faszerowane.

Zupy - barszcz biały, żurek lub zupa chrzanowa.

Mięsa i wędliny - oczywiście na wielkanocnym stole nie może zabraknąć

białej kiełbasy.  Podobno spożywamy ją w Polsce już od XVII wieku, a

pierwszy przepis na jej przygotowanie pochodzi z 1904 roku!

Wielkanocna uczta następuje po 40-dniowym poście, w związku z tym

to czas dla wszystkich amatorów słodkości. Bardzo popularna jest

wielkanocna baba. Przygotowujemy ją w Polsce już od XV wieku.

Z kolei pascha, według tradycji powinna być przygotowywana tylko raz

w roku - właśnie w Wielkanoc, a jej piramidalny kształt ma symbolizować

grób Chrystusa. Pascha to tradycyjny świąteczny deser rosyjski, który

przygotowuje się na twarogu na zimno, z bakaliami. 

Również mazurek to ciasto, które jest symbolem
świąt wielkanocnych, dlatego zajmuje honorowe
miejsce na wielkanocnym stole. 

Cudowny chłopak

"Cudowny chłopak" to wzruszająca opowieść o akceptacji innych, zrozumieniu i pokonywaniu swoich słabości.
Głównym bohaterem filmu jest Auggie, niezwykle inteligentny, zabawny i przepełniony marzeniami dzieciak,
kochający “Gwiezdne wojny”. Chłopiec urodził się ze zdeformowaną twarzą.  Marzy o byciu kosmonautą i przy
okazji próbuje ukrywać swą twarz przed światem, chodząc w hełmie astronauty przez sporą część dnia.
Prawdziwy test jednak dopiero przed nim. Jego rodzice zdecydowali, że po latach nauczania w domu, nadeszła
pora, aby Auggie poszedł w końcu do publicznej szkoły i zmierzył się ze światem oraz ludźmi.
"Cudowny chłopak" opowiada o tym, jak Auggie radzi sobie ze światem i... jak świat radzi sobie z nim...
Ważną częścią filmu są też postaci kolegów i koleżanek Auggie’ego ze szkoły – to jak się do niego odnoszą,
jakie są ich motywacje oraz to, jak z biegiem czasu zmieniają oni swoje nastawienie względem głównego
bohatera.
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