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Magia Świąt, to dziecięca wiara w Świętego Mikołaja,
spokojna rozmowa z bliskimi przy kominku, rozleniwiony
telefon, zaspany budzik i śnieg, który nie jest utrapieniem.
Magicznych Świat Bożego Narodzenia dla pracowników
naszej wspaniałej szkoły życzy cała redakcja Junior Media.

Mikołaj już się spieszy

Choinka ze snów

Od rana Mikołaj                               Popatrzył na siebie
Nietęgą miał minę                           I zrzedła mu minka
Jak wiecie                                         Bo brzuch mu zwiększa
Prezenty dostarcza kominem        Zjedzona wędlinka!

A dzisiaj przed świtem                    Kiebaski,pasztety ,
coś złego się stało                           Masełko tez było...
chciał wejść poprzez komin           "Siedziałem i jadłem
lecz coś się zatkało!                         I mi się przytyło!"

I utknął biedaczek                           Do dzieci już Elfy 
Mikołaj nasz Święty                        Roznosza prezenty
w kominie wraz z workiem            A Święty nasz ostrą jest 
gdzie nosi prezenty.                       Dietą zajęty

Tam dzieci czekają!                        I woła- jo ho ho-  
I czas szybko płynie                       Z jakiej to przyczyny
A Święty nie przyszedł                  Podarki mam nosić
Bo siedzi w kominie                      Dziecią przez kominy?

Mikołaj się zsapał                          Więc zmieniam zasady
i strudził niemało                            Zapadła już klamka
nim z tego komina                          Od dziś będę wchodził
wyjść mu się udało                         Przez dziurkę od zamka.

                                     Opłatek

      Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
 Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
      Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
      Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

                                   C.K.Norwid  

Świąteczna Łamigłówka

W TYM NUMERZE:
-Świąteczne życzenia
-Wycieczka do teatru jeleniogórskiego na spektakl
pt.''Scrooge.Opowieść wigilijna"
-Wycieczka do Szklarskiej Poręby
-Piernikowe szaleństwo
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           Wycieczka do Szklarskiej Poręby
       

          Piernikowe szaleństwo :)

Ale ciacho!

Wiecie, że.........
Do tej pory nikomu nie
udało się ustalić, kto
wpadł na pomysł
wypieczenie piernika.
 Można tylko
stwierdzić, że w
dawnych czasach
przeprawy korzenne
posiadały naprawdę
wielką wartość. Były

to między innymi
cynamon, imbir,
goździki, kardamon,
gałka muszkatołowa,
anyż, pieprz.
Przyprawy te były
 narażone na wilgoć i
często pleśniały,
dlatego też pewnego
razu ktoś wypiekł z
nich bardzo

twarde ciastka, które
były wzbogacone
konserwującymi
właściwościami
miodu. Dzięki temu
wydłużył się czas, w
którym można było
czekać na kupca.
Takich pierników z
początku nie jedzono
bezpośrednio,

a używano ich głównie
jako przyprawy, 
w szczególności do
mięs.

piosenka o toruńskich
piernikach
Pan dyrektor z Torunia 
On ma wszystko co
trzeba
Siedem domów,
samochód za to
pójdzie do nieba
Ciepłe wody uzdrowią
każdego niedowiarka
Dajcie kilka złotówek,
niech przepełni się
miarka
A mój sen to GSM,
radio ciągle na fali
Nasi zawsze
przetrwają, tutaj nic nie
nawali
Wszyscy tańczą na
sali
Tak jak książe im
zagra
Ruszcie wszyscy
czapeczki
Pierwszy rok już
zapada
Mam nadzieje że tak
Mam nadzieje że nie
Co w mej głowie się
zrodzi

Dobry Bóg tylko wie
Grono stałych
wybrańców
Stoi ciągle na straży
By dyrektor miał
wszystko
O czym tylko pomarzy

Toruńskie Pierniki!

W poniedziałek 8 grudnia 2014 r. uczniowie z
klasy 2 B  pod opieką pana Michała Jaworskiego
oraz pana Sebastiana Szubartowskiego o
godzinie 9.00 wyjechali spod szkoły do
Szklarskiej Poręby.
  Kiedy o godzinie 10.30. uczniowie naszej szkoły
dotarli na miejsce, opiekunowie poprosili o
włożenie czapek, szalików oraz rękawiczek, które
wcześniej mieli  zabrać ze sobą z domu. Na
dworze było zimno i wszędzie leżał śnieg.
Jednak  uczniom klasy 2B mróz nie
przeszkadzał, gdyż śnieg to rekompensował.
Podczas drogi większość osób (głównie chłopcy)
zaczęło rzucać w siebie śnieżkami tak, aby
nauczyciele tego nie dostrzegli. W pewnym

momencie zaczął
padać śnieg.
Uczniowie ucieszyli się
z tego tym bardziej,
gdyż w Zgorzelcu
śnieg jeszcze w tym
roku nie padał.
Nauczyciele wraz z
resztą klasy  stanęli
obok budki z kaskami.
Każdy uczeń otrzymał
kask i bardzo powoli
schodził po śliskich
schodach na dół,
wprost w stronę 
wodospadu. Wszyscy
uczniowie ustawili się
do wspólnego zdjęcia.
. Po  skończonej sesji
fotograficznej weszli na
górę tak samo
ostrożnie jak zeszli, 

oddali grzecznie kaski i
ruszyli w dalszą drogę.
Opiekunowie
zaprowadzili ich na
mały plac w mieście i
wyznaczyli czas
wolny.
  O wyznaczonym
czasie wszyscy
spotkali się w  miejscu,
gdzie stał zaparkowany
autobus. Droga
powrotna zdawała się
trwać krócej. Około
godziny 15 uczestnicy
wycieczki dotarli
bezpiecznie do
Zgorzelca. 
 Justyna Daćko

Nie ma jak w górach

http://ciastempachnacy.blox.pl/

wych. klasy 2B
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Wyjazd do teatru w      
Jeleniej Górze

Nasi cukiernicy

W muzeum

12 grudnia klasy drugie
wybrały się na spektakl
pt."Scrooge. Opowieść
wigilijna". 
Wzruszył nas Jarosław
Góral jako Bob
Cratchit, rozbawił
bratanek skąpca-  Igor
Kowalik,przestraszył
Duch Tegorocznego
Bożego Narodzenia -
Bogdan Siwko. Tytułow
ą rolę zagrał Jacek
Grondowy.
Przedstawienie

bardzo nam się
podobało i z pewnością
wyciągniemy z niego
wnioski. „Mamy
nadzieję, że ta historia
wystarczająco silnie
przemówi do
wyobraźni i wrażliwości
a przedstawienie
dostarczy wielu
emocji"- usłyszeliśmy
w teatrze. 
Katarzyna Czaplińska
zdj. p. Monika Olczak

          PODRÓŻ DO KRAINY ZMYSŁÓW -   NASI
UCZNIOWIE W MUZEUM ŚLĄSKIM W GÖRLITZ

Uczniowie klasy Id Gimnazjum nr 2 ze Zgorzelca
złożyli wizytę w Muzeum Śląskim w Görlitz. Udali
się tam wraz z wychowawcą w czwartek - 4
grudnia 2014r. Po serdecznym przywitaniu 
zostali zapoznani z legendą o piernikowej bombie.
Następnie podziwiali wystawę dotyczącą historii
piernika i jego kulturotwórczej roli. Poznali
przyprawy wchodzące w skład tego smakołyku :)
. Mieli okazję zobaczyć pierwsze formy do jego
wypieku oraz przyjrzeć się pierwszemu
urządzeniu, w którym było wyrabiane ciasto.
Młodzi ludzie krótką chwilę zamienili się w
cukierników :). Uczestniczyli w pieczeniu
aromatycznych pierników i własnoręczne je
zdobili. Radość, fascynacja i dobra zabawa
towarzyszyły wszystkim uczestnikom tego
spotkania. Naprawdę warto było to zobaczyć.
 
                       Aleksandra Michalik

Praca wre :)

Muzeum Śląskie w Görlitz
Kiermasz 

nasze ozdóbki

Kiermasz w naszej
szkole

oko, a pomysłowość i
estetyka wykonania
zachwyciły przybyłych
na kiermasz rodziców.
Czekamy na równie
piękne prace w
przyszłym roku!
   Paulina Pyczek

Dnia 10 grudnia 2014r.
w naszej szkole odbył
się kiermasz ozdób
świątecznych,
przygotowanych przez
uczniów naszego
gimnazjum. Piękne
przedmioty cieszyły

Wychowawca 1d

Wychowawca 1d

Wychowawca 1d
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Nasza zapracowana redakcja :)
Ś. M.

   Kącik serdecznych  pozdrowień
-Pozdrawiam Karasia- anonim
-Pozdrowienia i powodzenia na konkursie dla Karoliny Radziun-2d
 -Wesołych Świąt i Szczęsliwego Nowego Roku dla wszystkich
pracowników szkoły - anonim
 -Wesołych Świąt dla najfajniejszej Pani Magdy Ponarad -Wrzeszcz-
 najlepsza klasa w szkole (2d )
-Chciałabym pozdrowić różowego jednorożca - od różowego anonima
-Udanego biwaku dla Pysi - Kasi
- Pozdrowienia dla wszystkich harcerzy z naszej szkoły-  harcerza
anonima
-Pozdrawiam wszystkich szkicowników, a szczególnie Madzie i Karoline

             

- Udanego wypoczynku dla P. Ilony Gorącej 
-Powodzenia w drugim semestrze dla klas
pierwszych
- Długiego odpoczywania po testach dla klas
trzecich
- Pozdrawiam Szynkę- budyń malinowy
-Serdeczne pozdrowienia dla P. Dyrektor-
uczniowie
-Wspaniałych prezentów pod choinką dla
wszystkich- O.
ORAZ  Niezliczonych miłych wspomnień,
spełnienia wszystkich marzeń dla Redaktora
naczelnego gazetki FAKTyczni, P. Kamili
Sibeteris - Redaktorzy

.

.

Akcja redakcja!

Roboty w szkole , 
czyli szkoła XXI wieku .

Dnia 9 . 12 . 2014
roku odbyły  się
zajęcia z robotyki  dla
uczniów naszej
szkoły. Przez 45
minut uczyliśmy się
programować roboty.
Na następnej
godzinie lekcyjnej
oglądaliśmy wystawę
robotów . Główną
atrakcją  była zabawa
małymi maszynami  .
W czasie przerwy
obiadowej
prowadzący

pokazywał latające
roboty. Zajęcia
zaciekawiły
wszystkich uczniów.
Mamy nadzieję , że
takie lekcje będą
odbywały się
częściej w naszej
szkole .
 
Patrycja Kubacka

Robot latający

Skład świeżo
upieczonej redakcji
„FAKTyczni" :
  
Redaktor naczelny-
Kamila Sibeteris

Zastępca redaktora
naczelnego- 
Katarzyna Czaplińska
Alekasandra Michalik

Newsy, wywiady-
Patrycja Kubacka 

Justyna Daćko
Paulina Pyczek
Sylwia Marciniak
 Klaudia Kuczek
 Martyna Majda

Zapraszamy  do
współpracy przy
tworzeniu gazetki
szkolnej! 
 

tutaj pracujemy:)
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