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Idą, idą święta...

Wywiady, wywiady...

Nie tak dawno zawitała do nas zima. A to oznacza,
że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi
krokami. Już niedługo wraz z naszymi rodzinami
zasiądziemy do wigilijnego stołu, aby podzielić się
opłatkiem, pośpiewać kolędy i po prostu ze sobą
pobyć. Życzymy wszystkim naszym
czytelnikom spokojnych, radosnych Świąt,
spędzonych w wyjątkowej, ciepłej i radosnej
atmosferze. Niech nowy, 2017 rok, przyniesie Wam
spełnienie nawet tych najskrytszych marzeń...

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w naszym konkursie.
Zadanie polegało na wykonaniu komiksu o
tematyce mikołajkowej. Naprawdę bardzo
ciężko było wybrać zwycięzcę, prace były
na niemal jednakowym poziomie.
Spisaliście się na medal!
Zwycięska praca została wykonana przez
Paulinę Michałowską z klasy VI c.
Serdecznie gratulujemy! Nagrodzony
komiks znajdziecie na stronie nr 4.

W tym numerze Trójwywiadu możecie
przeczytać aż dwa wywiady z naszymi
nauczycielami. O pewne ważne kwestie
zapytaliśmy naszą panią wicedyrektor,
Marzennę Bartczak, a także pana Marcina
Pawlaka. Zajrzyjcie na stronę nr 6.

.

.

Koszt: 3 zł.
Dwumiesięcznik

Rozstrzygnięcie konkursu
mikołajkowego

.

.
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           60-lecie naszej szkoły

Uroczysty apel z okazji Święta
Niepodległości 11 listopada

Halowa
Olimpiada

Stypendia
Burmistrza

mażoretki

12 października
Trójeczka
obchodziła
jubileusz 60-
lecia. To było
piękne,
niezapomniane
święto.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy włączyli
się w
przygotowania
do tego
ważnego
wydarzenia!

17 października na dużej sali
gimnastycznej nasi uczniowie
wzięli udział w biciu rekordu
Guinessa w resuscytacji
krążeniowo oddechowej. Każdy
uczeń miał okazję zaprezentować
na manekinie, w jaki sposób należy
udzielać pierwszej pomocy osobie,
która przestała oddychać.
Dziękujemy wszystkim uczniom za
zaangażowanie!

resuscytacja

2 listopada w
Miejskim Domu
Kultury w
Zgorzelcu
odbyło się
uroczyste
wręczenie
stypendiów
Burmistrza
Miasta
Zgorzelec za
wybitne
osiągnięcia w
nauce i sporcie.
Nasi uczniowie,
oprócz

stypendiów
artystycznych
czy naukowych,
zdobyli liczne
wyróżnienia w
dziedzinie
sportowej. Na
uroczystej gali
nie zabrakło
naszego
szkolnego
zespołu
Trójeczki.
Brawa dla
laureatów!

.

Zapraszamy do naszego
szkolnego sklepiku. Codziennie
do kupienia świeże drożdżówki.
W sprzedaży również między
innymi napoje, zdrowe
przekąski, zeszyty.

26 listopada w
Spale odbyła się
Halowa
Olimpiada w
ramach
programu
Lekkoatletyka
dla każdego.
Uczestnicy
rywalizowali w
wielu
konkurencjach
Zespół klas IV-
VI SP zwyciężył
w skoku w dal i
rzucie piłką, a w
sztafecie nasi
zawodnicy
zdobyli złoto.

W skład
zwycięskiej
drużyny weszli:
Gracjan
Kwieciński i
Aleksandra
Kielmas.Bardzo
dobre wyniki
uzyskali również
w biegu na 500
m. Paweł
Waszkowiak,
Kacper
Charyszyn oraz
Patryk
Misiewicz.
Gratulujemy!

E.P.

O.M.-J.

.
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Szlachetna Paczka
Konkurs

Bożonarodzeniowy

.

Jak co roku
nasza szkoła
przystąpiła do
akcji
SZLACHETNA
PACZKA. W
tym roku dla
rodziny, która
zostanie przez
nas
obdarowana,
potrzebujemy
oprócz
produktów
żywnościowych
i środków
czystości

odzież zimową,
pościel, ręczniki,
meble w dobrym
stanie. Bardzo
prosimy o
przynoszenie:
KLASY I- środki
czystości.
KLASY II -
żywność trwała.
KLASY III-VI -
zbierają
pieniądze na
zakup
pozostałych
rzeczy (po 5zł
od osoby

w klasie).
Prosimy, aby
zebrane
produkty
gromadzić w
swoich
gabinetach,
później zostaną
one
zgromadzone w
wyznaczonym
miejscu i będą
odpowiednio
zapakowane.

W naszej szkole odbywa się już XVI Konkurs
Bożonarodzeniowy. Uczestnicy mieli za zadanie
wykonać szopkę, witraż, stroik lub ozdoby
świąteczne. Cieszymy się, że również w tym roku
tak licznie wzięliście udział w tym konkursie. Prace
są przepiękne. Przypominamy, że laureaci
wewnętrznego konkursu szkolnego, będą
reprezentować naszą szkołę na szczeblu
powiatowym. Honorowy patronat nad konkursem
powiatowym sprawują: Ksiądz Dziekan Dekanatu
Zgorzelec, ks. Maciej Wesołowski i Burmistrz
Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz. Zapraszamy na
wystawę najpiękniejszych prac!

Prace zeszłoroczne

Spotkania
zespołu
redakcyjnego
odbywają się w
każdy wtorek
na długiej
przerwie (godz.
12.20) w gab.
31. Serdecznie
zapraszamy
wszystkich,
którzy chcieliby
włączyć się w
tworzenie
naszej gazetki.

Zakończyliśmy
akcję zbiórki
karmy dla
zwierząt ze
schroniska w
Dłużynie.
Zebraliśmy
bardzo dużo
karmy dla psów
i kotów, która
pomoże im
przetrwać długi
czas. Bardzo
dziękujemy za
wsparcie!

Skład redakcji:

Patrycja Maniora, kl. VI b
Filip Witkowski, kl. VI c
Ola Bohonos, kl. VI c
Zuzia Gałach, kl. IV c
Jagoda Sterkowicz, kl. IV c
Martyna Rakoczy, kl. IV c

opiekun: Ewa Przybyłowska

Skład samorządu szkolnego:

Kinga Mastalerz
Filip Witkowski
Luiza Pietrańczyk

.

.
.

E.P.
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Nadesłane do redakcji

Zima to czwarta z kolei, ostatnia pora roku. Zimą pada
śnieg i jest bardzo zimno. 
Grudzień to jeden z zimowych miesięcy. 6 grudnia są
Mikołajki - to dzień, w którym dzieci i dorośli dostają
prezenty. 24 grudnia jest wigilia. To czas, w którym
spotykamy się całymi rodzinami. Dzielimy się
opłatkiem, jemy uroczystą kolację. Po posiłku spod
przystrojonej choinki wyjmujemy prezenty. Dwa
kolejne dni po wigilii to Święta Bożego Narodzeni.
Ostatniego dnia grudnia obchodzimy Sylwestra.
Punktualnie o północy strzelamy petardy i pijemy
szampana. Wtedy rozpoczyna się Nowy Rok.

/Martyna Rakoczy, kl. IV c/

Już za oknem śnieżek prószy,
w domach świeci się choinka.
Czyżby to już zima była?
Tak! To zima się zaczyna!
A w Laponii już Mikołaj
szybko robi prezenciki.
Na wigilię trzeba zdążyć,
żeby dzieci uszczęśliwić!

/Sebastian Bogdaniec, kl. IV c/

Zima, sroga pora, sypnie śniegiem, gradem lub
deszczem,
lecz dzieci tę porę lubią, bo wszystkie mają dreszcze.

Wszyscy ją lubimy, bo możemy się bawić śniegiem,
jeździć na sankach i lepić bałwana, 
ale nawet mimo starań nigdy ie będzie taka sama.

Czasem będzie sroga, a czasem łagodna, 
lecz dzieci nigdy nie przestaną jej kochać.

/Zuzia Kosowicka, kl. IV c/

Musisz iść spać, 
aby rano wstać.
Rano prezenty będą czekały,
a dzwonki w saniach będą grały.
Przebierz się, umyj zęby,
zawołaj rodzinę i otwórz prezenty!

/Szymon Iwaniak, kl. IV c/

Bajka Bociany - dlaczego warto obejrzeć?

Bajka Bociany jest zarówno dla tych z poczuciem
humoru, jak i tych bez. Jest to film dla dzieci z tyloma
przygodami, że nie sposób ich zliczyć!Bajka ta
opowiada o tym, jak w życiu pewnego bociana zaszła
sytuacja, której nie do końca planował. Jest tam
przygoda z wilkami i z powrotem do domu... a zresztą,
zobaczcie sami! Mnie się ta bajka bardzo podobała, bo
jest po prostu zabawna.

/Milena Łazarewicz, kl. IVc/

Charlie i fabryka czekolady - dlaczego warto
przeczytać?

Według mnie, książka pt. Charlie i fabryka czekolady
jest bardzo ciekawa, zabawna i nieprawdopodobna.
Najbardziej podobało mi się to, kiedy Charlie, dziadek
Joe i pan Wonka wystrzelili z windą do nieba. Zbyt
dużo nie zdradzę, ale czytając, poznacie grubego
chłopaka, rozpieszczoną dziewczynkę, rekordzistkę w
żuciu gumy, telemaniaka, Charliego i ich rodziny oraz
pana Willego Wonkę. Charlie przeżyje niezwykłą
przygodę w największej fabryce czekolady, w której
wy również moglibyście uczestniczyć. 
Miłego czytania!
Książka dostępna w naszej bibliotece!

/Marta Cofta, kl. IV c/
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Wywiady

.

Wywiad z wicedyrektor naszej
szkoły i wieloletnią nauczycielką
historii, panią Marzenną Bartczak

Ola Bohonos: Dzień dobry.

Marzenna Bartczak: Dzień dobry.

O. B.: Jak się Pani podobało 60-
lecie naszej szkoły?

M.B.: 60-lecie bardzo mi się
podobało. Było to wspaniałe święto.

Nasza szkoła ma bardzo dużo
osiągnięć, mamy się czym

pochwalić. Właśnie w czasie tych
występów widać było prace was,
uczniów, ale także nauczycieli,

rodziców. Była to naprawdę
wspaniała uroczystość, wspaniale

przygotowana.

O.B.: Czy Pani zawsze chciała
zostać nauczycielką historii?

M.B.: Nie zawsze. Przez pierwsze
lata pracy w szkole uczyłam małe
dzieci, nauczania
wczesnoszkolnego. W trakcie tej
pracy ukończyłam 5-letnie studia
historyczne i myślę, że to był dobry
wybór. Zawsze bowiem lubiłam
historię, zawsze była mi bliska.

O.B.: Jak to się stało, że została
Pani wicedyrektorką w naszej
szkole?

M. B.:  Funkcja ta jest ściśle
związana z dyrektorem szkoły i to
właśnie dyrektor wybiera sobie
wicedyrektorów. To, że pani
dyrektor mi zaufała i powierzyła mi
tę funkcję, to jest dla mnie ogromny
zaszczyt.

O. B.:  Czy w dzieciństwie lubiła
Pani historię?

M.B.:  Tak, bardzo lubiłam historię.
Zawsze mnie fascynowała. Bardzo
lubiłam filmy historyczne, których
kiedyś w telewizji  było bardzo
dużo. Były to filmy dla dzieci,
młodzieży. Może nie było takich
wspaniałych efektów, jak skaczący
ninja (śmiech), ale jak na tamte
czasy te filmy były fascynujące,
pełne akcji.

 Może też dlatego tak często je
oglądałam, bo innych filmów za
bardzo nie było w telewizji.
 Historia zawsze mnie pociągała.
To jest coś, co jest z jednej strony
bardzo łatwe do przewidzenia, bo
mamy skutki i przyczyny i te same
przyczyny dają te same skutki. Z
drugiej strony fascynuje mnie to, jak
historia toczy się kołem -  ludzie
powtarzają te same błędy, niestety.

O.B.: Ile lat uczy Pani w naszej
szkole i czy od zawsze uczyła
Pani tylko w Trójce?

M.B Od samego początku.  Tu
zaczynałam, tu stawiałam pierwsze
kroki i przypuszczam, że tutaj też
zostanę pożegnana na emeryturę.
A uczę już bardzo długo, bo 30 lat.

O.B.: Bardzo dziękuję za
rozmowę.

.
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 Polecamy

                                          Wywiady

Wywiad z
panem
Marcinem
Pawlakiem,
nauczycielem
języka
angielskiego.

Ola Bohonos: 

Czy Pana
podróże do
Anglii
odbywały się
raczej z
powodów
turystycznych

czy
naukowych?

Marcin
Pawlak: 

Za każdym
razem
podróżowałem
do Anglii z
innych
powodów.
Zdarzały mi
się wyjazdy,
podczas
których
pracowałem,
wyjazdy,

w trakcie
których
odwiedzałem
swoich
znajomych i
moje ulubione,
w czasie
których
zwiedzałem
Zjednoczone
Królestwo. 

O.B.: Czy
podoba się
Panu praca w
szkole?

M. P:

Uwielbiam
pracować w
szkole.

O. B.:
Dlaczego
właśnie
angielski?

M. P.: Bo jest
to wyjątkowo
piękny i
interesujący
język.

O.B: Ile ma
Pan lat?

M. P: 36.

O. B: Jak
długo pracuje
Pan w naszej
szkole?

M. P.:
Niedługo minie
15 lat, odkąd
pracuję w
naszej szkole.

O. B.: Kim
chiał Pan
zostać, gdy
był Pan
małym

chłopcem? 

M. P.: Moja
rodzina ma
tradycje
wojskowe i od
zawsze
chciałem być
żołnierzem -
oficerem, ale
życie pisze
różne
scenariusze. 

O. B: Dziękuję
za rozmowę.

Książka pt.Dziennik cwaniaczka. Stara bieda jest najnowszą odsłoną
kultowej  serii Dziennik cwaniaczka autorstwa Jeffa Kinney'a.Książka
opowiada o przygodach Grega Hefleya, który jest czołowym
bohaterem  całego cyklu. Podczas czytania tej książki  na pewno się
wielokrotnie uśmiechniecie. Powieść tę bardzo szybko się czyta,
ponieważ na prawie każdej stronie jest  rysunek komiksowy. Dlatego
też czasami nasuwać się może pytanie: czy to jest dobra książka, czy
wyśmienity komiks. Dziennik cwaniaczka bardzo mi się podoba i
dlatego jestem szczęśliwym posiadaczem całej serii, a na nowe części
oczekuję z niecierpliwością.  Podczas lektury tej książki nie sposób się
nudzić.
Moja ocena to:celującą z plusem

/Filip Witkowski/

. .
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To jest pyszne!

Domowy budyń

Czas przygotowania: ok. 15-20 min.

Składniki:
1 l. mleka
4 łyżki mąki ziemniaczanej
4 łyżki cukru
1 łyżeczka masła

Przygotowanie:

1. Mąkę ziemniaczaną starannie rozrobić ze
szklanką mleka. Pozostałe mleko wlać do rondelka,
dodać cukier i masło. Zagotować mieszając. 

2. Do gorącego płynu wlać mieszaninę mąki z
mlekiem, gotować na małym ogniu, cały czas
mieszając.

3. Budyń przelać do schłodzonych zimną wodą
miseczek, lekko wystudzić. Budyń podawać  polany
sosem owocowym lub ze świeżymi owocami.

/Deser przygotowały Zuzia Gałach, Jagoda
Sterkowicz i Martyna Rakoczy/

.

Początek grudnia to najwyższa czas na pieczenie
pierniczków. Wycinanie kształtów, pieczenie, a
potem dekorowanie tych słodkich ciasteczek może
być dla was świetną okazją do wspólnej, rodzinnej
zabawy.

Pierniczki Lebkuchen

250 g mąki pszennej
85 g zmielonych migdałów
3 łyżeczki przyprawy do piernika 
1 łyżeczka zmielonego cynamonu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
200 ml płynnego miodu
85 g masła
pół szklanki (w sumie) drobno posiekanej
kandyzowanej skórki pomarańczowej i
cytrynowej

Suche składniki: mąkę, migdały, proszek, sodę,
przyprawy wymieszać w misce.
W garnuszku z grubym dnem umieścić masło i
miód, podgrzewać, mieszając, do roztopienia masła.
Zdjąć z palnika i lekko przestudzić (mieszanka ma
pozostać lekko ciepła).
Do suchych składników wlać ciepłą masę maślano -
miodową, dodać kandyzowane owoce i wymieszać
(można mikserem), by nie było grudek. Ciasto
powinno wyjść lepiące (nie dosypywać mąki).
Przykryć ściereczką i odstawić do całkowitego
wystudzenia (zgęstnieje).
Po tym czasie z ciasta robić kulki wielkości
niedużego orzecha włoskiego (powinno Wam wyjść
około 30 sztuk). Układać na blaszkach wyłożonych
papierem do pieczenia w dużych odległościach od
siebie (bardzo rosną). Każdą kulkę spłaszczyć
trochę łyżką (ponieważ ciasto bardzo się klei
najlepiej maczać ręce w wodzie i wtedy formować
kulki; również łyżka, którą je spłaszczamy powinna
być wilgotna).
Piec w temperaturze 180ºC przez 15 minut (nie
dłużej, bo będą zbyt kruche i twarde). Lebkuchen
wyciagnięte prosto z piekarnika będą bardzo
miękkie, należy poczekać 2 minuty, potem
przenieść je na kratkę do wystudzenia. Później ich
wierzch kruszeje, by zmięknąć znów na drugi dzień,
po pokryciu lukrem.

Przepis zaczerpnięty ze wspaniałego bloga z
wypiekami: mojewypieki.com
Polecamy!

.
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Poczytalnia

BRUNO
FERRERO,
DWA
WRÓBELKI

Dwa wróble
siedziały
zgodnie wśród
gałęzi wierzby.
Jeden
usadowił się na
czubku
drzewa, drugi
umieścił się
dużo niżej, w
zacisznym
rozwidleniu
gałązek.
Po pewnym
czasie
wróbelek
siedzący na
górze, chcąc
zawrzeć

znajomość z
drugim,
powiedział:
— Och, jakie
piękne są te
zielone liście!
Wróbelek z
dołu uznał to
za prowokację
i odparł sucho:
— Czy jesteś
ślepy? Nie
widzisz, że te
liście są białe?
Ten z góry
krzyknął
zdenerwowany:
— Sam jesteś
ślepy! Liście
są zielone!
Wróbel
siedzący na
dole uniósł
dziób i
stwierdził:

— Założę się o
pióra z mojego
ogona, że te
liście są białe.
A ty nic nie
rozumiesz.
Głupi jesteś! W
tym momencie
wróbelek z
góry poczuł, że
krew się w nim
gotuje i nie
namyślając się
długo, sfrunął
ku swemu
przeciwnikowi,
aby dać mu
nauczkę. Ten
zaś nawet nie
drgnął. Kiedy
tak dwa
wróbelki
siedziały
naprzeciwko

siebie, z
piórami
nastroszonymi
ze złości,
przed
rozpoczęciem
pojedynku
miały jeszcze
tyle rozsądku,
by spojrzeć w
górę.
Wróbelek,
który sfrunął
ze szczytu
wierzby,
zawołał ze
zdziwieniem:
— Och!
Zobacz, te
liście
naprawdę są
białe! I
powiedział do
swego

niedawnego
wroga:
— Polećmy
tam, gdzie
siedziałem
przedtem! Oba
wróble zgodnie
orzekły:
— Te liście są
zielone!

Nie osądzaj
nikogo, jeżeli
przedtem nie
maszerowałeś
przez godzinę
w jego butach.

Maria Konopnicka, Ślizgawka

 Równo, równo, jak po stole,
 Na łyżewkach w dal... 
Choć wyskoczy guz na czole, 
Nie będzie mi żal! 
Guza nabić - strach nieduży, 
Nie stanie, się nic; 
A gdy chłopiec zawsze tchórzy, 
Powiedzą, że fryc! 
Jak powiedzą, tak powiedzą, 
Pójdzie nazwa w świat;
 Niech za piecem tchórze siedzą, 
A ja jestem chwat!

chwat: człowiek odważny, dzielny

Ks. J. Twardowski, Dlaczego jest święto Bożego
Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

. .
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