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Hu! Hu! Ha! Nasza zima
zła!

                                                                        Koszt: 2 zł.
                                                                        

Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego

Rozstrzygnięty
został konkurs na
najlepszą pracę
plastyczną pt.
"Moje wymarzone
ferie". Bardzo
dziękujemy za
zaangażowanie.

Otrzymaliśmy wiele
prac i trudno było
wyłonić zwycięzcę.
Zwycięskie prace
należą do Zuzi
Gałach z kl. IV c
(kategoria kl. IV-VI)
i Bartka Maka z

kl. III c (w kategorii
klas I-III). Ich prace
możecie zobaczyć
na str. nr 5.

Wywiad

W tym numerze "Tójwywiadu" możecie przeczytać wywiad z
panem Adrianem Cieślikiem - nauczycielem wychowania
fizycznego. Pan Adrian pracuje w naszej szkole dopiero od
września. Wywiad z nim to doskonała okazja do tego, aby go
nieco lepiej poznać. Zajrzyjcie na stronę nr 6.

                     W tym numerze między innymi:

jak spędzić ferie, by było przyjemnie, ale i bezpiecznie
przepis na wystrzałowe placki jabłkowe
kilka słów o karnawale
kolorowanka dla młodszych czytelników
krzyżówka

My się zimy nie boimy tym bardziej, że już
za parę dni czekają nas upragnione i długo
wyczekiwane ferie zimowe. Trochę się
naczekaliśmy, przerwę zimową
rozpoczynamy, wraz z kilkoma innymi
województwami, jako ostatni. 
Życzymy Wam udanego, aktywnego
odpoczynku!

.
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Dzieje się

    Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Sztafety

31.01.2017 r. w Szkole Podstawowej Tęcza odbył się
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa DPFA.
Wzięły w nim udział zgorzeleckie szkoły podstawowe.
Nasi wspaniali zawodnicy powrócili z turnieju z
pucharem za zajęcie I miejsca! Serdecznie
gratulujemy. A oto skład zwycięskiej drużyny: Bartosz
Suski, Julian Adamowicz, Kamil Żbikowski, Krystian
Wróblewski, Konrad Tymiński, Piotr Przybysz, Hubert
Grzeszczyszyn, Mateusz Polowy, Kacper Charyszyn i
Kacper Mariański. Tytuł najlepszego bramkarza
turnieju zdobył Krystian Wróblewski.

.

14.12.2016 r. w MDK w Zgorzelcu
odbył się IX Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej. Z naszej szkoły w
kategorii klas V trzecie miejsce
zajęły Julia Mendrykowska i
Martyna Walas, w kategorii klas VI
pierwsze miejsce zajęła Jagoda
Kowalska oraz trzecie miejsce
zajęły Patrycja Maniora i Roksana
Dolińska.
 Serdecznie gratulujemy!

.

Trójka pomaga

Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy
zaangażowali się w akcję Szlachetna Paczka oraz w
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki Wam na
niejednej twarzy zagościł uśmiech! Dziękujemy!!!

WOŚP

Nasi uczniowie
osiągnęli
również sukces
na
Mistrzostwach
Powiatu w
Sztafetach
Pływackich,
które odbyły się
7.12.2016 r. W
zawodach brały
udział SP nr 2 i
SP nr 5 ze
Zgorzelca oraz
SP nr 3 z
Bogatyni.

Pływacy z
naszej szkoły
zdobyli III
miejsce,
zarówno
sztafecie
dziewcząt, jak i
chłopców.
Wielkie
gratulacje!

.

.

mażoretki



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 3 02/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Trójwywiad

.

Ferie 2017

W dniach 13-26.02. uczniowie z naszego województwa
mają ferie zimowe. Oto podstawowe zasady
bezpieczeństwa, których powinniśmy przestrzegać
podczas zimowego wypoczynku:

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz
zbiorników wodnych; 
W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość
między sankami; 
Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z
kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz
drugiej osoby; 
Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach,
nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w
miejscach niedozwolonych.
Bądźmy widoczni na drodze.
Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na
dworze.
W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu,
dbajmy o aktywność fizyczną.

O karnawale słów kilka...

Karnawał to okres balów oraz
zabaw między Nowym Rokiem a
pierwszym dniem Wielkiego Postu.
Nazwa pochodzi od łacińskiego
słowa carne vale, czyli żegnaj
mięso. Oznacza pożegnanie się z
mięsnymi potrawami przed
zbliżającym się czasem Wielkiego
Postu. 
Zwyczaje karnawałowe:

przebieranie się w różne
postacie (w dawnych czasach
chłopcy przebierali się głównie
za zwierzęta);
tańce, dawniej na wsiach
wokół ogniska;
wędrówki przebierańców po
domach: grupki
poprzebieranych chłopców
chodziły od domu do domu
żądając wykupu. Jeśli go nie
otrzymali, porywali gospodarza
i trzymali go tak długo, dopóki
nie wykupił się w karczmie.

W dzisiejszych czasach najbardziej
widowiskowy karnawał odbywa się
w Brazylii, w Rio de Jeneiro.
Zabawa trwa 5 dni i nocy, kończy
się w Środę Popielcową. Co roku
przybywa do Rio około pół miliona
turystów z całego świata.

              
Skład redakcji:

Zuzia Gałach
Jagoda Sterkowicz
Martyna Rakoczy
Patrycja Maniora

Opiekun: Ewa Przybyłowska

.
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Wywiad z panem Adrianem Cieślikiem

Nadesłane do redakcji

Rozmawiają Zuzia Gałach i Martyna Rakoczy.

Zuzia: Czy podoba się Panu w naszej szkole?

A.C.: Bardzo mi się podoba, jest to najlepsza szkoła, w jakiej do tej pory
uczyłem.

Martyna: Czy pracuje Pan w innych szkołach? Jeśli tak, to w jakich?

A.C.: Nie pracuję w innych szkołach, to jest jedyna szkoła, w której uczę.

Z.: Ile Pan ma lat?

A.C.: Mam 34 lata.

M.: Czy chciałby Pan mieć własną klasę?

A.C.: Tak, jest to moje marzenie.

Z.: Czy zawsze chciał Pan uczyć wychowania fizycznego?

A.C.: Nie zawsze, ale uważam, że mój wybór jest 

trafiony. Bardzo lubię swoją pracę.

M.: Jaki sport jest Panu
szczególnie bliski?

A.C.: Siatkówka i piłka nożna.

Z.: Gdyby nie był Pan wuefistą, to
kim chciałby Pan zostać?

A.C.: Myślę, że zostałbym
dziennikarzem sportowym lub
komentatorem.

.Z. i M.: Dziękujemy za rozmowę.

.

            NADESŁANE DO REDAKCJI

Zimo, zimo, gdzie ty jesteś?
Szukam, szukam i cię nie ma!
Nagle widzę! Już nadchodzi!
Śnieżek biały sypie z nieba!

Płatki powoli pokrywają powierzchnię ziemi białym
puchem,
W oddali słychać, jak dzwonią dzwonki sań.
To kulig! Ciągnie sanki z wesołymi dziećmi!

Zima to piękna pora roku.
Zimna, biała, mroźna i wietrzna.
Jak smutno by było bez niej na świecie.
                                    /Klaudia Nawrocka, kl. IV b/

JULIAN TUWIM, "MRÓZ"

W ostry mróz chłopek wiózł
Z lasu chrust na wozie,
Skrzypi coś, oś nie oś,
Trzaska chrust na mrozie.
Tężał mróz, wicher rósł,
Pędząc jak w sto koni,
Trzeszczy wóz, trzeszczy mróz,
Chłop zębami dzwoni.
Szkapa: brr! Chłop jej: prr! -
A podwozie zgrzyta,
Gwiżdże wiatr, śwista bat,
Stukają kopyta.
Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk,
Hałas jak w fabryce!
Mniejszy mróz, lżejszy wóz
Przy takiej muzyce.

.
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    Przepis na wystrzałowe placki z jabłkami

:
                              SKŁADNIKI:

2 szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
1/4 szklanki cukru
2 jajka
1 szklanka mleka
szczypta soli
3 jabłka obrane i pokrojone w grubsze plastry
olej do smażenia
cukier puder do posypania

                 Warto przeczytać

Dziś polecamy książkę pt. Koszmarny Karolek F.
Simon. Jest to pozycja, która na pewno cię
zainteresuje. Opowiada o bardzo niegrzecznym
chłopcu robiącym na złość innym i o jego
młodszym, bardzo grzecznym bracie. Rodzeństwo
bardzo ze sobą rywalizuje. 
Książka jest zabawna, żartobliwa, a to tylko jedna z
wielu części! Cała seria dostępna w naszej szkolnej
bibliotece.

               Warto pójść do kina

Film Balerina opowiada o 11-letniej Felicji, która
marzy o tym, by zostać baletnicą. Razem z
najlepszym przyjacielem Wiktorem ucieka z
sierocińca do Paryża po to, aby ćwiczyć w
tamtejszej szkole baletu. Dzięki swemu talentowi
trafia pod skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame
Odetty, która staje się dla naszej bohaterki
nauczycielką i najlepszą przyjaciółką. Wielkie plany
małej Felicji może pokrzyżować jej rywalka –
podstępna Camille i jej matka. Na szczęście Felicja
zawsze może polegać na Wiktorze i Madame
Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić w siebie.

.

Pamiętajcie, że 14 lutego obchodzimy Walentynki,
czyli coroczne święto zakochanych. Nazwa
pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie
jest obchodzone tego dnia. W tym dniu
obdarowujemy ukochane osoby prezentami. Nie
zapomnijcie o tych, których kochacie!

                                 
                                  WYKONANIE:

Wszystkie składniki na ciasto dać do miski i łyżką
lub mikserem rozmieszać.
 Do ciasta dodać pokrojone w plastry jabłka,
delikatnie zamieszać.
Placuszki smażyć na dużej ilości oleju i na małym
ogniu, żeby się nie przypalały.
Po usmażeniu najlepiej przełożyć na papierowy
ręcznik, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu.
 Posypać cukrem pudrem i podawać najlepiej
jeszcze ciepłe.

                                                       Smacznego!

.
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                              OGŁOSZENIE

W tym roku szkolnym kontynuujemy akcję zbierania
plastikowych nakrętek. Pomogą one w pokryciu
kosztów drogiego leczenia i rehabilitacji osoby
potrzebującej. 

Nakrętki można wrzucać do kartonu wystawionego
na pierwszym piętrze.

Doszły nas słuchy, że naszym młodszym uczniom
(klasy I-III) bardzo podoba się nasza gazetka.
Dziękujemy za każdy zakupiony przez was numer
"Trójwywiadu". Dziś specjalnie dla was
kolorowanka, której autorką jest Julia Klecka z kl.  
 IV b.  

                              
                                NA WESOŁO

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

IV b

Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się w
każdy wtorek na długiej przerwie (12.20) w
gabinecie 31. Zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby włączyć się w tworzenia naszej gazetki. 

Julia Klecka
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