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ZIMA

 

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z ZIMĄ
*Księga rekordów Guinnessa podaje, że
największy płatek śniegu, jaki
kiedykolwiek zaszczycił nas swoją
obecnością ,spadł 28 stycznia  1887
roku w Fort Keogh w Montanie.
Rekordzista miał 38 centymetrów
szerokości i 20 centymetrów grubości,
co „ trochę” odróżnia go od tych, do
których się przyzwyczailiśmy
*Niemal 35 metrów wysokości – tyle
miał największy bałwan, jakiego dotąd
ulepiono. Gigantyczna konstrukcja
stanęła w lutym 1999 roku w Maine, tym
samym pozbawiając wymiarowego
pierwszeństwa innego śnieżnego
potwora – bałwana z Japonii, który
osiągnął,, zaledwie” niecałe 30 metrów
wzrostu.
*Oczy reniferów zmieniają kolor ze
złotego latem na niebieski zimą, aby
umożliwić im lepsze widzenie w
ciemności.
*Przy -40 stopniach Celsjusza, para z
oddechu może nawet zamarznąć.
*Najniższą temperaturę zanotowano w
stacji Vostok na Antarktydzie.21 lipca
1983r. było tam 98,2 stopni Celsjusza.
(Wiktoria B.,V b)

 W tym numerze  m.in.:
- Z ŻYCIA "TRÓJECZKI",
- NADESŁANE DO REDAKCJI,
- TO I OWO,
- "COŚ" DO ZJEDZENIA I "COŚ" DO ZROBIENIA,
- UCZNIOWIE POLECAJĄ,
- ZIMOWA KRZYŻÓWKA.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Zima
W kożuchu białym, aż do samej ziemi
przychodzi do nas zaraz po jesieni. 
Dostojna to pani w białych rękawiczkach maluje wypieki
dzieciom na policzkach.
Z kieszeni wyciąga śniegu płatki białe i oprósza nimi wioski,
miasta całe. 
Pięknie świat wygląda w biel przez nią ubrany, dzieci z tego
śniegu ulepią bałwany.
  Obrazy maluje piękna pani zima, jak tylko się ściemnia, to ona
zaczyna. 
Pędzelek wyciąga i w mrozie go moczy, od szyby do szyby      
z pędzlem dumnie kroczy.
A kiedy rano oczy otworzymy, nadzwyczajne dzieła zimy
zobaczymy.
(Wiktoria B.,Vb)
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Z ŻYCIA "TRÓJECZKI"

   29.11.2018r.w naszej szkole odbył się Szkolny
Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym
wzięli udział soliści oraz duety z klas 6.,7.,8. i 3.
gimnazjum.W przesłuchaniach konkursowych wzięło
udział 13 uczniów. Każdy wykonawca prezentował
jeden utwór o treści patriotycznej.Nagrodzono 4
uczniów.
 Uczestnikom gratulujemy umiejętności wokalnych!

.

.

Uroczystość jasełek od wielu lat wpisana jest do
kalendarza uroczystości organizowanych w naszej
szkole. Wprowadzając całą społeczność uczniowską
w świąteczny nastrój, 21 grudnia 2018r. uczniowie
klasy III a, II a, pod opieką p. Agnieszki Sułkowskiej,
zaprezentowali swoje umiejętności wokalno –
recytatorskie w inscenizacji pt. „Ziarenko czułości”.

.
To już ósmy raz społeczność naszej szkoły
zaangażowała się w akcję Szlachetna Paczka. Jak co
roku uczniowie i ich rodzice nie zawiedli. Dzięki Wam
prezenty w dniu dzisiejszym odjechały do wybranej
rodziny. Bardzo dziękujemy za wsparcie tak pięknej
akcji.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to akcja, która absolutnie
porywa serca wszystkich. Również
nasi uczniowie postanowili
wesprzeć fundację finansowo oraz 
jako wolontariusze - zbierając
pieniądze .

Święty Mikołaj i w tym roku nie zawiódł naszych
uczniów i 6 grudnia dotarł z wizytą do wszystkich
grzecznych dzieci z workiem upominków.

.

.

.
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NADESŁANE DO REDAKCJI

       

Niezwykłe święta

  Pewnego razu, w  grudniowy poranek, w małej wiosce donośnie zapiał kogut. Gdy tylko zapiał, chłopiec    o
imieniu Janek od razu zbiegł na dół po schodach. Był 24 grudnia, czyli Wigilia. W końcu! Po tylu dniach
nieprzerwanej pracy mógł wreszcie odpocząć, ale co najważniejsze: otworzyć prezenty!
Jednak zamiast otwierać je od razu, czekał, aż rodzice się obudzą (oraz jego młodsza siostra), bowiem w jego
rodzinie tradycją było to, że wymieniali się prezentami nawzajem. Po godzinie Janek usłyszał jakiś hałas. Ktoś
chyba się obudził, pomyślał chłopiec i szybko pobiegł po schodach. Rzeczywiście,okazało się,że rodzice
również nie śpią i też cieszą się z Wigilii.

  – Cześć Janku! – zawołał wesoło tata.
  – Wesołych świąt! – dodała mama.
  – Wesołych! – odkrzyknął Jaś i urwał w pół zdania, bo biegł na skręcenie karku po prezenty.  Pod choinką
jednak nie zobaczył pakunków, tylko...

  
  Otóż nasz mały Janek, który tak spieszył  po prezenty, stanął jak wryty. Pod choinką zobaczył Mikołaja
(Świętego, daję słowo!), który jakby nigdy nic jadł czekoladowe ciasteczko i podłożył pod choinkę kolejny
pięknie zapakowany upominek.
  – Chyba się trochę spóźniłem – burknął nieśmiało.
  – To on istnieje naprawdę?! – krzyknął zadziwiony Jasiek i nie mogąc oderwać wzroku od Świętego Mikołaja,
popatrzył przez okno.
  – I ma też sanie?! – krzyknął głośniej zupełnie osłupiały.
  Przez okno do dużego pokoju wjechały  długie sanie jegomościa w czerwonym stroju z  Rudolfem na czele.
  – Dlaczego Rudolf jest zawsze na czele? – narzekał jeden z reniferów.

  Lecz nikt już ich nie słuchał, ponieważ wszyscy byli zajęci otwieraniem prezentów od Mikołaja.
  – Łał! Nowy model lego! – krzyknął Janek i zabłysnęły mu oczy.
  Nagle ktoś zapukał do drzwi. ....Kto to mógł być? Nikt tego nie wiedział.... Mama otworzyła drzwi, a w progu
stał...
                 cdn.

(Szymon,kl.Vb)
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UCZNIOWIE POLECAJĄ

Seria książek „Zezia i Giler”
opowiada o przygodach
jedenastoletniej dziewczynki
żyjącej w małej kamienicy w
Warszawie. Mieszka ona z
siedmioletnim bratem Gilerem,
któremu rodzice poświęcają
najwięcej uwagi, ponieważ jest
alergikiem podatnym na wiele
chorób. Mieszka również z mamą,
która pracuje w banku i tatą,który
jest stolarzem. Ta książka może
zainteresować czytelników w
każdym wieku, nie tylko tych
najmłodszych. Bardzo polecam tę
książkę i zachęcam wszystkich do
przeczytania. 
(Wiktoria W.,Vb)

„Grinch”
  Film „Grinch” został stworzony przez Universal
Studios Entertainment, czyli twórców filmów takich jak:
,,Zegar Czarnoksiężnika” ,  ,,Shrek” czy ,,Sekretne
życie zwierzaków domowych”. Jest on kontynuacją
poprzedniej części ,,Grinch: Świąt nie będzie”.
Opowiada  o zielonym stworku, który nienawidzi
gwiazdki. Pewnego dnia postanawia  wyruszyć w
miasto razem ze swoim psem Maxem. Tam spotyka
dziewczynkę - Cindy Lou, która przez przypadek na
niego wpadła. Główny bohater postanowił 'ukraść'
innym święta poprzez wcielenie się w Świętego
Mikołaja, kradzież prezentów i ozdób świątecznych.
Przyłapany na gorącym uczynku Grinch zaczyna
żałować tego, co zrobił i przyznaje się do winy. Warto
obejrzeć! Polecam dorosłym i dzieciom!
(Ola,Vb)

.

.

Świdnica.24

Biblioteka małego człowieka

https://www.google.pl/search?q=Universal+Studios+Entertainment&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqMqgsNDFJUeLUz9U3MDQrKTfWUsgot9JPzs_JSU0uyczP00_LzMkttkrJLC4pykwqLckvAgChbg_ZPgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw4-3Ap4HfAhXRpIsKHe_NAI4QmxMoATAkegQIARAS&biw=1600&bih=745
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"COŚ" DO ZJEDZENIA I "COŚ" DO ZROBIENIA

Przepis na pierniczki
  Szukasz przepisu na pierniczki - dobrze trafiłeś! 
Zobacz, jakie składniki są ci potrzebne i ile czasu
poświęcisz na przygotowanie tego przysmaku.
SKŁADNIKI :
•  2 szklanki mąki pszennej
•  2 łyżki miodu
•  3/4 szklanki cukru
•  1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
•  10 g (1/2 torebki) przyprawy piernikowej (najlepiej
gotowej lub DOMOWEJ)
•  1 łyżka masła
•  1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do
posmarowania)
•  około 1/3 szklanki ciepłego mleka
PRZYGOTOWANIE
•  Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem).
•  Ciągle siekając, dodawać kolejno: cukier, sodę      
i przyprawy, a następnie masło  i jedno jajko.
•  Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka,
zagniatać ręką ciasto, aż będzie średnio twarde       
i gęste, przypominające ciasto kruche (można nie
wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać
ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
•  Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto
na placek o grubości max. 1/2 cm.
•  Foremkami wykrajać pierniczki. Smarować
roztrzepanym jajkiem i układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach około 2 cm od
siebie.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra     
i dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 15 minut, w
zależności od grubości.
(Kornelia,Vb)

.

Przepis na bałwanka
Składniki:
-dwie skarpetki :biała i czerwona.
-wstążka
-nitka
-czarny marker
-ryż
Wykonanie:
Do skarpetki wsyp ryż i zawiąż tak, aby nic się nie
wysypało.
W miejscu, gdzie bałwan ma mieć szal, zawiąż
nitkę, a na niej wstążkę. Czarnym markerem
narysuj oczy i uśmiech. 
Z kolorowej skarpetki wytnij czapkę i załóż ją
bałwanowi.
 
  GOTOWE!!!
  ( Olivia , V b)

Tapetus.pl
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To i owo

"Ekspresowy" wywiad z
panią Henryką Janiak-
szkolną pielęgniarką
1.  Czy praca z dziećmi jest trudna?
Uważam,że jest trudna, ponieważ dzieci często są
niegrzeczne i nie chcą się słuchać.
2.  Wiedziała pani od początku, że będzie
pracować w szkole czy miała zamiar pracować w
szpitalu lub przychodni?
Raczej miałam zamiar pracować w szpitalu , ale
wyszło jak wyszło i pracuję w szkole.
3.Czy lubi pani swój zawód?
Tak,jednak jak wspomniałam praca z dziećmi jest
trudna, bowiem nigdy nie wiadomo, co się może
wydarzyć.
4.  Jak lubi pani spędzać wolny czas?
 Bardzo lubię chodzić po górach.
5.  Czy zdarzyła się pani sytuacja podczas pracy
w szkole, która utkwiła pani w pamięci?
Tak, była taka sytuacja, kiedy pewien chłopiec
rozerwał sobie mięsień.
Dziękujemy za wywiad.
(Wiktoria, Amelia, Kornelia ,klasa 5 b)

Nietypowe zawody
1. Wiecie, że istnieje taki zawód jak profesjonalny
przytulacz? Jak sama nazwa wskazuje taka osoba
zajmuje się przytulaniem klienta. Taki przytulacz
może zarobić od 240 do 320 złotych za godzinę!
2. Drugim nietypowym zawodem jest tester łóżek.
Taką osobę najczęściej zatrudniają hotele lub
producenci materaców czy poduszek.  Osobie na
takim stanowisku płaci się za spanie! Czy nie jest to
wymarzony zawód?

3. Ostatnim dziwnym zawodem jest tester karmy
dla zwierząt. Wiem, że to brzmi dziwnie ,ale
naprawdę taki tester istnieje. W końcu zwierzęta to
nasi najlepsi przyjaciele, więc człowiek musi
upewnić się ,że dostają smaczne posiłki.
(Amelka,V b)

Nasza redakcja:
Wiktoria Białokoz 
Wiktoria Wojtukiewicz
Szymon Kietla
Kornelia Mazur
Amelia Pacholarz
Olivia Nirnberg
Amelia Strzałkowska
Aleksandra Krzywonos
Opiekun:Jolanta Fleszar
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