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                                 WIOSNA

„ Już nie będzie zimnej zimy" 

Wiosna już się zbliża, i zimie ubliża.
W kącie stoi  marzanna - jaka piękna jest
z niej panna!
Z kolorowej polany, pozbieramy tulipany.
Zając przyjdzie z prezentami, wkoło
zacznie tańczyć z nami
W kuchni stoją już pisanki, mama robi
kokosanki, do piwnicy schowam sanki,
wyjmę rower, i skakanki.
Trampolina mi posłuży, zrobię z piasku
zamek duży .
Koleżanki do mnie krzyczą:
- Chodź już na dwór, z psem, ze smyczą!
No to kończę, idę z nimi,
Już nie będzie zimnej zimy! 

  Wiktoria Wojtukiewicz, kl. 5 b

m

W tym numerze m.in.:
*Z ŻYCIA TRÓJECZKI,
*UCZNIOWIE POLECAJĄ,
*CIEKAWE MIEJSCA,
*WYWIAD Z P.ERNESTYNĄ
ADAMOWICZ,
*WIOSENNE OPOWIADANIE
ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 

S

 Serdecznie zapraszamy  na festyn rodzinny, który odbędzie się
25.05.19r. w naszej szkole.Zaczynamy o 11.00.Do zobaczenia!
 
 
 
 

 

..

.
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

   25 lutego w naszej szkole odbył
się koncert muzyki flamenco. W
sali gimnastycznej, tuż po
godzinie 8. zebrali się uczniowie,
by wysłuchać utworów artystów z
Łodzi. Występ zakończył się
wielkimi brawami.

Z miłości do poezji” - to hasło
tegorocznej edycji konkursu
recytatorskiego, który odbył się 
8.03.19 r. w naszej szkole.
Wzięło w nim udział 30 uczniów,
którzy przepięknie wygłosili
przygotowane utwory. 
Uczestnicy zostali ocenieni w
dwóch kategoriach wiekowych:
klas 4-6 oraz klas 7-8. Najlepsi, 
reprezentowali naszą szkołę w
eliminacjach miejskich. 
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!!!

SP3

15 marca 2019 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 
w Zgorzelcu odbył się II
Powiatowy Konkurs Historyczny
ph. Początki Państwa Polskiego.
Do konkursu przystąpiło 8 szkół z
powiatu zgorzeleckiego. 
Drużyna z naszej szkoły w
składzie: Kacper Strózik oraz
Szymon Kietla zajęła I miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!

..
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

  
   12.03.2019 r. w Szkole
Podstawowej „Tęcza”odbył się 
Turniej Halowej Piłki Nożnej.
Drużyna naszych chłopców
zajęła 2. miejsce. Ponadto
najlepszym bramkarzem turnieju
został wybrany uczeń naszej
szkoły- Kacper Strózik.
Gratulujemy!!!

  
  20 marca w Szkole
Podstawowej nr 5 odbył się
kolejny etap (rejonowy) XV
Regionalnego Konkursu
Przyrodniczo - Krajoznawczego
"Bądźmy przyjaciółmi przyrody".
Do finału (25.04.2019r)
zakwalifikowały się dwie nasze
uczennice - Lena Rudnicka,
zajmując II miejsce i Julia
Nowicka IV miejsce.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY
DALSZYCH 
SUKCESÓW.

"Są takie wydarzenia, które - przeżyte wspólnie - muszą się zakończyć przyjaźnią...''
1 marca odbył się szkolny konkurs czytelniczy przygotowany przez p. B. Kozarek . 
Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie wśród uczniów literatury ciekawej  , a jednocześnie
pokazującej wartości, m.in.: przyjaźń, odpowiedzialność, odwagę oraz wytrwałość w dążeniu do celu.
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia stopnia znajomości przygód Harry'ego, odpowiadając na 25 pytań.
Udział wzięło 21 osób. Najlepsi to:
Zuzanna Gałach z klasy VI c - I miejsce
Aurelia Łuczyszyn z klasy VII a - II miejsce
Filip Przygodzki z klasy V b - II miejsce
Martyna Wochniak z klasy VIII c - III miejsce
Zwycięzcy nagrodzeni zostali przez dyrektora szkoły, panią Dorotę Wilczyńską - Woś, upominkami.
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    Minęły już trzy miesiące od zdarzenia z Mikołajem.  W drzwiach stanął wujek Janka, Grzesiu. Oczywiście
zdziwił się na widok Świętego, lecz ten tylko odrzekł „Ho, ho, ho!” i zasiedli do stołu, czekając na innych.
Ale przejdźmy do rzeczy. Jak już mówiłem (a raczej pisałem), minęły trzy miesiące. Pierwiosnki i przebiśniegi
rozkwitały, bociany klekotały coraz głośniej, a dziesięcioletni Janek (w grudniu miał urodziny) nie mógł wstać,
ponieważ oczy mu się jeszcze kleiły, a czas leciał…
-Janku, wstawaj!
-No dobrze, już dobrze…
Popatrzył na swój zegarek. „Kurczę, za pięć ósma!”-pomyślał sobie. Jak błyskawica zbiegł na śniadanie. W
okamgnieniu  zmiótł z talerza swoja kanapkę, ubrał się i pobiegł do szkoły.
W trzy minuty był już przy bramie podstawówki, lecz… brama była zamknięta…
-„Z powodu przerwy świątecznej szkoła zamknięta do 14.04.19…”
-Ty też się pomyliłeś, co?
To był Michał, najlepszy kolega Janka.
-Tak. A ty?
-Ja też się pomyliłem…
Lecz zanim powiedział następne słowo, Jan już biegł do domu. Wpadł z impetem do przedpokoju (drzwi
zamknęły się same!) i zawołał:
-Mamo!
-Janek?
-Dziś Wielkanoc!
-Słucham? Czy dziś NAPRAWDĘ jest Wielkanoc?!
-Tak, mamo! TAK!
-Synku, naprawdę, przepraszam…
Mama weszła do przedpokoju.
-Mam słabą pamięć, dobrze o tym wiesz… Proszę, nie gniewaj się…
-Tak, mamo, wiem. I nie gniewam się.
-Muszę się pospieszyć, bo jak goście to zobaczą…
Przy tym słowie mama pokazała na bałagan, a potem roześmiała się i Janek też.
-Mamo…
-Tak, synku?
-Mogę ci pomóc?
-Oczywiście!
I zajęli się przygotowaniami do świąt.

Szymon Kietla,Vb

NADESŁANE DO REDAKCJI

                  " WIOSENNE OPOWIADANIE"
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 WIELKANOCNE TO I OWO

Tradycje wielkanocne w różnych
regionach Polski
Pogrzeb żuru i śledzia oraz przywołówki, czyli zwyczaje
wielkanocne na Kujawach
Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia to dawny, ludowy zwyczaj
wielkanocny, który obchodzono głównie na Kujawach. Kiedyś ludzie
bardzo rygorystycznie podchodzili do przestrzegania postu. Na liście
produktów zakazanych nie znajdowało się jedynie mięso, ale również
nabiał i cukier! Jadłospis ograniczał się najczęściej do postnego żuru
i śledzia właśnie.
 Krakowskie zwyczaje i tradycje
Pucheroki to tajemniczo brzmiący zwyczaj wielkanocny, który do dnia
dzisiejszego obchodzony jest w Krakowie i w jego okolicach w czasie
Niedzieli Palmowej. Dlaczego „pucheroki”? Nazwa ta wywodzi się
od łacińskiego słówka „puer”, czyli „chłopiec”, a zwyczaj odnosi się
do dawnych kwest krakowskich żaków. Żacy wygłaszali w kościołach
żartobliwe oracje i komiczne rymowanki. Z uwagi na niewybredne żarty
chłopców, zakazano ich wystąpień w miejskim kościele, ale wtedy żacy
przenieśli się na podkrakowskie wsie. Zwyczaj pucheroków
zobaczymy już tylko w niektórych miejscach: w Bibicach,
Zielonkach, Tomaszowicach i Trojanowicach.
  Wielkanoc na Kaszubach
Obecnie wiele tradycji związanych z obchodzeniem Świąt
Wielkanocnych pozostaje już tylko we wspomnieniach. Szkoda, bo były
ciekawe i podkreślały wyjątkowość tego regionu. Dawniej w Niedzielę
Palmową święcono skromne bazie, które następnie wtykano do
obrazów lub przechowywano w gospodarstwach, gdyż miały je chronić.
Co ważne, podczas powrotu z palemkami z kościoła, żaden „kotek” nie
mógł upaść na ziemię. Dzisiaj palmy wyglądają bardziej efektownie,
bogato i kolorowo, rzadziej też przypisuje im się magiczną moc. Dla
kobiet bardzo szczególnym dniem była natomiast Wielka Sobota -
popularny był przesąd, że jeśli w nocy lub o poranku przemyje się twarz
wodą ze strumienia lub rzeki, taki zabieg zapewni młody i promienny
wygląd skóry. Ponadto wierzono, że w tym szczególnym dniu woda ma
uzdrawiającą moc. 
Aleksandra Krzywonos,kl.Vb

Przepis na
zajączka
Składniki:
-szara lub biała skarpetka
-ryż
-nitka
-wstążka
-czarny marker
Sposób przygotowania:
Do skarpetki wsyp ryż i zawiąż na
supeł. Z pozostałości  wytnij coś
na kształt zajęczych uszu.
W miejscu, gdzie zajączek ma
mieć szal, zawiąż mocno nitkę, a
na niej wstążkę.
Czarnym markerem namaluj oczy
i buźkę przypominającą  x.
  Olivia Nirnerg, Vb

tipy.interia.pl .
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UCZNIOWIE POLECAJĄ

   

"MIA I BIAŁY LEW"
 
   Polecam francuski film przygodowy- „MIA I BIAŁY
LEW”. Jest to opowieść o dziewczynce, która wraz z
matką, ojcem i młodszym bratem przeprowadza się
z Londynu do Afryki. Tutaj rodzina ma zarządzać
farmą wielkich kotów. To właśnie w tym miejscu
rodzi się niezwykły biały lew. Charlie – bo tak zostaje
nazwany nowy mieszkaniec afrykańskiego
gospodarstwa, zaprzyjaźnia się z Mią. Para szybko
staje się nierozłączna. Lew jednak dorasta i zaczyna
być niebezpieczny dla ludzi. Ojciec, dbając o
bezpieczeństwo córki, postanawia sprzedać
drapieżnika. Mia nie może się z tym pogodzić.
Wkrótce odkrywa ponurą tajemnicę swojej rodziny.
Okazuje się, że wszystkie lwy na
farmie są w wielkim niebezpieczeństwie….
Koniecznie zobaczcie sami, co się wydarzyło...
Wiktoria Białokoz,Vb

x

  

      ,,MONOPOLY ULTRA BANKING”

    
   Gra ,,Monopoly Ultra Banking” jest bardzo
popularna wśród dzieci i młodzieży. Są różne
odsłony, np. Monopoly Harry Potter, Monopoly
Polska czy właśnie Monopoly Ultra Banking.
  Główne zasady: w tej wersji gry zamiast pieniędzmi
płaci się kartą. Każdy z graczy na start dostaje
1500$. Gdy  uczestnik zdecyduje się kupić dane
pole, musi wbić do terminala kwotę pola. Ten
natychmiastowo zabierze daną sumę z twojej karty i
zapamięta ,że to ty kupiłeś to pole.
  Gra jest,bardzo "wciągająca", ponieważ można
szybko przygotować się do rozgrywki i miło spędzić
czas z przyjaciółmi lub rodziną. Polecam!!!

Aleksandra Krzywonos,Vb

.

.

.
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Nasza redakcja:
A.Krzywonos,Vb
Sz.Kietla,Vb
A.Pacholarz,Vb
O.Nirnberg,Vb
K.Mazur,Vb
F.Przygodzki,Vb
A.Strzalkowska,Vc
W.Wojtukiewicz,Vb
W.Białokoz,Vb

Opiekun:J.Fleszar

WYWIAD Z PANIĄ ERNESTYNĄ
ADAMOWICZ,NAUCZYCIELKĄ  TECHNIKI I

PLASTYKI

Redaktor: Skąd pomysł na pracę w szkole jako
nauczycielka?
Pani: Marzyłam, żeby zostać nauczycielką, zaraziła
mnie chyba mama ,która też jest nauczycielką.
Zawsze ją podziwiałam za to, z jakim
zaangażowaniem i sercem podchodzi do swojej
pracy.
Redaktor:Czy praca z dziećmi jest trudna?
Pani:Praca z dziećmi jest trudna, ale bardzo
satysfakcjonująca. Trzeba kochać dzieci, mieć dużo
cierpliwości i w ciekawy sposób przekazać wiedzę.
Redaktor: Czy podczas pacy w szkole miała pani
jakąś „ekstremalną” sytuację?
Pani:Na szczęście w mojej pracy obeszło się bez
ekstremalnych sytuacji i mam nadzieję,  że tak
zostanie:)
Redaktor:Kim chciała być pani w dzieciństwie?
Pani:W dzieciństwie zmieniało się to bardzo często.
Raz chciałam być weterynarzem, raz policjantką.
Innym razem chciałam pracować w wojsku.
Wiązałam też swoja przyszłość z muzyką.
Redaktor:Jakie jest pani hobby?
Pani:Moją pasją są przede wszystkim podróże i
muzyka. Lubię poznawać nowe miejsca i
‘kolekcjonować’ wspomnienia. Najlepiej jest wtedy,
kiedy mogę połączyć te pasje. W wolnych chwilach
lubię też spotkać się z przyjaciółmi i wyjść z nimi na
rolki.
Redaktor:Czy lubi pani czytać, jeśli tak, to jakie są
pani ulubione książki?
Pani: Z racji tego, że ‘czytam’ dużo nut, moja
odskocznią są romanse Nicholasa Sparksa. Moją
ulubioną książką tego autora jest „Pamiętnik'.'
Interesują mnie też biografie światowych gwiazd. 
Wywiad przeprowadzili:
W.Białokoz,W.Wojtukiewicz,K.Mazur

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 10 05/2019 | Strona 8  

WWW.JUNIORMEDIA.PLTrójwywiad

PODRÓŻE BLISKIE I DALEKIE

'KARKONOSKIE TAJEMNICE '– to miejsce dla
osób, które chcą  poznać  legendy powstałe o
karkonoskiej ziemi. Muzeum to jest wprowadzeniem
w mistyczny świat gór. Są tam nietuzinkowe
eksponaty i interaktywne gry,w których można
usłyszeć historie „ducha gór”, które gwarantują mały
dreszczyk na skórze.  Warto tam zajść,aby
zapoznać się z ludowymi wierzeniami. Miejsce to
jest położone w Karpaczu.

PIRAMIDA W RAPIE – grobowiec rodziny pruskiego
rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany
przez nieznanego architekta. Starożytnym Egiptem
zainteresował się właściciel majątku baron Friedrich
von Fahrenheid. Podczas podroży po Europie
zetknął  się w Paryżu z egiptologią. Zafascynowany
opowieściami postanowił wybudować podobną w
swoim majątku. Miejsce to leży na mazurskiej wsi
Rapa. 

Stonehenge- a tu trochę dalsza wycieczka tym
razem do ANGLII. Jedna z najsłynniejszych budowli
europejskich. Budowla ta najprawdopodobniej jest
związana z kultem księżyca i słońca. Archeolodzy z
astronomami wysuwają przypuszczenie, że miejsce
to miało podwójne znaczenie. Po pierwsze było
miejscem kultu,a po drugie było ówczesnym
obserwatorium astronomicznym.  

F.Przygodzki,VB

f

.
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