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  Ferie już za nami! Wypoczęci, pełni energii rozpoczynamy II
semestr. Przed nami nowe wyzwania i nowe szczyty do zdobycia.
Pora zakasać rękawy i przystąpić do działania.  Niech nowy
semestr przynosi same sukcesy. Pozytywnej energii, dużo
uśmiechu w podróży po meandrach wiedzy życzy Wam nasza
redakcja! :) :) :) 
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"W poszukiwaniu zimy..."

Zimo moja, zimo miła
gdzieś w tym roku się zgubiła?
Płatków śniegu
nawet w biegu
nie doświadczysz już, kolego.
Minął grudzień, styczeń cały
i nie stanął bałwan biały.
Luty przyszedł,
ferii pora,
czas na sanki 
i zimowe rozrabianki.
Zamiast śniegu główka biała
z ziemi tylko wystawała.
I  gdzieś w oddali
szczyty śnieżnie 
całe w bieli...
Zimo moja, zimo miła,
gdzieś w tym roku się zgubiła?
Już niedługo wiosna przyjdzie
i z tej zimy nic nie wyjdzie...
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https://www.facebook.com/545351212208666/photos/pcb.2672973902779709/2672972756113157/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARATUNVHyPtl5A87D2vLSixhBRrn_jdX6T2KG5UG-1ljiRqA1asWDaNjy9ZZiaBBoV0ak0920FJknmXC&__xts__%5B0%5D=68.ARC4BgClu2Rfd1_KdQ9BDSnQwkqhfWRKMhtp4QJqlCw-Q8qGv_pHGozttuuyJHlWzLwXgkjNI290Sow99nvPix3SukE1U242plP0W74rAprD-b9d3XUbq_VT1AmvptyfzeN7T3Xa5t8k0j42UNZmIbTAZV7WUWx5OWuF8tdRN9bTqnpnu4l648KsJ3RUJu6MHJscoRTggNL5ZdS8dG1iQRoYk6F5UTpfr56C736Kt4LVkwtZqeO-OnM7zdorZJiXbK9MzG2DIwKJS4aHJaVOjZE2hQQbq15bhzkSsl0bY5FS8AAW-YmIt8zG1Bx9ODlx6Ao6Fn2-PpPSSz6Lc44153HC9Q
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NASZE SUKCESY

   

   11 grudnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Sztafetach Pływackich. Zawodnicy walczyli na
dystansie 6x25m stylem dowolnym. Reprezentacja
naszej szkoły w kategorii dziewcząt ostatecznie
uplasowała się na miejscu III, natomiast chłopców na I
miejscu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

.

SP3 SP3

Nasze zDolne Ślązaki w finale wojewódzkim!
Viktoria Vorobets oraz Paweł Sułkowski
zakwalifikowali się do finału  wojewódzkiego konkursu
zDolny Ślązak z języka angielskiego. Na konkursie we
Wrocławiu będą rywalizować o miejsce na podium  i
zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty. 
Czeka ich wiele emocji, mamy nadzieję, że pokonają
konkurentów i  tym samym osiągną zamierzony cel,
trzymamy kciuki. GOOD LUCK!:)

SP3

. .
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

   20 grudnia klasa 3a razem z wychowawczynią p. J.
Janas przygotowała jasełka. Cała społeczność
szkolna wraz z rodzicami podziwiała występy
uczniów. O przepiękną dekorację zadbały
p.B.Zawadzka, p. B. Michalczuk-Walczak. 

SP3

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe
Czytanie. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania
noweli Elizy Orzeszkowej pt. ,,Dobra Pani".
Specjalnie przygotowane fragmenty tekstu
przeczytane zostały z podziałem na role przez
uczennice z klasy VII c. Dopełnieniem tego
spotkania była prezentacja multimedialna ze
ścieżką dźwiękową wprowadzającą w nostalgiczny
nastrój utworu. Uczestnicy mieli możliwość
wykazania się zrozumieniem tekstu odpowiadając
na pytania związane z przeczytanymi fragmentami.
Celem akcji jest propagowanie polskiej literatury
klasycznej, skierowana jest ona do różnych grup
wiekowych i ma charakter edukacyjny . Organizacja
tego wydarzenia w naszej szkole ma również
uświadomić uczniom, że czytanie, choć 
nieobowiązkowe, jest przyjemne, rozwijające.

SP3

 
  Szkolny zespół‚ wokalny oraz solistka Kamila wsparli
występami artystycznymi tegoroczną Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. 

.

.
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

.

 APELE PODSUMOWUJĄCE I PÓŁROCZE
  
 "Najpiękniejszą  rzeczą, jakiej możemy doświadczyć
jest oczarowanie tajemnicą Jest to uczucie, które stoi
u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten,
kto go nie zna i nie potrafi się  dziwić, nie potrafi
doznawać zachwytu, jest martwy, niczym
zdmuchnięta świeczka"- takimi słowami A. Einsteina
rozpoczął się apel podsumowujący I półrocze, którego
głównymi bohaterami byli uczniowie klas V-VIII oraz 
uczniowie klas młodszych( I- IV ) podczas
oddzielnego spotkania.
W trakcie apelu panie wicedyrektor nagrodziły
słodkimi upominkami uczniów wyróżniających się w
nauce i zachowaniu oraz tych, którzy osiągnęli 100%
frekwencję.
  Klasy I- IV dodatkowo zaprezentowały swoje
umiejętności artystyczne podczas krótkich występów.
   Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

  31 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w koncercie zespołu muzycznego
"Wirtuoz". Artyści zaprezentowali muzykę latynoską z
wykorzystaniem  instrumentów dętych: puzonu i fletni
pana, perkusyjnych: bongosów i marakasów oraz
indiańskiego instrumentu strunowego: charango.

SP3

   Niecodzienne pomysły na stroje mieli okazję
zaprezentować nasi uczniowie podczas balu
karnawałowego, który odbył się w sali gimnastycznej
6 lutego. Dzieci oddawały się tanecznym szaleństwom
w pięknie udekorowanej sali, specjalnie
przygotowanej na tę okazję. Wszystkim dopisywały
humory!

.

.
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NADESŁANE DO REDAKCJI

   ,,Przygoda w dżungli” cz.2
-Marcelina, nie!!!
-Trzymam… trzymam ją. A raczej to ona mnie trzyma, i zaraz ściągnie mi trampka –wydukał Bartek.
Lilka złapała Marcelinę za rękę i pomogła z powrotem złapać się liny. Dzieci doszły do końca liny i bezpiecznie
wylądowały na ziemi. Było tam ciemniej niż po drugiej stronie. Wszędzie rosły wysokie drzewa, gęste krzewy,
okolica pełna była małych wzniesień oraz dziur. Szli przed siebie, gdy nagle usłyszeli dziwne odgłosy. Brzmiało
to jak stukot końskich kopyt, tyle że nieco cichy. Dochodził z prawej strony. Zaciekawione dzieci postanowiły
zbadać co  to za dźwięk.
- Ha, ha, przyjaciele! Czekaliśmy na was – wykrzyknęło radośnie dokładnie czterdzieści siedem małych
stworzeń. Mieli maksymalnie jeden metr wzrostu, krótkie nogi, szerokie barki i lekko zaokrąglone brzuchy. Ich
twarze zdobiły zaokrąglone nosy, rumiane policzki i siwe, długie brody.
-Ale kim wy jesteście?- zapytał Piotrek.
-Ach, no tak, zapomnieliśmy się przedstawić. Jesteśmy skrzatami ziemnymi. Mamy dla was coś specjalnego.
Skrzaty mówiły z niesamowitą synchronizacją głosów.
-Proszę, oto pradawna mapa naszej dżungli. Znajdziecie tam wszystkie jej zakamarki. 
Jeden ze skrzatów podał Marcelinie zwiniętą kartkę.
-Emm… dziękujemy- odpowiedziała zdezorientowana Marcelina.
-A teraz ruszajcie w podroż. Czasu jest coraz mniej. Szerokiej drogi!- krzyknęły skrzaty.
-Dziękujemy, do zobaczenia.
I w ten sposób dzieci wyruszyły w dalszą drogę. Zaczęło się ściemniać, więc rozbiły obóz pod wielkim dębem.
Rozbiły obóz- to za dużo powiedziane. Rozpaliły ognisko i ustawili na wokół niego pnie drzew.
  -Piotrek…Piotrek? Lilka, gdzie jest Piotrek?- powiedziała zaspana Marcelina.
Była 2. lub 3. w nocy. Bartek głośno chrapał, a wiatr zrywał liście z drzew. Lila wstała z ziemi, otrzepała nogi i
zrobiła rundkę po okolicy. Nigdzie go nie było. Dziewczynki obudziły Bartka i cała trójka zaczęła głośno
nawoływać kolegę.
- Co my mamy zrobić? Nigdzie go nie ma!- wykrzyczał Bartek.
-A co jeśli pożarły go dzikie tygrysy? Albo… albo porwały go potwory?- odrzekła spanikowana Marcelina.
-Nie panikuj. On musi być gdzieś tutaj. Może…śpi gdzieś na drzewie?- odpowiedziała ze spokojem Lila.
-Co tak stuka? Słyszycie? Jakby dzięcioł- nagle zmieniła temat Marcelina.
-Rzeczywiście. Nie zdziwiłbym się, gdyby były to jakieś kolejne dziwne stworzenia- zażartował Bartek.
-Może to Piotrek robi sobie z nas żarty. Pewnie teraz siedzi na drzewie i się z nas śmieje. Zaczekajmy do rana.
Jeśli się nie pojawi, to wtedy będziemy się martwić. A teraz chodźmy spać.
- A co jeśli te tygrysy zjedzą też nas?- zapytała prawie niesłyszalnym głosem Marcelina.
- Nie nakręcaj się na zapas – odrzekła Lilka.
Dzieci położyły się przy ognisku i zamknęły oczy. Już prawie spali, gdy Piotrek skoczył na równe nogi.
- Dziewczyny… co to jest?!
Ciąg dalszy nastąpi…
W.Wojtukiewicz, 6b
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Gimnastyka dla umysłu

.

                                                                       SUDOKU

    
   Sudoku to niezwykle wciągająca gra logiczna. Plansza przedstawia duży kwadrat o wymiarach 9x9 kratek
złożonych  z  9 mniejszych kwadratów o wymiarach 3x3 kratki. Gra polega na uzupełnianiu pustych pól cyframi
od 1 do 9 w ten sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie, każda z
cyfr wystąpiła tylko raz.
   Zapraszamy do rozwiązania tej łamiglówki!

Sz.Kietla
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. O.Krzywonos
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WYWIAD Z PANIĄ MARYSIĄ
CZESNAKOWSKĄ,NAUCZYCIELKĄ
J.NIEMIECKIEGO I ANGIESKIEGO
Reporter: Skąd  zainteresowanie językami obcymi?
Pani: Zawsze interesowały mnie inne kultury oraz
języki obce. Od dzieciństwa dużo podróżowałam.
Wizyty w różnych krajach Europy zmotywowały mnie
do nauki języków obcych. Uważam, że gdy
wyjeżdżamy do innego kraju, należy nauczyć się
chociaż kilku podstawowych słów w tym języku.
Świadczy to o naszej kulturze osobistej.
Reporter: Czy już w dzieciństwie chciała zostać pani
nauczycielką czy marzył się pani inny zawód?
Pani: Jako dziecko marzyłam o tym, aby zostać
archeologiem lub nauczycielką. Moje życie potoczyło
się w ten sposób, że wybrałam ten drugi zawód,
sprawia mi on bardzo wiele satysfakcji.
Reporter: Jaka jest pani ulubiona książka?
Pani: Zdecydowanie zawsze na pierwszym miejscu
seria książek o Harrym Potterze i powieść ,, Mistrz i
Małgorzata’’ M. Bułhakowa.
Reporter: Jakie są pani zainteresowania?
Pani: Uwielbiam podróżować, byłam już w wielu
krajach i stolicach Europy. Do podróży przygotowuję
się zawsze dużo wcześniej czytając rozmaite
przewodniki, artykuły w gazetach podróżniczych oraz
vlogi podróżnicze w Internecie.
Reporter: Dokąd wybrałaby się Pani na wymarzone
wakacje?
Pani: Marzę o podróży dookoła świata śladami
Juliusza Verne.
Reporter: Co lubi robić Pani w wolnym czasie?
Pani: Uwielbiam czytać kryminały Agathy Christie, a
moim ulubionym bohaterem jest niezawodny w każdej
sytuacji detektyw Herkules Poirot. Lubię ruch na
świeżym powietrzu- jazdę rowerem oraz snorkeling,
czyli podziwianie piękna świata podwodnego z rurką i
maską.
Reporter: Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadziły:O.Krzywonos, 6b,
W.Wojtukiewicz,6b

.

                                                                     
                                                                     WYWIAD
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UCZNIOWIE POLECJĄ

  
 
   Książka ,,Osobliwy dom Pani Perigrine” przedstawia historię
nastoletniego Jacoba-syna bogatego małżeństwa. Jest on bardzo zżyty
ze swoim dziadkiem Abrahamem Portmanem, który  dzieciństwo spędził 
w dość nietypowym miejscu, a mianowicie w  domu pani Perigrine. Działy
się tam bardzo dziwne rzeczy (a przynajmniej tak sądził jego dziadek).
Pewnego dnia Jacob  postanawia wybrać się na wyspę, na której jego
dziadek mieszkał. Odnalazł ten dom, jednak okazał się on ruiną. Bohater
przypadkowo odkrywa magiczny świat i przeżywa tam wiele przygód.
Książka jest interesująca i posiada wiele zwrotów akcji. Do samego końca
trzyma w napięciu . Zachęcam do jej przeczytania , zwłaszcza miłośników
fantastyki, Wiktoria Wojtukiewicz kl. 6B

   Seria napisana przez Marcina Prokopa składa się z dwóch  książek–
„Longin Tu Byłem” i „Jego Wysokość Longin”.Autor opowiada w nich w
humorystyczny sposób o swoich przygodach z dzieciństwa. Wiele
rzeczy, jak gry i zabawy, jest innych od teraźniejszych. Bez liku
podobnych sytuacji przytrafia się nam – dzieciakom  na co dzień. Książki
są w przystępnie napisane, więc wiek nie ma znaczenia, może po nie
sięgać każdy . „Longin” uwielbia resoraki , a jego marzeniem jest nowe
Atari (gra telewizyjna) , lecz nie lubi gry w chowanego – jest wysoki, więc
zawsze mu coś wystaje – a to głowa, ręce lub nogi. Poza tym zawsze
wpakuje się w jakieś tarapaty. Każdy młody człowiek znajdzie tam
receptę na problemy w dorastaniu.  Bardzo  polecam te książki i
zachęcam do przeczytania. Góra śmiechu i dobrego humoru
gwarantowana.  F.Przygodzki, 6b 

.

.
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PRZEPISY

  

  Przepis na babeczki waniliowe
Składniki:
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
1 jajko
0,5 szklanki oleju
1 szklanka mleka
Sposób wykonania:
Suche składniki wsypujemy do miski i mieszamy, do
tego dodajemy jajko, olej i mleko. Nie mieszamy zbyt
długo, inaczej babeczki nie będą puszyste.
Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Metalową
formę do babeczek smarujemy masłem i
obsypujemy bułką tartą. Wypełniamy foremki
ciastem do wysokości 1cm od brzegu, zostawiając
miejsce babeczkom, żeby wyrosły. Pieczemy w
nagrzanym piekarniku ok. 25min. Po ostygnięciu
można przyozdobić babeczki wg
uznania.Smacznego!
K.Mazur, 6b

Przepis na zakładkę do książki
Potrzebne rzeczy:
* kartka papieru, 
* ołówek/długopis, 
* tekturka, 
* kredki / flamastry, 
* nożyczki, 
* klej.
Sposób wykonania: Na kartce papieru narysuj lub
odbij wybrane zwierzątko w takiej pozie, jakby
siedziało na drzewie obejmując je łapkami.
Następnie wytnij to zwierzątko. Odrysuj je na
tekturce. Odrysuj też drugi raz to samo zwierzątko.
Tył nie musi być identyczny, może być lekko ucięty.
Ważne, żeby z przodu wszystko się zgadzało. Po
odrysowaniu kształtu zwierzątka dorysuj na nim całą
resztę szczegółów – oczy, nos, uszy, łapki. Pokoloruj
swoje zwierzątko i wytnij oba elementy. Nałóż klej na
niekompletny element i sklej oba razem [całe
zwierzątko na wierzchu].
Poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie. Po tym czasie
zakładka gotowa. Załóż zakładkę na kartki książki.
Wygląda, jakby zwierzątko się mocno jej trzymało. 

.

.
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.
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