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Józef Czechowicz, "Zima"

                              Pada śnieg, prószy śnieg,
                                  wszędzie go nawiało.
                                     Dachy są już białe,
                                       na ulicach biało.

                          Strojne w biel, w srebrny puch,
                                 latarnie się wdzięczą.
                          Dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń,
                                dzwonki sanek brzęczą.
 
                              Pada śnieg, prószy śnieg,
                                      bielutki jak mleko.
                        W sklepach gwar, w sklepach ruch,
                                  Gwiazdka niedaleko!

                            Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
                                chłopcy i dziewczynki!
                                   Będą stać niby las
                                      na rynku choinki.
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Wszystkim Czytelnikom "Trójwywiadu"
w  te piękne i jedyne w roku chwile 
składamy najlepsze życzenia
noworoczne. Niech nowy, 2022 rok
przyniesie Wam wiele radości, spokoju i
spełnienia marzeń oraz tego, czego
potrzeba nam najbardziej: zdrowia. 
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Początek roku szkolnego obfitował w sukcesy
sportowe naszych uczniów. Spieszymy donieść, że 
nasi piłkarze są najlepsi w Zgorzelcu!
We wrześniu świetnie poszło im w międzyszkolnych
rozgrywkach. Wygrali wszystkie mecze i awansowali
do mistrzostw powiatu!
Pierwszy mecz zawodnicy SP. nr 3 wygrali 2:1 z
drużyną SP. nr 2, a kolejny 3:2 z reprezentacją SP. nr
5.

Gratulujemy naszym młodym piłkarzom!

Dnia 30 września na stadionie miejskim w
Zgorzelcu odbył się Finał Dolnośląski

Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolna Liga
Lekkoatletyczna. Reprezentacja naszej

szkoły spisała się znakomicie. Było wiele
miejsc medalowych w indywidualnych

konkurencjach. Wszystkim gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

W październiku uczniowie młodszych klas
wraz z wychowawcami wzięli udział w
piżamowym dniu. Poruszono temat
chorych dzieci, które na co dzień muszą
przebywać w szpitalnych salach. W
ramach solidarności z nimi wszyscy
założyli piżamy. To piękna akcja,
uwrażliwiająca na cierpienie dzieci, które
swoją codzienność spędzają w
szpitalach. Dziękujemy uczniom i
nauczycielom za ten drobny, ale tak
ważny gest.

,

.

,
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W naszej szkole mamy nie tylko zdolnych
piłkarzy, ale też koszykarzy!  27

października reprezentacja chłopców
rozegrała turniej w ramach Mistrzostw
Powiatu w koszykówce 3x3. Chłopcy

rozegrali mecze ze Szkołą Podstawową nr
2 i nr 5 w Zgorzelcu. Wszystkie mecze
wygrali i tym samym zajęli I miejsce.
Ogromne gratulacje dla wszystkich

młodych sportowców! 

Ze względu na pandemiczne obostrzenia
w tym roku również nie odbył się szkolny
apel z okazji Święta Niepodległości.
Uroczyście jednak było, a obchody 11.11.
zostały przeniesione do klas. Każda klasa
wraz z wychowawcą w tym dniu
dokładnie o godzinie 11.11. odśpiewała
Mazurek Dąbrowskiego. Uczniowie
poszczególnych klas przemaszerowali też
w tym dniu pod pomnik milenijny.

,

Czas przedświąteczny to doskonała okazja do tego,
aby okazać swoje serce potrzebującym. Uczniowie
naszej szkoły wraz z nauczycielami włączyli się do
kilku akcji pomocowych. Zbierali maskotki i książki dla
PCPR w Zgorzelcu, potrzebne artykuły i słodycze do
Domu Dziecka w Bolesławcu, pierniczki dla seniorów
z domu Jutrzenka. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pokazali swoją
hojność i otwarte serce, włączając się w te akcje. Po
raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy ludźmi dobrej
woli, wrażliwymi na potrzeby drugiego człowieka, a
przede wszystkim ludźmi z ogromnym sercem.
Razem można naprawdę wiele! .

,

.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ

               
               
                   "Niezwykła przygoda w Narnii"
    Był deszczowy, pochmurny dzień. Leżałam w łóżku i patrzyłam w sufit, gdy nagle mama weszła do pokoju
i przekazała mi żółtą kopertę. Był to list od mojej kuzynki Łucji, której wcześniej nie znałam. Otworzyłam go
i…
Stałam z walizkami przed ogromnym domem. Czułam się  zestresowana i było mi gorąco. Nagle w drzwiach
stanął starszy mężczyzna o brązowych oczach i długiej siwej  brodzie. Tajemnicza postać zaprosiła mnie do
środka, gdzie stała uśmiechnięta, ciemnowłosa dziewczynka w czerwonej sukience. Podbiegła do mnie
niespodziewanie i pociągnęła za rękę. Po chwili wbiegłyśmy do pustego pokoju, gdzie zatrzymała się i
otworzyła wielka , brązową szafę i wepchnęła mnie do środka mebla. Ku mojemu zaskoczeniu upadłam na
miękką zieloną trawę, a słońce ogrzewało moją twarz przyjemnymi promieniami. Chwilę później dołączyła do
mnie Łucja, śmiejąc się.
- Jestem Łucja – oznajmiła- Jesteśmy w Narnii, magicznej krainie, w której mieszkają magiczne stwory.
Byłam naprawdę zaskoczona…
Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, dziewczynka zapaliła świeczkę  i krzyknęła:
- W drogę, przygodo!!!
- Gdzie tak dokładnie idziemy i dlaczego trzymasz świeczkę, skoro jest dzień?- zapytałam, gdy szłyśmy
dróżką wyrytą w wielkim lesie.
-Idziemy do fauna Tumnusa, mojego przyjaciela, a świeczka odstrasza złe duchy. Wytrzymaj jeszcze
troszkę, zaraz będziemy na miejscu- odpowiedziała Łucja, stąpając zdecydowanie po ziemi porośniętej
mchem.
  Chwilę później siedziałyśmy już w przytulnej pieczarze Tumnusa.
-A więc- zagadnął faun- czego sobie życzysz?- zapytał popijając gorącą herbatę z eleganckiej białej filiżanki.
Ułożyłam się wygodnie na skórzanym fotelu i położyłam ręce  na kolanach.
-Ogromną kanapkę- powiedziałam. Kanapkę z serem, pomidorem, sałatą, kałamarnicą, warzywami w
tempurze i sosem śmietanowym.
Tumnus machnął szarą różdżką i zaraz przede mną zjawiło się wielkie pieczywo z rozmaitymi dodatkami.
Podziękowałam grzecznie i zaczęłam jeść, gdy nagle Łucja zaśmiała się w głos.
-Co się stało?- zapytałam, wycierając kącik ust ze śmietanowego sosu.
- Nie masz prawego buta!
-No, tak- wtrącił się faun- to cena , którą trzeba zapłacić za życzenie.
Wszyscy wybuchnęli głośnym śmiechem. 
 

                              Zuzanna Wilk,5B
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NASZA TWÓRCZOŚĆ

                                 "DZIWNY SEN"
  
Pewnego marcowego poranka chłopiec o imieniu Antoni jak zwykle szedł do szkoły. Tamtejszy dzień był
wyjątkowo mroźny; na trawie zamarzały krople porannej rosy, a gdzieniegdzie prześwitywała trawa.  Ten
dzień  był taki jak zwykle. Chłopiec pomyślał, że pójdzie do placówki, wróci do domu, odrobi zadania
domowe i będzie odpoczywał.  Jednak tak się nie stało…
   Pół godziny pozostało do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Antek stał na światłach i przyśpiewywał. Zauważył,
że nikogo w okolicy nie było, tylko on. Zdziwiło go to trochę, ponieważ o tej godzinie ludzie zwykle jechali do
pracy, a uczniowie powoli udawali się do szkół. Jednak na zielonym świetle poszedł dalej.
  Gdy doszedł do budynku zaskoczyła go to, iż brama szkoły była zamknięta. Nie mógł też nie zauważyć
kartki powieszonej na kratach. Jej treść spowodowała jeszcze większe zdezorientowanie Antoniego:
  "Cała szkoła jest na wycieczce we Wrocławiu. Przepraszamy za niedogodności."
-Przecież wszyscy nie mogli tak po prostu pojechać na niezaplanowaną podróż!- pomyślał chłopak, który
miał znakomitą pamięć i nie przypominał sobie, aby nauczyciele mówili o jakiejś wyprawie. Po chwili
zastanowienia postanowił po prostu wrócić do domu. Przecież nawet nie wiedział, w jakim miejscu w tak
wielkim mieście może być cała szkoła!
  Gdy drugi raz przechodził przez te same światła, zauważył, że coś się nie zgadza. Tak naprawdę to w
ogóle nie miało sensu. Tam, gdzie jeszcze dziesięć minut temu znajdowały się budynki, sklepy i ogrody,
teraz rozciągał się pusty plac. Ale przecież...
- To nie ma sensu - ktoś odpowiedział za Antka.
  Chłopiec rozglądał się wszędzie, lecz nie mógł dojrzeć nikogo innego.
- Jestem tutaj! - krzyknął z lewej strony głos.
I nagle Antek ujrzał Go.
Był to wysoki blondyn po pięćdziesiątce, miał niebieski oczy. Wyglądał na Norwega. Miał  na sobie szary
garnitur oraz kapelusz, a także przyciemnione, czarne okulary. Wyglądał dla Antoniego jakoś dziwnie
znajomo...
- Kim jesteś? Czy wiesz, dlaczego zniknęli ludzie i druga strona tego chodnika? - zapytał z niepokojem
chłopiec.
- Nazywam się Wacław Żak. Jestem tu, aby ci powiedzieć, że to wszystko to tylko sen.
- Jak to sen? To znaczy, że...?! - nie dokończył, ponieważ nagle obraz zamazał mu się przed oczami.
- Antek! Zaspałeś do szkoły, powinieneś w niej być od pół godziny!!! - krzyknął zestresowany ojciec
bohatera.
- Naprawdę przepraszam, tato! - odpowiedział w pośpiechu Antek, po czym poszedł błyskawicznie zjeść
śniadanie. Ciągle się jednak zastanawiał, co mógł oznaczać tamten sen...
   CDN.
  SZYMON KIETLA,8B
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UCZNIOWIE POLECAJĄ

„W krzywym
zwierciadle: Witaj,
Święty Mikołaju”
   Clark Griswold chce zorganizować idealne Boże
Narodzenie. Przyłącza się do tego cała rodzina.
Wszystko wskazuje na to, że święta były idealne. I
były. Tylko z drobnymi wpadkami. Pięknie
przyozdobiony dom nie chciał się świecić, pojawił
się brat Clarka, choinka była za duża, zabrakło
premii z zakładu pracy. To tylko część katastrof,
jakie nawiedziły dom bohatera. Zrzędliwa rodzina
narzeka na brak prezentów. Przyczynia się to do
dodatkowych kosztów. Dodatkowo zbliża się termin
zapłaty za basen, który w ramach niespodzianki
zamierzał wybudować w przydomowym ogrodzie.
Jak możemy zauważyć, film jest pełen
niespodzianek naszych bohaterów. Warto też
dodać, że nie jest skierowany do konkretnej grupy
odbiorców, więc jest dla dużych i małych. Uważam,
że jest on warty polecenia ze względu na  zabawną
fabułę.
  ALEKSANDRA KRZYWONOS, 8B

.

,,Oskar i Pani Róża” to książka, która chwyta za
serce. Opowiada ona  historię tytułowego Oskara,
który leżąc w szpitalu z powodu białaczki, zaczął
pisać listy do Boga, za namową Pani Róży-
szpitalnej wolontariuszki. W listach chłopiec
opowiada o rzeczach codziennych, lecz także
spekuluje na temat istnienia adresata jego listów. 
Proces poznawania Oskara sprawia, że twarze
czytelników na zmianę ukazują szeroki uśmiech,
czy też wzruszone losem chłopca oczy. Losem
chłopca, który żyjąc w bólu wciąż potrafił się
uśmiechać. Losem chłopca, który przestał wierzyć
w Świętego Mikołaja. Losem chłopca, który
,,codziennie patrzył na świat, jakby widział go po
raz pierwszy.” 
 WIKTORIA WOJTUKIEWICZ, 8B 

..

''Kronika świąteczna''
    Filmem godnym obejrzenia w świąteczne
wieczory jest ''Kronika świąteczna''. Opowiada o
prostej świątecznej historii. Teddy i Kate od
jakiegoś czasu wychowują się bez ojca. Chłopcu
bardzo brakuje taty, przez co buntuje się i stara się
wybić z głowy  swojej siostrze świętego  Mikołaja.
Kate- młodsza siostra Teddiego, pragnie przeżyć
najlepsze święta w swoim życiu i wierzy, że spotka
Świętego. Jej marzenia wkrótce się spełniają. Pod
dom dzieci przyjeżdża  radosny Mikołaj. Jednak
później wszystko zaczyna się sypać. Święty gubi
worek z prezentami i trafia do więzienia.
Rodzeństwo musi wspólnymi siłami uratować
jegomościa przez jedną noc, dopóki wszyscy ludzie
na świecie się nie obudzą. Ten film to dobrze
zainwestowany czas, polecam młodszym i
starszym widzom.
  WIKTORIA BIAŁOKOZ, 8B

.

..
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O świątecznych tradycjach słów kilka

.

      Sianko po obrusem
   

     W większości polskich domów ten zwyczaj
nadal jest pielęgnowany. Sianko  ma symbolizować
stajenkę, w której urodził się Jezus Chrystus. W
ramach ciekawostki można dodać, że w
pogańskich wierzeniach sianko pod obrusem ma
przynieść dobrobyt i przepych. Zwiastuje ono dobry
następny rok.

    Pierwsza gwiazdka 
   Jest to tradycja praktykowana w wielu domach.
Polega ona na wypatrzeniu pierwszej gwiazdy na
niebie, której pojawienie się sygnalizuje
rozpoczęcie wigilijnej wieczerzy.

   Puste miejsce przy     
wigilijnym stole
   Dawniej wierzono, że do kolacji wigilijnej
zasiadają dusze zmarłych przodków. Obecnie
puste miejsce przy stole oznacza, że w tym dniu
nikt nie powinien być sam, każdy wędrowiec przy
wigilijnym stole jest mile widziany.
                                    Filip Przygodzki, 8b
              

.

.

.
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Rebus

A L D O K P U J B F Ś

S  J E N S Y U I O W W

D  E S Z C Z S J I O A

P  S Z J K X D E F Y Q

R  I K F D U C Ż O K L

W  E Ż Ń K Z V B N M O

D  Ń A L K F G H J L P

Y Z C I L K O P A J W

D P U Ś Ć Z B I O R Y

T Y C Ć H U O P G T A

K A S Z T A N Y O X L

Gra polega na znalezieniu jak największej liczby wyrazów. Można szukać również na ukos!

Aleksandra Krzywonos, 8b
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