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                      Grudzień

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.
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Z życia Trójeczki

,

,

28.11. obchodziliśmy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień, Jest to międzynarodowy dzień
dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego
święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a
jego oryginalna nazwa brzmi "Hello World Day", co
symbolizuje cel tego dnia- wypowiedzenie hello (
cześć) do przynajmniej 10 osób dziennie. Obecnie
Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180
krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na
wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich
pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko
problemom i często smutnej rzeczywistości. Żółty
kolor to tylko symbol, ale my przecież codziennie
staramy się być dla siebie życzliwi, prawda?

24.10 w naszej szkole wraz z fundacją "Gdy Liczy
się Czas" wzięliśmy udział w "Ogólnopolskim Dniu
Piżamy". Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz
pozostali pracownicy szkoły, zjawili się w piżamach,
szlafroczkach i ciepłych kapciach, a to wszystko w
szczytnym celu. Zorganizowana została
dobrowolna zbiórka, która zasili konto fundacji.
Dzięki dobrym sercom udało nam się zebrać kwotę
963,79 zł.
Dziękujemy za Wasze dobre serca!

29.11. obchodziliśmy Dzień Baśni. W różnych
zakątkach korytarzy naszej szkoły można było
spotkać
czarownice,rycerzy,księżniczki,krasnoludki, złe
królowe,batmanów,żabki, myszki Miki, spider
mana, a nawet renifery Rudolfy, zorro oraz Harrego
Pottera i wiele, wiele innych kolorowych postaci.
Ważnym punktem dnia były przedstawienia
przygotowane przez klasę V b wraz z p. Ewą
Przybyłowską oraz dzieci z koła teatralnego z klas
I-III wraz z p. Joanną Potocką. Zaprezentowali oni
spektakle pt. "Bajka o rybaku i rybce" oraz
"Baśniowy ambaras". Było pięknie, wesoło i bardzo
kolorowo!

,
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                             Z życia Trójeczki 
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Chcielibyśmy poinformować, że dnia 26.10.2022 r.
w Miejskim Domu Kultury zostały rozdane
stypendia dla uczniów zgorzeleckich szkół, w tym
także naszej. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali
stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Stypendystom nagrody wręczali Pan Burmistrz
Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Pani Dyrektor
Sylwia Skoczylas, Przewodnicząca Rady Miasta
Zgorzelec Pani Katarzyna Murmyło oraz
Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Młodzieży i Sportu Rady Miasta Zgorzelec Pani
Dorota Baranowska.

.

Serce dla serca - idziemy dawać, aby otrzymać
jeszcze więcej ! Od niedawna w naszej szkole
ruszyła inicjatywa naszej młodzieży, aby kawałek
swojego wolnego czasu oddawać osobom z Domu
Opieki Społecznej. Dzieje się to w ramach
szkolnego wolontariatu. Idziemy tam, aby po prostu
z nimi być, aby dawać swoje serce, swój czas - to
są cenne prezenty, które każdy pragnie dostawać
od najbliższych, a my chcemy pokazać, że każdy
człowiek jest tak samo ważny i cenny.

W listopadzie obchodziliśmy
Narodowe Święto
Niepodległości. 10.11, w 104
rocznicę odzyskania
niepodległości uczniowie
naszej szkoły przygotowali
montaż poetycko - muzyczny.

.
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Recenzja książki 

Książka , którą chcę polecić, to ,,Dziennik Cwaniaczka". Autorem
jest Jeff Kinney. Jest to powieść połączona z komiksem . To
zabawne losy Grega Heffleya, który sam opisuje swoje przygody.
Jest on gimnazjalistą i uważa, że szkoła to to najgłupszy pomysł
na świecie, a jego rówieśnicy to banda idiotów. Życie nastolatka
to bardzo trudna sprawa. Ma wkurzających braci, dziwnych
rodziców i różne problemy w szkole. Najlepszym przyjacielem
Grega jest Rowley Jefferson. Razem wymyślają rzeczy, na które
nabierają nauczycieli, np : dorysowali sobie sześciopaki i wmówili
nauczycielowi od wf, że dużo ćwiczyli.
Książka bardzo mi się podoba, czyta się ją szybko i jest w
zabawny sposób napisana.  

    
Adrian Gaweł

. .



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 17 12/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Trójwywiad

Wywiad z Panią Dyrektor

Na pewno wiecie, że od września rządy w naszej szkole objęła nowa Pani Dyrektor - Sylwia Skoczylas,
nauczycielka języka polskiego. Jeśli chcecie poznać naszą Panią Dyrektor trochę bliżej, zapraszamy do
przeczytania wywiadu, który przeprowadziły nasze dziennikarki, Kaja i Ola.

Kaja,Ola: Dzień dobry.
Pani Dyrektor: Dzień dobry.

Jak pracuje się Pani na stanowisku dyrektora?
P.D: Od września jestem dyrektorem i pracuje mi się dobrze na tym stanowisku.

Czego oczekuje Pani od uczniów i nauczycieli?
Od uczniów oczekuję pomysłowości, kreatywności, a od nauczycieli dobrej współpracy z rodzicami i innymi
nauczycielami, otwartości.

Czego najbardziej nie lubi Pani w zachowaniu uczniów?
 Nie lubię, gdy chodzą w kapturach po korytarzu. Denerwuje mnie, że nie wszyscy wiedzą, co to znaczy
strój galowy.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Język polski, chemia, geografia.

Jakie są Pani plany związane ze szkołą?
Nasza szkoła jest piękna, bardzo dobrze wyposażona. Nowością są zakupione niedawno sprzęty z
programów Laboratoria przyszłości i Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec.Myślę, że będą one
w pełni wykorzystane przez nauczycieli, przez co lekcje staną się bardziej atrakcyjne.

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Lubię jeździć na rowerze, spotykać się z przyjaciółmi.

Czy lubi Pani zimę?
Nie lubię zimy.

Czy lubi Pani podróżować?
Bardzo lubię podróżować i zwiedzać nowe kraje.

Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Niebieski i czerwony.
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Zwyczaje świąteczne

Zwyczaj dawania prezentów – nawiązanie do św. Mikołaja
Zwyczaj dawania prezentów powiązany jest z postacią św. Mikołaja, czyli żyjącego na przełomie III i IV
wieku biskupa Miry, który pod osłoną nocy pomagał najbardziej potrzebującym, dzieląc się swoim
majątkiem oraz podrzucając niewielkie prezenty. Co ciekawe, jego współczesny wizerunek, przedstawiający
starszego, brodatego mężczyznę w charakterystycznym czerwonym stroju nie ma jednak dużego związku z 
rzeczywistością – wykreowany został na potrzeby jednej z kampanii reklamowych.
                         Gwiazdor, Aniołek i Dziadek Mróz w tradycji regionalnej.
Współcześnie uznaje się, że prezenty świąteczne to najczęściej sprawka świętego Mikołaja, jednak warto
zauważyć, że w niektórych regionach Polski, nie zostawia on dzieciom prezentów pod choinką, a rozdaje je
jedynie z okazji przypadających na 6 grudnia Mikołajek.
Pomorze Zachodnie, Kaszuby, Kujawy i Wielkopolska to regiony, gdzie bożonarodzeniowe prezenty pod
choinką zostawia Gwiazdor, a jego atrybutami są futrzana czapka i długi kożuch. Co więcej, nierzadko
odpytuje on dzieci z wierszyków, a jego twarz zazwyczaj jest ubrudzona sadzą lub ukryta. Na Śląsku
natomiast, w roli obdarowującego spotkać można Dzieciątko reprezentujące narodzonego Jezusa. W
południowej części Polski dużą popularnością cieszą się roznoszące prezenty Gwiazdka i Aniołek. Nie
należy ponadto zapominać o występującym na wschodzie kraju Dziadku Mrozie.
Niezależnie od tego, kto odwiedza nas z prezentami w okresie świątecznym, warto zauważyć, że ta
szczególnie miła tradycja cieszy się nieustającą popularnością od lat 30. XX wieku i skutecznie zadomowiła
się w popkulturze.

Mikołaj .
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Recenzja filmu

"Żółwik Sammy: w 50 lat dookoła świata" to
belgijski film animowany. Reżyserem jest Ben
Stossen. Samy tuż po wykluciu poznaje żółwicę
Karolę, zakochuje się w niej. Niestety zostają
rozdzieleni. Żółw bardzo chce odnaleźć Karolę.
Spotykają go różne trudności, ale i tak się nie
poddaje. Czy żółwikowi uda się odnaleźć
ukochaną? 
Film zainteresuje nie tylko dzieci, ale także
dorosłych. Świetna bajka, super animacje.
Zobaczcie sami!

/Paula Podgórska/

, ,
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Zwyczaje świąteczne

Choinki w obecnej formie pojawiły się najpierw w Niemczech, a potem zwyczaj ten
przywędrował do pozostałych krajów Europy. Kto wpadł na to, by zielone drzewko
stało się symbolem Bożego Narodzenia, do końca nie wiadomo.
W wielu domach przetrwał zwyczaj ubierania choinki w dniu wigilii. Kiedyś to dzieci
przystrajały ją własnoręcznie zrobionymi ozdobami z papieru, tektury, orzechami,
jabłuszkami, pierniczkami czy świeczkami mocowanych na specjalnych „żabkach”.
Zwyczaj ten, podobnie jak tradycja plecenia wieńca adwentowego z czterema
świecami, oznaczającymi cztery niedziele adwentu, przywieziony został w XIX w.
przez ludność napływową z Niemiec, bądź przez górników powracających z pracy w
Saksonii i Nadrenii. Na Śląsku bożonarodzeniowa choinka nazywana jest krisbaum.
Słowo to wywodzi się od niemieckiego Christbaum i oznacza świąteczne drzewko.
Zwyczaj przystrajania choinki rozpowszechnił się na Śląsku dopiero na przeł. XIX i
XX w. i to w rodzinach miejskich lub u bogatszych gospodarzy. Wcześniej na
południu Polski wieszano pod sufitem nad stołem podłaźniczki, czyli sosnowe lub
świerkowe gałązki albo szczyt drzewka, ustrojone orzeszkami, papierowymi
ozdobami a czasami światami, czyli krążkami wykonanymi z opłatka kręcącymi się
na nitce

Kuba Marut VC

. .
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Boże Narodzenie w różnych krajach

wFrancja
Francuzi nie mają Wigilii. Do stołu siadają 25 grudnia. Podczas tego wyjątkowego obiadu serwowany jest
indyk nadziewany kasztanami. We Francji dzieci wierzą, że prezenty przynosi im mały Jezus – wkłada je do
bucików.

Hiszpania
Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, a chałwą. W odróżnieniu od Polski w tym kraju wieczerza zaczyna się po
pasterce. Główne dania tego dnia to pieczone ryby i “ciasto Trzech Króli”, w który zapieka się drobne
upominki. W Hiszpanii jest to czas śpiewania kolęd, tańca i zabawy do rana. Prezenty natomiast rozdawane
są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców.

Szwecja
W tym kraju Święta Bożego narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Szweckimi
wigilijnymi specjałami są iutfisk tj. rozmoczona suszona ryba, galareta wieprzowa oraz głowizna. W Szwecji
nie zostawia się dodatkowego nakrycia dla nieznajomego. Jest to natomiast czas odwiedzin samotnych
osób. Szwedzi nie śpiewają kolęd, tańczą wokół choinki.

Austria
Równo o 17 w Austriackich domach rozbrzmiewa dzwonek. Oznacza on rozpoczęcie świątecznej kolacji.
Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie “Stalle Nacht, heilige nacht” (Cicha noc,
święta noc).

Węgry
W tym kraju podczas Świąt Bożego narodzenia organizowane są bale dla dzieci. Najważniejszy odbywa się
w Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Pośród najpopularniejszych węgierskich potraw świątecznych
znajdziemy pieczonego indyka, zupę rybną, rosół z kury. Przysmakiem jest ciasto z makiem. Węgrzy
wierzą, że mak zapewnia rodzinie miłość.

Włosi, Czesi, Słowacy, Niemcy bardzo podobnie obchodzą Święta Bożego Narodzenia jak Polacy.

Kaja Stankiewicz

hiszpańskie ciasto świąteczne .
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Przepis na pierniczki 

,

.

Składniki na około 50-60 pierniczków:

75 g margaryny 
25 dag miodu 
12,5 dag cukru 
1.op przyprawy do piernika 
50 dag mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1 jajko

Przygotowanie:

1. Margarynę, miód i cukier roztapiamy w rondlu. Masę studzimy i wlewamy do miski.
2. Mąkę z proszkiem do pieczenia i przyprawą do piernika dodajemy razem z jajkiem do masy miodowej. Zagniatamy i
zostawiamy pod przykryciem na 1-2 godziny.
3. Ciasto rozwałkowujemy na placek o grubości o.5 cm i foremkami w różnych kształtach wycinamy pierniczki. 
4. Ciasteczka układamy na natłuszczonej blaaszce i pieczemy 15 do 20 minut w rozgrzanym do 200 stopni piekarniku.
Upieczone pierniczki studzimy i na 2 do 3 tygodni odstawiamy w suche i chłodne miejsce.

Przed podaniem pierniczki można udekorować według własnego pomysłu, np.czekoladą, lukrem, kolorową posypką.

/Kaja Stankiewicz/

,
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Bajka o wigilijnej gwiazdce

Była sobie mała, wigilijna gwiazdka. Co roku w ten jedyny wieczór wychodziła na niebo i rozbłyskiwała, jak
tylko potrafiła najpiękniej. Ale potem, przez dwanaście długich miesięcy musiała czekać, aż znowu przyjdzie
wigilia Bożego Narodzenia. Mała gwiazdka wcale nie była z tego zadowolona. Często użalała się nad swoim
losem:
– Dlaczego mogę pokazywać się ludziom tylko raz w roku? To naprawdę niesprawiedliwe! Tak bardzo
chciałabym być kimś innym…
Pewnego razu, gdy stary, poczciwy księżyc rozgościł się na niebie, mała gwiazdka rozpoczęła swoje
narzekania.
– Jaki ty jesteś szczęśliwy, że zawsze o zmierzchu zwiastujesz nadejście nocy!… – chlipała.
Sędziwy staruszek uśmiechał leciutko i pobłażliwie kiwał głową.
– Powiedz mi, w taki razie, kim chciałabyś być, moja mała przyjaciółko? – zapytał nagle.
Gwiazdka wzruszyła ramionami. Nad tym nigdy się nie zastanawiała. Wtem, tuż obok niej, zawirował,
zamigotał i poleciał w dół płatek śniegu.
– Już wiem! – klasnęła w dłonie wigilijna gwiazdka – Chciałabym być śnieżynką! Pomyśl tylko, kochany
księżycu, jakby to było wspaniale tańczyć w powietrzu, być leciutka niczym mgiełka, wirować na wietrze i
lecieć hen, przed siebie, w daleki świat!
Księżyc zastanowił się chwilkę, a potem zwrócił się do gwiazdki:
– Usiądź na moim błyszczącym rogu. Zaraz sama się przekonasz, czy gwiazdki śniegu są naprawdę
szczęśliwe…
I poszybowali w dół.
Rzeczywiście, spadające płatki śniegu wyglądały wspaniale! Pchane jakąś nieznaną siłą, odbijały się od
siebie, omijały, krążyły, wznosiły w górę, opadały, a w końcu spadały na ziemię i ….. już nie były pięknymi
gwiazdkami. Przejeżdżające samochody rozpryskiwały na boki mokre grudy brudnego, czarnego śniegu.
Jakiś przechodzień brnąc po kostki w szarej mazi, ze złością narzekał:
– Fe, jaka okropna kasza!
Wigilijna gwiazdka skrzywiła się z niesmakiem. Księżyc uśmiechnął się i zapytał:
– Czy nadal pragniesz być śnieżynką?
– Nie! – gwałtownie zaprzeczyła gwiazdeczka – One wcale nie są szczęśliwe! Taki smutny los czeka każdą z
nich. Już za nic w świecie nie chcę być płatkiem śniegu! Chciałabym być na przykład… na przykład…
Gwiazdka przymrużyła oczka i rozglądała się wokoło, jakby czegoś szukała. Nagle jej wzrok padł na
błyszczące w oddali fabryczne światełko.
– Ojej! – krzyknęła – Księżycu, zobacz, tam jest coś ciekawego! Tak pięknie błyszczy! Polećmy tam na
chwilę, proszę….
Księżyc bez słów spełnił życzenie swojej przyjaciółki. Wkrótce przez maleńkie okienko zaglądali do wnętrza
fabryki. Człowiek w specjalnej masce, chroniącej jego oczy, spawał żelazną konstrukcję. Tysiące maleńkich
iskierek wytryskiwało spod rąk spawacza.
– Ach…- rozmarzyła się wigilijna gwiazdka – Jakie piękne, maleńkie gwiazdeczki! Chciałabym być jedną z
nich…
Tymczasem kolorowe ogniki szybowały w górę, początkowo splątane ze sobą, potem rozpryskiwały się na
złociste drobinki, pokrzykiwały coś do siebie, migotały jeszcze przez chwilę i nagle…. znikały. 
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Bajka o wigilijnej gwiazdce

 Zupełnie jakby rozpływały się w powietrzu! Księżyc nie zdążył jeszcze o nic zapytać, gdy wigilijna gwiazdka
krzyknęła:
– Nie, księżycu, już nic nie mów! Wcale nie chcę być jedną z tych gwiazdeczek!
– Tak też myślałem. – stwierdził spokojnie księżyc. I znowu poszybowali w górę.
– Właściwie, to sama dokładnie nie wiem, kim chciałabym być…- zmartwiła się gwiazdka.
Właśnie przelatywali nad osiedlem domków jednorodzinnych. Mimo, że było już późno, okna wszystkich
domów jaśniały w mroku jaskrawymi światełkami. Księżyc zbliżył się do jednego z okien tak, aby jego
towarzyszka mogła zajrzeć do środka. Mała wigilijna gwiazdka aż buźkę otworzyła ze zdumienia. W kącie
pokoju stało ogromne, zielone drzewko. Wśród jego gałązek czerwieniły się czapeczki krasnoludków,
błyszczały pękate bombki, szeleściły kolorowe cukierki. Porozrzucana wata sprawiała wrażenie, że drzewko
okryte jest śniegową kołderką. Ale to, co najbardziej urzekło naszą gwiazdkę, znajdowało się na samym jego
wierzchołku. Była to duża, błyszcząca, złocista gwiazda. Pyszniła się swym blaskiem, spoglądając na
wszystko i wszystkich z góry.
– Już wiem, już wiem! – zapiszczała wigilijna gwiazdka – Księżycu, już wiem, kim naprawdę chciałabym być!
Och, gdybym mogła być tą piękną, błyszczącą ozdobą na szczycie choinki! Każdy mógłby mnie oglądać i
podziwiać. Jakże byłabym wtedy szczęśliwa…
Ledwie powiedziała te słowa, do pokoju wbiegła gromadka dzieci. Dwie dziewczynki z jasnymi lokami
rozrzuconymi na ramiona podskakiwały wesoło, starszy od nich chłopiec z bujną, kruczą czupryną starał się
je wyprzedzić, a na samym końcu dreptał ledwie jeszcze trzymający się na nogach berbeć. Popychając się
nawzajem i śmiejąc podbiegły w stronę okna. Księżyc i gwiazdka gwałtownie unieśli się w górę.
– Mamo, tato! – usłyszeli nagle cieniutki głosik jednej z dziewczynek – Już jest! Nareszcie jest! Wigilijna
gwiazdka świeci, pora zaczynać!
Dzieci z radością wskazywały na migoczącą na niebie gwiazdeczkę, podskakiwały z uciechy i
przekomarzały, kto pierwszy ją zauważył. Do pokoju weszła kobieta, fartuchem ocierała mokre ręce. Na
choince rozbłysły różnokolorowe lampki. Kobieta zerknęła przez okno.
– Rzeczywiście. – uśmiechnęła się – To wigilijna gwiazdka. Siadamy do stołu!
Księżyc i wigilijna gwiazdka długo jeszcze wpatrywali się w okno. Widzieli, jak matka i ojciec dzielą się ze
swymi dziećmi opłatkiem jak składają sobie życzenia, wyciągają spod choinki prezenty. Długo jeszcze
brzmiały im w uszach słowa głośno śpiewanej kolędy: “Lulajże, Jezuniu”.
– Wiesz, księżycu… – szepnęła w końcu gwiazdka – Zmieniłam zdanie. Już nie chcę być kimś innym.
Pragnę być wigilijną gwiazdką, która zwiastuje ludziom radosną nowinę. Mój czas już się kończy, ale za rok
pojawię się znowu…
Poczciwy księżyc nic nie powiedział, tylko z uśmiechem pokiwał swoją starą, sędziwą głową.

Elżbieta Janikowska
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Kochani Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Przyjmijcie od redakcji naszej gazetki życzenia
na nadchodzące święta Bożego Narodzenia:

Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy.

I my spieszymy z życzeniami,
bo nie możemy być tam z Wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc
na Was spłynie w świętą noc.

Na nadchodzące Święta i zbliżający się Nowy
Rok, niechaj Chrystusa siła niepojęta rozjaśni

każdy mrok.
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