Nr 3 Grudzień
Rok szkolny 2014/2015

www.sp37.szczecin.pl

OD REDAKCJI
Kochani
Nie da się ukryć, że wokół nas wszystko mieni się barwami światełek, błyskotek
i neonów. Przypominają Nam o świętach, przerwie od nauki. Nie zagubmy w tym
szaleństwie tego, co wypływa z Naszych serc. Chcemy dzielić się dobrem i obdarowywać
najbliższych. Tak samo przecież cieszy prezent, który otrzymaliśmy, jak i ten, który sprawił
uśmiech na twarzy osoby obdarowywanej.
W tym numerze dowiecie od samego św. Mikołaja, jak radzi sobie w Wigilię Bożego
Narodzenia, byście otrzymali prezenty. Czy wszyscy je dostaną? To pytanie również
zadaliśmy!
W szkole też unosi się aura świąt. Dekorowaliście główny korytarz, braliście udział
w wielu działaniach, dzięki którym już od 5 grudnia zewsząd widać było to, że Boże
Narodzenie zbliża się wielkimi krokami.
Spotkamy się dopiero w za rok. Życzymy Wam i Waszym bliskim najpiękniejszych
dni, które będą wypełnione przez wspólnie spędzony czas, uśmiech i radość. To ważne, żeby
każdy z Nas pomógł, uśmiechnął się, przytulił i pochwalił. Czekają na Was domowe
obowiązki. Spiszcie się na medal, aby Rodzice byli z Was dumni. Patrzcie z nadzieją na
przyszły rok! Życzymy wszystkim: Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom spokoju myśli i serc,
ciepła, ukojenia, bliskości.
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Rozmowa

Wszyscy możemy znaleźć się na liście św. Mikołaja!
W natłoku spraw, które zawsze trzeba załatwić na wczoraj, w podmuchu
z piskiem hamowanych sań zabraliśmy św. Mikołajowi zaledwie 3 sekundy, by zadać
pytania, które tak Was nurtują. Urok osobisty dziennikarza, prestiż tytułu… Nie mogło
być inaczej! Św. Mikołaj zgodził się na rozmowę.
Czy lista niegrzecznych dzieci jest długa?
Święty Mikołaj: Nie lista niegrzecznych dzieci nie jest długa, ponieważ dzieci poprawiają się
I co roku trafiają na listę grzecznych dzieci.
Jak to możliwe, że w jedną noc rozwozi św. Mikołaj prezenty dla dzieci na całym
świecie?
Święty Mikołaj: Niestety nie mogę zdradzić Wam tego sekretu. Obowiązuje mnie tajemnica.
Taką deklarację podpisali zresztą wszyscy święci od cudów.
W jakim kraju najbardziej się św. Mikołajowi podoba?
Święty Mikołaj: Podoba mi się w wielu krajach, ale chyba najbardziej …w Norwegii. Tam
nie brakuje śniegu i moje sanie nabierają prędkości takiej, że kierowcy Formuły 1 mogliby
pozazdrościć.
●rozmawiał: Patryk Łakomy

Sonda
By ułatwić św. Mikołajowi pracę i by nie pogubił się w adresatach
prezentów, podpytaliśmy nauczycieli i dzieci, o czym marzą.
Co chciałaby Pani dostać od św. Mikołaja?
p. Małgorzata Maksymczak-Żyła : Duży prezent. Marzę o
bilecie na koncert pewnego zespołu.
p. Lidia Kołtek : Książkę, pyszne czekoladki.
p.Grażyna Szałata: Artybuty babci: druty i włóczkę.
Nauczyciele mieli skromne oczekiwania, ale dzieci? Św.
Mikołaj może tego nie ogarnąć. Lista się nie kończy….

Ola i Roksana z 4e: Chciałabym dostać conversy, a ja
air maxy (buty)Dominika z 1b marzy o Lego friends, a
Amelia Rutkowska o laptopie. Oliwia chciałaby kota,
a Nikola Bogiel yorka. Wielu uczniów marzy o nowych telefonach, I’phonach, telewizorach.
Dominika Ogrodnik zdradziła nam, że chce: „Świętego Mikołaja na własność”.
zebrały: Anna Palusiak i Zuzanna Gregorczyk
Bomb(k)owy kiermasz

Każdy mógł zostać świętym Mikołajem
W piątek, 12 grudnia, w naszej szkole odbyła się giełda. Stoiska uginały się do słodkości,
choinkowych ozdób i stroików. Dochód zostanie przeznaczony na szczytny cel.
Już od rana w holu głównym kłębił się tłum kupujących i sprzedających.
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Zainteresowanie wzbudzały pięknie zdobione choinki i stroiki. Wzrok niejednego przyciągał
drewniany koń na biegunach i ręcznie wyszywane ozdoby. Można było kupić piękne
drobiazgi, które udekorują świąteczny.
- Kupiłem świecznik dla mamy- zdradził jeden z uczniów.
- W tym roku było bardzo dużo stosunkowo drogich rzeczy- powiedziała Weronika Łakomy z
6b.- Z tego powodu kiermasz mi się nie podobał.
Dochód z giełdy zostanie przekazany na szczytny cel.
- Mamy się czym pochwalić- mówi p. Grażyna Pławska, opiekun Samorządu
Uczniowskiego.- Udało nam się zebrać ponad dwa tysiące złotych. Pieniądze są adresowane
do uczniów, którzy potrzebują dofinansowania do szkolnej wycieczki, wyjścia do kina.
O drobne kwoty na ten cel mogą zwracać się wszyscy wychowawcy.
Wiemy, że jedna z pań nauczycielek, która zorganizowała stoisko, dochód ze sprzedaży
przekazała na półkolonie. Chciała pozostać anonimowym darczyńcom.
● Patryk Łakomy

Wydarzenie. Współpraca polsko- niemiecka

Diabeł po niemiecku, a pilot po polsku, czyli przedstawienie w Schwedt
04 grudnia klasy z j. niemieckim pojechały do Schwedt, miasteczka położonego
nieopodal granicy. Jechali dwupiętrowymi autokarami, ale to nie jedyna atrakcja.
Obejrzeli spektakl pt.: „Trzy złote włosy diabła”.
Teatr wyglądał interesująco. Na dachu znajdowały się postacie różnych pięknych baśni. Gdy
weszliśmy do środka, oddaliśmy nasze kurtki do szatni. Wspinaliśmy się po schodach aż
znaleźliśmy się w obszernym pomieszczeniu, pełnym stolików i krzeseł. Z okien można było
podziwiać widok na miasto. Czekaliśmy na wejście na widownię.
Gdy wszyscy usiedli w sali teatralnej, światła zgasły i odsłoniła się wielka czerwona kurtyna.
Oświetlały aktorów piękne kolorowe światła, świecące na scenie. Aktor tłumaczył po polsku
przebieg wydarzeń. Był narratorem i aktorem! Nieustannie latał nad sceną, bo był pilotem
niezwykłego samolotu. Dzięki tej roli zrozumieliśmy fabułę, bo pozostali aktorzy mówili
wyłącznie w języku niemieckim.
Treścią przedstawienia był utwór braci Grimm. Aktorzy świetnie odtwarzali baśniowe
postaci. Na pewno imponująco wyglądały stroje i scenografia. Główny bohater, cudownie
ocalony od niechybnej śmierci, zakochał się w księżniczce. Jej ojciec nie chciał się zgodzić na
ślub i dlatego zażądał niemożliwego- zdobycia trzech złotych włosów diabła przez śmiałka.
Oczywiście chłopiec pokonuje wiele przeszkód, pomaga mu pilot i zdobywa trofeum. Baśń
kończy się szczęśliwie.
Wszyscy widzowie byli zachwyceni. Śpiewaliśmy, klaskaliśmy i dopingowaliśmy
głównego bohatera. Przeżywaliśmy przygody chłopca i trzymaliśmy za niego kciuki.

4

Nie brakowało okrzyków i westchnień ulgi. Spektakl był wspaniały! Słyszałam kilka opinii na
jego temat i chyba wszystkim się podobał. Świetna sztuka!
●Julia Sinkiewicz

Krzyżówka
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