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Od redakcji…
Święta tuż, tuż...a wraz z ich przyjściem zbliża się przedświąteczny
szał zakupów i wystawiania ocen semestralnych. Nie zawsze bywa
łatwo, ale praca wcześniej czy później się opłaci. Aby umilić Wam
ten czas w naszych „trzypotrzy” wprowadzimy Was w ten magiczny
czas przedświątecznymi propozycjami filmów i książek. Znajdziecie
też informacje o wydarzeniach w naszej szkole i regionie. Dla tych,
którzy nie mogą już doczekać się świąt, mamy pyszne przepisy i
nietypowe zwyczaje. Czytajcie i odpoczywajcie! Zatem do
kolejnego numeru!
Redaktor naczelna Karolina Słodkowska: “Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom
szkoły, życzymy wszystkiego co najlepsze. Świąt spędzonych w
gronie rodziny, choinki pełnej prezentów i miłości na kolejny rok
kalendarzowy 2020. Życzymy sukcesów w Nowym Roku,
determinacji i realizacji postanowień noworocznych!”

Redakcja gazetki szkolnej „trzypotrzy”
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Jak uczniom naszej szkoły idzie sportowo w
ten zimny czas…?
Dominacja. Tak jednym słowem można by opisać występ
naszych koszykarzy w fazie grupowej „licealiady”. Jednak
ten artykuł musi zająć nieco więcej miejsca więc o to, co
się wydarzyło. Nasza reprezentacja gładko weszła w
pierwszy mecz uzyskując prowadzenie już w kwarcie numer
jeden i skrupulatnie je powiększając, doprowadziła do
wyniku 84 – 27. Po godzinnej przerwie przyszedł czas na
zespół szkół gastronomicznych. Rozkręceni zdecydowanym
zwycięstwem koszykarze sprawili, że przeciwnicy wyglądali
jak dzieci. Świetna gra zarówno w obronie, jak i w ataku
zakończyła spotkanie 72-8. Po dniu przerwy przyszedł czas
na mecz numer trzy przeciwko 12 LO. Ostudzona kadra
zdobyła
„zaledwie”
48 punktów
oraz zatrzymali
przeciwników na 22. Ostatni, czwarty mecz fazy grupowej
rozgrywaliśmy przeciwko „Katolikowi”. Gospodarze nie mieli
już szansy na wyjście z grupy, jednakże rozegrali heroiczny,
choć nieco rozpaczliwy mecz o honor. Oburęczne rzuty zza
głowy porwały widownię i najwidoczniej zrobiły na sędzim
takie wrażenie, że zapomniał odgwizdywać gospodarzom
faule. Nasi koszykarze nieco „wystygli” w trakcie trzy
godzinnej przerwy pomiędzy meczami i ograniczyli się do
„jedynie” dwunastopunktowej przewagi. Końcowy wynik:
34-22. Z bilansem 4-0 opuściliśmy grupę z pierwszego
miejsca. Całą redakcją gratulujemy świetnych występów i
życzymy powodzenia w następnym etapie.
Artur Frąckiewicz

Co nowego w sporcie?
Przełom listopada i grudnia to najwyższy czas, by zacząć sezon
dyscyplin zimowych! Większość inauguracji już za nami. Najbliższe
miesiące zapowiadają się niezwykle interesująco.

Łyżwiarstwo szybkie
Już 15 i 16 listopada w Mińsku
rozpoczął się Puchar Świata w
łyżwiarstwie
szybkim.
Z
reprezentacji polski najlepszy wynik
uzyskała Natalia Czerwonka, która
zajęła 13. miejsce w wyścigu na
1000 metrów. Natomiast wśród
mężczyzn na trasie o długości 500
metrów 17. pozycję wywalczył nasz jedyny reprezentant w grupie A
- Piotr Michalski, który wraz z Arturem Nogalem i Damianem Żurkiem
również był w składzie podczas rywalizacji drużynowej osiągając
ósmą lokatę.

Skoki narciarskie
Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbyły się
dnia 23 listopada w Wiśle. W
konkursie drużynowym nasz kraj
reprezentowali: Piotr Żyła, Jakub
Wolny, Kamil
Stoch i Dawid
Kubacki.
Mimo
początkowego
prowadzenia,
ostatecznie
zajęli
trzecie
miejsce.
Minimalnie
wyprzedzili ich Norwegowie, a
triumfowali Austriacy. Następnego
dnia w konkursie indywidualnym na pierwszym stopniu podium
stanął Daniel Andre Tande, drugie miejsce wywalczył Anze Lanisek,
a polskim kibicom humor poprawił Kamil Stoch, plasując się na
trzeciej pozycji.

Saneczkarstwo
W austriackim Igls 23 listopada zainaugurowane zostały zawody
Pucharu Świata w saneczkarstwie. Wojciech Chmielewski i Jakub
Kowalewski, czyli polska dwójka, niespodziewanie wygrali pierwszy
ślizg. W drugim zajęli 19. miejsce, co końcowo pozwoliło uzyskać im
13. lokatę, lecz zwycięstwo odniósł duet z Niemiec. Natomiast w
rywalizacji kobiet Klaudia Domaradzka, 19-letnia reprezentantka
naszego kraju, zajęła 19. pozycję, ale zwycięstwo świętowała
Rosjanka Tatiana Iwanowa.

Świąteczne ciekawostki
Szkoła szkołą, ale Boże Narodzenie tuż-tuż. Zbliża się czas
odpoczynku, pogłębiania więzi z rodziną, kolejek w
sklepach i irytujących reklam. Z tym chrześcijańskim
świętem łączy się w Polsce wiele tradycji takich jak
wyglądanie pierwszej gwiazdki, czy pozostawienie na stole
dodatkowego nakrycia. Czy zastanawialiście się jednak,
jak wyglądają świąteczne obyczaje w innych państwach?
W tym artykule będziecie mieli okazję przeczytać o
najciekawszych i najdziwniejszych z nich.

Straszny święty Mikołaj
Starszy pan w charakterystycznej czapce i czerwonym
kubraczku od lat jest kojarzony z przynoszeniem prezentów i
występowaniem w reklamach coca coli. Uwielbiają go
dzieci z całego świata, za wyjątkiem Austrii. Tam króluje
Krampus. Jest to zły brat świętego Mikołaja, który wygląda
jak demon i bije niegrzeczne dzieci rózgą. 5 grudnia, czyli w
austriacką noc Krampusa można spotkać wiele tego typu
stworów na ulicach.

Kubełek KFC
W Polsce na świątecznym stole pojawia się wiele
tradycyjnych potraw. W Japonii jednak, święta mają
bardziej charakter komercyjny niż religijny. Nikt nie jest
pewny, skąd wziął się ten zwyczaj, ale japońskie rodziny
mają w zwyczaju wychodzić na „świąteczny kubełek” do
KFC w ramach świątecznego obiadu.

♫I’m skating home for Christmas♫
W Caracas, stolicy
Wenezueli w trakcie
Wigilii nie spotkacie
na drogach żadnego
samochodu. Od 16
do
24
drogi
są
zamknięte. Wszystko
to dlatego, by wierni
mogli udać się na
tradycyjne
świąteczne msze na
rolkach.

Dziady?
Portugalczycy, podobnie jak my, stawiają na stole
dodatkowe nakrycie. W przeciwieństwie do naszej
tradycji, nie jest ono jednak puste, tylko przepełnione
jedzeniem przeznaczonym dla zmarłych, aby po
drugiej stronie niczego im nie brakowało.

Artur Frąckiewicz

O świątecznych hitach słów kilka...
Piosenki świąteczne – każdy je zna. Nie wyobrażamy sobie Bożego
Narodzenia bez przesłuchania „LastChristmas” czy też „All I want
for Christmas” chociaż raz. Nawet jeśli nie jesteśmy fanami tych
utworów, słyszy się je wszędzie – czy to w radiu, czy też z głośnika
w supermarkecie, a nawet w reklamie playlisty na Spotify. Słowem
– są one wszędzie, a słysząc je, automatycznie się wczuwamy. Ale
z jakiego właściwie powodu? Nie natknęłam się do tej pory na
żadne sensowne wytłumaczenie tego zagadnienia, więc możliwe,
że jestem pierwszą osobą, która faktycznie postara się to rozgryźć.

Wsłuchując się w tekst pierwszego utworu, czyli ukochanego, bądź
znienawidzonego „Last Christmas”, zauważyłam pewną rzecz –
niewiele jest tam powiedziane o samych świętach. Jest to skarga
osoby odrzuconej przez
kochanka/kochankę,
usiłującej
zapomnieć.
Jedyne
co
jest
świątecznego w tej
piosence,
to
samo
słowo „Christmas”, co
może
choć
trochę
tłumaczyć
jej
popularność.
Jak
wspomniałam, podmiot liryczny śpiewa o złamanym sercu. A jaki
jest lepszy motyw przewodni utworu od odrzuconej, niespełnionej
miłości? Chyba tylko temat jej przeciwny – czyli odwzajemnione
uczucie (do którego za chwilę przejdę). Poza tym, miłosne
rozczarowanie w trakcie świąt? Nawet jeśli nie chce się przyznać,
słuchacz współczuje osobie śpiewającej, lub też się z nią
utożsamia. I ostatnia rzecz, możliwe że najważniejsza – utwór jest
niebywale prosty. Grany na syntezatorze lub na czterech
akordach, łatwo wpadający w ucho, sprawia że aż chce się
posłuchać nieszczęśnika śpiewającego o swoich bolączkach,
potupać nóżką i ponucić.

Druga piosenka, czyli według mnie zdecydowanie lepsza opcja,
jest bardziej optymistyczna. Nasza kochana Mariah, sądząc po jej
tonie, śpiewa o miłości szczęśliwej, z jednym tylko mankamentem –
na odległość. Myślę, że w miarę łatwo jest wyobrazić sobie taką
sytuację, gdzie mimo dystansu między Tobą a ukochaną osobą,
kochacie się nad życie. Jak już mówiłam, dwa tematy sprzedają się
najlepiej – uczucie odwzajemnione oraz nieodwzajemnione. W tym
przypadku nie dość, że piosenka jest o osobach szczęśliwych, to
jeszcze faktycznie jest w niej mowa o świętach, co dodatkowo
podnosi jej poziom popularności. Czy kogokolwiek dziwi to, że jest
ona tak znana? Nie sądzę.

Podsumowując – myślę, że fenomen takich piosenek polega na ich
ogólnym klimacie – a jakże – świątecznym. Należy też zwrócić
uwagę na to, że w zdecydowanej większości tych utworów jest
mowa o miłości, która poniekąd łączy się z Bożym Narodzeniem, a
także na teledyski – z niemal każdego bije świąteczna atmosfera.
Oczywiście nie opisałam tu wszystkich świetnych utworów
bożonarodzeniowych, jak np. „Thank God it’s Christmas” Queen,
czy „Happy Christmas, war is over” Beatlesów. Sądzę jednak, że po
lekturze
mego
wywodu
Drodzy
Czytelnicy
zauważą
wyszczególnione przeze mnie cechy świątecznych numerów i nie
będą ich postrzegać tylko jako zapchajdziury w radiu, w okresie
świątecznym. Tymczasem żegnam Szanownych Czytelników i życzę
wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia (oczywiście z
grającym radiem bądź puszczoną muzyką w tle).

PRZEPISY IDEALNE NA ŚWIĘTA
Specjalnie dla Was, odwiedziliśmy zakamarki internetu w
poszukiwaniu inspirujących przepisów na nadchodzące Święta!

Chlebek owsiany
SKŁADNIKI:
mąka pszenna – 1⅓ szklanki
płatki owsiane górskie – 1 szklanki
cukier puder – ⅓ szklanki
cukier trzcinowy – ⅓ szklanki
proszek do pieczenia – 1,5 łyżeczki
soda oczyszczona – 1 łyżeczka
cynamon – 0,5 łyżeczki
sól – 0,5 łyżeczki
orzechy włoskie – ⅓ szklanki
gorzka czekolada – 50 g
jajka – 2 szt.
oliwa z oliwek – 3 łyżki
kefir lub maślanka – 1 szklanka
Do słoika wsypujemy warstwowo: mąkę, płatki owsiane, cukier
trzcinowy, cukier puder, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia,
cynamon, sól, orzechy oraz pokruszoną czekoladę. Przekładamy
wszystko do miski, a następnie wlewamy kefir. Wbijamy jajka i
dodajemy oliwę. Przekładamy do formy i pieczemy w
temperaturze 180°C przez 40 minut.

Gorąca czekolada
SKŁADNIKI:
cukier puder – 9 łyżek
gorzkie kakao – ¾ szklanki
gorzka czekolada – 100 g
pianki marshmallows
mleko, mleko roślinne lub woda – 1 szklanka

Do słoika wsypujemy cukier puder, gorzkie
kakao, pokruszoną gorzką czekoladę i
pianki. Gotujemy w garnku mleko i
mieszamy. Do gotującego się mleka
dodajemy zawartość słoika. Mieszamy
przez minutę. Przelewamy do słoika i
dekorujemy piankami.

Świąteczna granola
SKŁADNIKI:
płatki owsiane górskie – 3,5 szklanki
dowolne orzechy – 0,5 szklanki
siemię lniane – 3 łyżki
wiórki kokosowe – 0,5 szklanki
przyprawa do piernika – 1 łyżka
sól – 1 szczypta
mus jabłkowy – ¾ szklanki
syrop klonowy – 2 łyżki
oliwa z oliwek – 2 łyżki
dowolne dodatki: żurawiny, rodzynki, gorzka czekolada, owsiane ciasteczka

Wszystkie składniki mieszamy w misce, a potem granolę
przekładamy na specjalna blachę wyłożoną papierem do
pieczenia. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temp. 150°C.
Pieczemy ok. 40-45 minut. Mieszamy co 10 minut, aby wszystkie
składniki równomiernie się zarumieniły. Następnie gotową granole
przekładamy do słoika i dekorujemy.
Źródło: https://kuchnialidla.pl/jadalne-prezenty-chlebek-goraca-czekolada-i-granola

Quiz świąteczny
1. W jakim mieście urodził się Jezus Chrystus?
a) W Laponii
b) W Galilei
c) W Betlejem
2. Według bożonarodzeniowego przesądu na Wigilię nie można:
a) Niczego pożyczać
b) Niczego sprzątać
c) Wychodzić z domu
3. Jaki zespół wykonuje, znaną z rozgłośni radiowych, świąteczną
piosenkę ,,LastChristmas”?
a) The Wanted
b) Wham!
c) ‘N Sync
4. Którego dnia świętujemy narodziny Jezusa?
a) 24 grudnia
b) 25 grudnia
c) 26 grudnia
5. Jak nazywał się bohater, który przeszedł duchową przemianę,
,,Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa?
a) Uriasz Heep
b) Bob Cratchit
c) Ebenezer Scrooge

6. Jak nazywa się jedna z potraw wigilijnych, przygotowana z
pszenicy, mąki, słodu, miodu, bakalii i innych dodatków?
a) Maca
b) Bryndza
c) Kutia
7. Ile reniferów ciągnie sanie Mikołaja?
a) 5
b) 9
c) 15
8. Jak nazywa się msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia?
a) Roraty
b) Pascha
c) Pasterka
9. Z jakiego kraju przywędrowała do Polski tradycja ubierania
choinek?
a) Z Niemiec
b) Z Anglii
c) Z Rosji
10. Opłatek jest symbolem:
a) Pojednania, przebaczenia, miłości i przyjaźni
b) Dobrobytu i pojednania
c) Ciała i krwi Jezusa

Odpowiedzi: 1.C;2A;3B;4B;5C;6C;7B;8C;9A;10A

Nowości filmowe idealne na zimę
1.„Kraina Lodu II”/ „Frozen II”
Gatunek: animacja, przygodowy, fantastyka
Reżyseria: Jennifer Lee, Chris Buck
Data polskiej premiery: 22 listopada 2019
Czy znajdzie się jeszcze ktoś, kto nigdy wcześniej nie widział
pierwszej odsłony tegoż filmu? Myślę, iż jest to mało
prawdopodobne, gdyż swego czasu animacja stała się ogromnym
kasowym hitem, poruszając serca głównie najmłodszej widowni
oraz ukazując piękną, zabawną przygodę dwóch sióstr. Złamała
stereotypy dotyczące miłości i uświadomiła co powinno być dla
nas w życiu najważniejsze. Tymczasem teraz, po latach powstała
kolejna część perypetii, uwielbianych przez wszystkich postaci. Tym
razem wyruszają oni w niecodzienną podróż śladem przodków.
Dające o sobie znać pradawne, magiczne siły, uprzykrzają życie
mieszkańców Arendelle. Główni bohaterowie chcąc uratować
królestwo, udają się do Zaczarowanego Lasu gdzie poznają
prawdziwą naturę mocy Elsy oraz odkrywają, co stało się w
nieznanej im dotąd przeszłości. Całości dopełnia wspaniała,
dopracowana, ciesząca oko odbiorcy animacja, z duża ilością
mroźnego klimatu pomimo akcji rozgrywającej się jesienią. Według
mnie jest to pozycja, której należy dać szansę, mimo tego iż
oczekiwania publiczności, która widziała pierwszą część „Frozen”
są zapewne ogromne. Nasuwa się pytanie: czy ten film podoła
wyzwaniu? Zachęcam do przekonania się samemu.

2. „Czarne święta”/ „Black Christmas”
Gatunek: mystery, slasher, horror
Reżyseria: Sophia Takal
Data polskiej premiery: 13 grudnia 2019
Tym razem wizja zupełnie innego typu, czyli coś dla miłośników kina
grozy. Pozostajemy jednak w klimacie świąt, gdyż akcja tego filmu
rozgrywa się właśnie w tym okresie. Jest to nowa wersja produkcji o
tym samym tytule z 1974 roku. Główne bohaterki nie opuszczają
kampusu Hawthorne College, mimo zbliżającej się przerwy w
nauce. Przygotowują się za to na liczne, świąteczne imprezy wraz z
gronem przyjaciół. Niespodziewanie w mieście pojawia się seryjny
morderca, zabijający młode kobiety. Kto stoi za tymi haniebnymi
czynami? W tym momencie każdy jest podejrzany. Przyjaciółki
postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, nie dać się stłamsić, a
na koniec stawić czoło zagrożeniu. Fabuła co prawda nie
zaskakuję niczym świeżym, ale wykreowany świat, w którym twórcy
zestawili radosne świętowanie wraz z powiewem grozy, napięcia i
mroku, mnie osobiście przekonuje do zapoznania się z dziełem.
Warto również wspomnieć, albowiem jest to film od producentów
naprawdę udanego „Get Out”/ „Uciekaj!, który wygrał Oscara za
najlepszy scenariusz oryginalny oraz zdobył trzy nominacje w 2018 r.
To daje nadzieję na seans, który może okazać się warty obejrzenia.

3. „Gwiezdne wojny: część IX - Skywalker. Odrodzenie”/
„Star Wars: The Rise of Skywalker”
Gatunek: przygodowy, Sci-Fi
Reżyseria: J.J. Abrams
Data polskiej premiery: 19 grudnia 2019
Nie zapominajmy również, że okres zimowy przypomina nam o
jednej z największych sag w historii kina. Grudzień to wyjątkowy
miesiąc dla naprawdę licznych fanów Gwiezdnych Wojen. W
końcu trzecia część najnowszej trylogii, a jednocześnie ostatnia - 9
odsłona głównego cyklu to dla stałych widzów koniec pewnego
etapu trwającego wiele lat. O ogromnym zainteresowaniu
świadczy chociażby liczba sprzedanych do tej pory biletów na
przedpremiery oraz premiery, która pomimo jakże odległej daty jest
iście rekordowa. Jak rozstrzygnie się końcowa walka Ruchu Oporu z
Najwyższym Porządkiem? Jakie zmiany czekają głównych
bohaterów? O fabule jak dotąd wciąż nie wiemy zbyt wiele, a
liczne spekulacje ułatwiają nam długi okres wyczekiwania. Myślę,
że w tym przypadku nie trzeba nikogo zachęcać, gdyż wielbiciele
Star Wars z pewnością, jak najszybciej wybiorą się do kin. Osobiście,
mimo niechęci niektórych osób krytykujących najmłodsze części z
ogromną chęcią wybiorę się na seans.

Recenzja książki pt. „Cicha noc’’
Cicha noc, to książka autorstwa Małgorzaty Rogali wydana 30
października 2019 roku. Jest to jedna z wielu książek opisujących
życie danych bohaterów, jednak można je czytać w dowolnej
kolejności.
Akcja powieści odgrywa się kilka dni przed świętami Bożego
Narodzenia. Zaczyna się ona na warszawskim lotnisku, gdzie policjantka
Agata Górska żegna swojego partnera, który wyjeżdża na szkolenie do
Budapesztu. Bohaterka po powrocie do domu, wyjąwszy pocztę ze
skrzynki rozkoszuje się atmosferą świąt. Otwiera listy dopier następnego
dnia; jest wśród nich jeden, w kopercie pozbawionej znaczka i adresu,
a jego treść brzmi: „Kup nową sukienkę, żebyś ładnie wyglądała w
trumnie!”
Następnie
poznajemy
Emmę,
tajemniczą
dziewczynę
lekkich
obyczajów
oraz
jej
nieustępliwego
prześladowcę. Mamy do
czynienia
również
ze
sprawą zabójstwa znanego
celebryty, którą prowadzi
Agata.
Wszystkie
dotychczasowe problemy
policjantki schodzą jednak
na drugi plan, kiedy siostra jej partnera zostaje porwana. Szybko
wychodzi na jaw, że porwanie specjalnie zostało dokonane wtedy,
kiedy brat uprowadzonej był za granicą, a za przestępstwem stoi szajka
handlująca ludźmi.
Książka zawiera wątki obyczajowe i kryminalne, które łączą się ze sobą i
wzajemnie wypełniają. Napisana jest łatwym, zrozumiałym językiem,
dzięki czemu jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Może być
uznawana za książkę rozrywkową, ponieważ cechuje ją lekki styl,
dlatego idealnie nadaje się do zimowych wieczorów przy kominku.

CO Was chŁODZI?
Grudzień to czas pojawiania się świątecznych reklam i piosenek. Niektórych
to raduje, inni na samą wzmiankę przewracają oczami. Czy tego chcemy,
czy nie, nastrój tego czasu na dobre rozprzestrzenił się we wszystkich
mediach i rozmowach. Trwa też coroczna debata o to, czy śnieg w tym roku
zaszczyci nas swoją obecnością (na ten temat zdania również są
podzielone). Można wyrwać się jednak spod jarzma myśli o wyżej
wymienionych sprawach, odwiedzając jakiś event.

Grudzień
15. godz.17.00 - Koncert „Skrzypek na dachu” w Teatrze Muzycznym
16. godz.18.00 – Ukulele Warsztaty + Kolędy w Pop’n’art.
16.godz.19.00 – Glenn Miller Orchestra w Teatrze Wielkim
17. godz.19.00 – Koncert COMA
w Klubie Wytwórnia
18. godz.18.30 – Koncert
„Swingowe Święta” w Teatrze
Muzycznym
19. godz.20.00 - Wigilia
Śpiewankowa w KEJA Pub
20. godz.17.00 – Fresh n Dope
Festiv al w Teatr Club
20. godz.23.00 – Maraton
Gwiezdnych Wojen w kinie
Helios Sukcesja
21. godz.12.00 – Świąteczny
Targ na Piotrkowskiej 217
21. godz.16.30 – Filmowy
weekend z Iranem w Domu Kultura „502”
21. godz.16.00 i 19.30 – Queen Symfonicznie w Filharmonii Łódzkiej
28. godz.21.00 – Koncert Normalsi w Klubie Scenografia

Styczeń
02.godz.19.00 – Koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć” z udziałem Alicji
Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego.
03.godz.18.30 – Koncert Karnawałowy „Operowe Fajerwerki” w Teatrze
Wielkim
04. godz.18.30 – Koncert „Magiczny Muzyczny” w Teatrze Muzycznym
05. godz.11.00 - Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden w Parku
Baden-Powella
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