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W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym  

- Dniu Nauczyciela  

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim nauczycielom: dużo zdrowia, cierpliwości, 
wytrwałości,  

wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z 

uczniów! 

Ponoć najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem 

jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.  
W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, 
samych radości i sukcesów życzy: 

Redakcja Trójkowej Gazetki!!! 
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Z kart historii…  
Witam Was w nowym roku szkolnym. W tym numerze opowiem Wam o Potopie Szwedzkim. 

Hieronim Radziejowski pokłóciwszy się z królem Janem Kazimierzem postanowił zemścić na Polakach. 

Udał się do króla Szwedzkiego Karola X Gustawa i przekonał go, by zaatakował Rzeczpospolitą. 

Wojska szwedzkie szybko i podstępnie najechały na kraj, opanowały ziemię nad Bałtykiem, znalazły na 

tym terytorium bogate łupy. Ogrom nieszczęścia kojarzył się z biblijnym potopem, tak więc nazwano 

szwedzki najazd, który trwał pięć lat. Szwedzi wierząc w zapewnienia o pomocy w walce z Moskwą i 

Turcją, zajęli kraj, zmuszając Jana Kazimierza do wyjazdu na Śląsk. Grabiąc ze wszystkich dóbr i 

majątków, postanowili zagarnąć skarby zgromadzone na Jasnej Górze. Mnisi - Paulini z przeorem 

Kordeckim na czele wraz z kilkuset żołnierzami stawili im zdecydowany opór. Potężne ataki szwedzkiej 

artylerii i wielokrotnie prowadzony szturm na klasztor nie dały rezultatów, ponieważ obrońcy dzielnie 

odpierali wszystkie ataki. Generał Müller, nie mogąc pogodzić się z niepowodzeniami, atakując klasztor 

zażądał okupu za odstąpienie od oblężenia. Spotkał się ze zdecydowaną odmową i wtedy, gdy siedział 

przy stole, trafiła go kula z muszkietu. Przeżył… lecz spanikowany dał rozkaz do odwrotu. Obecność w 

klasztorze obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej powstrzymała całą potęgę szwedzką. Polacy 

poruszeni przykładem obrońców z Jasnej Góry zmobilizowali się i zaczęło się powstanie. Na czele 

wojsk Jana Kazimierza stanął hetman Stefan Czarniecki. 

Zginęło wiele osób, lecz Szwedzi zostali pokonani. A teraz coś dla miłośników historii: 

 

 

Jeśli ktoś poradzi sobie i rozwiąże wszystko dobrze, to następną gazetkę otrzyma gratis. Wszystkie 

rozwiązania należy składać do mnie (Maciek Cisek 6B), na rozwiązanie macie 2 tygodnie. Zaczynajmy… 

1.Epokę w dziejach ludzkości określają: 

A) przełomowe wydarzenia, 

B) postanowienia naukowców 

C) zjawiska przyrodnicze 

2.Świątynia poświęcona bogom w Rzymie nazywała się:  

A) Akropol 

B) Koloseum 

C) Panteon 

3. Mikołaj Kopernik urodził się w:                                          

A) Fromborku 

B) Krakowie 

C) Toruniu 

4.Potopem nazywamy najazd w XVII wieku wojsk:      

A) szwedzkich 

B) rosyjskich 

C) tureckich 

5.Konstantynopol otoczony był olbrzymimi murami. Został zdobyty w: 

A) 476 roku 

B) 1453 roku 

C) 1492 roku 

Wasz historyk: Cisu 
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Ciekawostki Drugiej Wojny Światowej 

Druga wojna światowa rozpoczęła się pierwszego września 1939 r.   

 

5 maja 1945 roku w amerykańskim stanie Oregon od balonowej bomby wypuszczonej przez Japonię 

zginęło sześć osób: Elsie Mitchell i jej pięcioro dzieci. To jedyne znane amerykańskie ofiary II 

wojny światowej, które zginęły na terenie USA. 

 

Największy spór, jaki prowadzili między sobą marszałek polowy Bernard Montgomery i pre-

mier Winston Churchill dotyczył dwóch dentystów, których wysłano do Normandii tuż po lądo-

waniu. Churchill nie widział sensu w takim działaniu. Jednak Monty 

uważał, że z bolącym zębem walczyć się nie da. 

 

Tuż po wypędzeniu Niemców z Paryża, władze zatrzymały projektant-

kę Coco Chanel. Powód? Romansowała z młodym niemieckim ofice-

rem. 

 

Znani ze swego chłodnego rozumowania Brytyjczycy pozwalali sobie czasem na wyjątek od reguły. 

Ten były wyjątkowo tragiczny. W 1943 roku tłum biegnący do schronu w 90 sekund zadeptał na 

śmierć 173 osoby. 

 

Alan Magee - strzelec pokładowy z amerykańskiego bombowca B-17, miał wyjątkowe szczęście. Po 

trafieniu wypadł lub wyskoczył z samolotu na wysokości około 6 tysięcy metrów bez spadochro-

nu. Przebił szklany dach dworca z St. Nazaire, połamał się i… przeżył. Dożył 84 lat. 

 

Mieszkańcy oblężonego Leningradu, w desperackiej walce o życie nie cofali się przed kanibali-

zmem. Zanim jednak do tego doszło, władze miejskie starały się jakimś cudem wyżywić setki 

tysięcy głodujących.  

 

Największym postrachem Żydów ukrywających się przed Niemcami podczas II wojny światowej 

byli ludzie, którzy w zamian za pieniądze zajmowali się ich tropieniem i wydawaniem na pewną 

śmierć. W Berlinie najbardziej osławionym Greiferem („łapaczem”) wcale nie był fanatyczny 

nazista ani nawet Niemiec, lecz… Żydówka – Stella Kübler. 

                                                                                                                   Zuzanna B. 
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P.K.  „Marzenia”                        

 

Marzenia to jest coś.                                                                                                                     

Możemy marzyć, aby ktoś…                                         

                                                                            

Zrobił coś dla nas bezinteresownie,                    

A my odwdzięczymy mu się sto-

sownie.            

                                                                           

Polecieć na koniec świata  

Jak kolorowy ptak, który lata. 

Znaleźć swoje miejsce na Ziemi,  

Które światłem się mieni. 

 

Marzenie: latać jak orzeł po niebie 

I być już u siebie. 

Marzenia się spełniają, wystarczy 

tylko uwierzyć 

I ze światem się zmierzyć. 

KĄCIK LITERACKI 

 Witajcie kochani po wakacyjnej przerwie! Oczywiście bardzo się za Wami 

stęskniliśmy - naszymi wiernymi czytelnikami. Mamy nadzieję, że i w tym roku 

zaskoczymy Was zdolnością pisarską Waszych kolegów i koleżanek. Może odkryjemy nowe 

talenty? A może to właśnie Was „wciągnie” świat poezji? Serdecznie polecam czytanie 

proponowanych wierszy oraz opowiadań w każdym numerze „Trójkowej Gazetki”, bo to z 

pewnością pobudzi Waszą wyobraźnię i może sami sięgniecie, bo kartkę i pióro… Ala 
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N. K.  „Magia pisania” 

Zabawą jest dla mnie pisanie  

I w wyobraźni mojej po obłokach ska-

kanie  

Mogę być wtedy królową świata  

Albo po prostu ptakiem, który lata. 

 

Mogę mieć wielki zamek  

Lub z radością w małym domku wi-

tać poranek  

Mogę mieć bardzo dużo złota  

Albo mówiącego kota… 

 

Mogę być nawet gwiazdą filmową 

Albo smutną i przygnębioną cały czas 

wdową  

Mogę też zostać sobą… 

I wylać na papier smutki, które cza-

sem same przychodzą. 

  

Mogę nie udawać nikogo  

I brnąć przez życie własną drogą  

Mogę mieć swoje wielkie marzenia  

Nawet te nie realne do spełnienia…  

Mogę stracić wszystko…                    

Ale kartkę papieru będę miała przy 

sobie blisko  

I kiedy czuła się będę oszukana 

I łza kręcić mi się będzie w oku od 

rana, 

I kiedy mętlik w mej głowie powsta-

nie 

Zawsze i wszędzie pomoże mi pisa-

nie! 

 

„Liść Jesieni’’ 

Krok po kroku spadają liście 

co roku. 

Jest ich tysiące i kiedy lecą są 

jasne jak słońce, 

Ale tylko jeden jedyny zosta-

nie na drzewie 

I poczeka, aż wiatr go zwieje 

ku niebie. 

Natalia Wisiecka  

i Zuzanna Bilińska 

„Jesienią’’ 

Jesienią często pada deszcz,  

Wiewiórki mają co jeść,  

Jeżeli czujesz chłód, 

Wypij herbatę i zjedz miód, 

Brak stokrotek, 

Dużo plotek, 

Z czasem przyjdzie mróz. 

Karolina Kosiorek  

i  Roksana Frąszczak  

„Jesień i jej radość” 

Niby jesień jest smutna, 

Ale rezolutna. 

Popatrzmy na nią z innej strony, 

Każdy chodzi zadowolony, 

Liście są kolorowe, 

Dzieci biegają wesołe, 

Cieszymy się również i my! 

A wy??? 

Alicja Górowska  

i Alicja Węckowska 

„Jesień’’ 

 

Kiedy pojawia się jesień, 

Znika wokoło zieleń. 

Liście zmieniają kolory, 

Czasami przypominające 

drzewa kory. 

Liście na ziemię opadają, 

I już na drzewa nie powracają. 

Zwierzęta zbierają zapasy na 

zimę, 

Bo wkrótce wszystko puchem 

się owinie. 

Jesień jest czasami piękna, 

Niech każdy z was o tym pa-

mięta. 

              Hanna Piotrowska 
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„Sprzedaję sposób na nauczyciela kosę” A.N. 

          

Gdy się obudziłam w sobotę rano, przypomniałam sobie jaki wspaniały był piątek, który uważałam 

wczoraj za paskudny. Wszystko zaczęło się w środę…Dzień zapowiadał się przepięknie. Świeciło 

słońce, ptaki śpiewały i było aż 30 stopni w cieniu! Wyszłam wcześniej z domu i znalazłam się w szkole 

o 7.00. 

     Nagle ujrzałam Killa (od killer – zabójca) – chłopaka z 3 gimnazjum (nazywamy go tak, bo 

wszystkich bije). Ku memu przerażeniu spostrzegłam, że nikogo innego nie było na korytarzu. On 

także mnie zauważył. Czułam jak mimo wolnie szykuję się do ucieczki. Uśmiech niewróżący niczego 

dobrego zatańczył na jego ustach.  

    - Nawet nie próbuj krzyczeć ani uciekać. –rzekł. 

   Nic nie odpowiedziałam tylko pokiwałam głową. 

    - A teraz powiedz mi czy się mnie boisz? – zażądał. 

    - Tak. – przyznałam się.  

    - Ciesz się, dzisiaj mam dobry dzień. Mam pewną propozycję nie do odrzucenia. 

    - Jaką ? 

    - Chciałbym ci dać Sposób na Kosę. 

    Zastanowiłam się. Kosa to najgorszy polonista w całej szkole. Nazywamy go tak, bo obniżał oceny 

za drobne błędy. Np. Całe dyktando bezbłędnie, oprócz jednego zdania: „Pszczoły produkują pyszny 

miud.” Normalny nauczyciel postawiłby 5 +, ale Kosa dałby 4 -.  

    Ale dlaczego Kill chce mi dać Sposób? Zaraz, zaraz on kończy szkołę (u nas szkoła podstawowa i 

gimnazjum są w jednym budynku), jest koniec 

czerwca, już są wystawione oceny, a on chce, aby 

Sposób przetrwał w naszej budzie. Ostatni raz 

zastanowiłam się jak bardzo jest to prawdopodobne. 

Po tych rozmyślaniach zgodziłam się.  

    - To nie jest lipny sposób? – upewniłam się. 

    Chłopak zaśmiał się gorzko. 

   - Po co miałbym ci dawać fałszywy Sposób?  

   - Aby zemścić się za wodę z octem. 

    Kill skrzywił się. 

   - Nie, to nie zemsta, chcesz ten sposób czy nie? 

   - Chcę. 

   - To poczekaj. – wyjął kilka kartek z plecaka – pilnuj ich jak oka w głowie. – dodał wręczając mi 

kartki. 

   - Dzięki, to ja lecę pod klasę. 

   - Leć, ale jest 7:15 –zaśmiał się.  

   Poszłam w stronę klasy, ale za najbliższym rogiem zaczęłam biec. Nikomu nie mówiłam o kartkach 

od Killa. Następnego dnia (w czwartek) po lekcjach sprawdziłam kartki. Zgadzało się wszystko. Sposób 

był prawdziwy. Interesowała mnie tylko SPONAA. Zdziwiło mnie, że były tam wszystkie odmiany 

Sposobu, ale to podsunęło mi świetny pomysł. – będę sprzedawać Sposób!  

    Na piątek przygotowałam mnóstwo kopii Sposobu. Kupiło go wiele osób. Nie wystarczyło dla 

wszystkich, a więc mam trzy tuziny zamówień na poniedziałek…  
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 W pierwszym tegorocznym numerze gość specjalny – Pani Irena Komarnicka – dyrektor 

Zespołu Szkół Integracyjnych w Bogatyni!!! Dowiecie się ciekawostek, o których raczej uczniowie 

naszej szkoły nie wiedzą. Miłej lektury…życzą: Zuza i Natalia. 

 

- Czy szkoła, do której Pani chodziła  jako dziecko, różni się od szkoły 

dzisiejszej? 

- No myślę, że tak. Chodziłam do szkoły podstawowej nr 4 w Bogatyni, a 

mieściła się ona w budynku obecnego Gimnazjum nr 1. Sala gimnastyczna 

była taka sama jak dziś, właściwe to wszystko było takie samo, lecz nie 

istniało tak ładne boisko, które jest teraz. Była stołówka i podejrzewam, że 

znajduje się w tym samym miejscu, co teraz. W klasach stały wówczas inne 

ławki, blat był połączony z krzesłem, więc nie było szurania, po środku 

ławki istniał otwór na kałamarz, tam się stawiało atrament. Na ławce 

znajdowało się też wgłębienie na pióro. Plecaki stawiało się pod ławką, a 

czasem obok, tak to mniej więcej wyglądało... Tablica była inna niż 

dzisiejsze, taka bardziej gumowa. Do szkoły chodziłam w granatowym 

fartuszku z białym kołnierzykiem. Nosiłam tarczę szkoły – była przyszyta do 

rękawa. 

- Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? 

- Tak, lubiłam chodzić do szkoły, bo w szkole zawsze się coś działo. Chociaż muszę wam zdradzić, że miałam 

daleko do szkoły, chodziłam więc na skróty przez łąki, na których jest obecnie osiedle Serbinów. 

- Jak się Pani uczyła i czy była Pani klasowym asem? 

- Nie mówiło się wtedy, że ktoś jest klasowym asem. Natomiast była tarcza „wzorowy uczeń”. Zdarzało się, że 

miałam taką tarczę. Raczej należałam do uczniów, którzy dobrze się uczyli. 

- Wolała Pani przebywać w większej grupie uczniów czy raczej w mniejszej? 

- Chyba w mniejszej, miałam swoje koleżanki, kolegów, wydaje mi się, że wolny czas spędzałam w mniejszej 

grupie przyjaciół. 

- Jaki był Pani ulubiony przedmiot, a jakiego Pani nie lubiła? 

- Najbardziej lubiłam wychowanie fizyczne, uwielbiałam gry zespołowe i gimnastykę. Zawsze bardzo starannie 

przygotowywałam się na te zajęcia, sprawiało mi przyjemność przygotowywanie stroju, bo wiadomo musiała być 

biała koszulka, szorty i tenisówki i skarpety. A czego nie lubiłam tak naprawdę? Prac ręcznych i rysunku. 

Pozostałe zajęcia lubiłam. 

- Czy zdarzyło się Pani dostać 2 (czyli obecnie jedynkę)? 

- Pewnie, że tak. 

- Czy pamięta Pani jakiś niezwykły dzień spędzony w szkole? 

- Pamiętam zakończenie 8 klasy. Mieliśmy wtedy bal na sali gimnastycznej. Wydaje mi się, że był do południa… 

nie pamiętam… wiem, że było widno, ale żeby tak coś szczególnego wydarzyło się w szkole podstawowej? Nie 

pamiętam, to było jednak trochę dawno. 

- Co panią interesowało w szkole podstawowej? 

- Zbierałam znaczki, miałam piękne albumy. Należałam do koła filatelistycznego, dostawałam znaczki 

z Warszawy, a potem oddałam je swojemu siostrzeńcowi. 

- Czy zdarzyło się Pani pójść na wagary, jeśli tak, to co Pani wtedy czuła? 

- Nie chodziłam na wagary, w szkole średniej chodziłam czasami, ale w szkole podstawowej nie. 
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- Jaka była Pani ulubiona gra lub zabawa, na czym ona polegała? 

- Wtedy najczęściej bawiliśmy się w grę zwaną „klasy”. Te klasy miały różny kształt. Bardzo często, jeżeli 

była jakaś duża grupa, to graliśmy w „dwa ognie” albo w „zbijaka”. Bardzo lubiliśmy w to grać i nie po-

trzebowaliśmy do tego boiska. 

- Co Pani odczuwała, kiedy kończył się rok szkolny? 

 - Ulgę i radość, cieszyłam się, że to koniec, chyba tak jak każdy... 

- Czy podpadła Pani kiedykolwiek jakiemuś nauczycielowi? 

- Nie pamiętam czy kiedykolwiek podpadłam, ale pamiętam, że jak ktoś narozrabiał w klasie czy klasa źle 

się zachowywała na lekcji, to byliśmy zbiorowo karani. Wtedy wszyscy ustawiali się w kolejce i każdy do-

stał linijką w rękę, linijką na płasko albo kantem. To drugie… bardziej bolało. 

- Co Pani robiła w wolnym czasie kiedy nie było jeszcze komputerów? 

- Ja nie miałam za dużo wolnego czasu z tego względu, że moi rodzice mieli gospodarstwo rolne i właści-

wie od wczesnej wiosny do jesieni dużo pracowałam na polu.  Rodzice mieli też duży sad, więc całe lato 

praktycznie były czereśnie, potem jabłka. Właściwie nie mogłam narzekać na brak pracy, natomiast w wol-

nym czasie to przede wszystkim dużo czytałam, uwielbiałam serię „Tomków”: „Tomka w krainie kangu-

rów” czy „Tomka na wojennej ścieżce”. Do tej pory pamiętam je i uwielbiam, czytałam wszystkie. Lubi-

łam czytać Centkiewiczów. Czytałam wszystkie książki, które łączyły się z podróżami i przygodami, a 

oprócz tego spotykałyśmy się z koleżankami. 

- Czy miała Pani szkolne przyjaciółki? 

- Tak: jedną i pamiętam taki jeden moment, gdy jeszcze nie mieliśmy telewizora, a rodzice koleżanki go 

kupili, to pamiętam, że poszłam do niej na film. Był wtedy emitowany jeden z odcinków serialu pt.: 

„Hrabia Monte Christo”. To był pierwszy film, który oglądałam w telewizji, po pewnym czasie moi rodzi-

ce też kupili telewizor. 

- Czego pani życzy dzisiaj naszym uczniom? 

- Naszych uczniów przede wszystkim proszę o to, żeby szanowali to, co mają, a mają piękną szkołę. Nato-

miast życzę naszym uczniom, aby każdy spróbował odnaleźć w sobie to, w czym jest dobry i aby doskona-

lił to. Miałam kiedyś ucznia w szkole podstawowej, który bardzo słabo się uczył, ale pięknie opowiadał na 

technice o narzędziach do obróbki metali – okazało się, ze lubił pomagać ojcu w warsztacie samochodo-

wym. Dziś jest fachowcem. 

 - Bardzo dziękujemy za wywiad i poświęcony nam czas i do widzenia. 

- Bardzo proszę, było mi miło. Do widzenia. 
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Ciekawe życiorysy 

 W listopadzie swe urodziny obchodził 

niezwykły poeta - Leopold Staff. Urodził się 

bowiem 14 listopada 1878 we Lwowie, a zmarł 31 

maja 1957 w Skarżysku - Kamiennej. W pamięci 

ludzi utkwił jako polski poeta tłumacz i eseista. 

Kojarzony jest głównie z przedstawicielami 

współczesnego klasycyzmu. Już za życia nazywany 

"pomnikiem polskiej poezji", postrzegany jako wzór 

klasyka i artysty-mędrca.  

Pomimo wielkiej sławy starannie chronił swoje życie 

prywatne. W okresie późnej starości spalił całą swoją 

osobistą korespondencję! W latach 1897-1901 

studiował na Uniwersytecie Lwowskim prawo, 

następnie filozofię i romanistykę. Podróżował do 

Włoch i Francji.  

Na roku 1914 kończy się okres lwowski Leopolda 

Staffa, bowiem po tym czasie poeta wyjeżdża w głąb Rosji, lata wojny 1915 – 

1918 spędza w Charkowie.   

Staff uważał, iż poeta jest przeznaczony do tego, aby nawet podczas 

wojny lub rozkładu klasycznych wartości zachował umiar i harmonię, głosił 

sprawiedliwość oraz nadzieję na odrodzenie. Głównym zainteresowaniem 

całej jego twórczości był przy tym konkretny, pojedynczy człowiek. 

 

Fragment wiersza pt.: „Dzień duszy” 
 

Pusto… 

Czemu nie przyszedł kto strudzon i pragnie… 

Twej wątłej twarzy piękno chore, anemiczne.. 

Usta twoje, dziewczyno, całowań łakome.. 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny… 

Ja wiem, ja wiem… 

 

Chopin 
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 Październik jest Międzynarodo-

wym Świętem Bibliotek Szkolnych. W 

związku z tym w bibliotece zorganizowa-

liśmy mnóstwo atrakcji dla naszych czy-

telników  : konkursy „Ulubione baśnie 

mamy i taty”, „Najpiękniejsza zakładka 

do książki”, „Książka w malarstwie”, 

„Quiz na długą przerwę” oraz akcję 

„Uwolnij  książkę”. Zapraszamy do bi-

blioteki, aby obejrzeć wystawki  i oczy-

wiście wziąć udział w konkursach, bo 

jeszcze jest czas!!! 

 Nie wiem czy wiecie, ale mija już 

kilka miesięcy od czasu, gdy nasza bi-

blioteka wkroczyła  w wirtualny świat. 

Okazało sie, że nie zginęliśmy w gąszczu  

stron, blogów, postów i informacji. Ma-

my się całkiem dobrze, a bloga współ-

tworzą już dwie uczennice z klas I-III 

szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Zapraszam Was do współpracy 

 i na nasze strony!!! 

 

Biblioteka – Twój świat 

http://bibliotekasp3.blogspot.com/ 

 W Krakowie od stycznia działa Artete-

ka - najnowszy i najnowocześniejszy oddział 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krako-

wie. Ta niezwykła biblioteka jest podzielona na 

trzy dziedziny rozmieszczone na trzech piętrach - 

muzyka, obraz i słowo. W ramach działu z muzy-

ką możemy tam znaleźć płyty z muzyką rozryw-

kową, programy komputerowe do jej odsłuchi-

wania, tworzenia i obróbki ale także pianino cy-

frowe, czy konsolę do gier Playstation. Drugie 

piętro Arteteki to obraz, w tym m.in. komiksy, 

jedna z największych w Polsce kolekcji komik-

sów, trzecie piętro to słowo, czyli dział związany 

z literaturą, teatrem, dramatem. Jest tam stała wy-

stawa poświęcona tzw. książkom liberackim. 

Czym jest liberatura? To książki, gdzie ważna 

jest nie tylko treść, ale forma wydania: są to np. 

harmonijki, książki w butelce, inwencja twórców 

jest tutaj nieograniczona. Liberatura to stworze-

nie od nowa innej formy książki, np. napisy na 

szybach, które potem zostały wydane w formie 

książkowej, gdzie pojedyncze zdania i słowa 

tworzyły jakąś treść.  

Każdy z Was może stworzyć liberaturę:-))) 

 

TRÓJKOWA GAZETKA 
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Mól książkowy poleca 

Hejka! 

W tym numerze postaram się przybliżyć Wam historię Lucindy Price i Grace Divie. Oto dwie świetne książki: 

Lauren Kate – „Upadli” 

Luce to zwyczajna dziewczyna. Przynajmniej przed pożarem, w którym zginął jej przyjaciel – Trevor.  

Uznano, że to Lucinda podłożyła ogień, gdyż jej udało się przeżyć. Zostaje przeniesiona do poprawczaka 

Sword & Cross. Tam poznaje Daniela i wydaje jej się, że już kiedyś go spotkała.  Chłopak zachowuje się 

oschle, lecz Luce stara się do niego zbliżyć i poznać jego historię. Jakie sekrety wyjdą na jaw?  

  „Kiedy Daniel patrzył jej w oczy, zaparło jej dech w piersiach. Rozpoznawała go. Ale przecież 

pamiętałaby, że go spotkała. Pamiętałaby, że czuła się tak wstrząśnięta jak teraz. Uświadomiła sobie, że 

ciągle patrzą sobie w oczy, gdy Daniel się do niej uśmiechnął. Zalała ją fala ciepła, aż musiała chwycić się 

ławki, żeby nie upaść. Poczuła, jak jej wargi układają się w uśmiech, lecz wtedy on uniósł rękę. I pokazał jej 

środkowy palec”. 

Słodziak z niego.  A ja nie mogę takiego znaleźć : ) 

Bree Despain- „Dziedzictwo mroku” 

Grace Divie jest córką pastora. Jej imię i nazwisko można przetłumaczyć jako Łaska Boska.  Grace uczy się 

w III liceum. Niespodziewanie pojawia się Daniel, który wcześniej równie niespodziewanie znika. Czemu jej 

rodzina zachowuje się tak, jakby nie żył? 

 "- To też jest twoje miejsce - powiedziałam, stawiając maleńkiego drewnianego anioła w śniegu obok 

Gabriela....- Jesteś bohaterem. 

- Ludzie pomyślą, że zwariowałaś, jeśli będziesz mówić do przedmiotów. 

Omal się nie przewróciłam, słysząc za sobą ten głos. Siedział tam, na kamiennej ławce, gdzie po raz pierwszy 

wziął mnie za rękę, trzymając kulę między nogami. 

- Daniel! - podbiegłam do niego i zarzuciłam mu ręce na szyję." 

       Polecam: Nope 

Kącik Książkomaniaka… 
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Cześć!!! 

Jestem Ania z 6 b i w tym roku pojawiłam się 

tutaj, żeby zachęcić Was do czytania. Może to 

nie brzmi zbyt zachęcająco, ale niektóre książki 

są naaaprawdę bardzo ciekawe! Na przykład 

„Harry Potter”, „Zmierzch”, „Władca Pierścieni” 

albo „Dom Nocy”. Niektórzy mówią, że lepiej 

obejrzeć film, ale ja uważam, że to właśnie 

książki są świetne! Na przykład taki „Harry 

Potter”… to jest światowy bestseller i czyta go 

młodzież na całym świecie, ale jakoś tutaj w 

Polsce nie chce się aż tak przyjąć… 

Nie no, ja tylko chciałam zauważyć, że u nas w 

ogóle prawie nikt nie czyta książek, a to jest bar-

dzo wciągające… Większość młodzieży jest zbyt 

zajęte słuchaniem muzyki i graniem na kompu-

terze, ale nie na tym życie polega, no nie??? A 

zatem ja Wam teraz będę tak o tym czytaniu 

zanudzać, że się w końcu przekonacie i coś w 

końcu przeczytacie, i zobaczycie, że to nie jest 

wcale takie straszne, a nawet przyjemne… OK. 

Na początek zajmę się… FANTASTYKĄ. 

To jest taki dział książek (jeśli ktoś nie wie) o wiedź-

mach, wampirach, Harry ‘h Potter ‘ach, itp. No więc 

jest on dla Tych, którzy lubią oglądać horrory, filmy  

science fiction itp. Oczywiście nie wszyscy muszą to 

lubić, ale niestety Ci będą musieli poczekać do następ-

nego numeru. Myślę, że będzie w nim coś o wierszach i 

obyczajówkach… nie jestem pewna. Jestem za to zmu-

szona się zagłębić… OK. nie za bardzo wiem, od czego 

zacząć, ale chyba pozanurzam się w „Domu Nocy”. No 

więc… to książka o wampirach, ale jest też po części 

romansidłem i dlatego nie polecam jej facetom. Ale za 

to „Harry Potter” jest idealny i dla dziewczyn, i dla 

chłopców. Zaś „Władca Pierścieni” jest teoretycznie 

rzecz biorąc wyłącznie o facetach…, ale ja go i tak czy-

tam (radzę  nie czytać wersji trzytomowej, bo można 

się nieźle wystraszyć…ona ma 1300 stron, ale jak się 

przeczyta po kolei pierwszą, drugą i trzecią, to nie jest 

tak źle, bo to wychodzi po jakieś 450 stron) i powiem 

Wam, że nie czyta się go szybko, ale jest  bardzo  dobra 

książka! To na tyle, bo strona mi się kończy!!! 

 Potteromaniaczka :)  

TRÓJKOWA GAZETKA 
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 Drodzy Czytelnicy! Witamy serdecznie po wakacyjnej przerwie. Pewnie większość z Was 

uważa to za początek nudnych lekcji i dni przepełnionych tylko i wyłącznie nauką. Ten artykuł 

będzie na przekór wszystkim Waszym uprzedzeniom. 

    Będę tu zamieszczać informacje o imprezach organizowanych na Dolnym Śląsku. Nie bę-

dą to oczywiście parapetówki u Kasi lub melanże u Kuby, lecz zabawy kulturalne. Nie oznacza 

to, że będzie tam nudno - wręcz przeciwnie! 

   Zaczynamy… W Wałbrzychu od dnia 8 listopada do 31 grudnia można będzie podziwiać 

lalki z 65-lecia działalności artystycznej. Wystawa odbędzie się w Galerii Victoria (1 Maja 64/

Sikorskiego). Są one wykonane ręcznie i z ogromną precyzją, pochodzą ze zbiorów Teatru. 

Oprócz tego będą zorganizowane zajęcia teatralne, prowadzone przez aktorów. 

  Obudź w sobie dziecko! A wszystko to całkowicie za darmo.  

 

Jadźka  

Mól książkowy poleca 
One Direction „Gdzie Jesteśmy” - to jest druga autobiografia zespołu. Jak wiecie, One Direction to irlandzko – 

angielski zespół pop -owy. Ich nowa książka przedstawia życie w trasie. Książka jest oparta na filmie ,,This  Is Us”. Bio-
grafia jest już dostępna w najlepszych księgarniach i w Empiku w cenie 49,90 zł. 
Zapraszam wszystkie Directionerki  do przeczytania książki! 
Polecam gorąco J 

-  Weronika Szylińska. 

Parę słów o chłopakach  i zespole:  
Zespół powstał w 2010 roku. One Direction zaistniało dzięki Brytyjskiemu   X Fac-
tor. Co prawda do programu zgłosili się osobno, ale dosyć szybko  połączył ich 
juror Simon Cowell. Stworzyli wówczas dobry boys. Niestety, nie wygrali finału, 
zajęli dopiero trzecie miejsce... 
  
Harry Styles: urodził się 1 lutego 1994  w Evesham w Anglii. Już jako dziecko 
Harry kochał śpiewać, była to jego pasja. Gdy miał 16 lat, spełniło się jego naj-
większe marzenie - poszedł do programu X Factor i właśnie tam zaczęła się jego 
kariera. 
 
Niall Horan: urodzony 13 września 1993 w Mulingar, w Irlandii. Niall przekazywał 
swoją pasją muzyki przez granie na gitarze. Pasja pochłonęła go już w wieku 11 
lat. 
 
Zayn Malik: urodził się 12 styczna 1993 w Lane.  Jest pakistańskiego pochodze-
nia.  Swoją karierę zaczął w wieku 17 lat w siódmej edycji X Factor. Już przedtem 
przejawiał niezwykły talent muzyczny. 

 
Liam Payn: urodzony 29 sierpnia 1993 w West Midlands w Anglii. Od szóstego roku życia zaczęła przejawiać się 
jego pasja do muzyki. Śpiewał dal rodziny i znajomych. 
 
Louis Tomilson: urodzony 24 grudnia w 1991. Swój talent zaczął przejawiać dopiero w późniejszym wieku. 
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o chłopakach i ich życiu, zapraszam do czytania książki :-)  
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PAMIĘTNIK FIKUSIA I QUSI 
     Cześć! Chciałybyśmy napisać coś o klasach IV. Proszę się nie 

denerwować z powodu naszej szczerości. Będzie zabawnie, chociaż nie 

dla wszystkich, ale postaramy się ująć to delikatnie… 

      19.09.2013r. pewien chłopiec urządził w klasie farmę. Chrumkał jak 

świnka, piał jak kogut, szczekał jak pies i wiele innych. W tym czasie 

reszta klasy próbowała pisać pocztówki, ale odgłosy zwierząt bardzo ich 

rozpraszały. 

 

  Wiedzieliście już, że 2.10.2013r. była dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka? My na niej byłyśmy, a 

Wy? Było świetnie. Wszyscy się bawili, tańczyli i rozmawiali. Chłopaki podrywali dziewczyny i to mocno. 

Puszczano cudowną muzykę. Ja z Fikusiem bawiłyśmy się bajecznie i mamy nadzieję, że Wy też. W 

toaletach dziewczęcych nasze koleżanki piły wodę kranową i oblewały się nią na ochłodę. Na dyskotekę 

przynosiliśmy dla Miłosza – poparzonego chłopca - zabawki i słodycze. Za wstęp płaciliśmy po 2 złote, 

ale się opłacało… 

10.10.2013r. Dzisiaj był smutny i leniwy dzień, nic nam się nie chciało robić… jedyną rozrywką 

było to, że nasz kolega rzucał karteczki (z błędami ortograficznymi) z naszymi imionami (podobno 

zakochał się we mnie). W końcu pani go przesadziła i siedział pod szafą (o przepraszam… koło szafy). 

Na angliku udało nam się sprężyć i zrobić zadanka domowe. Hurra!!! 

Zbliża się Dzień Nauczyciela, więc trochę o nich poplotkujmy… nasza Pani (tak mówi Fikuś) 

dużo zadaje, obiecała zadawać jeszcze więcej, gdy będziemy dalej tyle rozmawiać w czasie lekcji. Nie!!! 

Uwielbiamy muzykę, nienawidzimy angielskiego, a jutro mamy dwa… litości! 

  

Pamiętnik sfrustrowanej szóstoklasistki…      

03.10.2013 r. Drogi pamiętniczku! Dlaczego wszystkie dni, które zaczynają się tak dobrze, zawsze kończą 

się fatalnie? Dlaczego jestem sfrustrowana? Po pierwsze, dostałam z matmy dwie tróje. Po drugie, mam 

dosyć tej szkoły!!! I dlaczego w październiku nie ma wolnego? Dzisiaj miałam: matematykę, polski, 

plastykę, j. angielski, w-f i historię. Mam nadzieję, że w domu będzie lepiej. Nie mam żadnych 

dodatkowych zajęć, więc po przyjściu do domu będę rysować i czytać, i rysować, i znowu czytać, 

i rysować, i czytać, i rysować, i czytać…. 

Okropnie nie lubię chodzić do szkoły, ale na szczęście jutro czwartek, więc połowa drogi za mną. Za to 

bardzo lubię chodzić do domu. 

 16. 10. 2013 r. Dzisiaj jest środa. Z jednej strony to dobry dzień, bo już tylko połowa tygodnia do 

weekendu, a z drugiej strony to JESZCZE dwa dni. Nienawidzę szkoły. Po prostu mnie przerasta, a gdy 

się ma gorsze oceny… to jest jeszcze gorzej. Prawdę mówiąc wolałabym siedzieć w domu i czytać książki. 

Myślę, że w szkole każdy uczeń powinien sobie sam wybierać przedmioty, których chciałby się uczyć. 

Lubiłabym szkołę, gdyby byli w niej mili ludzie, ale w tej żadnych takich nie spotkałam. Dobrze, że ten 

dzień powoli się kończy… 

X.Y. 
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PRZEŻYCIA NIE Z TEJ ZIEMI 

Galaktyki  

Galaktyki to wielkie skupiska gwiazd, pyłu i gazu. Związane są ze sobą siłą grawitacji. Składają się one z 
milionów, a większe nawet z trylionów gwiazd, a Wszechświat z miliardów galaktyk. Naukowcy twierdzą, że w całym 
Wszechświecie może ich być nawet ponad 250mld. Nasz Układ Słoneczny jest częścią galaktyki nazywanej Drogą Mleczną. 

Niektóre galaktyki są oddalone od pozostałych, inne występują parami lub większymi skupiskami (tych jest 
więcej). Takie galaktyki krążą wokół wspólnego środka masy. Galaktyki występujące większymi grupami nazywamy 
gromadami. Są znane światu gromady, w których występuje od kilku tuzinów do kilku tysięcy galaktyk.  

Galaktyki eliptyczne- jasno świecące skupiska gwiazd. We wszechświecie jest ich niewyobrażalnie dużo. W skład 
większości galaktyk eliptycznych wchodzą stare gwiazdy. Powstaje w nich bardzo mało nowych gwiazd. 

Galaktyki spiralne- mają w swoim centrum tzw. Centralne wybrzuszenie, z którego wychodzą jasne, wirujące 
ramiona. W takich galaktykach z gazu i pyłu nieustannie powstają nowe gwiazdy. Do galaktyk spiralnych należy także Droga 
Mleczna. 

To już chyba wszystko, pozdrawiam! 

Kotik 
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Kto założył gazetę „Science”? 

Czasopismo „Science” zostało założone 

w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i 

w 1900 roku stało się organem American Asso-

ciation for the Advancement of Science (AAAS). 

Podstawowym zadaniem tygodnika jest publiko-

wanie najnowszych, szczególnie doniosłych od-

kryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszel-

kich materiałów wiążących się z rolą nauki we 

współczesnym świecie. Charakterystyczną cechą 

pisma są wysokie kryteria doboru tematów, któ-

re powodują, że współautorstwo niewielkiego 

artykułu w „Science” jest w świecie naukowym 

znacznie wyżej cenione niż samodzielne autor-

stwo dużego artykułu w większości czasopism 

naukowych na świecie. Prace zgłaszane do publi-

kacji są poddawane ocenie niezależnych recen-

zentów. Podobną rangę ma brytyjski tygodnik 

„Nature”. 

Kto wynalazł żarówkę i fonograf?  

 

Żarówkę wynalazł i przedstawił w 1879 r. 

Thomas Alva Edison. Początkowe żarówki miały 

skrętkę skonstruowaną z włókna węglowego, 

które pozyskiwano ze zwęglonego włókna drze-

wa bambusowego. Efektywność żarówek pod 

zakończenie XIX w. wynosiła 2 lm/W przy wy-

trzymałości blisko 600 godzin działania. Pomimo 

że nowa 100 - watowa żarówka ma wydajność 

siedmiokrotnie lepszą i świeci przeciętnie przez 

1000 godzin, dalej nie można jej określić wydaj-

nym źródłem oświetlenia, albowiem absorbuje 

nadzwyczaj dużo energii i wyłącznie niewielką 

jej część (2-5%) zmienia w światło. Pozostałość 

pobranej energii elektrycznej uwalniana jest w 

formie ciepła. Edison jako pierwszy wynalazł 

także w 1877 roku fonograf. Było to urządzenie 

pozwalające nagrywać dźwięki i następnie je od-

tworzyć. Gdyby nie ten wynalazek, kto wie czy 

kiedykolwiek powstałyby dzisiejsze dyktafony, 

bez których nie potrafią się obejść dzisiejsi 

dziennikarze. 

Wyszperała: Ania L. 

Azjatyckie Podróże 

Hej! Jestem Aiko, jeśli to czytasz, to znaczy, że znalazłeś mój artykuł, ale broń Boże nie 

przestawaj czytać (nawet nie próbuj!). Azja to największy kontynent na świecie. W jej skład 

wchodzą: Afganistan, Chiny, Japonia, Filipiny, Irak, Iran, Tadżykistan, Korea Południowa i Pół-

nocna, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Wietnam, Rosja, Syria, Izrael, Indie, 

Cypr i tak dalej i tak dalej ( nie będę Wam tego wszystkiego wypisywać, sami poszukajcie). Cie-

kawostka: 

Na półwyspie Kamczatka znajduje się prawie 300 wulkanów! Najwyższy „Kluczewska Sopka’’ ma 

4570 m.n.p.m wysokości i jest najaktywniejszym wulkanem na świecie! Azjaci jak wiecie albo nie 

wiecie wyróżniają się na tle reszty świata. Kiedy Azjatki idą do makijażystki albo do chirurga pla-

stycznego,  wykupują  pakiet „Platinium’’, ponieważ chcą się upodobnić do postaci z anime lub 

mangi. Cdn. 
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Policz to sam...  

Witam Was, moi drodzy Czytelnicy. Dzisiaj postaram się wyćwiczyć Waszą niewątpliwie 
biegłą w liczeniu głowę do perfekcji. J Oto przed Wami kilka zadań, które mogą Wam sprawić 

trochę problemów, ale mogą też okazać się bardzo pomocne, ponieważ zapamiętacie je i z 

łatwością zrobicie na sprawdzianie, jeżeli podobne się pojawią … Oto one:  

 

Zad. 1 

Każdy skok zajmuje kangurowi tyle samo czasu. Zauważono, że w ciągu 6 sekund wykona 

on 4 skoki. Ile sekund trwa wykonanie 10 skoków przez tego kangurka? 

A) 10 

B) 20 

C) 15  

D) 8 

E) 18 

 

Zad. 2 

Ile razy szybciej porusza się minutowa wskazówka zegara niż wskazówka godzinowa? 

A) 6 

B) 12 

C) 9 

D) 10 

E) 15 

 

Zad. 3 

Zbyszek, idąc na spacer, rzuca co 10 kroków mały kamyk na drogę. W sumie rzucił 523 

kamyki. Jaką drogę przebył, maszerując krokami długości 50cm? 

26,15m 

2,615 km 

26 150 m  

26,15km 

262,50m- 

 

 

Pisząc zadania, korzystałam z książki „Miniatury matematyczne. Prędkość, droga, czas”. 

 

Wasz Kotik 
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Europa – nasz kontynent 

 Sądzę, że za mało wiemy o naszym kontynen-

cie… W tym artykule chciałabym naszą wiedzę po-

większyć. Mam nadzieję, że treść przyda Wam się w 

przyszłości i tą wiedzą zabłyśniecie na lekcjach. Myślę, 

że Wam się spodoba… 

         Zaczynam oczywiście od ukochanej Polski... Jej 

stolicą jak zapewne wiecie jest Warszawa. Najsłyn-

niejszym zabytkiem uznano Zamek Królewski – miej-

sce obrad sejmu i była siedziba polskich królów. Za-

mek ma wiele zakamarków, które warto odkryć. Ko-

lumna Zygmunta to jeden z symboli Warszawy i naj-

starszy świecki pomnik. W niemal całym sercu miasta 

rozciąga się ogromny park, gdzie można spacerować w 

ciszy i spokoju. Polecam odwiedzić Łazienki - to letnia 

siedziba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Kraków znalazł się na liście 25 najpiękniejszych 

miast!!! Zajął w tym rankingu 15 miejsce (wspólnie z 

Pragą) i okazał się popularniejszy niż Barcelona, We-

necja, Paryż i Sewilla! Była stolica Polski oczarowała 

świat na tyle, żeby znaleźć się na tej prestiżowej liście. 

A teraz przenosimy się do Gdańska… Przez setki lat 

funkcjonował jako największy port na Bałtyku. Już od 

ponad 700 lat 4 sierpnia rozpoczyna się w Gdańsku 

Jarmark Dominika, na który przyjeżdżają ludzie z 

całej Polski. Zwiedzając to miasto nie można zapo-

mnieć o fontannie Neptuna - jest to symbol Gdańska. 

Toruń - pierwsze skojarzenie… pierniki, Kopernik. 

Na toruńskim rynku znajduje się pomnik słynnego 

astronoma, przypomina, iż to tutaj się urodził. 

Słynny Kościół Pokoju powstał w 1618r. w Jarosławiu. 

To miasto mogłoby swoją bogatą i burzliwą historią 

obdzielić kilka innych. 

Otoczone wzgórzami i lessowymi wąwozami Sando-

mierz ma do zaoferowania wiele atrakcji i tras space-

rowych. Oprócz pięknego krajobrazy znajduje się tam 

gotycka katedra. 

W Tyńcu jest najstarszy klasztor w Polsce! Znajduje 

się na staromiejskiej skale wapiennej. 

Wyszukała: Ala. 

 

Dla miłośników wędrówek 

W dzisiejszym numerze proponujemy 
wycieczkę w nasze ukochane Sudety… 

Gdy już uda Wam się namówić rodziców, za-
planujcie szczegółowo wyprawę do schroni-
ska „Na Stogu Izerskim”.  

To schronisko jest jednym z najcieka-
wiej położonych schronisk w Sudetach. Zo-
stało wybudowane w charakterystycznym 
stylu śląsko – łużyckim. Znajduje się na wy-
sokości 1060 m n. p. m. , na północno – 
wschodnim stoku góry, ok. 50  metrów od 
szczytu. Rozciąga się stąd piękny widok na 
Góry Izerskie, Pogórze Izerskie, Karkonosze i 
Świeradów Zdrój. Niedaleko schroniska 
funkcjonuje turystyczne przejście graniczne 
Stóg Izerski – Smrek, co umożliwia zwiedza-
nie czeskiej części Gór Izerskich. Schronisko 
„Na Stogu Izerskim” jest ważnym węzłem 
izerskich szlaków, tu przecinają się drogi: 
zielony z Czerniawy Zdrój na Smrek, czerwo-
ny ze Świeradowa Zdrój do Szklarskiej Porę-
by i żółty przez Halę Izerską na Grzbiet Ka-
mienicki. 

Do podróży zachęcały Izabela i Roksana. 
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Psiaczki i chomaczki 

                             Jakiego psa wybrać?  

Gdy chcemy kupić szczeniaka, powinniśmy się przygotować na 

odpowiedzialność i szkody wyrządzone przez naszego przyjacie-

la. Pies powinien mieć kompana zabaw, z którym mógłby dzielić 

wolny czas. Jeśli chcemy związać się z nim, musimy nastawić się 

na jego śmierć. Jeżeli mamy w domu dziecko, zdecydujmy się na 

spokojnego i ostrożnego zwierzaka. I pamiętajmy: pies oddaje 

swojemu właścicielowi serce… 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność 

Każdy pies wymaga od swego właściciela dużej odpo-

wiedzialności i poświęceń. Tak jak ludzie, pies potrzebuje miłości 

i dobrego właściciela, który prowadziłby go, niczym przewodnik 

poprzez świat... Zwierzę to nie jest zabawka i nie wolno się nim 

bawić. Jeżeli przygarnęliście pieska „po przejściach”, to pamię-

tajcie: nie możecie go najpierw przygarnąć, a potem odrzucić od 

siebie... Trzeba wiedzieć, że pies to mnóstwo poświęconego 

czasu i cierpliwości. 

Ochrona 

Chomik żyje maksymalnie 4 lata. Najmniejszy gryzoń 

osiąga 7-9 cm. Jest to karłowaty chomik dżungarski. Ma piasko-

we ubarwienie, które w lecie przybiera odcień czerwieni, a w 

zimie szarości. Przy temperaturach poniżej 25 *C spada aktyw-

ność dziko żyjących chomików. Zatykają swoje nory i zapadają 

w pewien rodzaj snu zimowe-

go, przy którym temperatura 

ciała i praca serca spada do 

minimum. Te zwierzę na pod-

stawie ustawy o ochronie 

przyrody znajduje się w Pol-

sce na liście zwierząt objętych 

całkowitą ochroną.  

Klaudia i Emilka.  

 

Przedziwne zwierzęta 

 

KARLIK  MALUTKI 

 

Karlik malutki to najmniejszy europejski nieto-

perz, który występuje w lasach, na bagnach, łąkach, polach, 

w parkach i ogrodach. Preferuje otwarte, trawiaste tereny 

pokryte drzewami i krzewami. Często odbywa loty nad wo-

dami na niskich wysokościach. W ciągu dnia karlik malutki 

śpi. Dopiero krótko przed zachodem słońca wyrusza na polo-

wanie. Jedynie pod koniec czerwca można też obserwować 

go w ciągu dnia. Ogon karlika jest prawie tak długi jak on 

sam. Skrzydła tego nietoperza 

uformowane są z dwóch płatów 

skóry. Jego uszy są czułe na wy-

sokie dźwięki. Zwierzę ma dobry 

wzrok, ale nie potrafi rozróżniać 

kolorów. 

Pochodzi z rodziny 

mroczkowatych. Jego długość ciała wynosi 3-4cm, natomiast 

rozpiętość skrzydeł 19-25cm. Waży 3-9g, a żyje na wolności: 

4-11 lat. Żywi się małymi owadami takimi jak ćmy i komary. 

Występuje w Europie, w północnej części Afryki i zachod-

niej Azji. 

 CYWETA  AFRYKAŃSKA 

 Cyweta afrykańska 

jest największą z cywet 

(zwierząt spokrewnionych z 

kotami). Czworonóg ten żyje 

samotnie, a żeruje nocą. W 

ciągu dnia chowa się zaś w 

norach mrówników (afrykańskie zwierzęta drążące długie 

podziemne korytarze), w jaskiniach lub dziuplach. Gruczoł 

podogonowy cywety, zwany łaszą, wytwarza substancję za-

pachową wykorzystywaną w przemyśle kosmetycznym. Cy-

wetę można spotkać na wszystkich sawannach i w lasach w 

południowej Afryce. Zwierzę wydaje cztery charakterystycz-

ne odgłosy, którymi przywołują się i 

znajdują się nawzajem. 

MANDRYL 

Mandryle to najbardziej kolorowe ssa-

ki na świecie. Samce mają pomarań-

czowo – żółtą brodę oraz jasny, niebie-

sko – czerwony pysk i zad. Żyją w 

gęstych lasach deszczowych, a także w 

lasach na wybrzeżach. Rzadziej spoty-

ka je się na sawannie. Należą do zwierząt społecznych. We-

wnątrz stada liczącego ponad 200 osobników występują licz-

ne, mniejsze grupy mandryli.  

Wiktoria 
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Ciąża klaczy trwa 11 miesięcy, to jest 335-340 dni, zależy to też od rasy konia. Naj-

częściej ciąże są pojedyncze, choć występują też bliźniacze, lecz w większości przypadków 

kończą się poronieniem. Bardzo rzadko udaje się zachować tę ciążę do 7, 8 miesiąca. Jeśli 

dojdzie do porodu, to żaden źrebak nie będzie całkiem rozwinięty, jak to bywa w ciąży w 

pojedynczej. 

            

Godzinę lub krócej przed porodem zauważymy podwyższoną temperaturę klaczy. 

Następnie przyszła mama będzie miała bóle brzucha, stanie się niespokojna i się położy. 

Poród klaczy trwa od 10 do 40 min. Na świat wyjdzie piękny źrebak, kiedy wstanie na no-

gi, zacznie pić mleko matki.     

                                       Alicja Górowska  

Zęby i pazury 
Czy wiesz że : 

Dinozaury wyginęły aż 65 milionów lat te-

mu. 

Parazaurolof (taki dinozaur) potrafił wyda-

wać dźwięk przypominający dźwięk puzonu. 

Największy z dinozaur to argentynozaur, 

ważył około 70-80 ton i mierzył około 33 me-

try długości. 

Pierwszy ptak to archeopteryks. Ta nazwa 

oznacza prastare skrzydło. Był ptakiem i 

dinozaurem jadł np. owady i żył w erze jury. 

Tyranozaur (naukowcy nie są pewni) 

mógł posiadać pióra. 

Zęby tyranozaura miały aż 15 cm. 

Janek 

 

Koty, kociska, kotki, koteczki 
Witam Was, moi drodzy Czytelnicy. 

W tym numerze opiszę rasę kotów zwaną toy-

ger. Powstała dzięki staraniom amerykańskiej 

hodowczyni Judy Sudgen, która pragnęła stwo-

rzyć kota z umaszczeniem przypominającego 

tygrysa. Toyger jest bardzo rzadko spotykaną 

rasą. W Ameryce jest zaledwie kilku hodowców 

tej rasy, a w Wielkiej Brytanii tylko trzech! 

Przepraszam Was, że tak krótko, ale 

ta rasa jest bardzo mało znana i w związku z 

tym nie ma zbyt wielu informacji o nich… 

Wasza Kotik 
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Problemy i porady 
 Witam. Nazywam się Zuza. W tym roku szkolnym będę pisać o różnych 

problemach. Przypominam, że obok sali konferencyjnej wisi skrzynka, do której 

możecie wrzucać kartki z pytaniami lub opisami swoich problemów… Oczywiście 

anonimowo. 

Zacznijmy od problemu, z którym wielu z was się boryka na początku 

roku szkolnego. Wielu z was trafiło do nowych klas, to oznacza nowych 

kolegów, nowych nauczycieli, nowe środowisko. Jak sobie z tym poradzić?* 

Radzę, abyście znaleźli nowych przyjaciół. Jak to zrobić? To bardzo proste! Wystarczy znaleźć kogoś, 

kto ma podobne hobby do Twoich. Jeśli chciałbyś mieć więcej przyjaciół, pokaż osobom ze swojego oto-

czenia, że jesteś koleżeński. 

Jaki jest skuteczny sposób na naukę?* 

Jeśli masz do przeczytania nudną lekturę i lubisz żelki, to problem z głowy! Wyznacz sobie fragmenty 

w tekście i połóż na niego jednego kolorowego żelka. Jak dojdziesz do tego miejsca, możesz go zjeść. 

Oczywiście nie przesadźcie z ich ilością, mam na myśli, to żebyście nie wysypali całego opakowania na 

jedną stronę książki. 

Co zrobić, gdy ktoś nie lubi lub nie akceptuje Cię w klasie?* 

Nie martw się tym. Ignoruj osoby, które sprawiają ci przykrość. Nie daj po sobie poznać, że jest ci smut-

no. Oczywiście, gdy zaczepki stają się bardziej groźne dla twojego środowiska, to porozmawiaj o tym z 

pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielem lub z rodzicami. Na pewno znajdziesz innych, wspa-

niałych przyjaciół niż tych z Twojej klasy. 

*To są najczęstsze problemy wśród uczniów. Pytania są wymyślone. 

Jeśli masz problem lub zauważyłeś go w swojej klasie, powiadom mnie. Na pewno odpowiem. Bez na-

zwisk, wieku i klasy… Anonimowo: na 100 %. Postaram się Ci pomóc. Różne problemy będę także sama 

próbowała poruszyć. Nie stój bezczynnie nad bólem innych, napisz do mnie, ulżysz sercu, pomożesz in-

nym. 

Samorząd Uczniowski nadaje... 

Dnia 02 października 2013 uczniowie 

Samorządu Szkolnego oraz szkolnego Koła 

PCK zorganizowali dyskotekę z okazji Dnia 

Chłopaka. Wspaniała, wspólna zabawa była 

również okazją dla uczniów klas czwartych, 

by poznać starsze koleżanki i kolegów, nie 

tylko w sytuacji szkolnej, ale także rozrywko-

wej. 

Zabawie przyświecał również szczytny 

cel. Przeprowadzono akcję pod hasłem „Pomoc 

dla Miłosza”. Dzieci postanowiły pomóc chłop-

cu, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. 

Uczniowie przynieśli kartki z życzeniami, za-

bawki i słodycze. Wszystko przekazano 

do Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzcińcu, gdzie 

chłopiec się uczy, a stamtąd pomoc trafi do 

Miłosza, który obecnie przebywa w szpitalu. 

Uczniowie Koła PCK wspierali również 

Fundację na rzecz Osób Niewidomych i Niepeł-

nosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni sprzedając 

cegiełki. Środki zebrane w ten sposób zostały 

przekazane na operację dziewczynki, która 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła pal-

ce. 
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Witam, jestem Kaśka i swój dział poświęciłam muzyce. W każdym numerze będzie lista z pro-

pozycjami utworów, które musicie posłuchać. Jeżeli macie inne propozycje, napiszcie mi o nich 

(adres: skrzynka koło Sali Konferencyjnej). 

1. Dawid Kwiatkowski – Biegnijmy 

2. One Direction – Best Song Ever 

3. Jama l- Peron 

4. Abraham Mate o- Senorita 

5. Chris Brown - Love More ft. Nicki Minaj 

6. Dj Samuel Kimko - La Zumbera 

7. Inna - Be My Lover 

8. James Arthur - Impossible 

9. Bruno Mars – Moonshine 

10.  Sylwia Grzeszczak – Pożyczony 

11. Piersi – Bałkanica 

12. Avicii – You Make Me 

13.  Kamil Bednarek – Cisza 

14.  Enej – Symetryczno liryczna 

15.  Mateusz Mijał, Liber – Winny 

16. Bracia – Wierzę w lepszy świat 

 Paktofonika – Lepiej Być Nie Może 

Zumba 

    Zumba to połączenie tańca latynoamerykańskiego i fitness. Została wymyślona przez Alberto 

Pereza w Kolumbii w latach 90 XX wieku. Są to taniec i aerobik połączone w jedną całość. Chore-

ografia Zumby łączy w sobie hip-hop, sambę, salsę, sztuki walki, Bollywood, taniec brzucha i wiele 

innych. 

    Zumba jest skocznym tańcem, w którym połączone jest tyle tańców, że przypomina coś naśladu-

jące hip-hop ową salsę albo coś podobnego. 

    Jest to bardzo znany taniec, ale hip-hop i breakdance wciąż są (niestety) bardziej popularne 

(bardzo przepraszam za to „niestety”, ale jestem dziewczyną i nic na to nie poradzę…). 

    W Zumbie najważniejsza jest choreografia, sposób w jaki się tańczy i serce wkładane do niej od 

tancerza, bo (może o tym nie wspomniałam) bardzo ważne jest to, by tańczyć z sercem i wkładać w 

to dużo pracy. I należy się przy tym porządnie spocić, bo jeśli się nie spocicie,  to znaczy, że się po 

prostu nie chce Wam tańczyć :-). 

                                                                                    Potteromaniaczka:) 
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  Oto gra FPS produkcji Danger Close Games. Jest ona bezpośrednią kontynuacją gry Medal of 

Honor z 2010 roku oraz czternastą z kolei grą serii. W Europie miała premierę 25 października w 2012 roku. 

 

Rozgrywka 

Gra jednoosobowa 

Gra bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z poprzedniej części. Gracz w trakcie zabawy wciela się w 

trzech bohaterów: Preachera, bohatera znanego z poprzedniej części gry oraz Stumpa, żołnierza United Sta-

tes Navy SEALs. Wszystkie misje zostały przygotowane w oparciu o rzeczywiste operacje, a będą rozgrywać 

się w wielu różnych lokacjach takich jak Filipiny oraz Somalia. 

Gra wieloosobowa 

W trybie wieloosobowym gracz dostaje do dyspozycji sześć klas postaci. Ponadto występuje w grze 

system współpracy, gdzie dwójka graczy musi ze sobą współpracować, dodatkowo otrzyma w tym celu specjal-

ne umiejętności. Jednostki będą pochodziły ze specjalnych jednostek wojskowych z dziesięciu państw świata: 

Australia (SASR), Kanada (JTF2), Korea Południowa (UDT), Niemcy (KSK), Norwegia (FSK/HJK), Rosja 

(Grupa Alfa), Stany Zjednoczone (SEALs, SFOD-D, OGA), Szwecja (SOG), Wielka Brytania (SAS) oraz Pol-

ska (GROM). Klasy jednostek są następujące: snajper, szturmowiec, kaemista, saper, komandos oraz zwia-

dowca. Wszystkie klasy dysponują także odmiennymi, specjalnymi umiejętnościami oraz akcjami wsparcia 

np. zdolnością klasową szturmowca jest granatnik, a komandosa: wykrywacz sygnałów. Zaś akcje wsparcia 

takie jak zasłona dymna czy dron switchblade zdobywa się podczas rozgrywki, zdobywając wyznaczoną ilość 

punktów. 

              Rozgrywki odbywają się na mapach: Somalijska Forteca, Pole Bitwy: Novi Grad, Stadion w Saraje-

wie, Basilan po Tajfunie, Wydmy Hara, Zbocze Al-Fara, Dolina Szogore oraz Dżungla Tungawan. 

              W miarę postępów w grze będziemy zdobywać osiągnięcia, które pomogą nam w zdobywaniu pozio-

mów, nowych jednostek i broni. 

Opinia: 

Dźwięk 9/10 Świetne efekty wybuchów, strzałów, głosy komend i rozmów. Można poczuć się jak w grze. 

Grywalność 8/10 Gra daje bardzo dużo możliwości i świetnie się w nią gra, choć czasem zdarzają się lekkie 

ścinki.  

Grafika 9/10 Bardzo dokładnie dopasowane elementy map i wyposażeń. 

Klimat  9/10 Klimat jest świetny. Doskonałe przedstawienie konfliktów wojennych. 

Fabuła 7/10 Fabuła jest krótka i oparta na jednym wątku, mało zwrotów akcji itp. 

Ogółem 8/10 Gra bardzo mi się podoba jest jedną z moich ulubionych. 

Sz. K. 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_(gra_komputerowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_(gra_komputerowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_(seria)
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KINOMANIAK 

PREDATOR  

Czas trwania:1godzina 47 minut 

Gatunek: akcja, sci –fi 

Premiera: 12 czerwca 1987 ( Ameryka ) 

Reżyseria: John McTierman 

Scenariusz: Jim Thomas, John Thomas 

Gwiazda: 

Arnold Schwarzenegger –Major Alan Scheaffer 

Opis: 

W południowoamerykańskiej dżungli 

spadł helikopter z amerykańskim ministrem. Za-

danie odszukania go i uwolnienia z rąk partyzan-

tów otrzymuje niewielki oddział, którym dowodzi 

major Dutch Schaeffer (Arnold Schwarzenegger). 

Dołącza do nich również agent CIA - Dillon (czyli: 

Carl Weathers). W dżungli okazuje się, że mini-

ster to blef, tak naprawdę CIA chce odnaleźć za-

ginionych doradców wojskowych, którzy przygo-

towywali pewną operację. Atak na obóz party-

zancki dokonany z zaskoczenia w brawurowym 

stylu nie przynosi uwolnienia poszukiwanych, 

lecz ujawnia zwłoki żołnierzy. Okrucieństwo tej 

śmierci przeraża i szokuje nawet tak doświadczo-

nych komandosów. Z wolna dżungla wokół nich 

zaczyna przypominać klatkę bez drzwi. Oto za-

czyna ich atakować "drapieżca" z kosmosu…Co 

dalej? Musicie obejrzeć sami… 

 

Poleca: Cisu 

   

MODYFIKACJE DO MINECRAFTA 

W tym pierwszym, wyjątkowym numerze 

napiszę o aż dwóch modach do minecrafta. Są to Hero-

brine mod i Slenderman mod… A zatem zaczynajmy! :D 

Herobrine 

Herobrine mod to modyfikacja do minecra-

fta, dodająca do gry moba o wyglądzie podstawowej 

skórki gracza, ale z pustymi, białymi, strasznymi wręcz 

oczyma. Instrukcję instalacji będzie mi trudno napisać, 

ale możecie ją znaleźć w Internecie ^^. Sam mod dodaje 

wyżej wymienionego moba, który ma Was zabić… Wy-

starczy raz zbudować totem wyglądający tak: złoto, zło-

to, totem Herobine’a, Netherrack i podpalić go, a nie 

będziecie mogli zasnąć ze strachu, bo ON będzie Was 

prześladował do końca… y… Waszego save’u? 

Kiedy Herobrine się pojawi, lepiej go nie gonić, bo gdy 

już będzie miał zginąć, po prostu zniknie w chmurze 

czarnego dymu. Potrafi stawiać pod swoją osobą szkło, 

gdy chodzi w powietrzu. Często go widzimy z 

„diaxowym kajlofem” lub mieczem. Potrafi zalać Wasz 

domek lawą, podpalić Was lub sprawić, że przyśni Wam 

się koszmar, w którym jesteście w netherze, wśród Her-

obine’ów. Herobrine powstał na podstawie legendy o 

zmarłym bracie Northa- posługiwał się on właśnie Nic-

kiem Herobrine. Całą legendę możecie przeczytać na tej 

stronie: http://minecraft-pl.gamepedia.com/Herobrine 

Nie będę Wam więcej zdradzać, bo zepsuję wam całą 

zabawę… Życzę dobrej Zabawy! :-) 

Slenderman 

 Slenderman mod to modyfikacja dodająca 

do gry moba ze znanej Wam zapewne gry Slenderman. 

Mob potrafi: podchodzić BARDZO powoli do Was, pa-

trzeć przez ściany, patrzeć na Was (?), wydawać dźwię-

ki, niszczyć wszelakie źródła światła, oślepiać i wywoły-

wać nudności, otwierać klapy i drzwi oraz teleportować 

się. Ze Slendermana „dropią” resztki duszy Slenderma-

na. Można je połączyć w zbroję, która wygląda jak na 

zdjęciu poniżej, lub miecz, którym można zabić tego 

moba na poziomie „normal”, „hard” lub „hardcore”… Na 

„easy” można go zabić tylko tzw. „djaksowym” mie-

czem… Życzę powodzenia! 

Wasza Kotik 

 

 

 

 

 

http://minecraft-pl.gamepedia.com/Herobrine


 

 

 

STR. 22 NR 1 /  2013  SZKOLNA SONDA 

TRÓJKOWA GAZETKA 

SZKOLNA SONDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ankiety przygotowały i opracowały: Natalia W. oraz Zuzanna B. Na pytania 

do pierwszej ankiety odpowiadali nauczyciele, zaś druga sonda przeznaczona była dla 

uczniów.  
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Tak Nie Nie wiem

Czy jest sens popularyzować święto 

Halloween w Polsce?



 

 

 

STR. 23 NR 1 /  2013  O MODZIE 

TRÓJKOWA GAZETKA 

 

Na weekend 

Najlepiej ubrać luźną białą bluzkę na krótki rękaw z czar-
nym nadrukiem. Klasyczna spódnica ze skóry nada Ci szyku. Fioletowo - różowo- czarne 
sportowe buty sprawią, że poczujesz się pięknie. Dodatki: przyozdobiony białymi kropka-
mi plecak z mniejszą i większą kieszenią oraz przeciwsłoneczne okulary koloru czarno-
brązowego z przesłoną na górze. Fryzura: rozpuszczone włosy. 

Do szkoły 

Proponujemy założyć na siebie czerwoną, skórzaną tunikę na ra-
miączka oraz czarne jeansy, białe buty z czarnym czubkiem. 
Skromnymi dodatkami są: torebka, firmowe i gumowe bransolet-
ki. Fryzura: kok. 

Sport & spódnica 

Dziewczyny zawsze myślą, że na sportowo 
można ubrać się tylko w dresy. Jednak my mamy dla Was nietypo-
wą propozycję: szara bluza z niebieskimi rękawami, do tego czar-
na dresowa spódnica za kostki. Najlepsze buty sportowe: PUMA. 
Pod kieckę możesz włożyć kolorowe legginsy. Fryzura: kucyk. 

 
Masz mały biust? Załóż bluzkę z dekoltem w serek 
obszyty falbanką. Twoje piersi będą sprawiały wrażenie większych. Jeśli 
martwią Cię Twoje szerokie biodra, spora pupa i masywne uda, wybieraj 
granatowe lub czarne spodnie bez przetarć i dziur. 
 
 

 

*Coś dla chłopców ( przecież wiemy, że to czytacie): Jesteś wąski w ramionach?  Dzięki T
-shirtom w poziome paski, białym koszulkom z dużymi nadrukami oraz koszulom w kra-
tę, dziewczyny będą myślały, że ukrywacie umięśnioną klatę i na pewno zrobicie na nich 
wrażenie… 

                                                                                                

Modystki: Iza i Roksana  
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SMACZNIE I ŚMIESZNIE 

PODNIEBNE ROGALIKI 

KROK PO KROKU… 

Składniki: 

50 dag mąki  

kostka margaryny lub masła  

2 całe jajka 

1 żółtko 

1/3 szklanki mleka 

4 dag drożdży 

1 łyżka cukru 

szczypta soli 

cukier waniliowy 

powidła śliwkowe. 

 

Sposób przygotowania: 

 

 Drożdże, cukier i mleko rozmieszać, zostawić na parę minut, że-

by rozczyn „ruszył”. Z mąki, margaryny, jajek, soli i rozczynu wyro-

bić ciasto. Podzielić go na pięć równych części. Rozwałkować go na 

okrągłe placki. Podzielić je na 8 części. Nałożyć powidła i zawinąć 

rogaliki. Posmarować roztrzepanym białkiem i posypać cukrem. 

Piec w temperaturze 180 stopni ok. 20 min. Pycha! Klasa 4a jadła te 

rogaliki dzięki uprzejmości pewnej kochanej babci! 

Przepis polecają: 2 Natalie. 

 

 

 

 



 

 

9. miejsce                                                                                          8. miejsce 
27 mln euro                                                                                       37 mln euro 
Henrikh   Mkhitaryan                                                                      Gonzalo  Higuain 
Borussia  Dortmund                                                                         Napoli 
 
7. miejsce                                                                                           6. miejsce    
37 mln euro                                                                                        40 mln euro 
Mario  Goetze                                                                                     Fernandinho 
Bayern  Monachium                                                                         Manchester City 
                                                                                              

5. miejsce                                                                                           4. miejsce 
50 mln euro                                                                                        57 mln. 
Mesut Oezil                                                                                         Neymar 
Arsenal London                                                                                 Barcelona 
 
3. miejsce                                                                                           2. miejsce  
60 mln euro                                                                                        65 mln euro 
Radamel  Falcao                                                                                Edinson  Cava 
AS Monaco                                                                                           PSG 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.miejsce Gareth Bale  
100 mln euro Real Madryt 

N. R  

STR. 25 NR 1 /  2013  ŚWIAT SPORTU 

TRÓJKOWA GAZETKA 

Największe transfery lata 2013 

Kluby piłkarskie wydają ogromne pieniądze na nowych zawodników i przy tym 
wcale nie oszczędzają. Zwycięzcą okazał się Real Madryt, który tego lata  za Garetha 

Balea zapłacił 100 milionów euro. 

Poczytajcie, ile kosztuje talent piłkarski! 
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Piłkarze i nie tylko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zatem tak… w „Trójkowej Gazet-

ce” będę opisywać piłkarzy i nie tylko… 

Zazwyczaj będą to piłkarze sławni, ale nie 

zawsze. Może się zdarzyć tak, że będą opi-

sywani piłkarze, którzy grali w dawnych 

czasach np. Diego Maradona. A więc dzi-

siaj pokażę Wam pokażę piłkarza bardzo 

wszechstronnego, grającego w bardzo do-

brym zespole. Mianowicie będzie to Cri-

stiano Ronaldo. Jest to świetny piłkarz i 
znakomity drybler. Ma wiele znakomi-

tych cech. Świetnie strzela z dystansu oraz 

bardzo dobrze wykonuje rzuty wolne. Jego 

strzały mają dziwną parabolę lotu. Sprawia 

to bardzo dużą trudność bramkarzom, na-

wet tym z wielką klasą. 

Data i miejsce urodzenia : 5 lutego 1985r. 

w Funchal, Portugalia 

Obecna drużyna : Real Madrid 

26 czerwca 2009 roku Real Ma-

dryt potwierdził, że Cristiano Ronaldo do-

łączy do zespołu 1 lipca po podpisaniu sze-

ścioletniego kontraktu oraz uzgodnieniu 

warunków umowy. 

Euro 2004 

Ronaldo swojego pierwszego gola dla re-

prezentacji strzelił w meczu otwarcia Euro 

2004, w którym jego drużyna przegrała 1-2 

z Grecją. Kolejną bramkę zdobył w półfi-

nałowym spotkaniu z Holandią wygranym 

2-1, ostatecznie zdobył srebrny medal po 

finałowej porażce z Grecją 0-1. Został no-

minowany do Drużyny Gwiazd Euro. 

Mistrzostwa świata 2006 

Ronaldo został wicekrólem strzelców 

Europejskiej strefy kwalifikacyjnej 

z siedmioma golami na koncie. W fa-

zie grupowej Portugalia spotkała się 

z Meksykiem (2-1), Angolą (1-0) oraz 

Iranem (2-0), Cristiano jedyną bram-

kę zdobył z tym ostatnim zespołem 

z rzutu karnego.  

Ostatecznie Portugalczycy zajęli czwarte 

miejsce, a Ronaldo został nominowany do 

nagrody dla najlepszego młodego piłkarza, 

którą ostatecznie wygrał Lukas Podolski. 

Euro 2008 

Ronaldo zakończył kwalifikacje za plecami 

Ebiego Smolarka, zdobywając osiem goli. 

Dobra skuteczność nie była jednak kontynu-

owana na samym turnieju, gdzie Cristiano 

strzelił zaledwie jednego gola w przegranym 

ćwierćfinale z reprezentacją Niemiec 2-3. 

Został najlepszym zawodnikiem meczu fazy 

grupowej z Czechami. Po mistrzostwach, 

gdy drużynę narodową przejął Carlos Qu-

eiroz, Ronaldo na stałe został kapitanem. 

Mistrzostwa świata 2010 

Portugalia trafiła do grupy z Brazylią, Koreą 

Północną i WKS. Ronaldo swoją jedyną 

bramkę zdobył w wygranym 7-0 meczu z 

Koreą, było to jego pierwsze od 16-tu mie-

sięcy trafienie dla reprezentacji. Portugalczy-

cy odpadli w 1/8 finału przegrywając 0-1 z 

Hiszpanią. Cristiano zgarnął trzy nagrody dla 

zawodnika meczu w spotkaniach fazy grupo-

wej. 

Euro 2012 

Ronaldo strzelił siedem goli w kwalifika-

cjach, włączając w to dwa trafienia z Bośnią 

w barażach. Portugalia trafiła do "grupy 

śmierci" z Holandią, Niemcami oraz Danią. 

Cristiano zdobył dwa gole w ostatnim meczu 

fazy grupowej z Holandią (2-1). Także w 

ćwierćfinale zapewnił zwycięstwo swojej 

drużynie strzelając jedyną bramkę w spotka-

niu przeciwko Czechom. Portugalia odpadła 

po rzutach karnych w półfinałowym meczu z 

Hiszpanią. Ronaldo nie został królem strzel-

ców ze względu na zbyt niską liczbę asyst, 

został za to wybrany do drużyny turnieju. 

Wasz korespondent sportowy: Łukasz W. 
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Samochody z PRL-u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdjęcie Warszawy M-20   

                                                                                                                     Cisu 

 Na pewno tego nie wiecie, ale w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Polska bardzo po-

trzebowała samochodów! Przede wszystkim ważni urzędnicy na wysokich stanowiskach nie mieli 

czym jeździć. A co do zwykłych obywateli… i tak nie było ich stać na własne cztery kółka. W cen-

tralnym Urzędzie Planowania myślano o tym od dawna.  6 listopada 1951 roku z taśmy produk-

cyjnej nowej warszawskiej fabryki samochodów zjechała na ulicę nowa ''Warszawa M-20" - 

od razu ochrzczona na "garbuskę". Był to pierwszy pojazd seryjnie produkowany w powojennej 

Polsce. Tak zwana garbuska posiadała czterocylindrowy silnik o pojemności 2120 cm3 i mocy 50 

KM, a w środku pojazdu mieściło się nawet 6 osób. Jej waga wynosiła 1400 kg, więc nie rozwijała 

zawrotnych prędkości - zaledwie 105 km/godz. Na początku była składana z części przywożonych 

z ZSSR, dopiero w 1955 roku zostały złożony pierwszy egzemplarz z krajowych części. Ogółem 

w latach 1951-1973 wyprodukowano łącznie 254 421 sztuk Warszaw. Nie było to jeszcze auto dla 

zwykłego Kowalskiego, ale stało się pierwszym seryjnym samochodem w historii powojennej Pol-

ski! 

Ciekawostki: 

- Warszawa była produkowana w latach 1951-1973, w 1958 powstała wersja pikapa (Warszawa 

200p) i kombi (Warszawa 203k) 

- Zakłady kolejowe PKP przerabiały seryjne warszawy, dostosowując je do jazdy po torach. Z dre-

zyn korzystali pracownicy kolei wyjeżdżający na inspekcje  

A zatem to by było na tyle, do kolejnego numeru! 
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świat HUMORu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów : 

-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika niedziela? 

-Wakacje , proszę pani! 

 

- Tato , już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki ! 

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 

 

- Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 

- JE SIĘ NIĄ.  

- W jaki sposób wariaci polują na kaczki bez strzelb? 

Odpowiedź: bardzo wysoko podrzucają swe psy myśliwskie. 

 

Weterynarz właśnie skończył badać papugę chorą na anginę. 

- Dobrze - mówi do ptaka , wskazując na pióra rozrzucone po podłodze. 

- Może się pani teraz ubrać. 

 

Podczas gdy dziecko bawi się jak zwykle z psem, uszczęśliwiona mama woła  do 

męża:  

 - Kochanie! Nasz synek wypowiedział swoje pierwsze słowa podczas zabawy z Reksem!  

-  Co powiedział? „Tata?” „Mama” 

 - Nie,  powiedział :„Hau, Hau” 

                                                        

- Co mówi szkielet , który wchodzi do baru?  

- Poproszę lemoniadę i ścierkę. 

 

 Nauczyciel pyta na lekcji: 

-Rafał , wymień mi pięć zwierząt żyjących w Afryce Środkowej. 

-Łatwizna , profesorze: cztery słonie i jeden lew. 

Wybrała: Wiktoria Chróścicka IV d  
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Zwariowane ozdóbki 

Bukiet z róż z jesiennych liści 

Potrzebne będą nam: 

-jesienne liście klonu (nie mogą być za suche) 

-lakier do włosów 

-nożyczki 

-nitka lub cienki drucik 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

 Bierzemy pierwszy liść i odwracamy go do 

siebie tyłem. Odstające trzy czubki zaginamy do 

środka. Trzymając zagięte części listka zawijamy go 

od lewej do prawej strony (patrz na ilustrację). Bę-

dzie nierówny, ale to dobrze. Wyjdzie nam mały śro-

dek róży. Bierzemy drugiego większego liścia i przy-

gotowujemy go tak samo jak pierwszego, ale nie za-

wijamy go w rulonik tylko owijamy nim środek róży 

wcześniej przygotowany tak, aby wyszła nam mała 

różyczka. Bierzemy sznurek lub drucik i wiążemy 

nim różyczkę tuż przy ogonkach liści. Powtórzymy te 

czynności jeszcze kilka razy i w ten sposób otrzyma-

my więcej ślicznych kwiatków. Złączymy razem 

wszystkie zrobione róże i w zależności od tego, ile ich 

będzie, owiniemy je kilkoma większymi liśćmi. Nasz 

bukiet możemy wsadzić do wazonu i postawić go na 

stół. Na sam koniec popryskamy go jeszcze lakierem 

do włosów, aby utrwalić bukiet i nadać mu połysk. 

Taki bukiet nadaje się na jesienną ozdobę.                     

POWODZENIA!!! 

       FIKUŚ I QUSIA  

Kinomaniak poleca! 

„Na tropie Marsupilami”  

Świetny film dla całej rodziny! 

Pamiętacie „Asteriksa i Obeliksa: mi-

sja Kleopatry”? No, to teraz, ci sami twórcy 

zrobili nowy film o podróżniku, którym wraz 

ze swoim tubylczym przewodnikiem tropi mi-

tyczne stworzenie. Główni bohaterowie mają 

za zadanie ocalić świat. Akcja została osadzo-

na w egzotycznej Palompii, której daleko 

do cywilnego świata. Głównym bohaterem 

w tym fantastycznym filmie jest Dan Garaldo 

(w tej roli Alain Chabat), który dostaje ostat-

nią szansę na utrzymanie się w telewizji, więc 

rusza tropem tajemniczego plemienia Pajów, 

aby ocalić swoja reputację i przygotować 

atrakcyjny reportaż. Towarzyszący mu wete-

rynarz Pablito (Jamel Debbouze) chciałby po-

nownie zobaczyć legendarnego zwierzaka, któ-

rego widział w młodości… poza tym potrzebu-

je pieniędzy na spłacenie prześladujących go 

gangsterów. Botanik Hermoso (Fred Feston) 

szuka unikalnej rośliny obdarzonej cudowny-

mi właściwościwościami, która jest dla niego 

szansą na drugą młodość. Dorzucę jeszcze, że 

mowa będzie o narodzinach Guasi – nazistow-

skiej dyktatury oraz poznamy przepowiednie 

o końcu świata. Na ratunek zagrożonemu 

Marsupilami ruszają główni bohaterowie. Je-

śli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądnijcie 

ten wspaniały film. 

                             Polecam !!! Tajemnicza  
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Opracowała Paulina B. 

        1                 

      2                   

        3                 

        4                 

        5                 

      6                   

        7                 

                          

9                         

                          

    11                     

  12                       

1 …Robinsona Kruzoe     

2 Długi most nad morzem   

3 Mieszkają w nim dzikie zwierzęta 

4 Ludzie przychodzą tam po sprawiedliwość 

5 Czyta się…     

6 Rosną tam jabłka     

7 Pływają po nim żaglówki   

8 Spadają z drzew     

9 Gromadzą je zwierzęta na zimę   

10 Miesiąc rozpoczynający jesień   

11 Jeden z kolorów liści     

12 Największa gwiazda  w naszym układzie  

Adres Redakcji: Trójkowa Gazetka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół z Oddziała-

mi Integracyjnymi, ul. Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia, tel. 0757733253 

Skład redakcji Trójkowej Gazetki: Red. Naczelny - Alicja Węckowska, zastępca – Monika Barańska, korektor – 

Łukasz Wichliński, Naczelny Ilustrator – Natalia Wisiecka 

Dziennikarze: Zuzanna Bilińska, Paulina Brałkowska, Maciej Cisek, Wiktoria Chróścicka, Roksana Dziewońska, 

Alicja Górowska, Klaudia Hryniewicz, Dawid Jankowski, Katarzyna Jaskólska, Nikola Kopczyńska, Szymon Kru-

kowski, Anna Litwa, Julia Michalska, Hanna Majdanik, Agnieszka Naumowicz, Wiktoria Pocztańska, Nikodem Re-

mian, Joanna Szczecińska, Emilia Szelest, Anna Szymaniak, Weronika Szylińska, Izabella Żelazo  

Wybór materiałów, opieka dziennikarsko-językowa: Iwona Dąbrowska 

Skład komputerowy: Ewa Michalak  

Wydawca: Koło Dziennikarskie przy SP 3  

Druk:  Sekretariat Szkoły 


