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ŻYCZENIA
Życzę naszej drogiej Pani,
By dzień był dla Niej miły.
By ranny budzik srebrne dźwięki
układał dla Niej w takt piosenki.
By zaczynała dzień wesoła
I żeby zniknęła zmarszczka z czoła.
By wiatr jej pachniał, a śmiech szumiał
By każdy w klasie Ją rozumiał.
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Historia okiem Mikołaja
Gen. Władysław Anders 1944 – odebrał Niemcom wzgórze Monte Cassino
Kochając po ojcowsku swoich żołnierzy, zarażał ich miłością do koni.
Pochodził z okolic Kutna i miał trzech braci. Najpierw bawili się w
wojsko w pobliskich chaszczach, a potem wszyscy czterej zostali
żołnierzami. Dla Władka przygoda z wojskiem zaczęła się, gdy skończył
osiemnaście lat. Dostał wtedy wezwanie do armii carskiej. Po roku był już
oficerem rezerwy i studiował na Politechnice w Rydze. Studiów nie
ukończył, wybuchła pierwsza wojna światowa i wyruszył na nią konno z
pułkiem carskich dragonów. Trzykrotnie ranny, otrzymał najwyższe
odznaczenie: Krzyż św. Jerzego.
Kiedy na terenie Rosji zaczęto tworzyć polskie wojsko, natychmiast się do
niego zgłosił. Odzyskanie niepodległości przez Ojczyznę świętował hucznie
w Warszawie. Walczył potem w Powstaniu Wielkopolskim. W wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 roku dowodził pułkiem ułanów. Musiał być niezły, skoro Marszałek Józef
Piłsudski odznaczył go krzyżem Virtuti Militari. O tym, że ma w przyszłości otrzymać jeszcze trzy
takie krzyże, nic na razie nie wiedział.
Miał dwadzieścia dziewięć lat, kiedy rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu.
Okazało się wówczas, że jest nie tylko świetnym kawalerzystą, ale i zapalonym miłośnikiem koni.
Ekipa, która pojechała z nim na międzynarodowe zawody jeździeckie w Nicei wywalczyła – uwaga cztery nagrody indywidualne i Puchar Narodów! Radość z kolejnych sukcesów przekreśliła niestety
druga wojna światowa. Pożegnał żonę i córkę, i wyruszył - w stopniu generała - na czele
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Ciężko ranny w starciu z Niemcami dostał się do niewoli …
sowieckiej. Przez dwa lata był więziony i torturowany. Nie ugiął się jednak i nie przystał na
współpracę z wrogiem.
Przebywał w moskiewskim więzieniu czekając na niechybną śmierć, kiedy Stalin wezwał go
po rozmowie z gen. Władysławem Sikorskim -Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych na
emigracji. A chodziło o rzecz niebywałą: Stalin – zagrożony niespodziewanie ze strony Niemiec
zgodził się na utworzenie na terenie Rosji armii polskiej do walki z Niemcami w Europie Zachodniej,
armii składającej się z polskich zesłańców, której dowódcą miał być właśnie … Generał Anders.
Walczył z Niemcami na froncie włoskim, gdy pewnego dnia dowódca 8. armii brytyjskiej, nie
radząc sobie z odebraniem Niemcom wzgórza Monte Cassino, zapytał: ,,Czy 2 Korpus Polski
podejmie się szturmu na Monte Cassino?”. Sprawa była karkołomna, jednak generał wiedząc, ile
chwały przyniosłoby Ojczyźnie takie zwycięstwo, przystał na tę propozycję i – udało się! Po kilku
atakach biało-czerwona flaga zatrzepotała na wzgórzu w ruinach klasztoru ojców benedyktynów.
Wtedy też powstała żołnierska pieśń o tym, jak to „czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy
piły polską krew”…
O bohaterstwie Polaków pod Monte Cassino świat mówił z najwyższym uznaniem.
Wojna z Niemcami zakończyła się. On jednak nie wyobrażał sobie powrotu do Polski
rządzonej przez komunistów. Został w Londynie. Władze polskie zemściły się na nim za to okrutnie.
Pozbawiły go polskiego obywatelstwa i stopnia generała. Zmarł dokładnie w 26-ą rocznicę bitwy pod
Monte Cassino, a spoczywa - tak jak prosił – na tamtejszym cmentarzu wśród swoich żołnierzy.
Stopień generalski i polskie obywatelstwo przywrócono mu dopiero po obaleniu komunizmu, czyli …
prawie pół wieku później.
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Krzyżówkowy sprawdzian wiadomości
Poszukaj odpowiedzi, rozwiąż krzyżówkę.
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1.

Miasto, w którym Anders był więziony przez Stalina.

2.

Studiował na niej w Rydze.

3.

Wygrany w zawodach jeździeckich – Puchar ………. .

4.

Otrzymał od Józefa Piłsudskiego krzyż Virtuti …………. .

5.

Stopień wojskowy odebrany Andersowi przez komunistów.

6.

W czasie I wojny światowej służył w pułku ……………. dragonów.

7.

O wolność Polski walczył w ……………… wielkopolskim.

8.

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na emigracji.

9.

W Paryżu studiował w Wyższej …………. Wojennej .

10. Żołnierzy zarażał miłością do ……….. .
11. Urodził się w okolicach ………… .
12. Wszystko, co robił w życiu, robił dla ukochanej ……………….
Powodzenia!!!
Mikołaj Onyszko kl. VI a
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Zaczynamy nowy, niezwykły dział. Będziecie w nim
mogli zapoznać się z fragmentami powieści tworzonych w
mrocznych piwnicach SP 3. Tak, tak … dobrze myślicie …
ta historia powstaje na Waszych oczach. Jeśli macie jakieś
uwagi do naszego powieściopisarza, to prosimy umieszczać
je w skrzynce koło sali konferencyjnej. Być może będziecie
mieli wpływ na dalsze losy bohaterów tych mrocznych historii…

„MROCZNY STADION” CZĘŚĆ I
W małej miejscowości DinSHe mieszkał 12-letni chłopak Marry Sheo. Jego zainteresowaniem była piłka nożna. Grał w miejskiej drużynie piłkarskiej i dostał kontrakt do lepszego
zespołu. Jednak jego ojciec Martin nie pozwolił mu przejść do innej drużyny i przerwał kontrakt. Chłopiec zdenerwował się na tatę i poszedł do swojego pokoju. 5 lat wcześniej stracił matkę w wypadku samochodowym. Od tego czasu zawsze, gdy miał problem do rozgryzienia, siedział samotnie w pokoju. Dziś patrzył przez okno na burzliwą pogodę. Nieszczęścia dalej go
prześladowały… Pewnego razu tata chłopca wyszedł z domu i nie wrócił. Załamany dzieciak
poszedł do dawnego kolegi z byłej drużyny po radę, co ma robić. Kolega zaproponował mu
mieszkanie. Rodzice Rahema (kolegi Marrego) zgodzili się na propozycję. Marremu żyło się dobrze w towarzystwie Rahema. Któregoś dnia przyjaciele poszli na boisko piłki nożnej drużyny
DinSHe, aby zagrać mecz. Grali z rówieśnikami tak długo, że zapadła noc. Dokładnie o godzinie
24.00 na stadion przyjechało czarne auto. Wyszli z niego zamaskowani ludzie, którzy złapali
dzieci i włożyli ich do worków, wieźli je do lasu.
Następnego dnia nieprzytomni przyjaciele ocknęli się i wydostali z worków. Nikt nie
wiedział, gdzie są. Nagle jeden z nich - Kane zauważył mały dom w głębi lasu. Skradali się powoli i przez małe okienko sprawdzili, czy ktoś jest w środku. Nikogo nie było, więc ostrożnie weszli do środka. Przysunęli krzesła i zaczęli rozmawiać o tym, co mają dalej robić. Nagle z szafy wypadł okrwawiony człowiek, związany sznurem. Chłopcy
bardzo się wystraszyli . Szybko go odwiązali i sprawdzili czy żyje. Niestety,
zmarł. Przyjaciele wykopali duży dół (grób) zawinęli zmarłego w worek i zakopali, potem postawili tam znak krzyża. Wieczorem koledzy mieli przenocować w
domu. Gdy wszyscy spali, obrońca Ramos wstał i wyjrzał przez okno. Zauważył
tam człowieka z maczetą w masce KLAUNA!!! Chłopiec obudził wszystkich i
chciał pokazać im go, ale dana osoba zniknęła. Zawodnicy stwierdzili, że Ramos
ma zwidy i poszli spać. Z rana zorientowali się, że zniknął kapitan De Bruine.
Przyjaciele bardzo się zmartwili zniknięciem przyjaciela i wyruszyli w dalszą drogę, jedząc leśne jagody… C.D.N
Adi
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Witam po wakacjach wszystkich miłośników poezji. Tak, tak …wiem… jest nas niewielu. Na szczęście są i tacy w naszej szkole, którzy lubią się poezją bawić. W dzisiejszym numerze zaprezentuję kilka limeryków, które powstały w czasie lekcji języka polskiego. Pewnie zachodzicie w głowę „Co to jest limeryk”?
Już wyjaśniam… limeryk to krótki, żartobliwy wiersz, składający się z 5-u wersów, które rymują
się w specyficzny sposób: wers 1 z 2 i 5, a wers 3 z 4. Sprawdźcie na naszych przykładach! Utwory te często nawiązują w treści do jakiejś miejscowości lub osoby i bywają zakończone puentą.
Po prostu: limeryki to śmieszne wierszyki!
Może sami spróbujecie stworzyć takie cudo? Zachęcam do zapoznania się z limerykami znanych, polskich
poetów oraz z utworami naszych uczniów!
M. S.

Każdego biła i dokuczała
Choć była bardzo mała
Takiego ta kura miała pazura.

Antoni Marianowicz
Był pewien emeryt z Piły
doprawdy bardzo niemiły:
tęgawy, nieduży...
wybaczcie, lecz dłużej
opiewać go nie mam siły.
Wisława Szymborska
Na przedmieściach żył Singapuru
pewien słynny z przemówień guru.
Lecz raz wyznał mi z płaczem:
"Mam kłopoty z wołaczem
i do szczura wciąż mówię: szczuru!"
Wanda Chotomska

A.L.

Była raz gąska w Nysie,
co chciała iść na spacer w lisie.
Lis ją umieścił w jadłospisie,
no i na spacer poszła w lisie,
o czym do dzisiaj mówią w Nysie.

Pewien Tadek z Zatonia
Chciałby mieć żonę o imieniu Monia.
Lecz ta sztuczka się nie udała,
Bo Monika nie śpiewała.
Tadek jednak zmienił zdanie… chyba dostał lanie.

A. CH.
Znam taką jedną Haneczkę

H.M.

Co ciągle pluje w beczkę.

Mówiący burak ze straganu małego

Na koniach jeździ wspaniale,

Ciągle coś mówił do brata swego.

Lecz do nauki nie podchodzi wcale.

A to o pogodzie

A ja ją mam za najlepszą przyjaciółeczkę!

Lub o wypadku na lodzie…
Lecz mały brat nie rozumiał słów jego.

N. R.
Żyła raz kiedyś pewna kura
Na pięknej wsi – Jasna Góra.
TRÓJKOWA GAZETKA
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PALCEM PO MAPIE
Hej! W tym roku szkolnym będę znowu pisać o podróżach. Będę jeszcze pisać o ortografii
i matematyce. Dobra, dosyć tych wiadomości o mnie… czas na podróże!

STUDNIA ZAKOCHANYCH
LEGNICA
Odkryta podczas wymiany nawierzchni XVII – wieczna
studnia będzie atrakcją Legnicy. Architekt przedstawili projekt, w
którym zewnętrzna obudowa ma bardzo nowoczesny kształt.
Projektanci mają nadzieję, że młode pary zaraz po zawarciu
małżeństwa przyjdą tutaj umocnić swój związek… może z czasem
powstanie też jakaś legenda o studni?
Studnia zachowała się w bardzo dobrym stanie. Posiada około
sześć
metrów
głębokości,
dwa
metry
średnicy
i
jest
wzmacniana bazaltowym łupkiem. Odremontowana zewnętrzna część
studni została wykonana z jednego kawałka czerwono-brązowego
granitu. Kształt kamienia przypomina nieregularny wielościan z
ozdobną metaloplastyką w kształcie kuli. W 2010 roku odbudowana i estetycznie podświetlona studnia
została nazwana "Studnią Zakochanych". Od czasu jej postawienia zakochane pary wrzucają do niej monety
na szczęście. Zabytek znajduje się w pobliżu Kramów Śledziowych.

SKARBY ZŁOTORYI
W tym numerze opiszę także stolicę polskiego złota - czyli Złotoryję. To kilkunastotysięczne miasto
położone malowniczo nad Kaczawą na pograniczu falistej równiny i pagórkowatego Pogórza Kaczawskiego,
znaczonego stożkami i wychodniami wygasłych wulkanów. Prawa miejskie nadał Złotoryi już w 1211 roku
Henryk Brodaty. To najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich, co pod względem prawnym,
czyni Złotoryję najstarszym miastem Polski! Rozkwit miasta przypada na XII i XIII wiek, kiedy w
okolicach Złotoryi najbardziej rozwinęło się wydobycie złota. W mieście, nazywanym niegdyś Aurum,
wydobywano w tamtych czasach od 24 do 48 kg złotego kruszcu rocznie. Złotoryja stała się wtedy
"polską stolicą złota". I choć opłacalność wydobycia szybko się skończyła, to kruszcu
poszukiwano jeszcze w XVII-XVIII wieku, a współcześnie górnicze tradycje miasta
kultywuje Polskie Bractwo Kopaczy Złota. Każdego roku, w ostatni tydzień maja, w
Złotoryi organizowane są też Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota.
Złotoryja to nie tylko drogocenny kruszec. To również zabytkowy rynek, jedna z
czterech krzywych wież w Polsce, malownicze położenie, dobra baza wypadowa w Góry
i Pogórze Kaczawskie, ale też przygotowane trasy rowerowe (Złoty Szlak Rowerowy)
czy nordic walking (w sierpniu organizowane są tu Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Nordic Walking).

ZACHĘCA: Roksana Dziewońska przy użyciu stron: Studnia Zakochanych Legnica oraz podroze.onet.pl
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śniki, kurczaka pieczonego, kotlecika drobiowego. Najbardziej nielubiane potrawy to: wątróbka smażona, gulasz z
żołądków, kasza gryczana i pieczeń wieprzowa.

WYWIAD NUMERU

- Dzień dobry. Dziś gościmy u Pani Ani Nowakowskiej – kierownik naszej szkolnej stołówki. Proszę - Jakie produkty zaliczyłaby Pani do zdrowych, a
opowiedzieć naszym czytelnikom na czym polega jakie do szczególnie niezdrowych?
Pani praca?
- W naszej stołówce używamy tylko zdrowych produktów,
- Moja praca polega na organizowaniu pracy kuchni szkol- obligują nas do tego przepisy. Są to produkty naturalne,
nej, więc zajmuję się całą logistyką związaną z zamówie- nieprzetworzone, bez dodatków. Produkty szczególnie
niami (towar, środki chemiczne), przyjęciem towaru do niezdrowe to przede wszystkim fast foody: frytki, pizza
kuchni, przygotowaniem odpowiednich posiłków i ich wy- (zwłaszcza gotowa), zapiekanki, chipsy, hot dogi, napoje
daniem. Do moich obowiązków należy również dbanie, by gazowane typu: cola, fanta, sprite, batony, żelki, ogólnie
posiłki były odpowiednio zbilansowane, tzn. zawierały słodycze, ciasta z kremem itp.
należytą ilość kalorii i składników odżywczych (białka,
tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne). - Ile kalorii powinien posiadać obiad uczniowski?
- Proszę powiedzieć jakie zmiany w szkolnym żywie- - Ilość kalorii spożywanych przez ucznia zależy od jego
niu nastąpiły w tym roku szkolnym, w mediach na- wieku. Uczeń klas 1-3 powinien spożyć ok. 600 kcal na
obiad, a uczeń np. z klasy gimnazjalnej już więcej. W
zywa się je „rewolucją żywieniową”.
szkolnych stołówkach wylicza się tzw. „normę średnio
- Zmiany są ogromne i bardzo restrykcyjne (surowe), cho- ważoną”, jest to uśredniona ilość kcal dla wszystkich
dzi o to, by w kuchni bazować tylko i wyłącznie na pro- uczniów korzystających z obiadów, jest to około 700 kcal.
duktach naturalnych. Stołówka szkolna ma promować
zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie. „Rewolucja” elimi- - Ilu uczniów korzysta z obiadów w szkole?
nuje wszystkie produkty konserwowe, zawierające kon- - Na dzień dzisiejszy to 300 uczniów.
serwanty, ulepszaną żywność (np. warzywa konserwowe,
surówki w słoikach, dżemy), napoje i nektary owocowe (bo - A ile Pań kucharek pracuje w naszej kuchni?
zawierają cukier), większość jogurtów owocowych
(również zawierają zbyt dużo cukru). Nowa ustawa elimi- - W naszej kuchni pracuje 5 pań kucharek.
nuje ze szkół wszystkie przekąski (paluszki, krakersy,
- Pięknie dziękujemy za wywiad, a naszych czytelnichrupki), zawierające zbyt dużo tłuszczu i soli. To tylko
ków zapraszamy do szkolnej stołówki na pyszne
niektóre przykłady, zmiany dotyczą również innych proobiadki!
duktów, np. pieczywa, nabiału, mięsa, warzyw i owoców.
To bardzo rozległy temat…
Redakcja TG (Ania i Oliwia)
- Czy to prawda, że w szkolnych stołówkach nie wolno używać soli i cukru? Co jest na liście zakazanych
przypraw?
- Rzeczywiście nie wolno używać soli ani cukru. Wszystkie
przyprawy zawierające sól są zabronione, tzw. „vegeta”,
„kucharek”, przyprawa do zup „Maggi”. Do zup dozwolone
są tylko zioła świeże i w postaci suszonej. Cukru również
nie możemy używać, nie można słodzić kompotów, sałatek
czy surówek. Do słodzenia dozwolony jest tylko miód.
- Co najchętniej jedzą uczniowie naszej szkoły, a
czego nie lubią?
- Najchętniej jedzą spaghetti, pierogi (wszelkiego rodzaju), zapiekankę warzywną z serem, ryż z jabłkami, nale-
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Od 1 października trwa Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku
biblioteka szkolna ma bardzo bogaty program obchodów i z wielką przyjemnością zaprasza
uczniów naszej szkoły do uczestnictwa we wszystkich atrakcjach przygotowanych z okazji tego
święta.
Oto program obchodów :

PAŹDZIERNIK
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Hasło święta w 2015 r.:
„Biblioteki szkolne rządzą"
1. „Zakładka do książki” konkurs plastyczny dla klas I
2. „Mistrz pięknego czytania” konkurs literacki dla klas II-III
3. „Dużo czytam, dużo wiem”- quiz z wiedzy o książce i literaturze dla klas IV-VI i I-III
gimnazjum (20 - 21 października w bibliotece na długich przerwach; nagrody za każdą
właściwą odpowiedź!)
4. „Parada postaci literackich” - konkurs afiszowy dla klas I-III gimnazjum
5. „Lubię czytać”- fotograficzna sonda
6. „Podaruj książkę bibliotece”- biblioteka z radością przyjmie prezenty w postaci książek
7. „Złóż życzenia bibliotece” - wpisy do „mega laurki” (bardzo życzliwe ;-))

Zapraszamy do wspólnego świętowania!
Liczymy na bardzo aktywny udział !!!
Nauczyciele bibliotekarze

„Lubię czytać”
Fotograficzna sonda wykazała, iż w naszej szkole są miłośnicy książek !!!:-)
TRÓJKOWA GAZETKA
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Mól Książkowy
W tym wydaniu opowiem
Wam o wspaniałej książce
podtytułem.: „Hobbit”. Jest to
jedna z najlepszych historii
J.R.R. Tolkiena.
Opowiada ona o hobbicie Bilbo Bagginsie,
mieszkającym w wiosce Hobbiton. Pewnego razu,
paląc fajkę przed swoją chatką, spotyka starego
przyjaciela Gandalfa, który zapowiada, że szuka
kogoś na wspólną wyprawę. Hobbit zapowiada
jednak, że nie szuka wypraw. Wieczorem przychodzi
do niego duża grupa nieznajomych krasnoludów.
Goście opowiadają mu o tym, że kiedyś zły smok
Smaug odebrał im dom - Erebor. Bilbo postanowił
ruszyć razem z nimi w podróż, aby zabić smoka.
Wyrusza w podróż i po drodze przeżywa wiele
przygód. Podróżują łąkami, górami, lasami i
podziemiami. Po drodze muszą pokonać wiele
potworów i innych przeciwności losu, a nawet
wielką i potężną armię wstrętnych goblinów. Hobbit
po drodze znajdzie mały skarb, ale czym on będzie?

STR. 9

Thomas, jego starsza siostra i matka żyją
w cieniu domowego tyrana, ojca, który regularnie
ich bije. Rządy twardej (i bolesnej) ręki motywuje
dewocyjną religijnością. Książka jest rodzajem
pamiętnika prowadzonego przez
głównego bohatera, a zarazem
historią narastającego sprzeciwu
wobec niesprawiedliwości
i przemocy. Rodzeństwo – także
dzięki pomocy sąsiadki i ciotki –
zaczyna rozumieć, że prawo do
przemocy, które ojciec sobie
uzurpuje, nie ma żadnych podstaw.
Wbrew pozorom powieść nie jest
antyreligijna – chłopiec głęboko
przeżywa swoją wiarę. Dojrzewa
jednak przede wszystkim do zrozumienia, że
przemoc nie może mieć żadnego uzasadnienia.
Powieść jest bardzo wzruszająca, jakkolwiek
została napisana zaskakująco lekkim tonem,
a patos bywa umiejętnie przełamywany przez
elementy humorystyczne.

Czy odzyskają dom krasnoludów? Czy zabiją Shaun Tan „ Przybysz”
Smauga? Czy sami przeżyją?
Graphic novel – książka składa się wyłącznie
z ilustracji, brak w niej choćby jednego słowa.
Polecam: Filip Romanowski.
Przeznaczona
zdecydowanie
dla
dzieci
„Tajemnica krzyczącego zegara”
jest to z najstarszych klas szkoły podstawowej.
opowieść kryminalno – przygodowa z serii przygód o W pierwszej warstwie opowiada o emigracji,
trzech
detektywach. Tym razem nasi przyjaciele w o ucieczce przed złym losem, przed nieszczęściem.
składzie: Jupiter Jones, Bob Andrews i Pete Crenshaw Na nieco głębszym poziomie lektury jest to
muszą rozwikłać zagadkę krzyczącego zegara, który
wspaniała, humanistyczna opowieść o nadziei,
znaleźli w starym pudle na złomowisku wuja Jupitera. Nic
miłości rodzinnej, ale także o „inności” oraz
by ich nie zdziwiło, ale czy zegar może krzyczeć? Oto jest
pytanie. Pod zegarem młodzi odkrywcy znaleźli tajemniczą ludzkiej umiejętności przetrwania. Główny
kartkę, na której napisane było: „Drogi Rex zapytaj bohater wyjeżdża ze swego kraju do obcego
Imogeny Zapytaj Geralda, Zapytaj państwa, gdzie wszystko jest dziwne i inne.
Marty Potem działaj. Wynik zdziwi Pracowitość, siła woli, ale przede wszystkim
nawet Ciebie.” Co to może pomoc dobrych ludzi pomagają mu wytrwać
oznaczać? Kim są ci ludzie, kto i sprowadzić „ze starego kraju” rodzinę.
skonstruował tajemniczy,
k rzyczący zeg ar? O tym
wszystkim dowiecie się, jeśli
przeczytacie książkę. Lektura prowadzi nas rozdział za
rozdziałem w plątaninie zagadek. Powieść napisana w
tajemniczy sposób. Co się dziwić – Hitchock to światowej
sławy klasyk .
Gorąco polecam: Tadek Łuczak.

Biblioteka szkolna poleca:
Guus Kuijer „ Książka wszystkich rzeczy”
Powieść dla starszych dzieci / młodszych
nastolatków (zapewne raczej dla 6-klasistów!).
Akcja książki dzieje się w powojennej Holandii.
TRÓJKOWA GAZETKA
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Warsztaty integracyjne w Świeradowie Zdroju

W dniach 21.09.- 25.09.15r. odbyły się jak co roku wycieczki integracyjne uczniów klas IV do
Świeradowa Zdroju. Głównym celem tych wyjazdów jest integracja zespołów klasowych ze sobą oraz z nowym
wychowawcą klasy. Wśród zajęć z wychowawcą, wycieczek po okolicy są również warsztaty z pedagogiem
szkolnym. Dzieci poznają siebie, bawią się i wykonują różne zadania. Główny cel tych zajęć to wdrożenie do
współpracy i nauka komunikowania się w sposób otwarty, z zachowaniem ustalonych norm i zasad. Ważną
umiejętnością, którą szkolą dzieci to poszanowanie drugiej osoby i wzajemna tolerancja. Najważniejszą zasadą
przyświecającą pedagogowi podczas tych zajęć jest radość, uśmiech i szacunek do ludzi.

A oto relacja uczestnika wyjazdu:
„Podczas wyjazdu do Świeradowa Zdroju poszliśmy na zajęcia z panią pedagog. Bawiliśmy się w różne
zabawy, np. chłopcy wymyślali polecenia dla dziewczyn. Potem była zamiana i chłopcy wykonywali polecenia,
które zadawały im dziewczyny. Jednym z zadań dla chłopców było przejście jak na pokazie mody. Wykonali to
zadanie w bardzo dziwny i śmieszny sposób. Drugiego dnia pani wymyśliła inną zabawę. Usiedliśmy w kółku,
pani włączyła muzykę i dała nam w woreczku kartki z poleceniami. Były przekazywane z rąk do rąk. Gdy pani
wyłączyła muzykę, to osoba, która właśnie miała woreczek, wykonywała polecenie. To zadanie wypadło na
chłopca – musiał on zaśpiewać piosenkę „Wlazł kotek na płotek”, a jego wykonanie było wręcz przezabawne.
Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ było na niej dużo atrakcji i zabaw. Szkoda, że nie trwała
dłużej…”
Składam wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w tych warsztatach życzenia, abyście codziennie czuli coraz
większą radość z siebie, dużo „ciepłego i puchatego”.
Z wyrazami szacunku: pedagog szkolny- Renata Bilińska
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STR. 11

Kuratorka
Dam głowę, że prawie wszyscy z Was spędzili ostatni weekend września w domu
(przed telewizorami). Jednak cztery osoby z naszej szkoły postanowiły spędzić ten wolny
czas aktywnie. Karol H., Hania M., Aga Ch., Asia Sz. i Ania L. wybrali się w Karkonosze
pod opieką pani Henryki Iwanickiej.
DZIEŃ 1- Wystartowaliśmy w Szklarskiej Porębie i weszliśmy na Wysoki Kamień.
Pogoda była piękna. Szło się wspaniale, lecz po 10 km podzieliliśmy się na dwie grupyszybsze osoby poszły przodem z inną panią, a wolniejsi (słabsi) zostali z tyłu. Tak
podzieleni przeszliśmy jeszcze 7 km. Nocowaliśmy w schronisku Orle.
DZIEŃ 2- Rano staliśmy pół godziny w kolejce do łazienki!!! Kiedy wyszliśmy ze
schroniska, wszyscy narzekali na bóle mięśni. Po 40 min. doszliśmy szlakiem Układu
Słonecznego, do Chatki Górzystów. Tam piliśmy kakao i jedliśmy naleśniki. Następnie
ruszyliśmy do schroniska na Stogu Izerskim. Było okropne! Na piętrowe, metalowe łóżka
trzeba było wchodzić po szafkach, bo nie było drabinek. Zamiast na materacach spaliśmy
na zgrzybiałych deskach owiniętych w stęchłe koce. Chociaż mogło być gorzej LJ.
DZIEŃ 3- Wstaliśmy późno. Padał deszcz i była bardzo gęsta mgła. Nikomu nie chciało
się iść dalej. Zeszliśmy ze Stogu Izerskiego do Świeradowa. W Hali Zdrojowej odbyło się
oficjalne zakończenie. Zajęliśmy trzecie miejsce w konkursie przyrodniczym, który odbył
się podczas trasy! Dostaliśmy ciepły posiłek, po czym wsiedliśmy do autokaru i
pojechaliśmy w stronę Bogatyni.
Ten rajd bardzo nam się podobał. Na przyszłość gorąco polecamy!!!
Hania M.
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Światowy Dzień Uśmiechu – 2 października
Tego Dnia zaprosiliśmy wszystkich do szczerych uśmiechów
wbrew wszystkiemu.
Uśmiechaliśmy się wszyscy do wszystkich. Do znajomych i
nieznajomych w domu, w szkole, w pracy, w drodze do szkoły, do
wszystkich napotkanych osób. Zrobiliśmy totalną epidemię uśmiechów.
Zaprosiliśmy kogo się dało do tego galaktycznego impulsu pozytywnej
energii.
Po szkole kursowali uśmiechnięci wolontariusze, którzy bezinteresownie rozdawali
darmowe uśmiechy. Tego dnia królował w szkole słoneczny kolor: żółty:-). Każdy „Uśmiechnięty”
mógł uczestniczyć w tworzeniu „Orderu Uśmiechniętych Trójkowiczów” przynosząc swoje zdjęcie
( formatu legitymacji). Zapraszamy do podziwiania tablicy ogłoszeń!!!
Uwaga!!! Tego nie dowiecie się na lekcjach…
Jedna minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut.
Pozwala też spalić około 12 kalorii.
Śmiech jest równie zdrowy jak uprawianie sportu, ale
przyjemniejszy i mniej męczący. Odpręża i leczy, dodaje
energii witalnej.
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, choć
czasem się mówi, że ktoś pękł ze śmiechu.
Staraj się śmiać w ciągu dnia nawet kilkanaście razy. To norma
pozwalająca pogodnie popatrzeć na świat.
Samorząd Uczniowski SP3
Dzień Chłopaka … za nami
Jak dobrze pamiętacie dnia 30 września odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Impreza
rozpoczęła się o 17:00, a skończyła o 20:00. Dyskotekę organizował Samorząd Uczniowski.
Podczas zabawy odbywały się różne konkursy, takie jak karaoke czy tańce. Oczywiście nie mogło
zabraknąć wyborów Miss i Mistera... zostali nimi: Laura C. i Hubert K. Było przy tym bardzo dużo śmiechu i
zabawy! Choć na imprezę nie przyszło zbyt wiele osób, ale mimo tego zawsze ktoś tańczył na parkiecie. Różne
klasy/osoby bawiły się w różny sposób, ale każdy bawił się dobrze. Ulubioną zabawą staje się ostatnio tak
zwana „butelka”. Ponieważ chodziłyśmy lub biegałyśmy cały czas, zauważyłyśmy, że niektóre wyzwania nie były
za łatwe. [...]
Nie wiemy jak innym, ale nam się ta dyskoteka podobała i to bardzo. Mamy też dwie uwagi. Fakt, że na
tych imprezach „leci” dobra muzyka, ale uważamy, że powinno się dodać kilka piosenek, które są na tak
zwanym "czasie"... a i serdecznie zapraszamy tych, którzy nie chodzą na dyskoteki do tego, aby zaczęli to robić.
Roksana i Kaja :D
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Jak zapewne wiecie 12 października obchodzimy Dzień
Bezpiecznego Komputera. Z tej okazji Samorząd Uczniowski
prowadził akcję informacyjną i roznosił ulotki na ten temat. Oto
niektóre z nich…
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Szkolne Koło Wolontariatu

W ramach akcji „ Ocalić od zapomnienia…” uczniowie Szkolnego Koła
Wolontariatu dnia 01.10.2015r. wybrali się na Cmentarz Miejski w celu oczyszczania
zapomnianych grobów. Uczniowie tym razem połączyli siły. Razem były dzieci ze
szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum.
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MOJE MIASTO
W sobotę 19.09.2015r. w Zatoniu odbył się festyn z okazji pożegnania lata. Cała impreza
rozpoczęła się o godzinie 16.00 przy BOK- Filia Zatonie. W tym wspaniałym przedsięwzięciu
uczestniczyło ART Radio Bogatynia , Burmistrz Miasta i i Gminy Pan A. Grzmielewicz , TV
BOGATYNIA oraz grupa Wokalna „Yamayka” pod kierownictwem p. Bożeny Mazowieckiej.
Organizatorami wyżej wymienionej imprezy byli Rada Osiedlowa nr 6 oraz Stowarzyszenie
Koła Gospodyń „Amarylis” .Trzeba przyznać, że organizatorom nie zabrakło pomysłów i imprezę bez
wątpienia można zaliczyć do bardzo udanych, tym bardziej, że nad wszystkim czuwał p. Artur
Wieczorek, wszystkim dobrze znany z bogatyńskiego radia. Zajmował się oprawą muzyczną i
prowadził konferansjerkę .
Grupa wokalna Yamayka zaprezentowała utwory znanych wykonawców, co spotkało się z
dużym aplauzem publiczności. Przy dźwiękach znanych melodii wszyscy doskonale się bawili do
późnych godzin wieczornych.
Wasz korespondent: T. Łuczak

MOJE AKWARIUM
Cześć! W tym roku będę pisać o akwarium. Będą tu wskazówki dla osób, które chcą założyć
hodowlę rybek akwariowych, koników morskich, krewetek akwariowych oraz glonojadów. Na początek:
Rozważania przed zakupem
Ten, kto urządza akwarium, przyjmuje odpowiedzialność za ryby, których dobre samopoczucie zapewni jedynie
właściwa pielęgnacja i opieka. Dlatego należy od początku dokładać starań, by spełnić wszystkie podstawowe warunki oraz
pogodzić zajmowanie się akwarium z prowadzonym trybem życia.
Nakład czasu
Na czyszczenie zbiornika, wymianę wody oraz skracanie i przerzedzanie roślin trzeba poświęcić
tygodniowo od 1 do 2 godzin. Do codziennych zajęć należy karmienie ryb, obserwacja ich zachowania oraz
krótka kontrola zbiornika i funkcjonowania urządzeń technicznych.
Nakłady finansowe
Koszt zakupu i wystroju akwarium zależą od indywidualnych potrzeb. Najprościej porównywać cenę
szklanego zbiornika po przeliczeniu na cenę litra objętości akwarium. Zamówienia specjalne są już o około 0,20
do 0,40zł/l droższe. W przypadku zbiorników ramowych cena za litr objętości wzrasta dodatkowo o 1,20 do 1,60
zł. Dochodzą do tego koszty wystroju akwarium i zastosowanych urządzeń technicznych.
Klaudia

Pokoloruj mnie… Możesz dodać coś od siebie…

Z: magicznekolorowankiani.bloog.pl
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DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO!

MUZYCZNA STRONKA

Hej! Nazywam się Ania. W tym
roku szkolnym będę opisywała jedną
piosenkę – przebój z ostatnich miesięcy.
Przedstawię Wam urywek piosenki,
najczęściej będzie to refren. Opiszę też
artystów, którzy tworzą tę muzykę.

Angielski utwór, który „wpada w ucho” to
„Waiting for love” lyric video DJ’a
Avincii’ego. Ten teledysk mówi o tym jak
silna jest więź między psem, a jego
panem. Rozstanie z powodu wojny nie
rozłączy ich więzi. Piosenka ta zapowiada
najnowszy album. Klip jest utworzony
tak naprawdę przez Tim’a
BerlingaDj’a i producenta muzyki tance, house i
techno. Jego logo to dwa białe trójkąty.
Refren:
Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for
love
Thank the stars it's Friday
I'm burning like a fire gone wild on
Saturday
Guess I won't be coming to church on
Sunday
I'll be waiting for love, waiting for love
To come around
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DLA KAŻDEGO COŚ SPORTOWEGO
Cześć, nazywam się Martyna i interesuję się
sportem, więc postanowiłam pisać dla Was o mojej pasji.
W tym numerze opiszę sławną pływaczkę - Otylię
Jędrzejczak.
Otylia Jędrzejczak
urodziła się 13 grudnia 1983
roku w Rudzie Śląskiej.
Wybrano ją trzykrotnie na
najlepszego sportowca Polski!
To
specjalistka
stylu
motylkowego na dystansie 200
metrów,
podwójna
wicemistrzyni olimpijska,
mistrzyni Świata i Europy,
trzykrotna rekordzistka
Świata, rekordzistka Europy.
Być może pamiętacie, że Otylia Jędrzejczak doznała
obrażeń 1 października 2005 roku w spowodowanym
przez siebie wypadku samochodowym w Miączynie koło
Płońska. W wypadku zginął jej 19- letni brat. Jej start w
mistrzostwach Europy w Eindhoven zakończył się
niepowodzeniem. Porażką zakończył się również start na
igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Nową działalnością
Otylii, jest pomoc charytatywna dzieciom, w tym celu
sprzedała miedzy innymi swój złoty medal na aukcji w
2004 roku. Otylia Jędrzejczak wystąpiła w teledysku
grupy Varius Manx pod tytułem „Tyle siły mam” w 2006
roku. Zajęła piąte miejsce w dziesiątej edycji programu
„Taniec z gwiazdami ’’ tańcząc ze Sławomirem Turskim.
Była również jurorką w programie telewizyjnym
„Celebrity Splash”.
Czy wiecie że…?
 Umiejętność pływania człowiek wykorzystywał w
czasach starożytnych. Pierwszą technika pływacką był
obecnie nazywany „piesek”, technika polegała na
położeniu się na brzuchu. Głowa uniesiona była nad
wodą, a ramiona pracowały naprzemiennie pod
powierzchnią.
 Pierwszy oficjalny konkurs pływacki odbył się w
Japonii w 35r.p.n.e.
W 1796 powstał pierwszy klub pływacki w Szwecji. Klub
istnieje do dnia dzisiejszego.
Style pływackie:
- kraul,
-styl grzbietowy (grzbiet),
- styl motylkowy (delfin),
- styl klasyczny (żabka),
-styl zmienny.
Przygotowała: Martyna S.
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MATMA ŁATWA SPRAWA !
ZAD.1 Oblicz
Planowany przyjazd pociągu miał być o godzinie 12:43. Pociąg przyjechał dopiero o 14:37. Ile wyniosło opóźnienie pociągu?
Odp.:………………………

ZAD.2.
Która zestaw liczb jest podzielny przez trzy? Zaznacz prawidłowy
zestaw.
16, 5, 52, 15
12, 7, 14, 6
21, 54, 36, 42
34, 56, 389, 678
ZAD.3.Oblicz. Pamiętaj o kolejności działań!
26 - 80 : 8 =
16 - 1 · 2 =
[(142-54) : 2] – 15 + 2 =
543 + 432 x (12:4)
Wykonała: Rocky :D
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Przyroda i prehistoria
Tajemnice zwierząt
Dymówki to niewielkie ptaszki, które wykorzystują zbudowane gniazda nawet przez
12-15 lat. Przylatują do nas na wiosnę. Samiec i samica są tacy sami, jednak samiec ma
wydłużone sterówki.
Pies przesadnie ziewa, kiedy chce rozładować napięcie lub czuje się zakłopotany. Psy nie
patrzą innym psom prosto w oczy. Inaczej jest z ludźmi. Jeśli pies jest kochany i czuje się
bezpiecznie, kiedy zerka w nasze oczy widzi w nich pozytywne nastawienie, tak jak my w
jego spojrzeniu.
Uwaga: odkryty prehistoryczny płaz!
Metoposaurus Algarvensis, którego szczątki odnaleziono w Algarve w Portugalii, jest
nowo opisanym gatunkiem płaza żyjącego 220-230 mln lat temu. I proszę zapamiętać, że to
płaz. Analiza wykopanych szczątków wskazuje, że miał 2 metry długości i ważył około 100
kilogramów. Według naukowców jego kończyny były za słabe, aby utrzymać jego ciężar na
lądzie, więc większość czasu spędzał w wodzie.
Co nowego ze świata zwierząt?
1.

Najdłuższa dżdżownica świata ma 6,7 metra długości, waży 600 gramów i można ją
spotkać w Afryce.

2.

Na Filipinach żyje 90 gatunków płazów. Wszystkie - w różnym stopniu - są trujące.

3.

Sęp płowy to największy ptak latający. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 280 cm i
może żyć ponad 40 lat.

Przygotowała:
Dominika Purzycka
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Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki – jedna z ras psów należąca do grupy psów
pasterskich sklasyfikowana do sekcji psów pasterskich. Według klasyfikacji FCI
podlega próbom pracy. Zaliczany do psów obronnych.
Długość życia: 9-13 lat.
Pochodzenie : Niemcy
Usposobienie: Czujny, Ciekawski, Posłuszny, Lojalny, Pewny siebie, Odważny, Inteligentny;
Waga: Płeć męska: 30–40 kg, Płeć żeńska: 22–32 kg
Wysokość w kłębie :płeć męska: 60-65cm/ płeć żeńska: 55-60cm;
Owczarek Podhalański

Owczarek podhalański – polska rasa psa, w typie psa pasterskiego, według wzorca FCI
psy tej rasy nie podlegają próbom pracy. Owczarek podhalański jest jedną z pięciu ras
polskich uznanych przez FCI.
Pochodzenie: Polska
Owczarek szwajcarski

Biały owczarek szwajcarski – rasa psów będąca odmianą owczarka
niemieckiego. Nie podlega próbom pracy.
Pochodzenie : Szwajcaria.
Usposobienie: Żywy, Spokojny, Czujny;
Wysokość w kłębie: Płeć żeńska: 55–61 cm, Płeć męska: 60–66 cm
Waga: Płeć żeńska: 25–35 kg, Płeć męska: 30–40 kg
Klaudia

„Szczekają o pomoc!”
Oto ostatni artykuł naszej szkolnej koleżanki i dziennikarki, która wyjechała do Wrocławia. Emilia! Pozdrawiamy Cię z Bogatyni,
odwiedzaj nas!
Redakcja TG
„Saba miała wspaniały dom. Pozostały jej wspomnienia. Los daje i odbiera.

Niedowidzący
opiekun nie był w stanie dłużej zajmować się starym psem, matka zachorowała, sąsiedzi
odmówili pomocy. Pozostało albo psa uśpić, albo znaleźć mu dom. Ale ten świat nie jest
stworzony dla starych psów. Nikt staruszki Saby nie chciał. Jest tyle młodych, pięknych
szczeniąt na wydaniu - po co robić sobie problem. Przez jakiś czas szukaliśmy Sabie domu słyszeliśmy tylko komentarze "lepiej uśpić, wygląda jak stary mop i tak zaraz zdechnie!".
Przestaliśmy więc szukać. Przygarnęliśmy staruszkę do siebie. Saba ma ponad 15 lat. Jest
bliżej niż dalej mety swej psiej wędrówki. Ma arytmię serca, silną alergię, nigdy nie była sterylizowana. Musimy zebrać fundusze,
by zapewnić jej pełną diagnostykę, opiekę weterynarza, leczenie i suplementację. Prosimy Państwa o wsparcie. A potem może
znajdzie się dom? Niech jej stare, kundelkowe, schorowane serce pobije jeszcze dla kogoś, zanim ucichnie na zawsze..” Saba
niestety nie może przejść zabiegu, ponieważ ma zmiany na oskrzelach. Sprawa jest przewlekła i związana z wiekiem. Ma
uniesioną tchawicę i weterynarz uznał, że operacja będzie zbyt ryzykowna. Piesek rozgląda się za kochającym domem
adopcyjnym lub Wirtualnymi Opiekunami. Zainteresowanych przygarnięciem Sabci do swojego domu prosimy o wypełnienie
formularza adopcji.
WIĘCEJ NA : http://psy.centaurus.org.pl/
Emilia Szelest
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SZKOLNA SONDA
Ankieta skierowana do uczniów:
16

Czy uważasz, że Halloween to dobra zabawa?
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Ankieta skierowana do nauczycieli:
8

Czy uważa Pani, że obchodzenie w Polsce Halloween jest słuszne?
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Nie mam zdania

Uważam, że to dobra
zabawa

Sondę miesiąca przygotowała, przeprowadziła i opracowała Anna Litwa.
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Cześć, nazywam się Oliwia. W tym roku szkolnym mój dział będzie o modzie, butach oraz pojawi się wstawka o bardzo znanych projektantach i pokażę małe DIY! Myślę że moje artykuły Wam się spodobają…
W tym sezonie są bardzo modne frędzle. W sklepach znajdziemy dużo ubrań z tym motywem. Frędzle są w stylu lat 70. Bardzo modne jest połączenie tego ze wzorzystymi sukienkami. Latem widziałam wiele osób, które miały
np. bluzki z frędzlami lub torebki.
Małe DIY: Jak zrobić bluzkę z frędzlami?
Będziemy potrzebować:
- bluzkę (obojętnie jaką, najlepiej luźną),
- kredkę, może być do oczu lub ołówek,
- nożyczki,
Jak to robić?
Najpierw musimy wyprasować bluzkę, następnie rysujemy linie. PAMIĘTAJ - paski muszą mieć by
najmniej 1cm. Postępujemy tak z dwóch stron.
Gdy już to zrobimy, zabieramy się cięcia. Staraj się zrobić to równo.
Jak mamy to zrobione, to je rozciągamy i wtedy bardzo ładnie będą wyglądały.
Dodatkowo możemy dodać koraliki lub zapleść gdzieś warkoczyki. Powodzenia! :-)
Butomaniaczka
W tym sezonie polecę Wam New Balance. New Blance są butami sportowymi, ale pasują do wszystkiego. Jeżeli chodzi o
wygodę tych butów- to są mega wygodne! Polecam je do biegania, ale i nie tylko. Możemy je nosić na co dzień. Jest to amerykańska
marka obuwia, akcesorii sportowych oraz ubrań. Powstała ona w 1906 roku w stanie Massachusetts. Producent William J. Reiley
miał na myśli to, żeby buty były wygodne, ponieważ robotnicy nosili bardzo niewygodne buty. Na początku zaczął od produkcji
wkładek do butów.
BALERINKI
Balerinki są zakrytym obuwiem. Niektóre są z odkrytymi palcami lub zakrytymi. Panie bardzo je lubią nosić. Baleriny pasują do
wszystkiego są sportowe, eleganckie lub na co dzień. Jednak niezależnie od trendów, od kilku lat najmodniejsze są te z zaokrąglonymi noskami. Mamy również te ze szpiczastymi noskami, a najczęściej w sklepach możemy spotkać te z odkrytymi bokami. Jedną
z najbardziej wyposażonych wersji balerinek są te z cholewką. W zasadzie nie różnią się od klasycznych fasonów niczym więcej,
poza wyższą cholewką oraz zapięciem nad kostką. Na rynku można zobaczyć modele wyposażone w klasyczną sprzączkę, ale również te wzbogacone o bardziej oryginalne zapięcia, jak np. rzepy, wstążkę, zatrzaski czy zamki.
Ściąga:
Biało-granatowe z kokardką w paski. Reserved 59,90zł
Klasyczne kremowe z czarną kokardką. Reserved 69,90
Czarne klasyczne mokasyny. H&M 49,90
Niebieskie z odkrytym palcem. H&M 39,90
SŁAWNY PROJEKTANT - W pierwszym numerze „Trójkowej Gazetki” napiszę dla Was o Thomasie Jacobsie Hilfigerze.
Urodził się 24 marca 1951 roku w Elmirze, Nowy Jork. Jest amerykańskim projektantem mody i twórcą marek „Tommy
Hilfiger” oraz „Tommy”. Mężczyzna wychował się w irlandzkiej rodzinie katolickiej mieszkającej w Elmirze jako drugi z dziewięciorga rodzeństwa. Uczęszczał do miejscowego liceum, którego niestety nie skończył. Rodzice wyrzucili go z domu i z tego powody
przez rok był bezdomny. Gdy miał dwadzieścia lat, zajął się sprzedażą detaliczną na własną rękę. Wkrótce przeniósł się do Nowego
Jorku, by spełnić marzenia o zostaniu projektantem. Stamtąd sprowadził do Elmiru modne w 70 latach jeansy z rozszerzanymi
nogawkami, nazywanymi dzwonami, które sprzedał w miejscowym sklepie Brown’s. Niedługo potem Thomas Hilfiger otworzył
własny sklep odzieżowy, nazywając go The People’s Place. Jego butik stał się miejscem spotkań dla młodzieży. W związku ze zmianami na ryku odzieżowym, sklep Thomasa został zamknięty.
Po tej stracie Hilfiger zajął się wyłącznie projektowaniem swoich ubrań. Chociaż młody projektant dostał propozycję asystowania m.in. Calvinowi Kleinowi, odmawiał, pomimo coraz bardziej dotkliwego braku pieniędzy. Miał w głowie bowiem plany,
które niedługo potem miały przewrócić na rynek mody do góry nogami.
Obecnie projektant oprócz produkcji ubrań zajmuje się tworzeniem perfum. Teraz zarabia około 14,5 milionów USD rocznie. Ma piątkę dzieci. Jego żoną jest Dee Ocleppo, a jego marka odzieżowa jest znana na całym świecie.
W co się ubrać doradzała: OLIWIA S.
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Hej szóstoklasiści i nie tylko…! W pierwszym i kolejnym numerze przygotuję dla Was (no wiecie egzamin
po 6 klasie się zbliża…) dyktanda z "rz" i "ż. Będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności albo przygotujecie się przed dyktandem klasowym. Trzymam za Was kciuki, nie dajcie się ortografii! Czas na dyktando…
Dzisiaj w szkole jest wielkie wyda.....enie - zawody sportowe! Na boisku p....ygotowano bie....nię,
upo.....ądkowano jak nale...y skocznię, sp...ątnięto trybuny. Leka.... w białym fartuchu z lekarską torbą
zajął ju... swoje miejsce. Uczniowie czwartej klasy rozpoczynali zawody biegiem na p...ełaj. Filip dostał
numer startowy t...ynasty. Gdy nadeszła jego kolej, pomknął nap...ód jak st..ała. Szybko p...eskakiwał
k...aki, rowy i inne p...eszkody. Ju… zbli…ał się do mety. W...ask na trybunach p...ekonał go, ...e zwycię...ył! Spoj...ał z dumą na Kasię. Na jej podziwie najbardziej mu zale...ało. W nagrodę ot...ymał medal, a
jako wyró...nienie dostał pęczek ró...owych ...odkiewek, którymi poczęstował Kata...ynkę. Dziewczyna z
wra...enia upuściła wstą...kę i zaczerwieniła się jak po...eczka. Wszędzie słychać było ok...yki i wiwaty.
To czwarta klasa cieszyła się ze zwycięstwa Filipa.
Przygotowała: Rocky
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KUCHNIA ESTERY POLECA!

2 łyżki oliwy
Sól, pieprz, cukier

Sposób przygotowania:
Pomidory myjemy, odcinamy z nich górne
części, które wykorzystamy jako pokrywki.
Wyjmujemy miąższ i odkładamy go do miseczki.
Wydrążone pomidory oprószamy solą i układamy na
talerzu otworami do dołu, żeby wyciekł sok. Bardzo
drobno posiekane zioła z czosnkiem łączymy z ryżem
i większą częścią miąższu oraz soku z pomidorów.
Doprawiamy solą, pieprzem i odrobiną cukru.
Dokładnie mieszamy. Pomidory wypełniamy farszem
tylko do połowy, ponieważ ryż w czasie duszenia
zwiększy swoją objętość. Na wierzch pomidorów
nakładamy obcięte pokrywki. Naczynie do zapiekania
smarujemy oliwą i układamy w nich pomidory, które
skrapiamy resztą oliwy. Zapiekamy w piekarniku w
temp. Około 140 stopni przez około 40 minut, aż ryż
w farszu będzie miękki. Tak samo można faszerować
paprykę.

„Sałatka grecka”

Składniki:
5 dużych pomidorów
1 ogórek
20 dag sera feta

Poleca Karolina M.

1 czerwona cebula

„Drink ananasowy na gorące dni”

2 ząbki czosnku

Składniki:

2 łyżki oliwy

2 puszki ananasów

łyżka octu winnego

2 banany

sól, pieprz

1 i ½ szklanki mleka

Sposób przygotowania:

lody waniliowe
Pomidory kroimy w ósemki, obrany ogórek i
ser w grubą kostkę, cebulę w talarki. Łączymy pieprz cukier
i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dokładnie Przygotowanie:
mieszamy i tak przygotowanym sosem polewamy
Odsącz
ananasa,
sałatkę. Odstawiamy w chłodne miejsce, niech przed
obierz
banana
i
podziel
go na mniejsze cząstki.
podaniem nabiera charakteru.
Do pojemnika blendera włóż banana i dwie
szklanki pokrojonego ananasa (resztę zostaw
„Faszerowane pomidory”
do ozdoby) ,wsyp trochę cukru - do smaku.
Składniki:
Wlej mleko, zmiksuj koktajl, dodaj 3 gałki
lodów waniliowych i zmiksuj na najwyższej
4 duże pomidory
prędkości - miksuj przez 1 minutę. Do
10 dag ryżu
wysokich szklanek wlej koktajl, ozdób go
resztą ananasów.
3 ząbki czosnku
po 1 łyżce listków świeżej mięty i bazylii lub po łyżeczce
suszonych

Smacznego - życzy Estera Ł.
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Audi Quattro
Na samym początku ery motoryzacji w firmie Carla Benza pracował August Horach. W 1899 roku założył własną firmę budowy samochodów, ale 10 lat później zrezygnował, a potem znowu zaczął od nowa. Swoją nową firmę nazwał Audi.
W 1890 roku na salonie samochodowym w Genewie pokazano Audi Quattro. W celu zmniejszenia wagi samochodu, który miał napęd na 4 koła, zrezygnowano z ciężkiej
skrzyni biegów i zastosowano systemem stałego napędu na 4 koła takiego samego na obie
osie. Natomiast chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze, system 4WD zainstalowano pod karoserią Audi 80 coupé. Jednak samochód ten krył pewną niespodziankę – otóż 4cylindrowy silnik z Audi 80s zastąpiono 5-cylindrowym, o pojemności 2,1 litra ze sprężarką, takim, jakie miało Audi 200.
„Audi Quattro było jednym z najwspanialszych samochodów lat 80”, stwierdził autor „Cars 1930-2000..., historii motoryzacji w ujęciu encyklopedycznym”. „A zadaniem
niektórych – dodał - najważniejszym”.
Jednak o wiele istotniejszy niż zwycięstwa na torach rajdowych i leśnych szlakach
był fakt, że Audi Quattro położyło podwaliny pod rozmaite możliwości zastosowania technologii napędu na cztery koła, a wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności samochodów, które miały się pojawić w następnych latach.
Automaniak: Stanisław Piotrowski
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„Klub Włóczykijów’’
Dwóch przyjaciół, pod opieką wuja jednego z nich, wyrusza na poszukiwanie skarbu. Bohaterów wciąż spotykają zabawne sytuacje i nieoczekiwane zwroty wydarzeń oddalające ich od
rozwiązania zagadki. Film dla młodzieży, do kin wszedł 18 września.
Reżyser: Tomasz Szafrański.
„Hotel Transylwania 2’’
Stary wampir- Vlad przybywa do hotelu na zaimprowizowanie rodzinnego spotkania. Ale
przed jego przyjechaniem chce nauczyć swego syna jak być wampirem. Film familijny pełen
zabawnych scen i pomysłów.
Premiera w kinach 9 października.
Reżyser: Genndy Tartakovsky.
„Piotruś.Wyprawa do Nibylandii’’
Chłopiec sierota zostaje wysłany do magicznego świata Nibylandii, gdzie odkrywa swoje
przeznaczenie i staje się bohaterem znanym jako Piotruś Pan. Film fantastycznoprzygodowy dla młodzieży. Premiera w kinach 23 października.
Reżyser: Joe Wright.
Poleca: Dominika.

świat HUMORu
Cukierek
Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta blondynkę:
- Chcesz krówkę?
- Nie, dziękuje jestem wegetarianką!

Blondynka na pustyni
Dlaczego blondynka zabiera drzwi od samochodu na pustynię?
- Bo jak będzie jej gorąco, to otworzy sobie okno.

Nauczyciel geografii
Co mówi nauczycielka geografii rano do mapy?
- Witam Państwa.
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Jest to gra na komputery i na tablety, należy w niej pokonać wszystkich przeciwników. Akcja
zaczyna się przy pomniku Shadowna. Wkładamy kamień, który robi z nas cień. Całą grę przechodzimy w
świecie cienia, mamy różnorodny wybór broni, magii, broni rzucanej i strojów. Moja ulubiona broń to kosa,
która może zadać obrażenia stałe np.: krwawienie, podpalenie. Gra ma wbudowany podział leveli, czyli
zdobywamy doświadczenie. Shadown Fight 2 bardzo różni się od swojej pierwszej wersji, ponieważ tryb
wieloosobowy został usunięty.

To kolejna część kultowej gry Wiedźmin. Jesteśmy mężczyzną, który ma wiele mocy.
Zauważyłem, że większość graczy najczęściej używa mocy podpalenia, czyli igni. Jesteśmy jednym
z ostatnich Wiedźminów, który musi pokonać Dziki Gon. Dziki Gon jeździ na wilkach i morduje
wszystkie wioski. Jednak pod koniec gry okazuje się, że nasza przyjaciółka była tajemniczym
szpiegiem i umiera na naszych oczach. Główna postać się denerwuje i zabija króla Dzikiego Gonu i
dzięki temu świat zostaje uratowany.

Killzone 2 to druga część klasycznej strzelaniny firmy Sony, którą stworzono jako
przeciwwagę dla kultowej serii Halo na Xbox. Doskonałe oceny tego produktu to zasługa
niezwykłej grafiki, doskonałego scenariusza oraz starannie dopracowanego trybu gry
wieloosobowej.

W rozgrywce Resistance 2 prowadzonej w trybie Online równocześnie możne brać udział aż
60 graczy. Podczas grupowego starcia uczestnicy zabawy są podzieleni na konkurujące ze sobą
drużyny, które poruszają się po wybranej mapie. Resistance 2 zapisze się na kartach historii jako
pierwsza gra, gdzie napastnicy są dwudziestokrotnie, a często nawet kilkusetkrotnie więksi od
głównych bohaterów.
Polecam- Sebastian Czop.
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Gry i gierki
Cześć! Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na kolejna porcję gier. To dobrze, bo
dzisiaj zajmiemy się:

Informacje:
Valiant Hearts - stworzona przez studio Unbisoft Montpellier to gra akcji połączona w pewnych
momentach z grą logiczną. Przepiękna jest w niej rysunkowa grafika (wzorowana na komiksach)
i karykaturalne, stereotypowe postacie. A fabułę oparto na autentycznych listach żołnierzy
z pierwszej wojny światowej.
Historia:
Mamy rok 1914 – 1918 wojna pomiędzy Niemcami a resztą świata. Poznajemy czwórkę zupełnie
obcych sobie ludzi i pies (są to: francuski farmer, belgijska sanitariuszka, amerykański ochotnik
i niemiecki piechur). Łączą ich dwie rzeczy, pierwsza - wszyscy uczestniczą w wojnie i mają ku
temu powody. Druga – dobrotliwy piesek, który pomaga każdemu bohaterowi w dalszej wędrówce
życia.
Ocena:
W grze są elementy „skradankowe” (bohaterowie dyskretnie skradają się np. przez okopy), ale
i takie, kiedy musimy cegłą odwrócić uwagę wroga. Gra wymusza wielkiej zręczności i szybkiego
poruszania się. Mimo wszystko jest dosyć smutna, choć nie brak elementów, kiedy wywołuje w nas
szczery uśmiech. Jednakże rozgrywka jest miła i przyjemna (a znaleźć możemy ją w cenie 3954,90).
PS. Tu macie zdjęcie naszych wcześniej wspomnianych głównych bohaterów.
J.M.
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Rzeka, wzdłuż której wieziono Stasia i Nel.
Ulubione owoce Nel.
Niewolnik Gebhra.
Kontynent, na którym odbywa się ta historia?
Miasto, w którym rozpoczyna się akcja książki.
Miasto, z którego pochodzi Kali.
Szwajcar, który dał Stasiowi chininę dla Nel.
Jeden z braci Gebhra.
Staś dostał na gwiazdkę angielski ...
Zwierzę, które chciało napaść na Nel.
Plemię, z którego pochodzili Chamis i Gebhr.
Powtóreczkę dla piątoklasistów przygotował Stanisław Piotrowski.
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