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Dobrych i hojnych.
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Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska, a tak naprawdę Marta Eliza Wojciechowska
urodziła się 24 września 1974 roku w Warszawie. Czterdziestojednoletnia
Polka jest prezenterką telewizyjną, dziennikarką, podróżniczką, oraz pisarką.
W telewizji zadebiutowała, gdy miała 19 lat, była wtedy modelką.
Pracuje w telewizji TVN, w której prowadziła programy takie jak: „Dzieciaki
z klasą”, „Big Brother”, „Misja Martyna” oraz z Maxem Cegielskim „Studio
Złote Tarasy”. W TVN Turbo pracowała przy magazynie „Automaniak”.
Od września 2009 roku prowadzi program „Kobieta na krańcu świata”.
Managerką Martyny jest Kasia Frydrych.
Podróżniczka napisała książki: „Przesunąć Horyzont”, „Misja Everest”,
„Etiopia. Ale Czat!”, „Kobieta Na Krańcu Świata”, „Kobieta Na Krańcu
Świata 2”, „Kobieta Na Krańcu Świata 3”, „Zapiski (Pod)Różne”,
„Automaniaczka”, „Od Rometa Do Rajdu Dakar”, „Dzieciaki Świata”
i „Zwierzaki Świata”.
Martyna Wojciechowska jest kobietą wielu talentów, bo interesuje się
także sportem. Uwielbia wspinaczkę wysokogórską (weszła między innymi na
Mont Everest!). Zajmuje się również nurkowaniem i wyścigami
samochodowymi, założyła nawet własną drużynę rajdową Mocne Rally.
W ostatnich miesiącach bardzo schudła i odkryto, że jest chora na jakąś
egzotyczną chorobę, której do dziś nie rozpoznano...
Martyna Wojciechowska to niezwykła kobieta. Życzę jej szybkiego
powrotu do zdrowia!
Filip Romanowski
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Z KART HISTORII - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Historia okiem
Mikołaja …
Byli
żołnierzami
Polskiego
Państwa
Podziemnego, walczącymi
przez całą II wojnę światową o niepodległą
Polskę. Po zdobyciu władzy przez
komunistów byli prześladowani, wsadzani
do więzień, torturowani i mordowani.
Nazywano ich ,, Zaplutymi karłami
reakcji”, aby Polacy czuli do nich
obrzydzenie. Dlatego wielu żołnierzy
podziemia nie zaprzestało walki. Co prawda
Armia Krajowa została rozwiązana, ale
wielu oficerów i żołnierzy wstąpiło do
zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN),
które chroniło ich przed prześladowaniami
komunistycznymi, dając możliwość obrony.
Oddziały partyzanckie walczyły
o
niepodległość, zachowanie naszej wiary i
tradycji, której komuniści nienawidzili.
Polacy liczyli na pomoc, wierzyli jeszcze, że
wybuchnie trzecia wojna światowa, w której
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz
inne państwa pokonają Związek Sowiecki i
komunizm. Jednymi z wymordowanych
,,żołnierzy wyklętych” byli:
Major Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszka”,
dowódca
V
Brygady
Wileńskiej,
zwanej ,,Brygadą Śmierci”. Był jednym z
najsłynniejszych i najwaleczniejszych
oddziałów
partyzanckich.
Podczas
wojny ,,Łupaszka” walczył z bolszewikami
na Wileńszczyźnie i bronił polskości tych
ziem. Po wojnie wraz z odziałem przeniósł
się do Polski. Nękał komunistów na
Pomorzu, Podlasiu i w Białostockiem, ale
został
aresztowany
przez
Urząd
Bezpieczeństwa i zamordowany w 1951
roku.
Danuta Siedzikówna „Inka”, miała zaledwie
15 lat, kiedy wstąpiła do Armii Krajowej.
Gdy po wojnie została aresztowana przez
komunistów, odbił ją oddział wspomnianego
wcześniej majora ,,Łupaszki”. Pozostała w
oddziale jako sanitariuszka. Komuniści
jednak złapali ją raz jeszcze. Była
torturowana, ale nie zdradziła nikogo.
Miała tylko 18 lat, gdy zamordowali ją w
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więzieniu w Gdańsku. ,,Inka” przed
śmiercią zdążyła krzyknąć ,,Niech żyje
Polska!”. Kapitan Henryk Flame ,,Bartek”,
dowodził bardzo dużym oddziałem
partyzanckim. Był nazywany ,,królem
Podbeskidzia”. Komuniści nie mogli go
pokonać w walce. Uciekli się więc do
strasznego podstępu. Przez zdrajcę
używającego pseudonimu ,,kapitan Lawina”
namówili partyzantów ,,Bartka” do wyjazdu
w okolice Jeleniej Góry. Po drodze, w czasie
noclegu, zamordowali wszystkich. ,,Bartek”
uniknął śmierci, gdyż był wtedy w szpitalu.
Wkrótce jednak został zastrzelony przez
komunistycznego milicjanta.
Józef Kuraś ,,Ogień”, był dowódcą
Oddziału Partyzanckiego ,,Błyskawica”
liczącego 500 żołnierzy, z którymi ,,bił się
za Polskę bez komunistów” na Podhalu. Był
postrachem
władzy. W czasie wojny
walczył z Niemcami. Hitlerowcy zabili mu
ojca, żonę i dwuletniego synka Zbyszka oraz
spalili dom. Po tym wydarzeniu przyjął
pseudonim ,,Ogień”. Zginął w zasadzce pod
Ostrowskiem w 1947 roku.
Ostatni
partyzant
walczący
z
komunistyczną władzą został zastrzelony
przez UB w 1963 roku, prawie 20 lat po
wojnie. Nazywał się Józef Franczak ,,Lalek”
i był żołnierzem AK i WiN.
Komuniści zamordowali wielu bohaterskich
żołnierzy walczących o niepodległą Polskę.
Byli wśród nich: rotmistrz Witold Pilecki,
generał August Fieldorf ,,Nil” czy pułkownik
Łukasz Ciepliński. Polskim dowódcom takim
jak: generał Stanisław Maczek czy generał
Władysław Anders odebrali polskie
obywatelstwo. Więzienie groziło nawet tym,
którzy śpiewali ,,Czerwone maki nad Monte
Cassino”.
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WYWIAD NUMERU
Do niecodziennego spotkania doszło 2 marca w klasie 6a. Na specjalne zaproszenie przybyli kończący
szkołę gimnazjaliści, którzy z chęcią odpowiadali na pytania swoich młodszych kolegów i koleżanek… wkrótce
też gimnazjalistów. Oto wyniki tych rozmów… [Spisane dzięki uprzejmości Natalii Owczarek – 3b Gimnazjum]
- Po ile lekcji macie codziennie? O której wracacie najpóźniej do domu?
- Najczęściej mamy 7 lub 8 lekcji, kończymy między 14:20 a 15:10. Jeżeli ktoś zostaje na zajęciach
przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego lub na kołach zainteresowań, to wychodzi ze szkoły około
16:00. Czyli nie jest tak źle…
- Co to jest EDB?
- EDB jest to edukacja dla bezpieczeństwa, czyli przedmiot, na którym uczymy się jak dbać o swoje
bezpieczeństwo, a także swojego otoczenia. Poznajemy pierwszą pomoc, resuscytację krążeniowo-oddechową i
zasady, według których powinniśmy zachowywać się po ogłoszeniu pewnych alarmów.

- Czy można zdobyć 6 z jakiegoś przedmiotu?
- Oczywiście! Wystarczy się zaangażować i zrobić coś dodatkowego.
- Czy wybór gimnazjum był trudny?
- Nie, tak naprawdę nikt z nas nigdy się nie zastanawiał nad innymi szkołami. Wybór „Dwójki” był oczywisty.
- Czy macie jakieś wycieczki? Jak często?
- Wycieczki są raz na rok szkolny, ale oprócz tego często jeździmy na różne warsztaty z fizyki, biologii i
chemii.
- Co to są zajęcia artystyczne?
- Są to zajęcia, na którym rozwijamy swoje umiejętności kreatywnego myślenia oraz tworzenia. Należy wybrać
jeden z trzech modułów: są muzyczne, plastyczne i wiedza o sztuce.
- Jak oceniacie poziom naszego gimnazjum?
- Poziom naszego gimnazjum jest bardzo dobry. Potwierdzają to wyniki w nauce naszej klasy, ponieważ mimo
że w podstawówce nasze oceny były raczej średnie, to teraz uczymy się świetnie. Dodatkowo każdego roku
jeden z naszych uczniów dostaje się do wojewódzkiego etapu ze zDolnego Ślązaka. W tym roku pewna
dziewczyna (koleżanka z klasy) pisała ten konkurs na etapie wojewódzkim aż z trzech przedmiotów!
- Jacy nauczyciele są najbardziej wymagający?
- Większość nauczycieli z gimnazjum jest wymagających, jednak dlatego, że po prostu chcą nas czegoś
nauczyć. Najbardziej należy uważać na… panią od matematyki, fizyki i języka niemieckiego.
- Czego uczycie się na chemii?
- Generalnie poznajemy, z czego zbudowany jest nasz świat, czyli pierwiastki, różne związki chemiczne i
reakcje. Chemia nie należy do najcięższych przedmiotów, wystarczy wykazać się systematycznością.
- Który język jest według Was najtrudniejszy?
- Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie obiektywnie. Nam niemiecki sprawia sporą trudność, ponieważ
uczymy się go od podstaw i nigdy wcześniej nie mieliśmy z nim do czynienia, w przeciwieństwie do
angielskiego, który kontynuujemy. Na pewno będziecie lepiej radzić sobie z językiem, który mieliście w
podstawówce, natomiast ten nowy, na początku wyda wam się okropny, lecz później się dostosujecie.
Wystarczy, że będziecie sumienni i systematyczni.
Jak przetrwać na przedmiocie, którego nie lubicie lub boicie się?
- Najlepszym sposobem jest nauka. Jeśli dobrze przygotujecie się przed tą lekcją, poradzicie sobie. Dobry
sposób: matematyka i fizyka to gł. obliczanie, poćwiczcie wcześniej, a jak nauczyciel Was wybierze do tablicy,
to bez kłopotu poradzicie sobie z zadaniem. Dzięki temu unikniecie stresu przy tablicy.
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20 LAT MINĘŁO...
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Chyba wszyscy wiedzą, że
serce naszej szkoły bije już 20 lat!
Dokładnie 1 września 1995 roku
pierwsi uczniowie przekroczyli progi
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.
Dokładnie 1 września 1995 roku, w
Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni
odbyła się ogólnopolska inauguracja
roku szkolnego z udziałem władz
centralnych - Premiera
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Ministra Edukacji Narodowej. Była
to również data oddania do użytku,
wówczas jednej z
najnowocześniejszych szkół w Polsce.
29 stycznia w sali gimnastycznej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi podziwiali
uroczysty apel z okazji jubileuszu szkoły. Uroczystość oficjalnie rozpoczęła Pani Dyrektor
Irena Komarnicka, która w swoim wystąpieniu przywitała gości oraz zaprosiła do „podróży
w przeszłość”, w którą przeniósł zebranych specjalnie na tą okazję przygotowany film.
Podczas części oficjalnej oprócz Pani Dyrektor przemawiało jeszcze wiele ważnych osób
takich jak: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia czy członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Na ręce Pani Dyrektor złożono wiele przepięknych bukietów i życzeń.
Szkoła nr 3 może pochwalić się ogromnymi osiągnięciami na polu pomocy uczniom
niepełnosprawnym. Od świetlicy integracyjnej począwszy na dowozie uczniów na zajęcia
lekcyjne skończywszy. Za tą właśnie działalność szkoła została uhonorowana tytułem
„Serce na dłoni”.
Nasza szkoła otrzymała od pana burmistrza kserokopiarkę, która na pewno ułatwi
funkcjonowanie w niej na co dzień. Wydano książkę pt.: „20 lat Trójki”. Opisano w niej
ważne wydarzenia w naszej szkole, umieszczono zdjęcia nauczycieli, uczniów, wystaw…
Drugi fragment apelu stanowiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas
I-III, IV-VI i gimnazjum. Cały spektakl w humorystyczny sposób pokazywał oblicza
nauczycieli i uczniów. Kto uważnie oglądał przedstawienie, na pewno zauważył ukryte w
podtekście lub pokazywane wprost momenty z życia naszej szkoły. Występ udoskonalał
chór. Usłyszeliśmy oryginalne piosenki napisane przez nauczycieli muzyki i ich uczniów.

Hania M.
Wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego związanego z Patronem Szkoły – Kornelem
Makuszyńskim

klasy IV: nie przyznano miejsc.
klasy V:

Stanisław Piotrowski – 5a
Oliwia Słomian – 5a
Hubert Olech – 5d, Samuel Mały – 5a
klasy VI:
Małgorzata Rogula – 6d
Apolonia Wójcik – 6a
Hanna Majdanik – 6a
Wyróżnienia: Karol Hantke – 6a, Wiktoria Grzesiak- Miemczok 6d, Aleksandra Czarniecka – 6d
Gratulujemy!!!
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Poeci są wśród nas!
Witamy w kolejnym numerze i zachęcamy do lektury wierszy, które z powodzeniem wzięły udział w Szkolnym Konkursie Literackim związanym z Patronem Szkoły. Gratulujemy laureatom, udowodnili, że naprawdę
„Poeci są wśród nas!!!

„Przedstawienie”
Apolonia Wójcik klasa VIa – II miejsce
Przedstawienie, przedstawienie
pod tytułem „Marzenie”,
wystawia Kornel Makuszyński .

„Praca Kornela się powiela”
Hanna Majdanik klasa VI a - III miejsce

Występuje sama Panna Ewa ,
obok której przeleciała mewa,
wpuściła ją Małpka Fiki-Miki ,
której w głowie różne myki .

Koziołek Matołek- Mały wesołek
zawija tobołek
I biegnie do Pacanowa ,
gdzie czeka na niego przygoda nowa .
Panna z mokrą głową przechadza się po scenie,
a sufler podpowiada jej zapomniane zdarzenie.
Taki jest koniec tego przedstawienia ,
każdy wspomina Pana Kornela.
„Wspaniały poeta”
Małgorzata Rogula klasa VI d – I miejsce
Kornel Makuszyński w Stryju urodzony,
został do świata książek wprowadzony.
Zazdrościł znanym poetom sławy,
ale na razie wolał zabawy.
Szybko dorosłość do niego wkroczyła,
przyszła nagle i na zawsze już była .
Zarabiał by utrzymać siebie ,
jego dzieciństwo nie było jak w niebie .
W wieku lat czternastu pierwsze tworzył wiersze,
jego pole do popisu z czasem było większe .
Publikował je i cieszył się niezmiernie ,
czuł, że znikają złe z dzieciństwa ciernie.
Pierwszą książkę napisał mając dwadzieścia dwa
lata ,
„ Połów Gwiazd” – tak zatytułował ten z cudów
świata .
Jego twórczość coraz bardziej się rozwijała ,
każda z jego książek lepiej się przyjmowała.
Powstały dzięki niemu wspaniałe lektury,
które wniosły dużo do polskiej kultury.
„Awanturę o Basię ‘’wszyscy chyba znamy ,
„O dwóch takich o ukradli księżyc ‘’ nie zapominamy ,
„Szatan z siódmej klasy ‘’ co zagadki rozwiązuje
oraz „ Koziołek Matołek ‘’ co do Pacanowa wędruje.
Jest wiele wspaniałych utworów w jego twórczości .
Niejeden poeta mu sukcesu pozazdrości.
W Zakopanem został Kornel pochowany ,
wiecznym spoczynkiem stał się obdarowany.
Nigdy byśmy o nim nie zapomnieli,
w końcu uczuciami się z nami dzieli.

Kornel Makuszyński miał pracy niemało,
lecz nigdy nie mówił, że mu się nie chciało
Koziołka pilnuje i Małpkę figlarną……
uważał to za swą powinność normalną.
Ale ostatnio miał pracy więcej
został patronem szkoły dziecięcej.
Raczy uczniów swoimi książkami i wierszami.
Lecz coraz starszy się Kornel staje
więc część obowiązków Ewie oddaje.
Ale Ewie tylko z głowy nakapało.
Nic to przekazanie nie dało
Dał więc Makuszyński trochę pracy Basi,
lecz ona nie mogła – pomagała Kasi.
Wszystkich nasz biedny patron wypytał …..
Nawet Jacka i Placka schwytał i spytał !
Każdy miał jakieś plany,
więc został Koziołek wybrany.
Ten się na błazna tylko nadawał,
Więc dobry humor wszystkim rozdawał.
"Pan Kornelek"
Tadeusz Łuczak VI a
Nasz kochany Pan Kornelek
napisał nam o koziołku wiele.
O jego przyjaciołach,
troskach i przygodach
i o tym jak trafił do Pacanowa.
Ale bywa i też tak , że Kornelek
ciach , ciach, ciach…
napisał o Ewie przygód szmat.
Kochany Kornelu
zawsze będziesz
w moim sercu.
I w dzień i w nocy
zawsze będę dostrzegał
Twych książek moc.
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Harry puścił te słowa mimo uszu. Patrzył
Uczniowie naszej szkoły potrafią pisać
świetne opowiadania, a nawet fragmenty na apetycznie wyglądający kawałek ciasta na
talerzu. Mężczyzna trzasnął drzwiami, a Harry
powieści. Oto przykład takiego fragmentu…

rzucił się na tort zatapiając w nim zęby. Niebo w
gębie! Pochwalił ciotkę i sięgnął po następną
porcję. Była równie pyszna! Ogromnie się najadł.
To był piękny i słoneczny dzień lipca. Dom Nawet gdyby chłopak miał siłę wsunąć kolejny
Dursleyów stojący na uboczu był drewniany i kawałek, to i tak nie mógłby, bo resztę tortu
niewielki. Mieszkali w nim wuj Veron, ciotka spałaszował Dudley.
Petunia oraz ich syn Dudley, a od śmierci swoich
rodziców także siostrzeniec Petunii - Harry
-Pójdę do pokoju- powiedział do ciotki.
Potter. Harry spędzał u wujostwa dni wolne od
Harry wszedł do swojej sypialni i zaczął
szkoły. Pobierał on naukę w Hogwarcie. Była to
planować
trasę lotu. Wyobrażał sobie jak z
niezwykła szkoła, w której kształcili się
rozwianymi
włosami tnie powietrze na swojej
czarodzieje. W ponurym korytarzu na parterze
miotle.
To
będzie trening przed qidditchem
domu było dwoje drzwi. Jedne z nich prowadziły
(popularną
dyscypliną sportową w świecie
do wąskiego pokoju zajmowanego przez Harry’ego.
czarodziejów).
Może uda mu się zostać w
Mieściło się tam małe łóżko, biurko, szafa i półka
drużynie?
Choć
jednodniowy trening na dwa
na książki. Drugie drzwi prowadziły do pokoju
miesiące
niewiele
pomoże…
Ale Harry na razie się
Dudleya wyposażonego w wielkie łóżko, kącik z
tym
nie
przejmował.
Wybiegł
podekscytowany z
zabawkami, pojemną szafę, biurko, ściany zdobiły
pokoju.
Miotła
stała
przy
wieszaku
na ubrania.
zdjęcia i plakaty. W kuchni, naprzeciwko pokoju
kuzyna Harry’ ego, był mały okrągły stoliczek,
-Idę na dwór polatać!- oznajmił Harry.
mnóstwo szafek i kuchenka gazowa. W tym
pomieszczeniu zwykle krzątała się ciotka Petunia.
Ciocia widząc rozemocjonowanego chłopaka,
W domu była też komórka pod schodami, w której pokręciła tylko głową, a Dudley patrzył na niego
wuj Veron przechowywał czarodziejskie atrybuty jak na kogoś niespełna rozumu, ponieważ
Harry’ ego. Nie pozwalano chłopcu używać ich pod Dursleyowie byli Mugolami (czyli ludźmi, w
żadnym pozorem. Ale dziś coś miało się zmienić… których żyłach nie płynie nawet kropla krwi
czarodziejów), w przeciwieństwie do Harry’ego.
Tego dnia Harry’ ego obudził niemelodyjny Nie rozumieli co to znaczy „latać na miotle”. Nie
śpiew ciotki Petunii trzymającej w rękach mały wiedzieli, co to za frajda, a szkoda!
tort czekoladowy.
Szczęśliwy czarodziej wzbił się w górę, zrobił
-Sto lat, sto lat!!!- wyła kobieta.
kilka kółek wokół domu Dursleyów i odleciał w
Obok stał naburmuszony Dudley, który stronę płynącej nieopodal rzeki. Zniżył lot i udało
mruczał coś pod nosem, patrząc łapczywie na tort. mu się dotknąć wody. Przeleciał pod mostem,
Widać miał na niego chrapkę. Harry zaspanym poszybował nad nim i znów frunął pod
wiaduktem. Zaczął kierować się w stronę
głosem spytał:
metropolii. Wiatr smagał mu twarz, ale Harry nie
-To już dzisiaj, już dzisiaj są moje urodziny?
zwracał na to uwagi. Wylądował na głównej ulicy i
obejrzał wystawy sklepowe. Zanim zaczęło się
-Tak. Ubieraj się i schodź na dół!ściemniać, zdążył jeszcze oblecieć całe miasto
powiedziała kobieta wyjątkowo miłym i miękkim
dookoła. W końcu trochę zmęczony, ale wciąż
głosem zamykając drzwi.
bardzo podekscytowany, wrócił nad rzekę i
obejrzał zachód słońca. Zdyszany dotarł do domu.
Harry wyskoczył z łóżka jak z procy. Z
W czasie zabawy zupełnie stracił poczucie czasu.
uśmiechem na ustach umył się, ubrał i nakarmił
Po powrocie dostał niezłą burę od Dursleyów,
swoją sowę Hedwigę. Na samą myśl o torcie ciekła
ponieważ nie było go aż sześć godzin. Otrzymał
mu ślinka. Na dole wuj Veron szykował się do
miesięczny zakaz wychodzenia z domu.
pracy. Widząc Harry’ego powiedział:
„Urodziny Harry’ ego u Dursleyów”

-Dzisiaj możesz polatać na miotle- mówił
szperając w torbie.
-Hurra!!!- wykrzyknął Harry podskakując.
Wuj odwrócił się i dodał:

I tak zakończył się dzień urodzin
Harry’ego.
Dla
niego
to
był
jeden
z
najpiękniejszych, jakie ostatnio przeżył. Chłopiec
nieczęsto miał powody do radości, więc pomimo
srogiej kary docenił „wyjątkowy” prezent od wuja.
Anna Belkner klasa 5b

-Ale tylko przez GODZINĘ!
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W styczniu „zagrała” w naszej szkole Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tematem 24. Finału WOŚP było: „MIERZYMY WYSOKO! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”.
Samorząd Uczniowski klas 4 – 6 organizując dyskotekę, podczas której przeprowadzono licytację oraz loterię fantową, zebrał na ten szczytny cel kwotę 753,96 zł. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
Samorząd Uczniowski

Dnia 14.01.2016r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury - Domu Kultury w Zatoniu
odbył się 24 finał WOŚPU. Tego dnia jak nigdy prawie wszyscy mieszkańcy naszej
wioski zgromadzili się, aby wspierać akcję Jerzego Owsiaka. Na ten dzień przygotowano bardzo wiele atrakcji. Zespól Yamayka pod kierownictwem p. Bożeny Mazowieckiej wziął czynny udział w tej imprezie. Zaśpiewaliśmy znane kolędy oraz przeboje.
Dużą rolę odegrały także panie z koła gospodyń AMARYLIS. Przygotowały one wiele
przepysznych serników oraz ciast, którymi mogliśmy się delektować za niewielką
opłatą. Nie mogę nie wspomnieć, że nasi mali "bohaterowie”, czyli dzieci z przedszkola
nr 7, odważyli się i także zaprezentowali nam swoje umiejętności. Jestem bardzo zadowolony z wyniku pieniężnego jaki udało nam się zebrać w tym roku. Łącznie kwota
wynosiła 1951,68 złotych!
To była naprawdę wspaniała, szlachetna impreza!!!
Wasz korespondent: Tadeusz Ł.
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4 marca odbył się w bibliotece „Wieczór z Harrym Potterem”.
Zaproszeni zostali nasi najlepsi czytelnicy oraz miłośnicy serii
książek Joanne Kathleen Rowling o przygodach czarodzieja
Harrego Pottera.
Wieczór był pełen niespodzianek, mamy nadzieję, że stał się również
niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników.
Tym, którzy nie znają książek o Harrym, Hermionie, Lordzie
Voldemorcie i innych ciekawych postaciach z tej serii, polecamy
gorąco wszystkie części.
J.K.Rowling

Seria Harry Potter
1997: Harry Potter i Kamień Filozoficzny (Harry Potter and the Philosopher’s
Stone), polskie wydanie: 10 kwietnia 2000
1998: Harry Potter i Komnata Tajemnic (Harry Potter and the Chamber of Secrets),
polskie wydanie: 13 września 2000
1999: Harry Potter i więzień Azkabanu (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban),
polskie wydanie: 31 stycznia 2001

2000: Harry Potter i Czara Ognia (Harry Potter and the Goblet of Fire), polskie
wydanie: 29 września 2001
2003: Harry Potter i Zakon Feniksa (Harry Potter and the Order of Phoenix),
polskie wydanie: 31 stycznia 2004
2005: Harry Potter i Książę Półkrwi (Harry Potter and the Half-Blood Prince),
polskie wydanie: 28 stycznia 2006
2007: Harry Potter i Insygnia Śmierci (Harry Potter and the Deathly Hallows),
polskie wydanie: 26 stycznia 2008

TRÓJKOWA GAZETKA
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Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
rok szkolny 2015/2016 semestr I klasy 4 – 6
4a

Nikola Panacheda – 5,18
Janowski Wojciech – 5,2

Igor Wydrzyński – 5,18

Kruk Joanna – 5,2

Wiktor Szkibiel – 5,09

Polak Karolina – 5,2

Katarzyna Jabłońska – 5,0

Szymaniak Marcelina – 5,2

5c

Bodziony Julia – 5,1
Pająk Wojciech – 5,1

Piotr Baran – 5,18

5d

Szczotka Iga – 5,0

Jakub Barylski – 5,3

Rogulski Wiktor – 5,0

Hubert Olech – 5,27

Zieniewicz Kuba – 5,0

Martyna Mikuła – 5,09

Jakiel Gabriela – 4,9

Sara Rydzińska – 5,09

Maraś Bartosz – 4,9

Julia Rudziewicz – 5,09

4b

Natalia Helbrecht – 4,82
Szymon Stefaniak – 5,0

6a

Patrycja Rybska – 4,8

Karol Hantke – 5,27

4c

Nikodem Remian – 5,09
Aleksandra Włos – 5,1

Hanna Majdanik – 5,0

Olaf Wagner – 5,0

Apolonia Wójcik – 5,0

Klaudiusz Cieniewicz – 4,9

Anna Litwa – 4,82

Mateusz Dziubarczyk – 4,9

6b

Wojciech Pietrasz - 4,9

Kazimierska Natalia – 5,27

Olaf Ciunel – 4,9

Wieczorek Zuzanna – 5,18

Szymon Klimek

Werner Magdalena – 4,9

Zuzanna Urbaniak – 4,8

Dziadzio Katarzyna – 4,82

Martyna Kostrzewska – 4,8

Łuków Estera – 4,82

Samuel Benitez- Bistel – 4,8

6c

Piechurska Sylwia – 4,8

5a

Oliwia Lorek – 4,82

6d
Filip Romanowski – 5,36

Aleksandra Czarniecka – 5,73

Oliwia Słomian – 5,27

Wiktoria Grzesiak-Miemczok – 5,64

Martyna Słomińska – 5,18

Natalia Sala – 5,55

Adrian Piotrowski – 5,09

Aleksandra Bem – 5,36

Stanisław Piotrowski – 5,09

Katarzyna Jurczak – 5,27

Paulina Berezowska – 5,0

Wiktoria Pocztańska – 5,27

Sebastian Czop – 4,9

Małgorzata Rogula – 5,27

Oliwia Józefowicz – 4,9

Kornelia Witczak – 5,18

5b

Wiktoria Chróścicka – 5.09
Anna Belkner – 5,45

Hubert Marczuk – 5,0

Sara Dymarska – 5,3

Klaudia Bober – 4,91

Olivia Tichaczek – 5,27

GRATULUJEMY!
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Za nami kolejny Szkolny Konkurs Ortograficzny. Odbył się 25 lutego i jak co roku wyłonił „Mistrzów Ortografii”.
Oto oni:
klasy IV:
1. Karolina Polak – kl. IV a
2. Joanna Kruk – kl. IV a
3. Klaudiusz Cieniewicz – kl. IV c
klasy V:
1. Martyna Mikuła – kl. V d
2. Natalia Janik – kl. V b
Hubert Olech – kl. V d
klasy VI:
1. Roksana Dziewońska – kl. VI a
2. Natalia Kazimierska – kl. VI b
Klaudia Hryniewicz – kl. VI a i Aleksandra Czarniecka – kl. VI d

Gratulujemy! A czytelnikom proponujemy zmierzyć się z dyktandem, które pisali
szóstoklasiści.
W puste miejsca wstawcie brakujące litery. Powodzenia!!!
Nie zjadłszy obiadu …rabia …ilary wskoczył na rączego rumaka pełnej krwi …rabskiej
i popędził w nieznanym kierunku. Niezadługo zniknął za …oryzontem. Nikt nie …ciał go gonić, bowiem nikt nie miał r…wnie …yżego konia. A ogier …rabiego był nie dobry, lecz
wprost idealny do długich bieg…w p…ełajowych. Po godzinie, …okus-pokus i p…y stole
zjawił się nasz jeździec. Niczego nie wyjaśniając, wskoczył na k…esło, złapał ły…kę w lewą
rękę, był bowiem mańkutem. Po…erał zupę ż…łwiową w niebywałym tempie, r…wnie szybko zjadł p…łgęska, całego s…ma w śmietanie, wiep…owe zimne nó…ki oraz leg…minę

z ……..omara. Popił to podr…bką reńskiego wina. Nagle zerwał się, wytarł usta

…

aftowanym obr…sem i wyskoczył p…ez okno z dr…giego piętra. Na dole w pełnej gotowości
ju… czekał jego r…mak, kopytami k…esząc iskry. W taki to karygodny sposób po raz dr…gi
umknął gdzieś nasz pędziwiatr, zabierając ze sobą tale… małosolnych og…rków i salaterkę
mizer….

TRÓJKOWA GAZETKA
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Cześć! Niedawno miałam dyktando z końcówek: „-i”, „-ii” oraz „-ji”. Postanowiłam, więc napisać dyktando z tych końcówek. Spróbujcie i Wy…

W tym roku nie pojadę do Angl…, Franc… czy Hiszpan…. Ale to nie jest
powód do traged…. Przecież w zeszłym roku byłem w Az…, dotarłem nawet do
Kore…, gdzie przez miesiąc byłem zatrudniony na kole…. Dziurkowałem bilety.
Z kole… w tym roku również zamierzam popracować na stac…. Dokładnie mówiąc, w kiosku stojącym na dworcu w Kalwar…. Będę sprzedawcą precl….
Strudzen… podróżn… chętnie je kupią, zjedzą popijając sokiem z owoców
kiw…, który też im zaproponuję. Sok z niemal świeżych owoców, prawie bez
żadnej chem…, pełen witamin i sol… mineralnych. Idealny dla tych, którzy
chcą być chudzi. W Kalwar… na pewno zrobię karierę i wtedy będę mógł powiedzieć Mar…: „następnej jesieni jedziemy do Dan…!”
Odszukaj w diagramie po dwa wyrazy należące do wymienionych kategorii. Odnalezione słowa zapisz
wielką lub małą literą.
• imiona: ………………………………………………………………………………........
• nazwy pór roku: ………………………………………………………………………......
• nazwy roślin: ………………………………………………………………………...........
• nazwy państw: ………………………………………………………………….................
• nazwy dni tygodnia: ……………………………………………………………………....
• nazwy województw: ……………………………………………………………………....
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Wykonała:Roksana
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21 grudnia 2015 - RODZINNY KONKURS NA ŚWIĄTECZNE "CIACHO"
W dniu 21 grudnia 2015 za sprawą SU SP3 w
Bogatyni odbył się finał Rodzinnego Konkursu na
świąteczne "CIACHO" Chociaż w konkursie mogły
wziąć udział wszystkie klasy 4 -6 dostarczono tylko 5
wyrobów konkursowych. Komisja konkursowa w
skład której weszli: przedstawiciel Dyrekcji,
przedstawiciel Rady Rodziców, pani dietetyk, opiekun
SU, przewodnicząca i za-ca przewodniczącej szkoły,
oraz przedstawiciel sekcji kulinarnej naszej
Trójkowej Gazetki - mieli i tak nie lada problem z
rozstrzygnięciem konkursu. Ostatecznie nagrodę
główną - wstęp na kręgielnię - zdobyła klasa 6d. Na
drugim miejscu znalazło się ciasto szpinakowe, mój
faworyt, praca konkursowa z klasy 4c, wraz z klasą
4b - pierniczkowe ciasteczka. Miejsce trzecie
przypadło w udziale dla klasy 6c (samodzielny
wypiek autorski) i dla klasy 6a. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Ciasto
sprzedało się błyskawicznie, a uzyskany dochód, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, zostanie przekazany na wybrany przez SU cel charytatywny.
Walentynki
corocznie
obchodzone
Święto
Zakochanych przypadające 14 lutego. W Polsce
uzyskały popularność dopiero w latach 90-ych XX
wieku. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
miłosnych. Symbolem tego uroczych chwil jest na
przykład: serce, amorek, łuk i strzała, a także róża.
15 lutego u nas w szkole po raz kolejny odbyły się
„walentynki”. Tego dnia można było wysłać laurkę
ukochanej osobie poprzez „pocztę walentynkową”
zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski klas 4-6.
Szesnastego lutego w naszej
szkole odbył się Dzień Bezpiecznego
Internetu. Ten dzień został ogłoszony
dniem bez telefonu! Samorząd klas 4-6
na drugiej długiej przerwie w sali
gimnastycznej
zorganizował tańce,
przyszło na nie około 40 osób.
Nauczycielem
czuwającym
nad
podopiecznymi była pani Bogumiła N. i
pani Renata B. Do naszej szkoły przyszedł również tego dnia policjant i rozmawiał
z uczniami na temat bezpiecznego internetu. Większość osób uważnie słuchała
zarówno policjanta jak i swoich rówieśników. Moim zdaniem 16 lutego był jednym
z ciekawszych dni w Trójce!
Anna Litwa
TRÓJKOWA GAZETKA
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ŚWIAT SPORTU

Mistrzostwo Powiatu dla chłopców z SP 3 Bogatynia !!!
18

lutego

odbyły się

w Sulikowie

Mistrzostwa Powiatu

Zgorzeleckiego Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. Nasi
chłopcy zajęli pierwsze miejsce w całej gminie, a więc wywalczyli
awans. Naszymi reprezentantami byli : Karol Hantke oraz
Nikodem Remian. Na zawody powiatowe przyjechało 5 drużyn
chłopców i nasi wszystkie mecze wygrali zajmując 1 miejsce a co za
tym idzie … awans do finału strefy jeleniogórskiej. Finał ten odbędzie
się 2 marca w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry, gdzie spotka się 8
najlepszych drużyn z naszej strefy.
W zawodach tych wzięły udział również nasze dziewczęta
(Agnieszka Chojnacka, Natalia Skiba oraz Joanna Szczecińska).
Zajęły one miejsce 4. Na zdjęciu najlepsze drużyny zawodów.
TRÓJKOWA GAZETKA
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ŚWIAT SPORTU
POKAZY SPRAWNOŚCIOWE UCZNIÓW KLASY 4C DLA RODZICÓW

23 lutego 2016r. doszło do niecodziennego wydarzenia w ZSzOI w Bogatyni. Uczniowie
klasy 4c, klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, zaprosili na specjalny pokaz
swoich umiejętności rodziców uczniów klas trzecich i własnych. W naszej klasie uczniowie
realizują 6 godzin wf-u tygodniowo. Podzieleni są na dwie grupy koedukacyjne (w każdej z nich
są dziewczęta i chłopcy), z czego pierwsza grupa mieszana ma 2 godziny wf –u na basenie,
a druga grupa te 2 godziny realizuje z rakietkami. Pozostałe godziny realizowane są zgodnie
z podstawą programową z podziałem na grupę chłopców i dziewczęta. W skrócie nazywamy ich
klasą basenowo - rakietkową.
Pokazy miały charakter dwuczęściowy. Jedna część pokazów odbyła się na basenie,
a druga na sali sportowej. Grupa basenowa pokazała w "pigułce", co robimy na zajęciach. Była
krótka rozgrzewka z akcentem na gibkość. Młodzi adepci pływania pokazali, jak doskonalimy
technikę pływania z deskami. Wykonali serię ćwiczeń poświęconych doskonaleniu oddychania
pod wodą oraz zaprezentowali w formie zabawowej skoki do wody. Na zakończenie każdy
uczestnik pokazu mógł zaprezentować swój ulubiony styl. Pokazy się podobały, pływacy pokazali
się z jak najlepszej strony.
Bezpośrednio po pływaniu rodzice udali się na salę sportową na drugą część popisów, gdzie
już czekała na nich druga grupa klasy 4c - grupa rakietkowa. Tam uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności z zakresu tenisa stołowego, elementów tenisa ziemnego i badmintona. Pokazy
przebiegły bardzo sprawnie. Całość przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego: Bogumiła i Stanisław Nowakowie. Celem pokazów było przybliżenie rodzicom
założeń programu klasy profilowanej z rozszerzeniem lekcji wych. fizycznego. W najbliższym
czasie ruszą zapisy dzieci do klas 4. Liczymy na zaawansowaną współpracę.
Dziękujemy serdecznie naszym podopiecznym za wspaniały pokaz, być może pomyślimy
o następnych.
BoNo
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22 marca - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Woda nie tylko wypełnia wszystkie komórki organizmów żywych, ale też je otacza. Nasz organizm
składa się w 70-75 proc. z wody, podobnie Ziemia - ok. 75 proc. jej powierzchni pokrywa woda. Woda to
wielki skarb i dar, który powinniśmy chronić i dbać, by jej zasoby się nie wyczerpały.
Woda jest potrzebna do oddychania, nawilża wdychane powietrze i chroni ważne dla życia narządy.
Nie zawiera kalorii, więc nie jest składnikiem energetycznym, ale umożliwia przemianę pożywienia w
energię. Niezwykłe właściwości wody można by mnożyć.

Właściwości wody
Dzięki niej krąży krew.
Ona gra rolę „smaru” – jako składnik śluzu zapobiega tarciu organów wewnętrznych i kości w stawach.
Chroni przed urazami m.in. gałkę oczną, mózg, rdzeń kręgowy, płód.
Jest rozpuszczalnikiem dla większości substancji i związków chemicznych; dzięki niej zachodzi wiele
procesów.
Umożliwia trawienie i wchłanianie. Jest bowiem w ślinie koniecznej podczas żucia i formowania
kęsów w ustach oraz w enzymach trawiennych, które działają w dalszych częściach przewodu
pokarmowego.
W niej rozpuszczają się produkty przemiany materii i mogą zostać usunięte.
Jest naszym termoregulatorem - pochłania ciepło i równomiernie je rozprowadza. Umożliwia
schładzanie powierzchni ciała dzięki parowaniu potu.
Ile wody powinniśmy dostarczać organizmowi?
Aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, musimy dostarczać mu, i to w krótkim czasie, tyle wody,
ile wydaliliśmy. Wydalamy jej dziennie ok. 2 litrów.
Intensywny wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze może przyczynić się do straty nawet 5 litrów wody.
Objawy odwodnienia to senność lub pobudzenie, niepokój. Niedobór rzędu 10 proc. masy ciała wywołuje
osłabienie, kłopoty z oddychaniem i wydzielaniem śliny oraz ciśnieniem. Odwodnienie 20-procentowe
może prowadzić do utraty przytomności, obrzęku języka, a nawet do śmierci, zwłaszcza u osób starych i
niemowląt. Przyczyną odwodnienia bywa nie tylko niepicie wody, ale również drakońska dieta,
alkoholizm, cukrzyca, gwałtowna biegunka, krwotok, wymioty, oparzenia lub długotrwała gorączka. Przy
długotrwałym odwodnieniu grozi nam zatrucie na skutek nagromadzenia toksycznych produktów
przemiany materii.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/woda-zdrowia-doda_33966.html
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PEDAGOG RADZI

STR. 17

Pedagog radzi…

Dnia 16 lutego 2016 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu.
Hasłem tegorocznego dnia było „ Bądź czujny. Nie pozwól się ściągnąć na ciemną stronę internetu.”
Wiele się działo tego dnia. Ale po kolei: uczniowie z klas IV obejrzeli prezentację multimedialna
dotyczącą zagrożeń związanych z internetem, którą przygotował pedagog szkolny. Uczniowie klas V i
VI mieli możliwość spotkania się z funkcjonariuszem policji Panem Piotrem Lucow, który
poprowadził pogadanki dotyczące odpowiedzialności karnej związanej z wykorzystywaniem internetu
niezgodnie z przyjętymi zasadami i normami. Zwrócono uwagę na najważniejsze zagrożenia związane
z wykorzystywaniem Internetu,
komputera.
Do głównych należą:
 Nadużywanie Internetu
 Szkodliwe treści
 Niebezpieczne kontakty
 Cyberprzemoc
 Wirusy, spamy
 Kradzieże, włamania do kont.
Jeśli rodzic zauważa, że
dziecko nadużywa internetu lub
mediów elektronicznych:
 Nazwijmy problem, wprost
należy powiedzieć dziecku, co
zauważasz w jego zachowaniu.
 Dobrze byłoby ustalić
harmonogram dnia.
 Warto omówić z dzieckiem

sprawę stopniowego
ograniczenia czasu spędzonego
przed monitorem lub telefonem.
 Nagradzamy za sukces w

wytrwałości za ograniczenie
czasu poświęconego w
Internecie.
 Jeśli dziecko korzysta z

Internetu lub komputera
zaniedbując swoje obowiązki lub
podstawowe potrzeby
fizjologiczne, po prostu należy
wyłączyć komputer, wyjaśniając
dziecku przyczyny tych
ograniczeń. Wbrew pozorom
dziecko będzie czuło się
bezpieczniej, gdy będzie znało
intencje rodzica.

Jeśli sytuacja staje się poważna, a zabiegi, rozmowy nie przynoszą skutków, należy
skontaktować się z pedagogiem, psychologiem lub specjalistą z poradni uzależnień.
Z poważaniem: Renata Bilińska
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Ciekawostki przyrodnicze
Czy wiesz, że…?
Małpy mają bardzo dobry wzrok, dzięki czemu mogą posługiwać się kolorami
do komunikacji wewnątrz grupy i odstraszania wrogów. Wiele z nich ma
jaskrawej barwy włosy i skórę, co ułatwia rozpoznanie, do jakiego gatunku
należy osobnik i jakiej jest płci.
Hieny polują zespołowo i czynią wiele hałasu w celu porozumiewania się.
Warczą, chrząkają, skowyczą i skamlą, a również wybuchają głośnym,
chóralnym wyciem, przypominającym śmiech.

Wszystkie ssaki są owłosione. Włosy pomagają utrzymać stałą temperaturę
ciała, jak również w pewnym stopniu chronią przed zranieniem. Futro ssaka
zazwyczaj składa się z dwóch rodzajów włosów: krótszych, miękkich oraz
długich, sztywniejszych. Ubarwienie (umaszczenie) pomaga ssakom kryć się
przed wrogami lub potencjalnymi ofiarami oraz może służyć do
przekazywania sygnałów współplemieńcom.
Siedziby poszczególnych gatunków ssaków zależą od tego, jakiej ochrony
potrzebują przed drapieżnikami, kaprysami pogody i od potrzeb opieki nad
młodymi. Wiele ssaków nie ma stałych siedzib, lecz stale wędruje w
poszukiwaniu pożywienia. Inne zamieszkują określony obszar zwany
terytorium, którego bronią przed intruzami.
Leżące na kamieniach foki często sprawiają wrażenie płaczących. Powodem
tego są łzy, które wytwarzają, aby utrzymać wilgotność gałki ocznej. W morzu
„łzy” są od razu zmywane przez wodę, na lądzie spływają po policzkach
zwierzęcia.
Wyszukała: Roksana.
TRÓJKOWA GAZETKA
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ENGLISH CORNER
Odd one out. Który wyraz z każdej grupy nie pasuje do
pozostałych?

2. RIDDLES – Rozwiąż zagadki!
1. I have a twin,
I can walk, run and jump.
Sometimes I smell good,
Sometimes I smell bad.
What am I?

2. I can be long, I can be short.
I can be bushy, I can be thin.
I move when I’m happy,
I move when I’m angry.
What am I?

3. We are two,
Left and right.
And we help you,
Stand upright.
What are we?

3. LET’S EAT! – Z czego można zrobić kanapkę? Znajdź jeszcze siedem nazw produktów
spożywczych.
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Mól książkowy

„Baśniobór” to cudowna książka napisana prze Brandona Mull’a. Opowiada o rodzeństwie: czternastoletniej Kendrze i 11letnim Sethie, którzy muszą pojechać na wakacje do dziadka. Nie są tym jednak zachwyceni. Dziadek wita ich całą seria zakazów i
przestróg. Dzieci nie zamierzają jednak
zwracać na nie uwagi. Okazuje się, że ten
dziwnie wyglądający staruszek pełni bardzo
ważną funkcję: jest strażnikiem magicznego
rezerwatu „Baśnioboru”, w którym magiczne
istoty żyją według pradawnych reguł. Dzieci
przez swoje nieposłuszeństwo uwalniają siły
zła, z którymi trzeba będzie walczyć. Kendrze przyjdzie uczynić to, czego zawsze obawiała się najbardziej… W nagłym zwrocie
akcji Kendra i jej brat muszą wraz czterometrowym magicznym stworzeniem Hugonem
szukać w lesie dziadka i pokojówki, która
kiedyś była nimfą wodną. Czy rodzeństwo
znajdzie dziadka i dawną nimfę? Jak potoczą
się ich losy? Wszystkich szczegółów dowiedzie się, gdy sięgniecie po tę pięciotomową
powieść.

Czy chcesz poczuć dreszczyk? Czy interesują Cię horrory? Jeśli na pytania odpowiadałeś: „tak”, to koniecznie przeczytaj
książkę Pawła Beręsewicza pt.: „Na przykład
Małgośka”, a jeśli odpowiedziałeś: „nie”, to i
tak przeczytaj tą książkę!
Robert wyjechał na wakacyjny obóz
tenisa ziemnego. W trakcie wyjazdu on i jego
przyjaciel zaczynają posądzać jednego z trenerów o to, że jest on wampirem. Dzieci
uczestniczą w wielu wydarzeniach, które są
prawdziwą próbą odwagi.
Pewnego razu chłopiec zostaje zbudzony w środku nocy przez wampira i okazuje
się, że trener zabiera ich na tzw. „próbę odwagi”. Obozowicze ruszają w stronę lasu…
okazuje się, że będą pojedynczo wypuszczani
do puszczy. Trener opowiada im o wyzwaniu
i ogłasza, że ich drogę będą wyznaczać zapalone świeczki. Dzieci ustawiają się w kolejkę
i zaczyna się… W końcu rusza Robert, a po
drodze gaśnie świeczka i chłopiec się gubi.
Obozowicz rusza przed siebie i spotyka jakąś
dziewczynkę i wraz z nią zaczyna szukać
wyjścia z lasu.
Chcesz się dowiedzieć czy trener jest
wampirem, a może interesuje Cię czy dzieci
wyjdą z puszczy? Sprawdź to, czytając książkę o dość dziwnym tytule: „Na przykład Małgośka”.
Poleca: Filip Romanowski

Poleca: Martyna Słomińska
TRÓJKOWA GAZETKA
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SONDA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW Z OKAZJI OBCHODÓW W NASZEJ SZKOLE DNIA
BEZPIECZNEGO INTERNETU
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Sondę przeprowadziły: Uczennice Koła Wolontariatu: Małgorzata Rogula kl. VI D, Wiktoria Pocztańska kl. VI D
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Sałatka z wędzonym łososiem
Składniki:
- 200 g wędzonego łososia
- ser feta
- sałata lodowa (lub szpinak)
- duża czerwona cebula
- pieprz, musztarda
- sok z cytryny
Sposób przygotowania:
Sałatę rwiemy na kawałki i układamy na talerzu. Na to kładziemy pokrojoną w kostkę
fetę. Łososia dzielimy na kawałki i kładziemy na fetę. Lekko skrapiamy sokiem z cytryny.
Cebulę kroimy w cienkie piórka i rozrzucamy na sałatkę. Całość możemy posypać świeżo
zielonym pieprzem. Gotowe!

Sałatka warzywna z kurczakiem
Składniki:
- Winiary „Pomysł na …papirus soczystą pierś
kurczaka w ziołach prowansalskich”
- majonez dekoracyjny Winiary (2 łyżki)
- filet z kurczaka (4 sztuki)
- kukurydza konserwowa (1 mała puszka)
- groszek konserwowy mały (1 puszka)
- ser żółty (200g)
- natka pietruszki – pół pęczka
Sposób przygotowania:
Pierś kurczaka zawiniętą w WINIARY POMYSŁ NA... PAPIRUS smaż na
suchej patelni przez około 5 minut z każdej strony na średnim ogniu.
Przestudzone piersi z kurczaka pokrój w kostkę o bokach ok. 1 cm.
Ser żółty Gouda pokrój w kostkę o bokach niewiększych jak 0,5 centymetra.
Pokrojony ser wymieszaj z odcedzoną kukurydzą i groszkiem zielonym oraz
pokrojoną natką pietruszki.
Pod koniec mieszania dodaj pokrojonego kurczaka a całość dopraw Majonezem
Dekoracyjny WINIARY.

Karolina poleca tylko smaczne i sprawdzone przepisy!
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MATMA ŁATWA SPRAWA
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Zad.1. Mamy wagę szalkową i po jednym odważniku 1-gramowym, 3gramowym, 9-gramowym i 27-gramowym. Jak odważyć porcję cukru o wadze 15 g, a jak porcję 25-gramową?

Zad.2. De Morgan (matematyk, który urodził się i zmarł
w XIX wieku) zapytany, ile ma lat, odpowiedział: - Miałem x lat w roku x2. W którym roku urodził się de Morgan? Czy taki dziwny przypadek mógł zdarzyć się komuś,
kto urodził się i zmarł w XX wieku?
Zad.3. Tomek napisał dwie liczby całkowite dodatnie
przy użyciu cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, takie, że każda z tych
cyfr występowała tylko w jednej z dwóch liczb, i to dokładnie raz. Gdy liczby te dodał, otrzymał 750. Jakie liczby napisał Tomek?

Zad.4. Nauczyciel polecił uczniom klasy V rozwiązać trudne zadanie z geometrii. Okazało się, że liczba chłopców, którzy rozwiązali zadanie, była o 1
większa od liczby dziewczynek, które go nie rozwiązały. Kogo w tej klasie
jest więcej: wszystkich uczniów, którzy rozwiązali to zadanie, czy wszystkich dziewczynek?
Zadania dla przyszłych olimpijczyków wyszukała: Roksana.
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W tym artykule napiszę dla Was o modzie zagranicznych gwiazd.
KYLIE JENNER
Mówiąc szczerze to jedna z moich ulubionych ikon stylu. Jest jedną z sióstr Jenner i
Kardashian. Jej siostra Kendall to modelka. Moim zdaniem Kylie lubi łączyć sport z
elegancją. W jednej z kilku stylizacji zakłada crop top-y lub krótkie bluzy. W jednym outficie
(przypis cenzury: w stroju, ubiorze) ma do tego jasne rurki, sznurowane buty na obcasie oraz
bordową torebkę. Do tego dodała złotą biżuterię. Uważam, że tworzy doskonałe stylizacje.
Widać, że lubi bawić się modą.

GIGI HADID
Kolejna moja ulubiona gwiazda. Kocham jej stylizacje. Podobnie jak poprzednia celebrytka
lubi łączyć elegancję ze sportem. Często występuje w spodniach z dziurami. Bardzo spodobała
mi się stylizacja ze swetrem w kolorze pudrowego różu, białą bluzką z kieszonką, spodniami
(jasnymi) z dziurami, okularami, torebką w podobnych barwach do swetra oraz białymi
adidasami. Ogólnie: ta dziewczyna jest modelką!

ZENDAYA COLEMAN
Znana z seriali z Disney Chanel takich jak: „Nastoletnia agentka” czy „Taniec rządzi”. Na ogół ubiera się na
sportowo, lecz kiedy trzeba to wygląda olśniewająco. W serialu „Taniec rządzi” wraz ze swoją przyjaciółką ubierają
się na tak zwaną „cebulkę”. Bardzo często w programie, w którym gra nastoletnią agentkę ma zawiązaną koszulę
w kratę na biodrach. Jak wspomniałam na początku lubi sportowe stylizacje. Uwielbia
bawić się modą.

ANGELINA JOLIE
Angelina Jolie to aktorka. Jej outfity są eleganckie. Często ma na sobie piękne sukienki w
różnej gamie kolorystycznej. Od czasu do czasu zakłada luźne stylizacje. Zazwyczaj nosi
ciemne kolory. Angelina lubi elegancję. Moim zdaniem zawsze stara się wyglądać
efektownie i w 100 procentach jej to wychodzi!

KENDALL JENNER
Postanowiłam napisać o drugiej siostrze Jenner i Kardashian. Dziewczyna jest modelką.
Ubiera się podobnie jak Kylie, lecz nie do końca… Myślę, że woli eleganckie stylizacje niż
takie na co dzień. Często ma na sobie spodnie lub sukienki czy spódnice. W codziennych
stylizacjach lubi ubierać jeansy, bluzki w jednolitym kolorze i do tego kurtkę (jeansową lub
skórzaną) .

Źródło: www.elleuk.com, blondie1233.blogspot.com,
www.glamourmagazine.co.uk, stealherstyle.net , ic hafinzaaa.tumblr.com
Wasza stylistka: Oliwia
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świat HUMORu
Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty
męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej
na dwór i umyła samochód...

- Wiesz, jestem zaproszony na wesele - mówi
królik do swojego znajomego królika.
- Jako gość, czy jako pasztet?

STR. 25

- Nie wiem - odpowiada nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?

W zoo:
- Tato dlaczego ta gorylica jest poza klatką? pyta Jasiu.
- Jasiu jesteśmy dopiero przy kasie!

Przychodzi babcia do urzędu skarbowego,
złożyć PIT.
Urzędniczka sprawdza i mówi:
- Właściwie wszystko jest dobrze tylko
brakuje Pani podpisu .
- Ale jak ja mam się podpisać?
- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.
Babcia bierze długopis i pisze:
- Całuję was gorąco babcia Aniela.
Wyszukały: Oliwia i Martyna

- Słyszałem, że twoja Teściowa miała
wypadek.
- Tak, szła do piwnicy po ziemniaki na obiad,
na schodach potknęła się i skręciła kark.
- I co zrobiliście??
- Spaghetti.

- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed
nikim - mówi nauczycielka.
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu.
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby
zdejmują?
- Przed fryzjerem.

Na stadionie dziecko pyta się ojca:
- Tato, po co oni biegną?
- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę.
- A reszta po co biegnie?

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki
i Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był: Zyga,
Chudy i Kazek?
TRÓJKOWA GAZETKA
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Muzyczna stronka

YOUTUBERZY
JDabrowsky
Naprawdę nazywa się
Jan Dąbrowski. Urodził się
29.09.1996 roku w Legnicy.
Na Youtube nagrywa między
innymi gameplaye, fanmaile i
challenge. Wraz z Thorem,
Smavem, Skkf’em, Kiślem
(czyli innymi youtuberami)
jest w ekipie Terefere, którą
stworzył. Na jego kanale
znalazły się serie takie jak
np. Beyond: Two Souls,
Heavy Rain oraz Until Dawn, który jest w trakcie
dalszego nagrywania. Obecnie Janek mieszka w
Warszawie. Stworzył wiele coverów oraz nagrał słynną
piosenkę pt.:„Terefere” wraz z DJ’em Remo.
Współpracował z Sylwią Przybysz, którą „wypromował”.
Jeździ na różne festiwale takie jak Star4Fans i
MeetUP. Nagrywa od około 5 lat. Posiada psa, który
wabi się Ariston, ale woła do niego Ari. Jego idolem jest
Krzysztof Krawczyk. Do jego domu widzowie mogą
przysyłać paczki. Janek najbardziej cieszy się, gdy w
paczkach dostaje słodycze lub skarpetki. Od niedawna
Jaś nagrywa audycje radiowe do radia „Czwórka”.
Posiada grupę na Facebooku, która nazywa się
„Pełzacze zarodnikowe Jasia”.

Naruciak
Nazywa się Adam Zimmermann. Urodził się
3.04.1998 roku w Gdyni, ale przeprowadził się i obecnie
mieszka w Elblągu. Wychowywał się bez ojca. Nagrywa
głównie vlogi, ale zdarzają się także gameplaye. Posiada
psa Figusia oraz siostrę Dominikę, która ma 14 lat.
Jednym z jego najstarszych i
najpopularniejszych
serii
jest
„Poniedziałkowy
Naruciak”,
w
której odpowiada na pytania od
widzów.
A
jego
najlepszym
przyjacielem jest Karol Dąbrowski
z
kanału
Karolek/Karoleq95.
Odcinki najczęściej nagrywa z
Wezą i Karolkiem. Filmy na jego
kanale pojawiają się około godziny
18. Często robi live’y na stronie
Hitbox, ale od niedawna zaczął je
robić także na Youtube. Jest
wielkim fanem gry The Walking
Dead i wszystkiego, co jest
związane z zombie. Posiada grupę
na Facebooku, która nazywa się
„Ciuraki Naruciaka”.

Zdjęcie pochodzi ze strony: allaboutmusik.pl

W tym numerze opiszę Wam sławną
piosenkarkę, a mianowicie Adele z cudownym
utworem „Hello”.
Adele, a właściwie Adele Laurie Blue
Adkins ur odziła się 5 maja w 1988 r oku, w
Londynie. 23 października Adele opublikowała
swój nowy singiel „Hello”. Singiel ten ustanowił
nowy rekord odtworzeń VEVO w 24 godziny
uzyskując liczbę 27,7 milionów wyświetleń. Utwór
osiągnął certyfikat 100 milionów odtworzeń w 5
dni!
Poprzedni krążek – 21 – wydany prawie
5 lat temu rozszedł się – według różnych
szacunków – w nakładzie 30 – 35 mln na
świecie, z czego 11,2 mln w USA. Wynik
oszałamiający, biorąc pod uwagę zwijanie się
rynku fonograficznego w ostatnich latach.
Łatwo się domyśleć, że muzyka Adele się
bardzo podobała, więc wiele wskazuje, że
kolejny
krążek
powinien
się
dobrze
sprzedać. Polecam: Ania L.
Ref.:Hello from the other side
I must have called a thousand times to tell you:
"I'm sorry, for everything that I've done"
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried to tell you:
"I'm sorry for breaking your heart"
But it don't matter
It clearly doesn't tear you apart anymore

Przygotowała fanka youtuberów: Asia.
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LEONARDO DI CAPRIO
Leonardo urodził się w Los Angeles w Kalifornii, 1 1 listopada 1 974
roku, jako jedyne dziecko Irmelin (z domu Indenbiken) i George’ a Di Caprio.
W filmie zadebiutował w wieku 5 lat w serialu „Romer Room”. Później
występował w tzw. reklamówkach... Oficjalnie za jego pierwszą ważną rolę
uznaje się występ w filmie „Criters 3”. W 1993 roku zdobył rolę w
filmie ,,Chłopięcy Świat” u boku Roberta De Niro. Przełomem w karierze była
rola upośledzonego chłopca w filmie ,,Co gryzie Gilberta Grape’a”, za którą
został nominowany do Oscara jako najlepszy aktor drugoplanowy. Potem jako
dwudziestodwuletni chłopak zagrał w filmie ,,Romeo i Julia”. Natomiast jego
największym sukcesem był film „Titanic”, w którym grał główną rolę jako: Jack
Dawson. Niedawno zostało nagrane dzieło, w którym uczestniczył Leonardo,
film „Zjawa”, którego akcja rozpoczyna się w 1823 roku. Na dzikich i niebezpiecznych terenach „Południowej
Dakoty” grupa traperów i myśliwych pod wodzą kapitana Andrew Henr’ego urządza polowanie, by zdobyć cenne
futra… Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, pójdźcie do kina.
A teraz najważniejsze… Od jego najmłodszych lat, aż do dziś kobiety uważały go za najprzystojniejszego
mężczyznę na całym świecie!
NAGRODY I NOMINACJE (wybrał am tylko niektóre):
-1994 – nominacja do Złotego Globu w kategorii: najlepszy aktor drugoplanowy za film „Co gryzie Gilberta Grape'a”
-2007 – nominacja do Oscara w kategorii: najlepsza pierwszoplanowa rola męska za film „Krwawy diament”
-2016-Oscar w kategorii: najlepszy aktor pierwszoplanowy za film „Zjawa”

TOM CRUISE
Urodzony jako trzecie dziecko, jedyny syn z czworga dzieci
inżyniera elektronika wędrującego ze stanu do stanu. Ojciec rozszedł
się z matką, gdy Tom miał dwanaście lat. Kiedy Tom był już sławnym
aktorem, wynajął detektywa, by ten odnalazł jego ojca. Znalazł go w
szpitalu chorego na raka.
Swoją karierę filmową Tom rozpoczął w melodramacie. Joel Goodsen,
który topi samochód porsche – własność swojego ojca – w jeziorze,
podrywa dziewczęta, ale dostaje się na ekskluzywny Uniwersytet
Princeton w komedii kryminalnej „Ryzykowny interes”. Kariera Cruise'a
rosła, a apogeum osiągnęła przy okazji premiery melodramatu
sensacyjnego Tony'ego Scotta „Top Gun” (1986). Przed realizacją filmu, choć cierpiał na chorobę
komunikacyjną, odbył jako pasażer serię lotów myśliwcem, a w roku 1994 w Toronto otrzymał licencję pilota. Na
planie dramatu Martina Scorsese „Kolor pieniędzy” jego partnerem filmowym był Paul Newman. Przez kilka lat
grywał amantów, aż w roku 1988 wcielił się w postać egoisty, który opiekując się chorym bratem w tej roli
Dustin Hoffman, uczy się bezinteresowności w cudownym, przygodowym komediodramacie „Rain Man”. Rok
później, 1989 roku, został nominowany do nagrody Oscara za rolę weterana wojny w Wietnamie w
biograficznym dramacie wojennym „Urodzony 4 lipca” Olivera Stone'a. Kolejne filmy: „Wywiad z wampirem”
1994, „Mission Impossible” (1996), „Jerry Maguire” (druga nominacja do Oscara, 1996) i „Magnolia” (trzecia
nominacja do Oscara, 1999) ugruntowały jego pozycję jako aktora o dużych możliwościach.
Był żonaty z aktorkami: Mimi Rogers 9 maja 1987-1990 i Nicole Kidman 24 grudnia 1990-8 sierpnia
2001. Z drugą z nich adoptował dwójkę dzieci. 2005 w Paryżu na wieży Eiffela oświadczył się aktorce Katie
Holmes, z którą ma córkę Suri ur. 18 kwietnia 2006 w Los Angeles. Pobrali się 18 listopada 2006 w
średniowiecznym zamku warownym Odescalchi w Bracciano.
WYSZUKAŁA: Karolina Manjurka
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Mroczny Stadion 3 – podniebne wyspy
Dla tych, którzy lubią się bać…
Gdy Mary zobaczył w tunelu samego siebie, zrozumiał, że umarł… Chwilę potem
został przeniesiony do niezwykłej podniebnej krainy o nazwie QQE. Położona jest na
pograniczu nieba z ziemią. Całą wyspę otaczają sektory, których razem jest 7. Na QQE co
roku odbywane są tak zwane SkyWarsy. To są podniebne wojny, rozgrywane na wyspach. I
co roku na te igrzyska z każdego sektora wybiera się po dwóch ludzi. W końcu nadszedł
dzień wyborów ludzi na igrzyska. Niestety, z sektora 5 zostali wybrani Mary Sheo i Kai
Richtejston. Czekali na swój niepewny los…
Pewnej nocy Mary i inni zostali pozabierani z łóżek. Trafili oni wszyscy do startowych
kapsuł. I zaczęło się!!! Mary upadł ze szklanej kopuły do rzeki przepływającej przez wyspę.
Oprócz rzeki było tam też drzewo wraz z tajemniczym domem. Istniało tam również
przejście do labiryntu, w którym walczyli przeciwnicy. Na początku unikał go, bo wiedział,
iż w labiryncie grasują zjawy, które zupełnie zmieniają człowieka. Mary, wchodząc do domu,
znalazł skrzynię, którą natychmiast otworzył. Był w niej miecz do walki i piłka. Napastnik
wziął piłkę oraz miecz i razem z tymi rzeczami wkroczył do labiryntu. Nie postawił w nim
jeszcze nogi, a ogarnął go ogromny strach. Jednak Mary zebrał siły i wbiegł do labiryntu. Po
przejściu paru zakrętów i prostych uliczek, zauważył, że wszystkie krzyki i jęki ucichły,
nastała przejmująca cisza. Chłopiec wyposażony w miecz i piłkę ciągle czuł, że ktoś go
śledzi, jednak gdy skręcił, zauważył dziwną wyspę. Stała tam dziewczynka z chusteczką.
Gdy Mary Sheo podszedł do niej, zobaczył obok leżący nóż. Dziewczyna odwróciła się do
chłopca. Zobaczył, że nie miała oczu. Maremu przez chwilę serce przestało bić i upadł. Gdy
otworzył oczy, zobaczył przed sobą wojownika przywiązującego dziewczynę do drzewa.
Piłkarz zdobył się na odwagę, wziął miecz lśniący w blasku księżyca i wbił go serce rywala.
Gdy sprawdził tętno bladej dziewczyny, okazało się, że już umarła. Chłopiec spojrzał w głąb
labiryntu i ujrzał swoją piłkę turlającą się w jego stronę. Nagle została jednak przebita
przez ogromną włócznię, po której chodził okropny, wielki, włochaty pająk. W tym momencie
cały labirynt zburzył się i fajerwerki zostały wystrzelone. Mary Sheo myślał, że to już koniec
i wygrał bitwę.
Jednak to nie był koniec bitwy tylko początek wielkiej przygody Marego Sheo !!!
Cdn.
Adi

TRÓJKOWA GAZETKA

NR 2 / 2 0 1 5 - 2 0 1 6

MOJE AKWARIUM

STR. 29

Moje akwarium - porady
Na co musicie uważać podczas karmienia ryb?
Pamiętajcie, że ryby także lubią smaczne i urozmaicone posiłki. Czy chętnie jedlibyście dzień w
dzień to samo? Nie wolno jednak dawać im na raz zbyt dużo karmy, gdyż wkrótce stałyby się tłuste i ociężałe.
Najlepiej wziąć pojemniczek, w którym mieści się dokładnie taka ilość pożywienia, jaka potrzebna
jest rybom na jeden posiłek. Może to być łyżeczka, nakrętka od starej butelki czy też płaska szalka. Oczywiście trzeba każdorazowo pojemniczek umyć, aby następne porcje karmy nie zanieczyszczały się. Dzięki używaniu takiej miarki, ryby otrzymują zawsze taką samą ilość pokarmu i
nie grozi im przekarmienie lub zagłodzenie.
Jeśli powiesicie obok akwarium kalendarz, każdy, kto nakarmi ryby, będzie mógł ten dzień skreślić krzyżykiem. Dzięki temu pozostali członkowie rodziny będą wiedzieli, że ryby są już po posiłku i nie nakarmią ich po raz drugi.
Jeśli będziecie podawać karmę rybom zawsze w tym samym miejscu akwarium, wkrótce same
się będą w nim gromadziły, jak tylko się do niego zbliżycie. Nauczyły się już bowiem, że zaraz
dostaną coś smakowitego! Wiele ryb zachowuje się tak jednak również wtedy, gdy nie nadeszła
jeszcze pora karmienia. Nie możecie im w tym momencie ulegać. Można je nakarmić dopiero o
właściwej porze.
Zawsze obserwujcie czy wszystkie ryby dostały pożywienie! Często mniejsze i słabsze są bowiem przeganiane przez większe.
Klaudia.

Pokoloruj mnie z:

www.pracowniabajkowo
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W 1963 roku Chevrolet dysponował dla modelu
Corvette silnikiem o mocy aż 360 KM, a nowo
opracowany model Sting Ray był gotów do właściwego
wykorzystania tych możliwości. Do 1963 roku wszystkie
corvetty produkowano w wersji convetible, ale Sting Ray
zaoferowano również jako coupé. Chowane reflektory
przednie pozwoliły ukształtować nos o ostrym niczym
nóż profilu, który rozcinał powietrze. Tył w stylu
fastback, ze znakiem rozpoznawczym w postaci dzielonej
szyby, podkreślił potencjał szybkości Corvetty, nawet
gdy stała. Było to zasługą Billa Mitingu General Motors,
który zlecił zadanie zespołowi prowadzącemu przez
Larry’ego Shinodę. Odważna karoseria autorstwa
Mitchela, przypominają szczękę rekina z nową 2osobową kabina pasażerską w dwóch wersjach
zadaszenia, zbudowana została na ramie nośnej
podwozia projektu Arkusa Duntova. Rozstaw osi był o 10
cm krótszy niż w modelu z 1962 r., jednak teraz
zastosowano niezależne zawieszenie z przodu i z tyłu,
choć dopiero w 1965 r. wprowadzono hamulce tarczowe.
Wśród opcji dostępnych dla modelu z 1963 r. znajdowało
się powiększenie mocy silnika do 300, 340 i 360 km.
Oprócz tego oferowano zestaw specjalny Zo6, w skład
którego wchodziły m.in. aluminiowe felgi z ozdobionymi
nakrętkami, zawieszenie z bardziej wytrzymałymi
stabilizatorami
poprzecznymi,
amortyzatorami
i
sztywniejszymi sprężynami, 4-biegowa skrzynia, silnik o
mocy 360 KM, a nawet większy zbiornik paliwa, lepiej
przystosowany do długodystansowych rajdów. Jak
stwierdził Arkus Duntov: „odpowiednio wyposażona i
zestrojona Corvetta oferuje taki potencjał, że
dorównanie mu przychodzi z trudnością nawet
najdroższym samochodom świata” – słowa te przez lata
nie
straciły
na
aktualności,
stanowiąc
znak
rozpoznawczy Corvetty. Sprzedaż szybko rosła,
spełniając nie tylko wstępne prognozy o liczbie
sprzedanych egzemplarzy wersji convertible (10 000),
lecz również osiągając poziom ponad 10 000 sztuk coupé
z dzieloną tylną szybą.
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Nigdy nie wiesz,
kiedy przyjdzie miłość.
Nic na siłę, nie wolno za
dużo o niej myśleć, bo właśnie wtedy nie przychodzi.
Ale w końcu przyjdzie. I
będzie jasne, że jednak
warto było czekać. Przez
lata kobiety wylewały łzy
z Bridget Jones, zakochiwały się na zabój w Hugh
Grancie i śmiały się nawet, gdy w perspektywie
czterech wesel pojawiał się pogrzeb. Teraz czas
na film „Listy do M.2” , w którym pogubieni
życiowo bohaterowie odkryją, że to co ich spotkało, to właśnie miłość! W jeden wyjątkowy
dzień roku pięć kobiet i pięciu mężczyzn przekonają się, że od miłości i świąt nie da się uciec.
Paweł Małuszyński, Tomasz Karolak, Roma Gąsiorowska, Agnieszka Dygant, Maciej Stuhr,
Piotr Adamczyk i Katarzyna Zielińska pokażą
jak kochać, w najbardziej romantycznym przeboju tego roku.
W tym roku na walentynki w kinach
ukazał się film pt.: „Planeta Singli”. Pełna zaskakujących zwrotów akcji, błyskotliwego humoru i wzruszeń komedia o randkowaniu w sieci. W
doborowej obsadzie będą m.in.: Maciej Stuhr,
Tomasz Karolak, Katarzyna Burakiewicz i Danuta Stenka.

Ciekawym filmem jest
również
film
pt.:
„Bogowie Egiptu”. Set,
bezwzględny bóg ciemności, siłą i podstępem przejmuje egipski tron. Faraon
ginie, kapłani są bezsilni,
a zwykli ludzie stają się
niewolnikami. Tylko garstka wojowników stawia czoła uzurpatorowi, by ocalić imperium. Na ich czele staje bohaterski śmiertelnik Bek, który z pomocą potężnego i miłosiernego boga Horusa wysusza w zaświaty i do samych niebios, by tam
odnaleźć i pokonać Seta i jego hordy. Tak rozpoczyna się pełna niezwykłych przygód, magii i
poświęceń krucjata, śmiertelnika i boga w obronie naszego świata.

Wyszukał: Stasiu P.
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MARCIN GORTAT

Draft i pierwsze mecze
28 czerwca 2005 w nowojorskiej Madison
Square Garden Marcin Gortat wziął udział w drafcie
NBA, został wybrany w II rundzie, z numerem 57,
przez Phoenix Suns. Nowy klub szybko oddał go
jednak do Orlando Magic.
W rozgrywkach NBA zadebiutował 1 marca 2008
przeciwko New York Knicks (118:92), przebywając na
boisku przez 2 minuty i 21 sekund, zdobywając 2
punkty, zaliczając zbiórkę i faul. 5 marca 2008 w
meczu z Washington Wizards Gortat zdobył 4 punkty
oraz miał dwie zbiórki w ataku. W ostatnim meczu
sezonu zasadniczego, 16 kwietnia 2008, zagrał 28
minut, zdobył 12 punktów oraz 11 zbiórek!
W sumie Gortat w sezonie zasadniczym
pojawił się na parkiecie w 6 meczach, grając średnio
ponad 6 minut, podczas których notował na swoim
koncie średnio 3 punkty i niecałe 3 zbiórki. Znalazł się
w składzie Orlando na decydujące o mistrzostwie
rozgrywki play-off.
25 października 2013 roku Gortat razem
z Shannonem Brownem, Malcolmem Lee i Kendallem
Marshallem zostali wymienieni do Washington
Wizards za Emekę Okafora i chroniony wybór w
pierwszej rundzie draftu 2014. W sezonie
2013/14 Marcin wystąpił w 81 meczach, jedynie w
pierwszym z nich zagrał w roli rezerwowego. Znalazł
się na 9 miejscu zarówno wśród zbierających jak i
blokujących całego sezonu.
Wizards z Gortatem w składzie zajęli 5
miejsce w konferencji wschodniej i zakwalifikowali się
do play-offs po raz pierwszy od 6 lat. W pierwszej
rundzie zmierzyli się z Chicago Bulls, rywalizację
wygrali: 4-1. W drugiej rundzie play-offów naprzeciw
nim stanęli gracze Indiany Pacers. 14 maja 2014 w
piątym meczu rywalizacji Gortat ustanowił rekord
kariery play-offów pod względem punktów,
zdobywając ich 31, miał ponadto 16 zbiórek!
Washington przegrali z Indianą 2-4.
10 lipca 2014 podpisał nowy 5-letni kontrakt z
Wizards wart 60 milionów dolarów!!!
Wyszukał: Samuel Mały.
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Anita Włodarczyk urodziła się 8 sierpnia
1985 roku. To polska lekkoatletka, rekordzistka

świata w rzucie młotem, uczestniczka igrzysk olimpijskich w 2008 roku w Pekinie oraz srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w 2012 roku w Londynie! Podczas zwycięskich mistrzostw świata w Berlinie ustanowiła rekord świata. W czerwcu 2010
roku poprawiła swój poprzedni wynik. W Berlinie
po raz trzeci poprawiła rekord świata. 2 września
2009 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Mistrzostwa świata w Berlinie:
Na mistrzostwa świata w Berlinie Anita
Włodarczyk jechała jako główna kandydatka do
zwycięstwa. W drogiej rundzie finałowego konkursu
ustanowiła rekord świata. Po powrocie medalistów
przywiał sam prezydent, wręczając im wysokie odznaczenia. Włodarczyk otrzymała nagrodę Złotych
Kibiców w 2009 r. – nagroda dla najlepszej lekkoatletki w danym roku. Zajęła też drugie miejsce w
Plebiscycie Przeglądu Sportowego w 2009 roku.
O sporcie
Lekkoatletyka to jedna z najstarszych dyscyplin sportu. Przedstawione konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki rzuty i chód mają
swój początek w zachowaniach
pradawnych ludzi. Były one w naturalny sposób uprawiane i trenowane. Z biegiem lat, dla rozrywki,
człowiek zaczął stosować różne
formy rywalizacji i wtedy obok
sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne. Starożytni Grecy podczas
swoich igrzysk wprowadzili konkurencje rzutu dyskiem i biegu na krótkie dystanse, nieco później
skok w dal z miejsca. Bieg maratoński jest dyscypliną olimpijską od czasu pierwszych nowożytnych
igrzysk olimpijskich. To ponad 42 kilometry!
Martyna Słomińska
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KRZYŻÓWKA

1.

Popularny portal internetowy.

2.

Portal porównywania cen.

3.

Post, który obraża.

4.

Tam kwitnie towarzyskie życie internetowe.

5.

Nazwa pewnej księgarni w internecie.

6.

System operacyjny posiadający logo pingwina.

7.

Inaczej internetowa poczta.

8.

Bez niego nie ma Wi Fi.
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