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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
Życzę Wam marzeń spełnienia.
Prezentów wielką moc
W tę świętą mroźną Noc
Radowania się z narodzin Pana
I z wszystkimi kolędowania!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim czytelnikom Trójkowej Gazetki
redaktorzy składają życzenia!
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14 października 2021 r., w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, odbył się turniej klas 4 - 8.
Zespoły klasowe wzięły udział w następujących konkurencjach:
1. Uwaga! Wypadek! – Co wiesz o pierwszej pomocy. – stacja nr 1, balkon nad salą gimnastyczną;
2. Rusz się z fotela – turniej sprawnościowy.- stacja nr 2, sala gimnastyczna;
3. Jak dobrze znasz swoje rodzinne strony. – stacja nr 3, hol obok ochrony;
4. Zagadki nie zawsze logiczne. – stacja nr 4, przed sekretariatem;
5. Językowe trimino. – stacja nr 5, przed stołówką;
6. Rozwiąż sudoku. – stacja nr 6, przed świetlicą.
Zadaniem uczniów było też stworzenie kartki z okazji Dnia Nauczyciela (kartki okolicznościowej), która została
oceniona pod kątem oryginalności życzeń i estetyki wykonania.
Uzyskane za kartkę i na każdej stacji punkty były sumowane i na ich podstawie wyłoniono zwycięzców:
Klasy 4
I miejsce – klasa 4b
Klasy 5
I miejsce – klasa 5b
Klasy 6
I miejsce – klasa 6a
Klasy 7
I miejsce – klasa 7b
Klasy 8
I miejsce – klasa 8d
Wyróżnione klasy otrzymały słodką
niespodziankę.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom kujemy za wspólną zabawę!

21 października 2021 roku odbył się konkurs dla klas 4-6 - "Zostań poliglotą". Wzięło w nim udział 24
uczestników. Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć, w jakim języku zostało napisane
słowo "książka", Do zapisu słowa użyto aż 31 języków świata.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Zuzanna Zielewska kl. 4a
II miejsce – Nikola Suchorab kl. 6a
II miejsce – Krzysztof Kossowski kl. 6b
III miejsce – Martyna Tabak kl. 5a
Wyróżnienie – Julia Górska kl. 6a
Wyróżnienie – Marek Drapała kl. 6a
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
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Blog Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3
w Bogatyni poleca:
"ZNAJDŹ SWOJE IMIĘ W TYTULE KSIĄŻKI"
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, nasza biblioteka zorganizowała wystawę "Znajdź swoje
imię w tytule książki". Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Zobaczcie, w jakich książkach znaleźli swoje imię:

I jak co roku biliśmy rekord czytania!!!
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SZKOŁA PAMIĘTA
W październiku zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w akcji Szkoła
Pamięta, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podczas
zebrania Samorządu Uczniowskiego podjęliśmy decyzję o działaniach
związanych z tematyką akcji, które zrealizowaliśmy w kolejnych dniach.
Wykonaliśmy tematyczną gazetkę na korytarzu szkolnym, której
dodatkowym elementem jest kosz z kwiatami wykonanymi przez uczniów
poszczególnych klas. Kwiaty, wraz z napisem „Pamiętamy”, nawiązującym
do tytułu akcji, wykorzystaliśmy też do ozdobienia drzwi gabinetów
lekcyjnych.
Zorganizowaliśmy zbiórkę zniczy, które grupa uczniów, pod opieką
opiekunów SU, rozstawiła i zapaliła na znak pamięci na opuszczonych
grobach na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni.

10 listopada 2021r., społeczność szkolna uczciła 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego (#SzkołaDoHymnu), uczniowie mogli obejrzeć prezentacje i wystawę prac, wykonanych przez
uczniów „Trójki”. W czasie przerw śródlekcyjnych można było usłyszeć piosenki z okresu walk o niepodległość, które
pięknie zagrali i zaśpiewali nasi uczniowie.
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11 listopada 2021 r., pani dyrektor Beata Wiśniewska oraz poczet
sztandarowy z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, reprezentowali naszą
szkołę podczas gminnych obchodów 103 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w intencji poległych w obronie Ojczyzny, po czym uczestnicy
przeszli do parku Jana Pawła II. Tam, przed pomnikiem upamiętniającym
żołnierzy w walce o niepodległość, odbyła się druga część uroczystości, a w
samo południe odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego w ramach
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu!”. Obchody Narodowego Święta
Niepodległości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem „Roty".

RapPedagogia
Marzenia zamiast używek, czyli RapPedagogia w Bogatyni - „Lepiej zapobiegać niż leczyć”…
Czy profilaktyka musi być nudna? RapPedagogia udowadnia, że nie! 16 listopada uczniowie naszej szkoły o
wartościach, ciekawym życiu, marzeniach, życiu bez używek i agresji, rozmawiali ze specjalistą w rytm hip-hop-u!
Z inicjatywy naszego burmistrza – pana Wojciecha Dobrołowicza, w Bogatyni zawitał Dobromir Makowski,
wspierający szkoły w prowadzonych działaniach profilaktycznych. Dobromir Makowski to pedagog, nauczyciel,
wykładowca na uczelni wyższej, artysta, streetworker, autor projektu RAPPEDAGOGIA, autor książki :
„Wyrwałem się z piekła”, założyciel Centrum Młodzieżowego w Pabianicach, założyciel Fundacji „RAMPA”,
wokalista i pasjonat muzyki HIP-HOP, która jest elementem pracy profilaktycznej z młodymi ludźmi.
Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu pana Dobromira oraz atrakcyjnej formule (muzyka, film, rozmowa),
program, z którym do nas przybył, był ciekawą alternatywą wobec tradycyjnych wykładów i prelekcji, realizowanych
z uczniami w ławkach szkolnych. Towarzyszyły mu energia sceniczna, wiedza z własnego życia, szczerość, a niekiedy
bezkompromisowość. Pan Makowski opowiadał nam, jak należy radzić sobie w życiu, aby go nie zmarnować, jak nie
dać się głupocie, jak umieć odmówić tym, którzy namawiają nas do złego… Na własnym przykładzie udowadniał
nam, że jeżeli się przełamiemy, to możemy nasze życie zmienić na lepsze.
Widzom spotkanie bardzo się podobało, gdyż aktywnie i z entuzjazmem uczestniczyli w spotkaniach. Treścią
działań były sprawy takie jak: życie bez używek i agresji, budowanie poczucia własnej wartości, nauka asertywności,
szacunek,
pomoc
czy
rozbudzenie
zainteresowania hip-hopem, jako formą
wyrażania siebie i spędzania czasu
wolnego. W ramach projektu odbywały
się
również
się
także
spotkania
z nauczycielami i rodzicami.
„RapPedagogia”, program oparty
na muzyce hip-hop, jest inspirowany
dawnym życiem autora i wykonawcy,
który był wychowankiem domu dziecka i
przed laty sam mierzył się z wieloma
problemami. Jako młody człowiek omal
nie
umarł
po
przedawkowaniu
narkotyków. Obecnie, jeżdżąc po Polsce,
mówi do młodzieży, że można żyć inaczej.
Więcej na https://makowskidobromir.pl/
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PODSUMOWANIE AKCJI "PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE"
Serdecznie dziękujemy za przekazanie naszej bibliotece bardzo interesujących darów książkowych. Akcja
"Podaruj książkę bibliotece" została zorganizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Księgozbiór powiększył się o książki, które będą teraz służyły innym czytelnikom. Złota lista darczyńców:

Natalia Śliwczyńska, Maciej Uber, Andrzej Uber, Marcin Pluta, Olga Sapielska, Aleksander
Peremicki, Małgorzata Warisela, Dżesika Rychter, Aleksandra Kalinowska, Krzysztof Kossowski,
Weronika Dudzic.

19 listopada (w piątek) w Bibliotece odbył się kolejny projekt edukacyjno-animacyjny w ramach
BLISKO – Gamingowa Bogatynia.
Pięcioosobowe drużyny ze szkół
podstawowych w Bogatyni zmierzyły się
w wyzwaniu: Escape Room. Uczestnicy
mieli do wykonania 11 zadań, które
związane były z biblioteką i książką.
Zadania były wykonywane na czas, co
sprawiło, że podczas zabawy pojawiło się
sporo
emocji.
Każda
drużyna
wykonywała zadania w wylosowanym
pomieszczeniu.
Efekty
wykonanych
poszczególnych zadań znajdowały się w
holu
nr
2
na
wyznaczonych
stanowiskach. Po każdym zadaniu
drużyna
pobierała
instrukcję
do
kolejnego zadania. Po wykonaniu
poszczególnych zadań drużyna otrzymywała literkę. Po wykonaniu ostatniego zadania, ze wszystkich
otrzymanych literek trzeba było ułożyć hasło. Drużyna, która jako pierwsza odgadnęła zostawała zwycięzcą i
otrzymała klucz do pomieszczenia, w którym znajdowały się nagrody dla zwycięzców. Drużyny wymyślały
również nazwy dla swojego zespołu, zapisywały na wstążce i umieszczały na ramieniu. Drużyna z naszej szkoły
wygrała! Serdecznie gratulujemy: Mai Krukowskiej, Julii Pawłowskiej, Jakubowi Draganowi,
Szymonowi Cieślińskiemu i Kacprowi Wolkiewicz.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.
My świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw
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TURNIEJ SZACHOWY W CZECHACH♟♟♟
W dniu 20 listopada 2021 roku bogatyńscy adepci szachów udali się do zaprzyjaźnionego czeskiego
klubu do Frydlantu. Rozegrany tam został, w czterech kategoriach wiekowych (do lat 10, do lat 14, do lat 18 i
kategoria OPEN), turniej szachowy „7. ročník Frýdlant Open 2021”.
W najmłodszej grupie, do lat 10, II miejsce zajął uczeń z klasy 2b - Filip Jasiński. Tuż za nim, na IV
miejscu, uplasował się kolega z klasy - Oliwier Mazurkiewicz. Na VIII miejscu uplasowała się uczennica klasy
2b - Natalia Śliwczyńska. W grupie do lat 14, IX miejsce w turnieju zdobył uczeń klasy IVb - Jakub
Staniszewski. Na XIII miejscu uplasował się kolega klasowy Jakuba - Kondrat Bałaban. Na XVII miejscu
rywalizację ukończyła uczennica klasy Va - Ewa Jaworska. W grupie do lat 18, w turnieju reprezentowała
Bogatynię dwójka uczniów z klasy 8f - Michał Kościański i Maciej Onyszko. Michał zajął V miejsce, a Maciek
miejsce VI w rywalizacji w swojej grupie wiekowej. Gratulujemy!!!
Opiekunem naszej szkolnej drużyny jest pan Witold Jarosz.

Chwalimy się
Dnia 25 listopada 2021 r. w Ruszowie odbył się powiatowy konkurs historyczno – recytatorski:
"PAMIĘĆ O ORLĘTACH LWOWSKICH". Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: w części historycznej
startowali: Michał Mikulski z klasy 7b i Małgosia Kobus z klasy 8f, a w recytatorką była Maja Krukowska z
klasy 7b. Z przyjemnością oznajmiamy, że Maja zajęła w tym konkursie I MIEJSCE, potwierdzając tym
samym swój wielki talent recytatorski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem zawodników z historii był p. Adam Kurt, a Mai – p. Iwona Dąbrowska.
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POPŁYNĘLI NA
MEDAL
W dniu 26.11.2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetach
Pływackich oraz Mistrzostwach Powiatu w Pływaniu Indywidualnym. Zawody odbyły się na basenie CRS w
Zgorzelcu. Nasza reprezentacja składała się z 4 drużyn (po 6 zawodników). Uczniowie młodsi 4, 5, 6 klasa oraz
uczniowie starsi 7 i 8 klasa. Wszyscy zawodnicy pokazali ducha walki zajmując trzy 1 miejsca oraz jedno 4
miejsce.
Skład sztafet:
Dziewczęta młodsze – 1 miejsce: Nadia Kadzewicz, Hanna Mandyk, Hanna Gowin, Nina
Frankiewicz, Karolina Walczak, Wiktoria Trypuć.
Chłopcy młodsi –4 miejsce: Błażej Walczak, Dawid Balcer, Rafał Karczewski, Krzysztof Kossowski,
Wojciech Wujkiewicz, Michał Kołodziej
Dziewczęta starsze – 1 miejsce: Martyna Fuławka, Julia Kameduła, Hanna Kubiś, Oliwia Jurewicz,
Amelia Sala,Kinga Panacheda
Chłopcy starsi – 1 miejsce: Aleksander Peremicki, Borys Remian, Paweł Maranda, Bartosz Kołodziej,
Olaf Wojdat, Hubert Piekarski
Nasza szkolna reprezentacja w większości składała się
wielkim zaangażowaniem codziennych treningów, przygotowują
zawodach pływackich. Dziękujemy trenerom klubowym panu
przygotowaniu zawodników. Opiekunami uczniów na zawodach
Gratulujemy!

z zawodników UKS Patomswim, którzy z
się do rywalizacji i chętnie uczestniczą w
Pawłowi i panu Tomkowi za pomoc w
były p. Gabriela Uber i Ewelina Kuczko.
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I MIEJSCE KINGI ORLIŃSKIEJ W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE O KRESACH
Z radością informujemy, że Kinga Orlińska, uczennica klasy 5”c”, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Ludzie Kresów: opowieści nieznane”, w kategorii prace cyfrowe (wywiad). Konkurs został
zorganizowany w ramach akcji "Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych", a jego
organizatorem było Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Radio Lublin.
Kresy, czyli tereny na wschód od Polski, niegdyś należące do niej, są miejscem, gdzie historia zmusiła
mieszkańców do wyjazdu. Jak potoczyły się ich losy? Dokąd trafili? Z kim się spotkali, a z kim rozstali?
Zadanie konkursowe polegało na tym, aby odnaleźć osoby pochodzące z Kresów, np. wśród członków rodziny,
sąsiadów, znajomych i możliwie dogłębnie poznać ich losy, a następnie przedstawić w formie pracy plastycznej
lub cyfrowej pracy wizualnej historię życia tych osób na Kresach oraz ich migracji na obecne tereny Polski.
Jury nie miało łatwego zadania – wpłynęło aż 130 prac plastycznych i cyfrowych z całej Polski.
Opowiadały one niezwykłe historie rodzinne osób związanych z Kresami za pomocą albumów, rysunków,
komiksów, wywiadów, animacji. Z całego bogactwa tematów i form jury wybrało te zwycięskie, wśród których
znalazła się praca naszej uczennicy - „Moi dziadkowie – (nie)znani”. Wszyscy laureaci konkursu spotkają się na
uroczystej gali wręczenia nagród. Serdecznie Kindze gratulujemy!
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„Naród, który traci pamięć przestaje być narodemstaje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących
dane terytorium.”
Józef Piłsudski
Z mapy Europy Polska zniknęła w 1795 roku, gdy
Rosja, Prusy i Austria dokonały jej III rozbioru. Pomimo
wielu zrywów powstańczych, nie udało się doprowadzić do
odzyskania niepodległości. Dopiero wybuch I wojny
światowej stał się szansą na wolność, a dzień 11 listopada
1918 roku (przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu
przez Radę Regencyjną w Warszawie) uznano za dzień odzyskania przez nasz kraj niepodległości i suwerenności.
W czwartek 11 listopada 2021 roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę
niepodległości - po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

Pomimo tego, że kraj przestał istnieć na mapie, Polacy nie tracą ducha patriotyzmu. W 1797 roku we
Włoszech powstają Legiony Polskie, które mają walczyć u boku
Napoleona Bonaparte. Polacy chcą pokonać Austrię i wyzwolić
część ziem Rzeczypospolitej. Nadzieja na wolność umiera z
chwilą podpisania przez Francję traktatu z Austrią. Natomiast
większość legionistów zostaje wysłanych na wyspę Santo
Domingo. Bonaparte kilka lat później spełnia nadzieję Polaków
i po wygranej wojnie z Rosją, w 1807 roku tworzy Księstwo
Warszawskie. Jednak radość nie trwa długo. Po klęsce
Napoleona, a tym samym upadku Księstwa Warszawskiego
zaczyna się dla Polaków długa i trudna droga walki o Ojczyznę.
Państwa zaborcze narzuciły Polakom obce języki i kulturę.
Robiły wszystko, aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości
narodowej, dlatego też młodzi ludzie nie mogli uczyć się w
szkole historii, języka polskiego i geografii. Wszelkie przejawy
polskości były surowo tłumione.

Nadzieja w Piłsudskim
Wybuch I wojny światowej otwiera przed Polakami szanse na
odzyskanie niepodległości. Nadzieje na wolność wiążą się
także z działalnością Józefa Piłsudskiego, który popiera
państwa centralne i jest zwolennikiem opcji proaustriackiej.
Uważa, że należy doprowadzić do powstania przeciwko Rosji,
przy pomocy armii austriackiej.

rys. Julia Wadelska, 7d
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W 1914 roku komendant główny –
Józef Piłsudski formuje Pierwszą Kompanię
Kadrową, a niedługo potem Legiony Polskie,
które walczą u boku armii austriackiej.
Znaczące zmiany mocarstw zachodnich
wobec sprawy polskiej następują pod koniec
1916 roku. 5 listopada cesarze austriacki i
niemiecki ogłaszają akt, w którym zawarta
zostaje obietnica utworzenia po wojnie z
ziem odebranych Rosji bliżej nieokreślonego
Królestwa Polskiego. Dowodem rzetelnych
zamiarów staje się powołana w 1917 roku
Tymczasowa Rada Stanu (później Rada
Regencyjna), którą kieruje Józef Piłsudski.
Tego samego roku żołnierzom Legionów
Polskich nakazuje się złożyć przysięgę
wierności cesarzom – niemieckiemu i
austriackiemu. Legioniści odmawiają, za co
spadają na nich ostre represje, a sam Józef
Piłsudski zostaje uwięziony w Magdeburgu.
11
listopada
1918
r.
Rada
Regencyjna przekazuje uwolnionemu z
twierdzy
magdeburskiej
Józefowi
Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne
dowództwo podległych jej wojsk polskich.
Tego samego dnia Niemcy podpisują
zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskuje niepodległość.
Piłsudski – kilka faktów
Urodził się w 1867 roku w Żułowie pod Wilnem, polityk, polski działacz niepodległościowy, naczelnik
państwa polskiego, Pierwszy Marszałek Polski oraz premier Polski. Po ukończeniu gimnazjum zapisuje się na studia
medyczne w Charkowie, po pewnym czasie wydalony. Zostaje wmanewrowany w spisek na życie cara, za co zostaje
skazany na 5 lat więzienia. Podczas I wojny światowej organizował polskie oddziały zbrojne. Osobiście dowodził I
Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew. Od 1920 roku pełnił funkcję marszałka Polski.
Później w wyniku politycznych zawirowań zrzekł się wszystkich funkcji wojskowych i trzymał się z dala od życia
politycznego. W 1926 roku niezadowolony z ogólnej sytuacji w Polsce, siłą przejmuje władzę w kraju. Prezydent
Wojciechowski wraz z premierem Witosem rezygnują
z piastowanych stanowisk. 12 maja 1935 roku Józef
Piłsudski umarł na raka wątroby, a trumna z jego doczesnymi szczątkami spoczęła na Wawelu.
Na podstawie prezentacji: Nadii Kadzewicz
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TWIERDZA SREBRNA

Srebrna Góra to niewielka wieś w województwie dolnośląskim, położona na przełęczy,
która rozdziela tajemnicze Góry Sowie od Gór Bardzkich. Z uwagi na swoje strategiczne
położenie, powstała tu największa twierdza górska w Europie, czyli Twierdza Srebrnogórska.
Warto wybrać się na zwiedzanie, ponieważ dowiesz się jak żyli i co robili ludzie w tamtych
czasach. Dziś Twierdza Srebrna Góra to jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska. Wieś
zawdzięcza swoją nazwę, jak łatwo można odgadnąć, odkrytym na tym terenie złożom
srebra. Lokację miejską Srebrna Góra otrzymała w roku w 1536, jednak tuż po wojnie, w 1945,
została zdegradowana. Z uwagi na swoje położenie i atrakcje, Srebrna Góra jest nazywana
również Perłą Gór Sowich. Została założona jako osada górnicza w XIV wieku. Jednak dość
szybko okazało się, że pokłady rudy srebra nie są tak imponujące i wieś zaczęła popadać w
zapomnienie. Jej status diametralnie uległ zmianie po pierwszej wojnie śląskiej. Wówczas, po
austriackiej przegranej, miasteczko oraz znaczna część Śląska przypadły we władanie Prusom.
Nowi włodarze obawiali się militarnej dogrywki, dlatego też spojrzeli na przełęcz nieco inaczej.
Dostrzegli bowiem w Srebrnej Górze spory potencjał strategiczny. I tak w roku 1765 rozpoczęto
budowę Srebrnogórskiej Twierdzy. Pod inwestycję wybrano dwa górujące nad przełęczą
wzniesienia – Forteczną (Warowną) Górę oraz Ostróg. Budowa trwała ekspresowe 12 lat i
zakończyła się w roku 1777. I tak stała się największą twierdzą górską w Europie. Zajmuje
ponad 100 ha, a jej długość to 3 km! Zdjęcia z dronów, obejmujące całą konstrukcję robią
szalone wrażenie. Naprawdę warto wybrać się z dzieckiem, ponieważ już od najmłodszych lat
dowie się czegoś ciekawego. Podróż (samochodem) z Bogatyni wynosi około 3 godziny.

Polecały: Wiktoria Góra i Magda Walkowiak
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Jak prawidłowo wybrać buty?
Bardzo ważną rzeczą dla osób wybierających się w góry są odpowiednie buty.
Żeby je właściwie dobrać, oprócz gustu należy kierować się następującymi
wskazówkami:
-buty przymierzamy w drugiej części dnia, kiedy stopa jest bardziej
napuchnięta,
-wybieramy buty większe przynajmniej o 0,5 cm, co pozwoli uniknąć kontuzji
palców, paznokci i pięt podczas wędrówki,
-buty po nałożeniu muszą być bardzo wygodne, bo jakikolwiek dyskomfort
podczas wędrówki tylko się nasili,
-bezpieczniejsze buty są za kostkę, bo chronią ją przed skręceniem,
-podeszwa butów powinna mieć antypoślizgowy dobry traktor, odporny na
ścieranie, co zapewni stabilność na mokrym podłożu (vibram),
-but powinien być oddychający, odprowadzający wilgoć,
-czubki palców powinny być wzmocnione, żeby nie uderzać się o kamienie,
-przed pierwszą wyprawą warto wcześniej pochodzić w nowych butach, by
stopa się do nich przyzwyczaiła. Do zobaczenia na szlaku!
Tristan T.
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Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, któremu towarzyszą spotkania z rodziną. Jednak czy zwyczaje
w każdym kraju są takie same?
W Hiszpanii Boże Narodzenie rozpoczyna się 22 grudnia od udziału w specjalnej loterii ,,El gordo”.
Zazwyczaj każda osoba mieszkająca tam kupuje jedną dziesiątą biletu oraz obstawia te same numery, co jej rodzina
czy przyjaciele. Wyniki tej loterii są zawsze ogłaszane na żywo w telewizji przez cały ranek. W Hiszpanii w
odróżnieniu od Polski okres świąt trwa od 22 grudnia do 6 stycznia.
Australijczycy z kolei w wigilijny wieczór spotykają się razem na plaży albo w parku, aby śpiewać kolędy
przy świecach. Natomiast pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia rozpakowuje się prezenty, które Mikołaj
zostawił pod choinką, wchodząc do domu przez dziurkę od klucza. Warto też wspomnieć, że wygląd Mikołaja jest
odpowiedni do panujących tam warunków, czyli najczęściej ukazywany jest w stroju kąpielowym i klapkach.
O godzinie 17:00 dźwięk dzwonka ogłasza austriackim rodzinom, że to już jest czas, aby zasiąść przy
wigilijnym stole. Z Austrii pochodzi również jedna z najpiękniejszych kolęd na świecie, czyli ,,Stille Nacht” (Cicha
Noc).
Francuzów w ten magiczny klimat wprowadzają kultywowane przez nich specjalne jarmarki
bożonarodzeniowe i wystawy szopek. Popularne u nich są również jasełka. Prezenty pod choinką w odróżnieniu od
wielu państw nie są zostawiane przez Mikołaja tylko przez małego Jezusa.
Na Węgrzech podczas Bożego Narodzenia są organizowane wielkie bale dla dzieci, najważniejszy z nich
odbywa się w stolicy państwa- Budapeszcie. Uczestniczą w nich znani aktorzy i artyści. Węgrzy tak jak my wkładają
sianko pod obrus i u ich również nie może zabraknąć ciasta z makiem.
Mimo tego, że zwyczaje w różnych zakątkach świata się różnią to wszędzie towarzyszy im ten sam cudowny
klimat. A czy u Was w domach podczas Świąt Bożego Narodzenia są jakieś nietypowe tradycje?

Kinga Tulisz
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Anonimowa
Są takie rzeczy.
Rzeczy, których nie można
zobaczyć.
Rzeczy, które nie mają ust.
Takie, przez które może
być ,,nic''.
Są takie słowa.
Słowa, których nie można
usłyszeć.
Słowa, które nie mają
brzmienia.
Takie, przez które może być inaczej.
Są takie czyny.
Czyny, których nie można wykonać.
Czyny, które nie mają znaczenia.
Takie, przez które można stracić.

A jak ci powiem,
że mi zależy,
to odejdziesz.
Zrobisz to.
I odszedł.
A jak ci powiem,
że masz milczeć,
to zamilkniesz.
Zrobisz to.
I na zawsze zamilkł.
A jak ci powiem,
że mnie kochasz,
to uciekniesz.
Zrobisz to.
I już nigdy nie wrócił.
TRÓJKOWA GAZETKA
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BIBLIOTEKA POLECA
Tytuł: „Więzień Labiryntu”
Autor: James Dashner
Długość: 421 strony
Wydawnictwo: Papierowy Księżyc
Czy należy do
pierwszy
tom
labiryntu”

jakiejś serii?: tak,
trylogii
„Więzień

„Więzień Labiryntu” to pierwsza część bestsellerowej trylogii
autorstwa Jamesa Dashnera porównywanej do Igrzysk Śmierci.
Opowiada ona o nastolatkach, którzy pewnego dnia budzą się w
pudle i nie pamiętają nic, oprócz swojego imienia. Stwórcy, czyli
osoby, które wymyśliły te miejsce, co miesiąc przysyłają im nowego
Strefera, aby wspólnymi siłami wydostać się z labiryntu, w którym
utknęli. Po pewnym czasie w Strefie pojawia się Thomas, który po
kilku dniach przewraca te miejsce i zasady w nim panujące do góry
nogami. Zirytowany tym, że nie ma zielonego pojęcia w jaki sposób
się tu znaleźli, kto ich przysłał, w jakich celach, co kryje się w
Labiryncie i jak z niego się wydostać, postanawia sam poszukać
odpowiedzi na dręczące go pytania. Czy Thomasowi uda się wydostać
z tego okropnego miejsca oraz uratować swoich przyjaciół? Kim jest
tajemnicza osoba, która pojawia się po Thomasie? Czy zaufalibyście
jej?
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Hiszpania
Słowo Hiszpania wzięło się od wyrazu ,,Ispania’’ co znaczy ,,Ziemia bogata w
króliki’’.
Hiszpański hymn narodowy nie posiada słów.
Szkocja
Jednorożec jest oficjalnym zwierzęciem Szkocji. W mitologii celtyckiej
jednorożec był symbolem czystości i niewinności, a także męskości i mocy.
Opowieści o dominacji i rycerskość związana z jednorożcem może być
powodem, dla którego został wybrany na narodowe zwierzę Szkocji.
Grecja
W Grecji nie wolno grać w gry komputerowe (każdego rodzaju gry).
Wielka Brytania
Tylko 1% drogocennych przedmiotów, które posiadają muzea Wielkiej Brytanii jest pokazywany publicznie.
Od 1945 roku w każdym brytyjskim czołgu można zaparzyć herbatę.
Islandia
W Islandii nie ma komarów. Nie znajdzie się ani jednego.
Chiny
W Chinach nie zezwolono na przytulanie drzew!
W Chinach rocznie zużywa się 80 miliardów
pałeczek.
Singapur
W tym państwie nie można nigdzie przeżuwać gumy
do żucia!
Włochy
Włochy jako pierwsze wykorzystywały widelec (ze
względu na makaron).
Francja
Aby dostać się na szczyt wieży Eiffla trzeba pokonać
1710 stopni.
Meksyk
W 1997 roku w pewnym meksykańskim miasteczku spadł deszcz żab.
Bhutan
W tym mało znanym państwie łatwo jest zaginąć. Nie wiadomo ile mieszka tam osób, gdyż ostatni spis ludności
odbył się w 1975.
Wyszukała: Małgosia W.
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Porsche 718 Cayman GT4 R
S (2022)
Zacznijmy od jednostki napędowej. Za fotelami
znalazło się miejsce dla 4.0 litrowego, 6cylindrowego boksera, który generuje równe 500
koni mechanicznych oraz 449 niutonometrów
momentu obrotowego.
Nareszcie nadeszła chwila, na którą
czekali wszyscy fani Mercedesa. Producent
pochwalił się siódmą generacją roadstera SL,
który będzie nosił oznaczenie R232.

Wnętrze ma bardzo eleganckie
i wygodne. Wielu osobom się podoba.

Bmw m3 2022
Niemcy chwalą się, że obecne BMW M3 to
najpotężniejsza seria 3 w historii. 431 koni
mechanicznych 6 cylindrowy silnik na benzynę i 3
litrowy silnik.
Wyszukał: Kamil M.
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Ciekawostki o kotach domowych
Te koty są jednymi z moich ulubionych!!!
Kot domowy to udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Koty zostały
udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie! Gatunek ten
prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego.

Koty żyjące w środowisku dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu osiągają wiek do 20
lat. Na długość życia wpływa: płeć, styl życia czy zwyczaje, jak i również kwestia sterylizacji lub kastracji. Najdłużej
żyjącym kotem według Księgi Rekordów Guinnessa była kotka imieniem Creme Puff, która przeżyła 38 lat i 3 dni.
Pamiętajmy, że koty znaczą swój teren, również w domu. Znaczenie terenu polega na ocieraniu się kota o ściany,
meble czy nogi właściciela, co może być odebrane jako przejaw sympatii.
Kot nubijski – według poglądów większości współczesnych naukowców różnice pomiędzy kotem domowym i
nubijskim są tak niewielkie, że należą one do tego samego podgatunku. Istnieją rozbieżności w kwestii daty
udomowienia kota.
Koty Arabskie
Kot pustynny, kot arabski gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. Został po raz pierwszy opisany
w 1858 roku przez uczestnika francuskiej wyprawy w głąb Sahary. Kot pustynny jest wielkością zbliżony do kota
domowego. Posiada średniej długości futro o kolorze piaskowożółtym. Na futrze ma słabe, szarobrązowe pręgowanie.
Na nogach i ogonie pręgi są wyraźniejsze. Kończyny krótkie, pomiędzy poduszeczkami stóp długie, ciemne włosy
chroniące przed gorącym piaskiem. Głowa bardziej płaska niż u kota domowego. Na bokach głowy bokobrody…Choć
nie jest zbyt dobrym skoczkiem ani wspinaczem, świetnie kopie w ziemi. Dzięki tej zdolności tworzy płytkie nory, w
których chłodzi się w niewyobrażalnie gorące dni. Może nawet spać na grzbiecie, poza norą, aby uwolnić jak
najwięcej ciepła ze swego organizmu oraz
nagrzanego legowiska. Nory może dzielić z
innymi osobnikami, ale jednocześnie
legowisko zajmować może tylko jeden kot.
Prowadzi zazwyczaj nocny tryb życia.
Wyjątkiem jest podgatunek pakistański,
który w okresie letnim staje się aktywny
nocą.
Źródło: internet, wyszukała: Lena H.
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COŚ DLA OTAKU
Cześć, w tym numerze przedstawimy sobie przeszłość złoczyńców i
spróbujemy zrozumieć ich decyzje oraz położenie. Lecz najpierw wrócę
jeszcze temat Izuku, chciałabym przypomnieć, iż to, co pisałam w
poprzednim numerze, to tylko alternatywny świat, a w prawdziwym
anime Izuku jest szczęśliwy, ma przyjaciół i szkoli się w szkole dla
bohaterów. Chyba możemy zaczynać... Rozpoczniemy od Togi Himiko.
Jak wiemy Toga ma złote oczy, pionowe źrenice, dwa niedbale związane
blond koki oraz cztery kły dłuższe i bardziej szpiczaste niż reszta zębów.
Jest główną antagonistką serii oraz znajduje się w lidze złoczyńców.
Toga jest bardzo wesołą dziewczyną. Uśmiecha się nawet, gdy jest w
trakcie morderstwa , co potwierdza jej sadystyczne skłonności. Opowiem
o jej przeszłości... Himiko Toga jest najstarszą córką rodziny Toga. Kiedy
była dzieckiem, wykazywała już dość niepokojące zainteresowanie
krwią; gdy przyprowadziła zakrwawionego ptaka do rodziców i radośnie
zapytała ich: „Czy to ładne?” wystraszyła i niepokoiła ich swoim zachowaniem. Zażądali od niej powstrzymania
swoich sadystycznych zachowań, poprosili, aby po prostu była „normalna”, co wzięła sobie do serca i zaczęła
tłumić w sobie swoje „nienaturalne” tendencje, z powodzeniem ukrywając tę stronę siebie. Gdy zaczęła
uczęszczać do gimnazjum, Himiko była znana koleżankom z klasy jako „wesoła i dobrze wychowana
dziewczyna", stała się normalną uczennicą z wieloma przyjaciółmi. Wszystko to się jednak zmieniło, kiedy po
raz pierwszy poczuła „miłość” dla jednego z kolegów z klasy, chłopca o imieniu Saito, którego później
zaatakowała za pomocą noża do pudełek, wbijającego ostrze w jego ramię, bardzo strasząc tym jej kolegów i
koleżanki z klasy oraz nauczycieli. Ze względu na to co zrobiła, musiała później uciekać zarówno przed policją,
jak i bohaterami, ale z powodzeniem ich unikała, później stając się główną podejrzaną w serii krwawych
morderstw, teraz łatwo zrozumieć to, że została złoczyńcą.
Bonus: Cytat: (Jako Camie Utsushimi do Izuku Midoriya'iego) "Wygląda na to, że oboje chcemy się czegoś o
sobie nawzajem nauczyć, huh? Więc... Twoja kolej. Dlaczego chcesz zostać bohaterem? Przez honor? Przez
wzgląd na kogoś innego? Chcę wiedzieć... o Tobie wszystko."
Dabi: Jak Dabi wygląda każdy wie, ale pokuszę się o drobny opis i krótką
charakterystykę. Zanim zacznę omawiać przeszłość... Dabi jest dość
wysokim, bladym, młodym mężczyzną o szczupłej, nieco chudej sylwetce,
opisanym jako dwudziestokilkuletni. Ma długie, białe włosy, pofarbowane
na czarno, sterczące w górę, wiszące nisko nad oczami, które są wąskie,
koloru turkusowego.
Jego najbardziej uderzającymi cechami są niewątpliwie plamy sękatej,
pomarszczonej, fioletowej skóry, które pokrywają większość jego dolnej
części twarzy i szyi, aż po obojczyk, poniżej oczu oraz na ramionach i
nogach. Wydaje się, że są one przyczepione do reszty jego ciała za pomocą
wielu prymitywnych zszywek chirurgicznych lub kolczyków, co
uniemożliwia stwierdzenie czy te blizny były przypadkowe, czy też powstały
z własnej woli. Sugeruje się, że te blizny powstały w wyniku nadużywania jego Daru, kiedy był dzieckiem.
Uwaga dla niektórych, to co zaraz napiszę wywoła zdziwienie, dla niektórych to coś oczywistego, a inni już od
dawna o tym wiedzieli. Mianowicie Dabi to Toya Todoroki, syn bohatera numer 1 i brat Shoto. Dlaczego Toya
jest złoczyńcą, co go do tego pchnęło? Każdy wie, jak wyglądało dzieciństwo Shoto, a jego wcale nie było lepsze, o
to wyjaśnienie. Prawdopodobnie od najmłodszych lat był szkolony przez swojego ojca, ponieważ
posiadał dar ognia, które było jeszcze potężniejsze od ognia jego ojca. Ponieważ jednak odziedziczył słabe ciało
po matce, Rei Todoroki, Enji uznał go za porażkę, podobnie jak to zrobił z młodszym rodzeństwem Toyi, Fuyumi
Todoroki i Natsuo Todoroki. Uznani za bezużytecznych, a zarazem ignorowani przez ojca, trójka rodzeństwa
trzymała się zawsze razem. Toya rozwinął coś, co wydawało się być doskonałymi relacjami z nimi, szczególnie ze
swoim bratem Natsuo, i zawsze grali razem. Byli jednak trzymani z dala od ich najmłodszego brata, Shoto
Todoroki. Postawa jego ojca, a następnie porzucenie go wywarło silny wpływ emocjonalny i psychiczny na Toyę
i wiele razy chodził ze łzami w oczach do swojego brata Natsuo, pytając, dlaczego w ogóle istniał. zniszczenia
kariery bohatera Enjiego, niszcząc jego życie. Teraz już wszystko wiecie, chyba więcej wyjaśnień nie trzeba.
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Kolejną a zarazem ostatnią postacią jest Tomura Shigaraki, ma on złowrogą i wypaczoną osobowość;
nie troszczy się o życie swoje lub kogokolwiek innego, i zrobi wszystko, aby osiągnąć swoje cele. Przechodząc do
jego przeszłości... Tomura urodził się pod imieniem „Tenko Shimura” jako syn Nao i Kotaro Shimury i miał
starszą siostrę o imieniu Hana Shimura. Kiedy Tenko był dzieckiem, fascynował się bohaterami, ale jego ojciec
nie tolerował jego czynów i często karał go za nie, umieszczając go na zewnątrz. Wydawało się, że Tenko nie
posiada daru, ale cierpiał z powodu nieznanych fizycznych zmian w swoim ciele. Jednak jego matka i
dziadkowie byli zawsze przy nim i pocieszali go, podobnie jak jego siostra, która pokazała mu zdjęcie ich ojca
i babci, która jak się dowiedzieli była bohaterem.

Niestety, ojciec Tenko odkrył to i ukarał swojego syna, jednocześnie skarcił bohaterów za ochronę innych i
porzucenie ich własnych rodzin. Cierpienie Tenko było obserwowane przez innych jego krewnych, których błagał
o pomoc, ale byli zbyt przerażeni by mu pomóc. Kiedy ściskał swojego psa, aktywował się jego dar Rozkład,
powodując, że pies rozpadł się w jego rękach. Później Hana wyszła na zewnątrz, aby przeprosić Tenko za to, że
nie stanęła w jego obronie, ale ucieka ze strachu po tym, jak zobaczyła martwego psa obok niego. Kiedy Tenko
próbował ją chwycić, przez przypadek użył na niej swojego daru. Po utracie rodziny Tenko został pozostawiony
samemu sobie na ulicach. Przechodzący nigdy nie oferowali mu pomocy, ponieważ zakładali, że zajmie się nim
jakiś bohater. Nie pomagało również to, że byli zaniepokojeni wyglądem i udawali, że go nie zauważają. Tenko
zaczął myśleć, że to kara za jego czyny, gdy wspomnienia powoli znikały w zakamarkach jego umysłu. W końcu
uratował go człowiek o imieniu All For One, obwiniając społeczeństwo za to, że nie został uratowany wcześniej.
All For One wykorzystał ten incydent jako sposób na stymulowanie nowo odkrytej niechęci Tenko do bohaterów i
zaczął wychowywać go na swojego przybranego syna. Tenko otrzymał własny pokój od All For One'a. All For
One później nadał mu imię Tomura Shigaraki i zaczął wychowywać go na członka Ligi Złoczyńców i jej
przywódcę.
Nie muszę chyba więcej mówić, byście zrozumieli obecne zachowanie i położenie tych złoczyńców, każdy z
członków Ligii ( a nawet z poza) posiada złą przeszłość i motyw. W następnym rozdziale powiem trochę o
członkach klasy 1A.
Do przeczytania!
Zródło: Między innymi strona:

https://myheroacademia.fandom.com/pl/wiki/

(polecam zajrzeć, by dowiedzieć się więcej.)
Maja K.
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ŹRÓDŁA ZASILANIA
Istnieje wiele sposobów na zasilanie obwodu. Źródła zasilania różnią się siłą sygnału i
sposobem współdziałania z innymi podzespołami czerwonego kamienia. Przyjrzyj się
dostępnym możliwością, aby wybrać najlepszy wariant.

AKTYWOWANIE RĘCZNE
Najprostszymi źródłami zasilania w Minecrafcie są przyciski i dźwignie, które łatwo można
stworzyć z drewna lub kamienia. Wymagają one ręczne obsługi ze strony gracza i choć są
proste, nadają się do różnych konstrukcji.
Oto najprostszy przykład używać przycisku: mieszczony obok żelaznych drzwi, po wciśnięciu
prześle sygnał przez lity blok, na którym został umieszczony, otwierając na krótko drzwi.

PRZYCISK
Do stworzenia przycisku wystarczą kamienny blok lub deski. Wciśnięty, wysyła przez chwilę
czerwony sygnał o maksymalnej sile. Można go umieścić na boku litego boku, na jego
szczycie lub boku.

DŹWIGNIA
Wykonasz ją z patyka i bloku bruku.
Dźwignia
daje czerwony
sygnał
o
maksymalnej sile. Jednak można przełączyć,
co oznacza, że każda zmiana połączenia
wyłącza i wyłącza sygnał.
W tym przykładzie przesunięcie dźwigni
otwiera klapę na sąsiednim bloku. Pozostanie
ona otwarta, dopóki dźwignia nie wróci do
poprzedniego położenia.
Hania Z.
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PIŁKARZE
Kylian Mbappé Lottin – Francuski piłkarz kameruńskoalgierskiego pochodzenia, występujący na pozycji napastnika we
francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz w reprezentacji
Francji. Złoty medalista Mistrzostw Świata 2018 i Mistrzostw
Europy U-19 2016. Urodził się 20 grudnia 1998 roku w Paryżu. Ma
1,78 cm wzrostu i waży 73 kg. Obecnie zarabia 18 milionów Euro.
Jego rodzice nazywają się: Fayza Lamari i Wilfried Mbappé. Kylian
ma 2 rodzeństwa: Ethana Mbappé i Jirès Kembo Ekoko.

Lionel Andrés Messi Cuccittini– Argentyński piłkarz występujący na pozycji
napastnika lub ofensywnego pomocnika we francuskim klubie Paris SaintGermain oraz reprezentacji Argentyny, której jest kapitanem. Zawodnik z
największą liczbą strzelonych goli i występów w historii FC Barcelony i
reprezentacji Argentyny, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2008 roku,
dziesięciokrotny Mistrz Hiszpanii i czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z FC
Barceloną, sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki. Powszechnie uznawany za
najlepszego piłkarza w historii. Urodził się 24 czerwca 1987 roku w Rosario.
Ma 1,69 cm wzrostu i waży 67 kg. Jego ojciec nazywa się: Jorge Horacio Messi,
a mama Celia Maria Messi. Piłkarz zarabia 41 milionów dolarów rocznie.

Neymar da Silva Santos Júnior - Brazylijski piłkarz występujący na pozycji
napastnika we francuskim klubie Paris Saint - Germain oraz w reprezentacji
Brazylii. Najdroższy piłkarz w historii futbolu. Urodził się 5 lutego 1992 roku.
Ma 1,75 cm wzrostu i waży 68 kg. Zarabia 36,8 miliona Euro. Ma syna
Daviego Lucca da Silva Santosa.

STATYSTYKI KLUBU PARIS SAINT-GERMAIN
Obecnie klub Paris Saint-Germain zajmuje pierwsze miejsce w tabeli w
Francuskiej Ligi 1. Piłkarze rozegrali pięć meczy, w których trzy razy wygrali, jeden
raz zremisowali i jeden raz przegrali. W Lidze Mistrzów klub Paris Saint-Germain
ma drugie miejsce w grupie A, w której razem z nim są cztery kluby, a dokładnie
pierwsze miejsce zajmuje Manchester City F.C. PSG zajmuje miejsce drugie, trzecie
zajmuje Club Brugge, a natomiast czwarte RB Leipzig. Obecnie trenuje ich Mauricio
Pochettino (zdjęcie obok). Klub został założony w 1970 roku. Rozgrywają mecze na
stadionie Parc des Princes. Nie wiem dlaczego większość osób twierdzi, że Kylian
Mbappé nie zasłużył na okładkę Fify 21 i Fify 22. Według mnie bardzo ładna jest
okładka Fify 22, ponieważ sam ją mam.

Przygotował: Bartek W.
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ŚWIAT RYBEK
Cześć, w tym artykule będą opisane pokarmy oraz ryby, które nie mogą być razem.
POKARMY dla ryb można kupić w zoologicznym lub przez internet, są w formie płatków, garnulków, pastylek.
Można kupić pokarm dla określonej grupy ryb. Oto przykłady:

JAKICH RYB NIE POWINNO SIĘ ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ?
-nie powinno się łączyć ryb słodkowodnych i słonowodnych razem,
-nie powinno też łączyć się ryb, które żyją w naturze na innym kontynencie,
-unikać łączenia ryb ciepłowodnych i zimnowodnych,
-należy unikać łączenia ryb ruchliwych i spokojnych,
-nie łączyć ofiar z drapieżnikami.
RYBKI DRAPIEŻNE:
-wachlarek czarnopłetwy, węgorz elektryczny, kąsacz dwuplamy, pirania, pielęgnica managuańska, kolcobrzuch nilowy,
pseudotropheus, niszczuka plamista, cierniczek, skalar, pyszczak, wężogłów chiński, toxotes chatareus, bojownik wspaniały

Cześć, w tym artykule będą wypisane zimowe rośliny i kwiaty. Przedstawiam Wam rośliny, które nadają się na zimę:
-ciemiernik, wrzosiec, zimokwiat wczesny, oczar pośredni, jaśmin , kalina wonna, oczar, przebiśnieg, leszczyna, dereń
jadalny, wawrzynek , wierzbaiwa

Wykonała Katarzyna D.
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Ciekawostki o Harrym Potterze
1. Hermiona Granger jest rok starsza od
Harrego i Rona, a wszystko z tego powodu, że
ma urodziny po 1 września.
2. George po śmierci Freda nie mógł wyczarować
patronusa.
3. Ron Weasley miał zginąć. Miało to nastąpić w
6 część owej serii.
4. Podczas sceny, gdy Syriusz Black umiera,
Daniel (czyli Harry) miał krzyknąć. Scena ta
była powtarza wiele razy. Gdy nareszcie się
udało, Daniel krzyknął BARDZO mocno i
wiele osób na planie przestraszyło się. Zrobił
to tak mocno i emocjonalnie, że dźwięk w tej
scenie został usunięty. Można znaleźć tą
scenę z dźwiękiem na Youtobe.
5. J.K Rowling inspirowała się sobą z młodości pisząc o Hermionie.
6. Jeśli wpiszesz w Google ,,Różowa ropucha” wyskoczy ci Landryna, znaczy Dolores
Umridge.
7. Gdy w trzeciej części Hermiona uderzyła Dracona Malfoya, zrobiła to naprawdę. Nikt
jej nie poinformował, że ma to zrobić ,,na niby”.
8. Pewna dziennikarka zapytała autorkę książki, czy Gilderoy Lockhart odzyskał
pamięć. Rowling odpowiedziała, że nie i jest o wiele lepszym i szczęśliwszym
człowiekiem.
9. Zaklęcie patronusa po łacinie oznacza ,,czekam na opiekuna”.
10. Hermiona po bitwie o Hogwart wróciła kontynuować naukę, za to Ron i Harry poszli
na kurs aurorski.
11. Tego samego dnia co Harry (31.07) urodziła się też J.K Rowling.
12. O Harrym Potterze powstało 7 tomów. Liczba lat w Hogwarcie to 7. W drużynie
Quidditcha musi być 7 osób. Numer Harrego na szacie od Quidditch to UWAGA!
TEGO SIĘ NIE SPODZIEWACIE: 7.
13. Czy wiedzieliście, że Arthur Bowen grał najpierw w pierwszej część rocznego
Harrego, a później syna Harrego?
14. J.K Rowling bardzo chciała dać do serii młodszą siostrę Hermiony. Niestety, zbyt
długo zastanawiała się nad tym i gdy była już zdecydowana, było za późno.
15. Na stacji King Cross oprócz peronu 9 i 3\4 jest jeszcze 7 i 1\2. Odjeżdża z niego
czarodziejski odpowiednik Orient Expressu.
Przygotowała: Ada O.
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Listopad to dłuuuugi i często pozbawiony słońca miesiąc. Nie oznacza to jednak, że
mamy się nudzić! Poniżej prezentujemy prace ósmoklasistów, związane z lekturą. Tak dla
przypomnienia pozostałym uczniom, przygotowującym się do egzaminów… symbole ukryte w
„Balladynie”. Klasa 8f projektowała afisze teatralne. Oceńcie sami…
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Cześć!
Witam Was w następnym wydaniu gazetki szkolnej. Tak jak w poprzedniej części,
będę chciała podsunąć Wam pewną książkę, która, mam nadzieję, że przypadnie komuś do
gustu. Jest nią powieść o tytule ,,Hotel Winterhouse”. Ma ona trzy części, ale ja
chciałabym powiedzieć Wam o pierwszej z nich.
Opowiada ona o jedenastoletniej dziewczynce Elizabeth Somers, wielbicielce książek i
łamigłówek. Po śmierci rodziców mieszka ona ze swoim niezbyt przyjemnym wujem i ciotką.
Pewnego dnia, niedługo przed gwiazdką, wujostwo niespodziewanie postanowiło wysłać ją
samą do niezwykłego hotelu Winterhouse. Zaprzyjaźnia się tam z jego osobliwym
właścicielem, a uwagę dziewczynki przykuwa pewna wyjątkowa książka, z którą wiąże się
wiele sekretów dotyczących Winterhouse, ale także samej Elizabeth. Dodatkowo w hotelu
zatrzymała się bardzo podejrzana para, o co najmniej niecnych zamiarach. Razem ze swoim
nowo poznanym przyjacielem jest zmuszona do rozwiązania wszelkich tajemnic
Winterhouse, jednocześnie korzystając z przyjemności, których nie może doświadczyć na co
dzień, mieszkając razem z ciotką i wujem. Czy uda jej się dojść do prawdy, zanim będzie za
późno?
Tego już każdy z Was może się dowiedzieć czytając tą książkę. Ja przeczytałam
wszystkie trzy części i każda z nich bardzo mi się podobała.
Polecała: Hania M.

TRÓJKOWA GAZETKA

STR. 29

SMACZNIE I ŚWIĄTECZNIE

NR 1 I / 2 0 2 1

Przepis na waniliowe ciasteczka z Rudolfem
Składniki na około 40 ciastek:
 180 g masła, zimnego
 200 g cukru pudru
 350 g mąki pszennej
 1 duże jajko
 1 żółtko
 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii lub nasionka z 1 laski wanilii
szczypta soli
Wszystkie składniki wrzucić do miksera i zmiksować, aż ciasto będzie
tworzyło gładką kulę. Można również wszystkie składniki umieścić w
misie, posiekać szybko nożem, krótko wyrobić, do połączenia. Ciasto owinąć folią spożywczą i schłodzić
w lodówce przez 30 minut. Po schłodzeniu, odrywać kawałki ciasta i wałkować na grubość około 3 mm,
podsypując delikatnie mąką. Wykrawać okrągłe kształty. Układać na papierze do pieczenia, zachowując
nieduże odstępy.
Piec w temperaturze 180ºC przez około 12 minut, do lekkiego zezłocenia.
Dekorowanie:
 50 g mlecznej lub gorzkiej czekolady roztopionej w kąpieli wodnej
 czerwone czerwone groszki na przykład M&M
Na ostudzone ciasteczka przy pomocy lukru lub czekolady przyklejać noski, dekorować
czekoladą wyciskaną z tutki papierowej, foliowego worka do dekoracji lub specjalnych
pisaków do czekolady.
(Ciasto można przygotować kilka dni wcześniej i przechowywać w lodówce. )

Smacznego!
Lena Hurlak

Źródło informacji: WWW.mojewypieki.pl
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MUZYKA ROCKOWA
Chociaż niektórzy poczatków muzyki rockowej szukaj już w
pierwszej połowie II wieku w Stanach Zjednoczonych, to bardziej znane
skojarzenie z tym gatunkiem muzyki wywołują nazwy zespołów grających
w latach 80. Czym charakteryzuje się muzyka rockowa? Spójrzmy na
twórczość zagranicznych i polskich zespołów rockowych.
Rock to gatunek muzyki, który daje wykonawcom wielkie możliwości
wyrażania siebie. Jest to pojęcie na tyle duże, że mieszcza się w nim tak
różne utwory, jak "Bohemian Rhapsody" grupy Queen, z zadziwiajcą
operetkową "dygresją" oraz kultowy utwór "Final Countdown" grupy
Europe, śpiewany na całym świecie w 1986 roku. Jednak jest kilka cech,
które łączą artystów tworzących muzykę rockowa.
JAK ROZPOZNAĆ MUZYKĘ ROCKOWA?
Jak wiele innych gatunków muzycznych, tak i muzyka rockowa
ma wiele odmian, które brzmieniowo odbiegają od nurtu określanego rockiem. Dla większości odbiorców pod
pojęciem dobra muzyka rockowa może kryć się inny zestaw utworów lub wykonawców, w tym także tkwi siła
rocka, który choć liczy sobie kilkadziesiąt lat, stale może być kreowany - i odkrywany -na nowo, co wcale nie musi
być zasada w innych gatunkach muzyki "uwięzionych" w określonych ramach. Na podstawowe instrumentarium
składają się: gitara elektryczna, perkusja, gitara basowa i czasami instrumenty klawiszowe. Zestaw ten nie jest
zamknięty, a dodawanie innych instrumentów zapisuje się do koncepcji muzyki rockowej, która powinna pozwalać
na twórczość. W każdym zespole rockowym wszystkie instrumenty są ważne oraz kluczowe dla całości. Perkusista
z basistą tworzą tzw. sekcję rytmiczną – to od jej pracy w dużym stopniu zależy czy i na ile muzyka będzie miała
silny, pulsujący rytm. Równie ważna jest rola i brzmienie gitar, które dzieli się na gitarę solową oraz rytmiczną.
Instrumentarium wielu zespołów uzupełniają też instrumenty klawiszowe, które pełnią funkcję akompaniującą lub
używane są do partii solowych. Większość utworów rockowych granych jest w parzystym metrum i ma równy,
jednostajny rytm. I choć kompozycyjnie są najczęściej mniej skomplikowane od innych gatunków muzycznych jak
np. jazz czy muzyka klasyczna, to w tej prostocie i w energii tkwi najczęściej siła muzyki rockowej.
MUZYKA ROCKOWA LAT 80
Korzeni muzyki rockowej, jaką znamy dziś, szukać należy w późnych latach 60. To okres początków
brytyjskiej muzyki rockowej . To w tym czasie powstała m.in. grupa Led Zeppelin, której muzyka inspirowała kolejne
zespoły rockowe. Do historii gatunku przeszło wiele jej utworów, w tym „Stairway to heaven” czy „Whole Lotta
Love”. Również wtedy powstała grupa Deep Purple, której utwór „Smoke on the water” również stał się jedną z
najważniejszych kompozycji muzyki rockowej. Nie sposób pominąć formacji Black Sabath z charyzmatycznym
wokalistą Ozzym Osbournem, grającej nieco ostrzej – jak w utworze „Paranoid” . Zespołowi temu przypisuje się też
kluczowy udział w powstaniu heavy metalu. W tym czasie rock zajmował najwyższe miejsca list przebojów, głównie
w radiach z muzyką rockową. Doskonałym przykładem udanego radiowego debiutu jest wspomniany utwór
„Bohemian Rhapsody” grupy Queen z 1975 roku, okrzyknięty w wielu zestawieniach przebojem rockowym wszech
czasów. Tak na marginesie, kolejnym punktem zwrotnym w karierze tego rockowego zespołu był występ na
koncercie Live Aid (1985) – uważany do dziś za najlepszy występ rockowy wszech czasów . W tej samej dekadzie
działalność rozpoczęła telewizja MTV – czyli Music Television, debiutująca 1981 roku w Stanach Zjednoczonych i
promująca wielu rockowych artystów. Warto wspomnieć także udany debiut stacji w Europie (rok 1987). Jako
pierwszy wideoklip wyemitowała ona utwór rockowy „Money for Nothing” grupy Dire Straits. Stał się on „z marszu”
wielkim, światowym hitem. Co ciekawe był to też jeden z pierwszych teledysków, w którym użyto komputerowych
animacji.
(Źródło internetowe)
Nadia G
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KRZYŻÓWKA

1.Co wiesza się na choince?

2.Nim dzielimy się na święta.

3.Zupa na święta (nie barszcz).

4.Pomocniki Mikołaja.

5.Co ozdabiamy na święta lukrem?
7.Ryba przygotowana na święta.
9. ………… snowboardowa.
11.Dostajemy je pod choinkę.
13.Dajemy ją na górę choinki.

6.Ma nos z marchewki.
8.Drzewo świąteczne.
10.Przeważnie daje się je do barszczu.
12.Zjeżdżamy z nich z górki.
14.Mieszka w igloo.

Krzyżówkę przygotowała i opracowała: Zuzanna M.
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