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Kochani Nauczyciele! 

Zaczniemy zwyczajnie – że z Wami w szkole zawsze jest fajnie. 

I w deszczu i w słotę, w smutku i w radości 

wspieracie i uczycie życia w radości. 

Dzisiaj za wszystko chcemy podziękować 

i skromne pudełeczko cukierków podarować. 

Bardzo dziękujemy za wszelkie rady, instrukcje,  

niekiedy słowa krytyki, pochwały,  

ogrom cierpliwości, wyrozumiałości.  

Dzięki Wam możemy być dumni z własnych osiągnięć! 

 

 

 

 Życzy: Redakcja Trójkowej Gazetki oraz Samorząd Uczniowski 

W numerze: 

- Z życia szkoły - str. 2 

- Dzień Edukacji Narodowej - str. 8 

- Rajd - str. 9 

- Spotkanie Młodzieżowego Zespołu - str. 10 

- Ciekawostki ze świata - str. 11 

- Mól książkowy poleca - str.11 

- Nowinki technologiczne - str. 12-13 

- Ciekawostki z biblioteki  - str. 14 

- Ciekawostki ze świata zwierząt - str. 15 

- Ciekawostki o kotach - str. 16 

- Kącik przyrodniczy - str. 17 

- Męski świat - str. 18 

- Coś o otaku- str. 19 

- Angielska stronka- str. 20 

- Zwierzęta dla każdego- str. 21 

- Zmory dawnych Słowian - str. 22 

- W świecie piłki- str. 23 

- Gry, muzyka - str. 24 

- Humor- str. 25 

- Na polskim bez nudy - str. 26 i 27 

- Wywiad miesiąca- str. 28 

- Przemoc- str. 29 

- Powiatowy Konkurs Matematyczny - str. 30 

- Smacznie i strasznie - str. 31 

- Świat poezji - str. 32 

- Świat rybek i kwiatów –str.33 

- Niezbędnik turysty –str.34 

- Sonda miesiąca–str.34 

- Krzyżówka - str. 35 

Zapraszamy do lektury :-) 



NAGRODY!!! 

30 sierpnia 2021r. w sali widowiskowej 

Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się  

uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w 

nauce, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach w 

roku szkolnym 2020/2021.  

Z naszej szkoły wyróżnionych zostało aż 15 osób: 

Zofia Wojnarowicz, Julia Górska, 

Magdalena Walkowiak,  Wiktoria Góra, Maciej 

Małkiewicz, Nadia Kadzewicz, Tomasz Pluta, 

Mikołaj Zdybel,  Amelia Niklas, Oliwia 

Piwowarska, Alicja Pluta, Wiktoria Olszewska, 

Paulina Jakubaszek, Anna Listkiewicz, Antonina 

Chojnacka. 

Z całego serca gratulujemy! 

 

No i zaczęła się nauka… 

Na zajęciach chemii uczniowie nie tylko uczą się chemii, badając 

właściwości substancji, ale również się integrują. 

Na zdjęciu obok zaciekawiona klasa 7b. 

 

 

 

We wtorek, 14. września, uczniowie klasy 2 b i 

2 c udali się do Biblioteki Miejskiej na 

spotkanie autorskie z panem Romanem 

Pankiewiczem, podróżnikiem i autorem 

książek dla dzieci i dorosłych. Autor 

przedstawił małym czytelnikom swój cykl 

książek „5 ważnych zawodów”: 

BIBLIOTEKARZ, NAUCZYCIEL, STRAŻAK, 

POLICJANT, ŻOŁNIERZ. Ku uciesze dzieci, 

pan Roman  nie tylko opowiadał o ich 

zawartości, ale również pokazywał 

przygotowany do każdej profesji oryginalny 

strój i przytaczał ciekawe anegdoty. Na koniec 

spotkania dzieci mogły zdobyć w zakupionych 

książeczkach autograf autora. 
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NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY!  

W piątek, 17 września 2021 r.,  nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. Hasło 

tegorocznej akcji brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. 

Tym razem uczestnicy udali się w kierunku bogatyńskiego Zalewu. Wśród zebranych śmieci znalazły się m.in. 

szklane i plastikowe butelki po napojach oraz opakowania z tworzyw sztucznych. 

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w sprzątaniu naszej pięknej planety, a 

GPO za odbiór zebranych odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 września to Światowy Dzień Turystyki. Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu – takie hasło 

towarzyszy w 2021 r. obchodom Światowego Dnia Turystyki, ustanowionego w 1979 r. przez Światową Organizację 

Turystyki. (UNWTO). W myśl słów ZurabaPololikashvili, sekretarza generalnego UNWTO: „Ludzka chęć 

podróżowania i odkrywania jest uniwersalna, dlatego turystyka musi być otwarta dla wszystkich. Zatem my wszyscy 

włączamy się do aktywności w turystyce, jesteśmy w niej obecni”. 

Jak przystało na prawdziwych turystów, świętujemy ten dzień na izerskich szlakach.  Pozdrawiamy wszystkich 

miłośników turystyki!  
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WARSZTATY GEOLOGICZNE 

W piątek, 24 września, klasa 4c brała udział  

w warsztatach geologicznych.  Dzieci pod fachowym 

okiem pani geolog szukały ametystów i pirytów, 

sprawdzały właściwości magnetyczne kryształów 

magnetytu. Wycieczkę zakończyły w Chacie Izerskiej  

w Szklarskiej Porębie, gdzie czekały upieczone 

kiełbaski. Do Bogatyni wróciły ze znalezionymi 

minerałami.  

 

 

 

 

DWUDNIOWA WYCIECZKA W GÓRY 

W dniach 27 – 28 września, uczniowie z klas 7e, 8a i 8f, uczestniczyli  

w dwudniowej wycieczce. Pogoda do wędrówek była wyśmienita. 

Pierwszego dnia, z Rozdroża Izerskiego, udali się w kierunku kopalni 

kwarcu „Stanisław”, następnie dotarli do Wysokiego Kamienia i zeszli 

przez Zakręt Śmierci do Szklarskiej Poręby Dolnej, gdzie w Chacie 

Izerskiej czekała na nich obiadokolacja i nocleg. W nocy pod pensjonat 

podchodziły jelenie i słychać było odgłosy rykowiska. Podobno przez  

to właśnie niektórzy nie spali całą noc... 

Drugiego dnia, po śniadaniu, uczestnicy wyruszyli niebieskim szlakiem 

do centrum Szklarskiej Poręby, robiąc dłuższe przystanki przy skałce 

„Chybotek” i punkcie widokowym „Złoty Widok”. Z uczniami po szlakach 

wędrowały panie: Henryka Iwanicka, Agnieszka Majdanik, Teresa 

Czerniawska i Aneta Strojanowska. 

 

 

30 września – Dzień Chłopaka 

Jak wiemy, każda klasa świętowała ten dzień na swój sposób. Wiemy, że były prezenty dla chłopców, pizza, 

wycieczki i ogniska. Kochani chłopcy z SP 3 życzymy Wam spełnienia marzeń, wielu sprawdzonych w bojach 

przyjaciół i wspaniałych koleżanek…. 

WYCIECZKA DO SIEDLĘCINA  

4 października klasy: 6a, 6b oraz 7b wraz  

z wychowawczyniami pojechały na wspaniałą wycieczkę 

do Siedlęcina. Zwiedzaliśmy tam wieżę książęcą, która 

ma 700 lat!  Jej właścicielem był Henryk I Jaworski. 

Wieża była niezwykła, a jej ściany ozdabiały malowidła 

z dawnych czasów, przedstawiające m.in. legendę  

o rycerzu Lancelocie i królowej Ginewrze. 

Potem pojechaliśmy na farmę, na której odbyły się 

warsztaty... robiliśmy własnoręcznie breloczki z wełny, 

oglądaliśmy i karmiliśmy różne zwierzęta: kozy, 

daniele, owce i kury. Dzień był baaaaardzo udany! 
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1 października 2021 - PASOWANIE NA UCZNIA W SP NR 3  

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała 

bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. 61 pierwszoklasistów z trzech klas pierwszych, ubranych w stroje 

galowe, niecierpliwie oczekiwało na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Najpierw jednak 

uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Pochwalili się swoimi talentami: 

recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wykazali się wiedzą, jaką zdobyli już w szkole. 

Po programie artystycznym przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. 

Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Po ślubowaniu pani 

dyrektor Beata Wiśniewska dokonała aktu pasowania. 

Na zakończenie uroczystości życzenia i prezenty przekazali przybyli goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 

pan Wojciech Dobrołowicz, pan Marek Jasiński – wiceprzewodniczący Rady Rodziców oraz pan Józef Banasiewicz- 

przewodniczący Rady Osiedlowej nr 2.To był wyjątkowy dzień… 

 

 

Igor triumfuje! 

Aż 185 uczniów naszej szkoły oddało swój głos na Igora Zasadzińskiego z klasy 7c w piątkowych wyborach 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 

Ponad połowa - 52 procent - biorących udział w wyborach zaufała Igorowi i zdecydowała, że to On będzie 

kierował samorządem uczniowskim w roku szkolnym 2021/2022. 

Frekwencja wyborcza była bardzo wysoka -  zagłosowało 87,8 procent uprawnionych do głosowania. Oddano 

359 głosów, w tym tylko 3 nieważne. 

Oto oficjalne wyniki wyborów – kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 

1. Igor Zasadziński – 185 

2. Jowita Mikołajów – 121 

3. Zofia Wojnarowicz – 43 

4. Aleksandra Kalinowska – 7 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała Komisja Wyborcza w składzie: Nikola 

Dziurska –Singh, Katarzyna Janowska, Nadia Kadzewicz, Hanna Mandyk, Alicja Prędota i Kinga Tulisz. 

Wybory przebiegły w miłej i spokojnej atmosferze.  
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XXIII ZŁAZ CZWARTOKLASISTÓW  

30 września 2021 r. odbył się XXIII Złaz Czwartoklasistów „Opolno - Zdrój 2021", w którym uczestniczyło  

9 drużyn reprezentujących klasy czwarte ze szkół podstawowych naszej gminy. Start Złazu znajdował się na terenie 

miasteczka ruchu drogowego naszej szkoły, a uroczystego rozpoczęcia imprezy dokonała pani dyrektor Beata 

Wiśniewska. 

„Trójkę” reprezentowały dwie klasy wraz z opiekunami: 

kl. IV”b” – wychowawca p. Ewelina Kuczko 

kl. IV”c” – wychowawca p. Sylwia Pająk 

Rajd połączono z współzawodnictwem rajdowym, czyli konkursami na starcie i na trasie złazu. Na początku, 

wytypowane przez opiekunów trzyosobowe drużyny, zmierzyły się z testami wiedzy w następujących konkurencjach: 

1. Konkurs wiedzy krajoznawczej z elementami wiedzy historycznej „Bogatynia i okolice” 

2. Konkurs przyrodniczy 

Przy sprawdzaniu testów pomagała młodzież z naszej szkoły: Hanna Kubiś, Julia Kameduła, Amelia Sala i Martyna 

Fuławka. Następnie klasy wyruszyły do Markocic, dalej do Jasnej Góry (Geopark) i dotarły do mety rajdu, która 

znajdowała się w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. Po drodze w lesie rozegrana została kolejna konkurencja, 

czyli turystyczny marsz na orientację, w której startowała cała drużyna wraz z opiekunem. Łącznie zawodnicy 

pokonali ok. 10 km.Powyższe konkurencje były punktowane do klasyfikacji generalnej. Na uroczystym zakończeniu 

wszyscy uczestnicy za poszczególne konkursy otrzymali dyplomy oraz nagrody. W tegorocznej edycji Złazu 

Czwartoklasistów I miejsce w klasyfikacji generalnej   zdobyła drużyna z klasy IVc, natomiast klasa IVb 

uplasowała się na miejscu VI. Brawo dla uczestników! 

Konkurs krajoznawczy „Bogatynia i okolice” wygrała  drużyna z kl. IV”c” w składzie: Antonina Janik, Klara 

Nowak, Małgorzata Warisela.  

W konkursie przyrodniczym nasi uczniowie również świetnie się spisali, uzyskując następujące lokaty: 

 II miejsce – kl. IVb: Maja Abramczyk, Michał Kołodziej, Wojciech Wujkiewicz 

III miejsce – kl. IVc: Gabriela Balcer, Nadia Glas, Wiktoria Szumiło 

Warto wspomnieć, że Złaz jest imprezą turystyki kwalifikowanej, organizowaną od ponad 20 lat przez 

Międzyszkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "Tramp" Bogatynia. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród 

szkół – startują w niej niemal wszystkie szkoły i wszystkie klasy czwarte z naszej gminy.  
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Dnia 16 października 2021 r. nasi uczniowie wzięli udział w Epilogu Pieszej Pielgrzymki z Legnicy  

do Legnickiego Pola. Pielgrzymi, ze swoim intencjami, przybyli do Bazyliki Kolegiackiej św. Jadwigi  

w Legnickim Polu, gdzie uczestniczyli we mszy świętej. 

Organizatorzy wyjazdu dziękują za wspólną modlitwę, śpiew i dobrą zabawę. 

 

 

 

20 października 2021 roku, w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną - 

”Gamingowa Bogatynia”, odbył się quiz dla uczniów klas 7 i 8. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące 

filmów, będących adaptacjami książek. Zgadywankę przeprowadzono za pomocą platformy do tworzenia 

quizów - Kahoot. W konkursie wzięło udział 28 chętnych uczniów, z których wyłoniono 5 zwycięzców: Maja 

Krukowska, Jakub Dragan, Maksymilian Biliński, Szymon Cieśliński, Wiktor Jabłonowski. 

Gratulujemy! Kolejny etap odbędzie się w listopadzie i przyjmie formę Escape Roomu. 
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 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, czyli tak zwany Dzień Nauczyciela. Jest to 

polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku – właśnie wtedy 

powstała ustawa: Karta praw i obowiązków nauczyciela. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 Ten dzień zazwyczaj jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, podczas którego organizowane są różnego 

rodzaju apele, przedstawienia i zabawy z nauczycielami. 14-ego października również wręczane są zasłużonym 

nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra 

Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które są rozdawane przez  kuratorów oświaty, 

władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć naszym ukochanym Nauczycielom życzenia: 

 

Z okazji tego ważnego święta, 

Chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, 

Aby nigdy nie zabrakło waszej motywacji do pracy, zdrowia i cierpliwości. 

Niech każdy dzień będzie tym szczęśliwym, 

By w życiu niczego nie zabrakło i czasu na wszystko starczyło. 

Aby wasza praca się w sukcesy obrodziła oraz nie schodził wasz uśmiech z twarzy. 

Wszystkiego najlepszego dla najlepszych nauczycieli na świecie, 

 

Życzą uczniowie ,,Bogatyńskiej Trójki” 
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Jak co roku nasza klasa – obecnie 7b – udała się na Rajd Turystyczny „Śladami Przeszłości”, zorganizowany 

był przez Sekcję Turystyki Rekreacyjnej BOG-TUR  oraz Koło Krajoznawczo- Turystyczne TRAMP 

BOGATYNIA. My ten rajd po prostu uwielbiamy i chodzimy dla „fanu”… Ważna też dla nas jest idea 

oczyszczania terenu gminy. W tym roku wybraliśmy trasę dłuższą – 18 km. Co to dla nas, przecież w 

poprzednich latach chodziliśmy na dłuższe, miały ponad 20 km! 

Oto my na starcie… 

 

Nazwaliśmy się Wesołe Smerfy, odpowiednio ubraliśmy się (m. in. w cudne aureole), wymyśliliśmy 

hasło: „Smerfy dają radę: raz, dwa, trzy! Kto dziś nie da rady? Jak nie MY!” i wyruszyliśmy… 

Do Markocic szło nam gładko, ale szybko okazało się, że czeka nas wspinaczka na Graniczny Wierch. 

Po drodze wciąż zbieraliśmy śmieci w kolorowe worki (jako jedni z nielicznych…) i wdrapywaliśmy się z nimi, 

często odnosząc krwawe rany. Na szczęście mieliśmy fachową pomoc – Julkę! 

W drodze na szczyt trochę nas pomoczyło i postraszyło… nie daliśmy się, w końcu szły z nami 2 nasze 

dzielne mamy i nasza wychowawczyni – pani Iwona Dąbrowska, więc czuliśmy się bezpiecznie. Robiliśmy 

krótkie odpoczynki i zachwycaliśmy się krajobrazami. 

 

Pomimo ciężkiej i długiej trasy (ponad 20 km) dotarliśmy na metę! Niestety, tu czekała nas mała 

przykrość: konkursy historyczny i krajoznawczy już się odbyły… No cóż, tak w życiu bywa. Za rok nie damy się 

i przypędzimy na metę szybciutko, aby je wygrać! To był wspaniały dzień i humory nie opuściły nas do końca!  

Klasa 7b 
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Historia zaginionej drużyny… 



Wywiad z Panią Beatą– naszą pielęgniarką. 

Ostatnio przeprowadziliśmy wywiad z nową panią pielęgniarką, oto jego 

szczegóły: 

1.Dzień dobry, witamy Panią w naszej szkole, proszę nam powiedzieć o sobie i 

gdzie pani wcześniej pracowała? 

-Dzień dobry, wcześniej pracowałam również w szkole, tylko innej, miałam pod opieką 4 

szkoły. W tym roku sytuacja uległa zmianie, mam pod opieką  waszą szkołę i jeszcze jedną 

szkołę - nr 1 w Bogatyni, także moja opieka nad uczniami skupia się nad 2 szkołami. 

Wcześniej pracowałam w szpitalu na oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym, tam byli 

wyłącznie dorośli pacjenci, po czym niestety skończyła się moja praca. Będąc pielęgniarką 

bezrobotną spróbowałam postarać się o pracę w Bogatyni. Otrzymałam informację, że jest 

potrzebna pielęgniarka szkolna, więc podjęłam taki kurs kwalifikacyjny, który umożliwił mi 

pracę w szkole i dostałam się do pracy w Bogatyni jako pielęgniarka szkolna. 

2. Jak się Pani pracuje w naszej szkole? 

-Pracy jest dużo, jest absorbująca. Ciężko jest - szczerze mówiąc - w waszej szkole znaleźć 

odrobinę czasu takiego luźnego, ponieważ wcześniej mieliście pielęgniarkę przez cały 

tydzień.Ja jestem tylko i wyłącznie 3 dni, więc jakby moja praca skupia się głównie na 

zrobieniu tego, co najważniejsze. Już nie mamy czasu na takie spotkania poza gabinetem, 

dlatego że praca pielęgniarek szkolnych została skupiona  

na prowadzeniu badań przesiewowych, udzielaniu pierwszej 

pomocy, no i na takich profilaktycznych działaniach z mojej 

strony. 

3. Co Pani sadzi o szczepieniach dzieci i czy w naszej 

szkole jest dużo zaszczepionych uczniów? 

-Informacji odnośnie tego, kto został zaszczepiony,  

nie posiadam, takie informacje mają tylko i wyłącznie punkty 

szczepień, niestety w gabinecie medycznym pielęgniarki 

szkolnej nie szczepimy dzieci, natomiast ja uważam, że jeśli nie 

ma przeciwwskazań do szczepienia, to jest ewidentnie decyzja 

rodziców i dziecka. 

4. Z czym najczęściej przychodzą do Pani uczniowie 

naszej szkoły? 

-Najczęściej to są sytuacje, w których wydarzyło się coś niedobrego podczas pobytu w szkole, 

chociaż niejednokrotnie zdarza się, że przychodzą dzieci po poradę jakąś albo po pomoc w 

sytuacji kiedyś są dolegliwości po jakimś urazie dwa dni lub tydzień temu. W zasadzie mam 

do czynienia w gabinecie tutaj z bardzo szerokim zakresem udzielania pomocy, bosą to 

porady pielęgniarskie, jest to też natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji, 

kiedy wydarzy siej jakiś wypadek albo uraz -bezpośrednio już tutaj w szkole podczas zajęć. 

Bardzo dziękujemy za wywiad i do widzenia. 

- Ja również dziękuję i do widzenia. 

Wywiad przygotowały przeprowadziły: Maja K. i Alicja Sz. 
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Spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrz Miasta i 

Gminy Bogatynia 

 W dniach: 20-21 października 2021 r. jako reprezentant Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Bogatyni uczestniczyłem w spotkaniach Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy 

Burmistrzu MiG Bogatynia, na których omawiano zagadnienia transformacji energetycznej. 

Gośćmi Burmistrza byli przedstawiciele Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE). 

Spotkania zakończyły się podpisaniem przez młodzież z Zespołu Doradczego deklaracji 

DRIVING CHANGE TOGETHER.  Jest to forma petycji kierowanej do sekretarza 

generalnego ONZ w sprawie ustalenia dnia 25 września Światowym Dniem  

Elektromobilności. 

 Cała inicjatywa promowana przez PIRE nosi nazwę The eMobi Road to COP26, a jej 

celem jest podkreślenie roli Elektromobilności oraz jej wkładu w dekarbonizację transportu 

jako bezpośredniego środka do osiągnięcia celów klimatycznych. 

 Z przedstawicielami PIRE rozmawialiśmy o tym, czym jest elektromobilność, jaką 

pełni funkcję w dzisiejszych czasach i jaką będzie pełnić w przyszłości Polski i na świecie. 

Rozmawialiśmy również o szkodliwości pojazdów spalinowych i w jaki sposób można temu 

zapobiec. Mieliśmy również możliwość zobaczyć na własne oczy, jak wygląda samochód 

elektryczny, mogliśmy wsiąść do niego i dowiedzieliśmy się, czym różni się od pojazdu 

spalinowego. 

 W rozmowach z naszymi gośćmi bardzo zaskoczył mnie fakt, że Polska jest ważnym 

ośrodkiem pod względem produkcji napędów elektrycznych i ładowarek do pojazdów. Cieszę 

się, że Polska bierze aktywny udział w działaniach proekologicznych i że w tych działaniach 

młodzież Miasta i Gminy w Bogatyni ma również swój głos. 

 Mam nadzieję, ze dzięki ustanowieniu Światowego Dnia  Elektromobilności, zwiększy 

się nasza świadomość na temat proekologicznych rozwiązań w transporcie, będących jednym 

ze sposobów dbania o naszą planetę. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom każdy z nas będzie 

dążyć do tego, żeby nam i następnym pokoleniom tworzyć ekologiczne warunki do życia! 

Hubert Wolkiewicz 
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Włochy 

Powstałe ponad 1900 lat temu rzymskie Koloseum to budowla, której przez wieki 

nie dorównywała żadna inna. Była to ogromna arena, na której odbywały się 

walki gladiatorów, zawody i pokazy. Na widowni  mogło  zasiąść nawet 90 

tysięcy widzów. Obecnie tylko kilka stadionów na świecie ma więcej miejsc dla 

kibiców. 

Francja  

Mieszkańcy tego państwa uważają swoją kuchnię za najwykwintniejszą na świecie. Gotowanie dla  nich to nie tylko 

zaspokojenie głodu, lecz także sztuka i element tradycji narodowej. Tradycyjną potrawa są sery, których Francuzi 

znają około 300 rodzajów. Z francuską kuchnią kojarzą się również bagietki, długie i cienkie bułki. 

Hiszpania 

Hiszpanie bardzo lubią się bawić. Niektórzy szukają mocnych wrażeń podczas corridy, a inni obrzucaj się 

pomidorami podczas tomatyny. Jeszcze innym wystarcza fascynujący taniec flamenco. 

Portugalia 

Z przejęciem zamku św. Jerzego od Maurów wiąże się legenda. Podczas oblężenia twierdzy rycerz Martin Moniz 

zauważył, że jedne z wrót są otwarte. Własnym ciałem umożliwił ich zamknięcie. I chociaż sam zginął, zamek został 

zdobyty. 

Do podróży zachęcała: Małgosia W. 

 
Hej! Jestem wymierającym gatunkiem lubiącym czytać książki. W tym i następnych 

wydaniach będę chciała podsunąć Wam kilka propozycji, które mogą przypaść części 

z Was do gustu. 

Pierwsza książką którą chciałabym Wam polecić jest „Chłopiec z ostatniej ławki” 

autorstwa Onjali Q. Rauf.  

Jest to opowieść o pewnej dziewięcioletniej dziewczynce, która tak samo jak my, 

chodzi do szkoły. Pewnego dnia do jej klasy dołączył chłopiec o imieniu Ahmet.  

Na początku wydaje się bardzo dziwny. Nigdy się nie odzywał i nigdy nie uśmiechał. 

Nie lubił nawet słodyczy. 

Po jakimś czasie okazało się, że chłopiec ten jest uchodźcą, który uciekł przed wojną. 

Dziewczynka razem z jej paczką próbowała zaprzyjaźnić się z Ahmetem. Codziennie 

do szkoły przynosili mu różne prezenty. 

Któregoś dnia chłopiec opowiedział im swoją historię. Jak uciekał przed bombami, jak podczas przepływania 

przez morze jego siostra utonęła oraz jak zgubił swoich rodziców. 

Główna bohaterka razem z przyjaciółmi bardzo chce mu pomóc. Wspólnie wymyślili kilka planów… 

Ano właśnie, jakich planów? Tego dowiecie się już czytając tą książkę. Powiem jedynie, że mieli naprawdę 

wiele ciekawych przygód. 

Polecała: Hania M 
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Pojawiło się usb typ-c z ładowaniem nawet do 240 w! Gniazdo usb typ-c posiadają prawie 

wszystkie nowe telefony z androidem , właśnie powstała nowa wersja, która pozwala nam na 

ładowanie w wysokości 240w, co jest kosmicznie dużym wynikiem, ponieważ do tej pory obsługiwało 

100 w, lecz na razie jest bardzo mało telefonów, które pozwalały nam na tak szybkie ładowanie. Ale 

co nam to da? Pomoże to w tym, że przeciętną baterię w telefonie będziemy w stanie naładować w 

około 4-6 minut. 

Ostatnimi czasy, jak co roku we wrześniu, światu ujrzał nowy iPhone 13, Pro Max, Pro i Mini. 

Oficjalna specyfikacja techniczna iPhone’a 13 Mini, 13, 13 Pro i 13 Pro Max:  

 rozmiar wyświetlacza: 5,4 cala (iPhone 13 Mini) / 6,1 cala (iPhone 13, iPhone 13 Pro) / 6,7 cala 

(iPhone 13 Pro Max) 

 rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 px (iPhone 13 Mini) / 2532 x 1170 px (iPhone 13) / 2778 x 1284 

px (iPhone 13 Pro i Pro Max) 

 typ ekranu: 60 Hz (iPhone 13 Mini i 13) / 120 

Hz (iPhone 13 Pro i 13 Pro Max), OLED Super 

Retina XDR 

 system operacyjny: iOS 15 

 szybkie ładowanie:  20W 

 szybkie ładowanie indukcyjne, ładowanie 

zwrotne 

 5G: tak 

 procesor: Apple A15 Bionic 

 pamięć RAM: 6 GB (iPhone 13 Mini i iPhone 13) / 8 GB (iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max) 

 pamięć wewnętrzna: 128 / 256 / 512 GB (iPhone 13 Mini i iPhone 13), 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 

(iPhone 13 Pro i Pro Max) 

 kamera tylna: dwa obiektywy po 12 Mpix (iPhone 13 Mini i iPhone 13) i sensor LiDAR / trzy 

obiektywy (iPhone 13 Pro i Pro Max) po 12 Mpix i sensor LiDAR 

 kamera przednia: 12 Mpix 

 wymiary (wys. x szer. x grub.): 131,5 x 64,2 x 7,7 (iPhone 13 Mini) / 146,7 x 71,5 x 7,7 (iPhone 13 i 

iPhone 13 Pro) / 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (iPhone 13 Pro Max) 

waga: 141 g (iPhone 13 Mini) / 174 g (iPhone 13) / 204 g (iPhone 13 Pro) / 240 g (iPhone 13 Pro Max) 

 

Kolejnym niedawno zaprezentowanym telefonem jest Oppo reno 6, a oto jego specyfikacja: 

 Wymiary 72 x 157 x 7.6 mm 
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 Waga 182 g 

 Data premiery: 2021, wrzesień 

 Ekran AMOLED 6.43'', rozdzielczość 2400x1080, 

409 ppi 

 Kluczowe podzespoły 

 Procesor2.3 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A78 & 

ARM Cortex-A55) 

 GPU Mali-G78 MC4 

 RAM 8 GB 

 Bateria 4300 mAh 

 Pamięć użytkowa: 128 GB 

 System operacyjny 

 Wersja Android, ColorOS 11 

Aparat fotograficzny 
 

A na koniec… o Wndows 11 na telefony i jego 

potenciał. 

Microsoft wycofał się w 2017 roku ze swojej działalności w branży smartfonów i jak powszechnie 

wiadomo, nie ma obecnie zamiaru wprowadzić swojego nadchodzącego systemu Windows 11 na 

telefony komórkowe. Oczywiście nie powstrzymało to społeczności przed podejmowaniem własnych 

prób przeniesienia nadchodzącego systemu operacyjnego na smartfony. Oprócz zwykłych procesorów 

stacjonarnych x86, Windows 11 obsługuje również procesory ARM, co ma zapewnić działanie 

systemu na wysokowydajnych laptopach z procesorami Snapdragon. Windows 11 może bez problemu 

działać na smartfonach z procesorami ARM. Niektóre starsze gry bez problemu osiągają 40 fps w 

rozdzielczości 1080p, co sprawia, że w niektórych scenariuszach telefon może stać się zamiennikiem 

komputera PC - wystarczy zewnętrzny monitor. 

Youtuber edi194 pokazał proces flashowania systemu Windows 11 do OnePlus 6T, zastępując jego 

fabryczny system operacyjny Android najnowszym systemem Microsoftu. Ponieważ Windows 11 

został zaprojektowany do działania na zwykłych monitorach, a nie na małych 6-calowych ekranach 

smartfonów, grafika nie skaluje się dobrze. Oczywiście niektóre typowe funkcje, których można 

oczekiwać od smartfona nie działają - jak można się domyślać, nie da się nigdzie zadzwonić. Jednak 

fakt, że Windows z powodzeniem działa na małym urządzeniu mobilnym jest godny podziwu. 

Dodatkowo otwiera to furtkę do przyszłego wprowadzenia Windows Phone 11, jeśli rynek będzie na 

to gotowy. 

Przygotował: Michał O. 
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W bibliotece także może być bardzo wesoło,  zwłaszcza kiedy czytelnicy mylą tytuły książek. 

Oto „tytuły” książek, o które pytali nasi uczniowie: 

 

« „Kamienie na sianie” („Kamienie na szaniec”) 

« „Dzieci z Placu Broni” („Chłopcy z placu Broni”) 

« „W puszczyni i puszczy” („W pustyni i w puszczy”) 

« „Zaczarowany ogród” („Tajemniczy ogród”) 

« „Krzyżowcy” „(Krzyżacy”) 

« „O psie, który pracował na kolei” („O psie, który jeździł koleją”) 

« „Kapciuszek” („Kopciuszek”) 

« „Szatan w siódmej klasie” („Szatan z siódmej klasy”) 

« „Oczka w rosole” („Opium w rosole”) 

« „Topot” („Potop”) 

« „Latrynka” („Katarynka”) 

« „Świntuszek” („Świętoszek”) 

 

„Za niebieskimi drzwiami” 

„Pamiętajcie! Nigdy nie należy pukać do drzwi zbyt długo! Bo nawet 

jeśli nikogo za nimi nie ma, to jednak ktoś może wam otworzyć…” 

Pragniecie przeżyć niesamowitą przygodę, gdzieś na granicy jawy i snu,  

a jednocześnie lubicie opowieści z dreszczykiem?! „Za niebieskimi drzwiami” 

Marcina Szczygielskiego, zapewni Wam to wszystko i… kto wie, może 

znajdziecie  

tu więcej, niż szukaliście? 

Polecam serdecznie wszystkim tę książkę i życzę miłej lektury. 

 

Pani Anita Panacheda 
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 Lisy potrafią odnaleźć mysz nawet z odległości 100 metrów. 

 Mrówkojady nie mają zębów, zamiast tego mają bardzo długie języki (najdłuższy miał 90 centymetrów). 

 Niektóre gatunki jaszczurek bazyliszków potrafią przebiec po wodzie długie dystanse, dlatego potocznie są 

nazywane jaszczurkami Jezusa Chrystusa. 

 Niedźwiedzie polarne naprawdę nie są białe. Ich skóra ma kolor czarny, natomiast futro - przezroczysty. To 

tylko światło odbija się przez liczne włosy i sprawia wrażenie, że futro ma kolor biały. 

 Lisie nory nie zawsze są wykopywane w ziemi. Często lisy zamieszkują także puste dziuple, znajdujące się 

wystarczająco blisko ziemi lub ukrywają się w dziurze między korzeniami drzew. 

 Lisie pazury umożliwiają im wchodzenie po drzewach.Niektóre gatunki lisów potrafią nawet spać na 

drzewach, tak jak koty. 

 Krowy produkują więcej mleka, kiedy słuchają spokojnej muzyki. 

 Przytulający się do drzewa miś koala oznacza, że ma ochotę się ochłodzić. 

 W Polsce hoduje się ponad 120 milionów kur. Czy wiedzieliście, że są one najbliższymi krewnymi 

dinozaura T-Rexa? 

 Największym zabójcą wśród ludzi jest...komar! Za jego sprawą rocznie umiera ponad 2 miliony osób. Na 

szczęście komary występujące w Polsce, mimo iż są uciążliwe, nie stwarzają dla nas zagrożenia. 

 Supermocą pcheł jest zdolność do przeskoczenia odległości ponad 200 razy więcej od wysokości ich ciała. 

 Psy i koty można zidentyfikować po niepowtarzalnym odcisku nosa. 

 Najbardziej popularną rasą psa jest lablador. Ma łagodną naturę, jest energiczny i mądry wykorzystywane są w służbach 

policyjnych. 

 Niektóre ze zwierząt potrafią liczyć. Należą do nich szympansy. 

 Owce potrafią wyleczyć u siebie bóle brzucha. zmieniając dietę. 

 

Wyszukała:  Lena Hurlak  
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Hej! Mam nazywam się Gabriela Balcer i chodzę do klasy 4c. Interesuję się zwierzętami, a szczególnie 

kotami. Na tej stonie zawsze będzie coś ciekowego o kotach. Koty są w rzeczywistości bardzo zwinnymi 

zwierzętami, choć wydają się bardzo leniwe... 

Koty dachowe 

Koty dachowe są najbardziej znaną rasą na świecie. Ten rodzaj kota wcale nie chodzi po dachach, to dlaczego 

taka nazwa? Ta rasa kota nazywa się tak, ponieważ dachowce to koty, które nie mają rasowego rodowodu,  

co oznacza, że są kocim odpowiednikiem kundelków. Badania dowodzą jednak, że większość dachowców  

to potomkowie kotów europejskich krótkowłosych, w ich krwi płynie więc spora ilość rasowej krwi. Te koty 

polecam każdemu, dlatego że są bardzo spokojnie i tylko raz do roku trzeba jeździć do weterynarza na 

zaszczepienie go przeciw wściekliznie. Zwierz bardzo mało potrzebuje opieki, jedynie trzeba mu dać: wodę, 

jedzenie i nie trzeba go co 3 dni czesać. Dla osób uczulonych na sierść są idealne, bo mają inną sierść. Na 

przykład pers posiada bardzo szybo wypadającą sierść, a dachowce nie. 

Koty perskie 

Kot perski – stara rasa kota, zaliczana do grupy długowłosych. W Europie pojawiła się w XVII wieku. 

Wzorzec rasy: kot perski (persian cat) – koty egzotyczne i perskie. Pochodzenie: Iran (Persja), Wielka Brytania, 

Wielkość: średniej wielkości Waga: 3,5-7 kg, szeroki kształt głowy: okrągła i szeroka. Mają bardzo łagodne  

i spokojne usposobienie. Persy lubią samotność, ale bardzo chętnie znoszą wszelkie pieszczoty i zabawy, 

zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Koty te są kompletnie pozbawione agresji, nie używają zębów(do gryzienia 

innych) i nie drapią podczas zabaw. Gości w domu akceptują szybko i bez problemów, łatwo też przystosowują 

się do nowych warunków. Uwielbiają wylegiwać się na kanapie. Nawet mając do dyspozycji ogród i dużo 

miejsca na świeżym powietrzu, wolą wybrać wygodę. Są rozmaite odmiany barwne: czarna, biała, ruda, 

niebieska, kremowa i inne, istnieje ich około 150. Także kolor oczu może być różny: niebieski, pomarańczowy 

lub mieszany (jedno niebieskie drugie pomarańczowe). 

Koty brytyjski  

Koty brytyjskie występują w ponad 150 odmianach, a każda z nich charakteryzuje się innymi barwami, a także 

wzorami pręgowania. Oczywiście, występuje podstawowy podział na koty brytyjskie krótkowłose oraz koty 

brytyjskie długowłose. Długowłosy kot brytyjski jeszcze do niedawna był traktowany, jako odmiana drugiej 

kategorii Wzorzec tej rasy opisuje jego budowę jako krętą oraz mocną. Koty te powinny mieć stosunkowo krótki 

tułów z szeroką klatką piersiową, a także mocnymi i zaokrąglonymi łapami. Dodatkowo, ogon powinien być 

grubszy u nasady, a także zaokrąglony na jego końcu. Ciało kota najlepiej by było masywne i to na całej 

długości. Masywne powinny być zarówno barki, jak i zad. Wzorzec kota brytyjskiego dodatkowo określa nogi, 

które powinny być krótkie oraz mocne. Koty brytyjskie to zwierzęta niezwykle dostojne oraz eleganckie. Zanim 

jednak wejdziesz w posiadanie takiego zwierzaka, warto wiedzieć, skąd pochodzi. Historia tego zwierzęcia 

rozpoczyna się już w czasach Imperium Rzymskiego. Przodek kota brytyjskiego do Rzymu dotarł z Egiptu. 

Prawdopodobnie dotarł tam wraz z legionistami, którzy wyruszali na kolejne kampanie wojskowe. W tamtych 

czasach, oczywiście, koty odgrywały bardzo ważną rolę, przepędzały oraz odganiały gryzonie. Decydując się na 

posiadanie tej rasy, warto wiedzieć, jak dokładnie zachowuje się jej przedstawiciel. Charakter tego zwierzęcia 

sprawia, że przebywanie w jego otoczeniu nie jest przytłaczające, ani też męczące – wręcz przeciwnie – kot ten 

nigdy nie bywa natrętny. Zawsze stara się zachować pewien dystans, jest także powściągliwy podczas kontaktu 

z innymi domownikami. Charakter kota brytyjskiego oczywiście kształtuje się w pewnym stopniu przez całe 

życie.   

Źródło: Internet, Przygotowała: Gabriela Balcer 4c 
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Chybotek to granitowa skała, zbudowana z granitu karkonoskiego. Głaz, który jest najwyżej położony- o 

średnicy ok. 4 m- daje się rozkołysać.Znajduje się na pograniczu Szklarskiej Poręby Średniej i Dolnej, na południowo-

wschodnich zboczach Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich, niedaleko Złotego Widoku, Wodospadu Szklarki i 

Wysokiego Kamienia. Od XIX wieku to jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta. Według legend 

Walończyków skała blokowała wejście do podziemnej jaskini, w której znajdował się ukryty skarbiec. Historia 

Chybotka powiązana jest również z podaniami na temat postaci Ducha Gór, który posiadał we władaniu całe 

Karkonosze. Ze względu na swój kształt do 1945 zwany był Misą cukru. W Przesiece w paśmie Karkonoszy znajduje 

się Ośrodek Wypoczynkowy Chybotek, który nazwę wziął właśnie od tego głazu. Najkrótszy,  najłatwiejszy i 

najszybszy szlak do skały prowadzi ze Szklarskiej Poręby od Domu Wlastimila Hofmana. Stamtąd idzie się 10 

minut. Długość trasy to 600 metrów bez podejść. Na wycieczkę warto wybrać się z dzieckiem, ponieważ to bardzo 

ciekawe miejsce. Już w tym roku 3 klasy (7e, 8a, 8f) z naszej szkoły były na wycieczce 2-dniowej,na której właśnie 

jedną z atrakcji, na którą szły, był Chybotek. Udało im się rozkołysać skałę w 4 osoby. Wyglądało to bardzo ciekawie, 

jakby zaraz miała spaść. Aby poczuć podobne emocje, warto wybrać się w te okolice. 

Polecały: Wiktoria G. oraz Magdalena W. 
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Mercedes Klasa c  

Ma podobieństwo do klasy S i tak jak flagowa limuzyna będzie wyróżniać się wyglądem  

i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Auto zostało zbudowane na tylnonapędowej platformie 

MRA (Modular Rear Architecture) dostanie zelektryfikowane układy napędowe z instalacją 48 V 

oraz hybrydowe plug-in zarówno z silnikami benzynowymi jak i wysokoprężnymi. We wnętrzu 

uwagę zwróci najnowsza odsłona systemu multimedialnego MBUX z potężnym ekranem dotykowym 

na konsoli centralnej.  Światowego debiutu nowej klasy C możemy spodziewać się w marcu. 

Tesla Model Y 

Kompaktowy SUV Tesli został zapowiedziany już w 2019 r, ale dopiero w tym roku ma trafić do 

salonów sprzedaży w Europie, auto dzieli wiele rozwiązań technicznych z Modelem 3. Dzięki 

większym wymiarom na pokład może zabrać nawet 7 osób. Początkowo dostępny będzie w dwóch 

wersjach: Performance i Long Range. W pierwszej ma przyspieszać do „setki” w 3,7 s i przejeżdżać do 

480 km, w drugiej odpowiednio: w 5,1 s i 505 km (WLTP). Ceny startują od 58 620 euro  

(w Niemczech). 

Volkswagen Golf R 

Flagowy kompakt od Volkswagena to teraz najmocniejszy produkcyjny Golf w historii. Napędzany 

jest turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 2,0 l. Jego moc zwiększono jednak do 

320 KM, a moment obrotowy do 420 Nm. VW obiecuje przyspieszanie do „setki” w 4,7 s oraz 

możliwość rozpędzania się do 250 km/h. Tą ostatnią wartość można zwiększyć do prawie 270 km/h, 

zamawiając specjalny pakiet R-Performance. Auto można już zamawiać, a ceny na polskim rynku 

startują od 198 690 zł. Do klientów trafi już w pierwszym kwartale tego roku. 

Audi RS 3 

Pod jego maską znajdziemy  legendarny i pięknie brzmiący 5-cylindrowy silnik o pojemności 2,5 l  

i mocy ponad 400 KM. napęd trafi oczywiście na obydwie osie, a sama sylwetka auta będzie zdradzać 

jego sportowy potencjał. Poza 5-drzwiową odmianą Sportback RS 3 dostępny będzie także jako 

sedan, ale debiut tego ostatniego zaplanowano dopiero na kolejny rok. Potem ma dołączyć jeszcze RS 

3 Plus o mocy 450 KM. 

Nowy McLaren Artura  

Cena to: 991,032 zł. Przyspieszenie od 

0-100 km/h to 2.3 sekundy. Po raz 
pierwszy zostały one zastosowane w 
nowym McLarenie Artura. Z wielu 
w z g l ę d ó w  j e s t  
to kluczowy model dla przyszłości tego 
brytyjskiego producenta. To następca 
produkowanego w latach 2015–2021 
bazowego modelu 570S, który wraz ze 
swoimi  pochodnymi stał  s ię 
najpopularniejszym drogowym autem w 
historii McLarena. Stylistycznie od 
środka wygląda nowocześnie i sportowo. 
Auto można już zamawiać. Poza 
standardową wersją dostępne są  jeszcze 
odmiany Perfomence, TechLux i Vision. 

 

Opracowali: Michał O. oraz Kamil M. 
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                Coś dla otaku 

Hejka, na wstępie powiem, o czym będzie ten artykuł. Jak sama 

nazwa, będą tu ciekawostki dla fanów anime i mang. Nie będzie tu czegoś 

typu… o czym jest dane anime czy manga. Pojawi się tu raczej jedno 

konkretne anime, będę omawiać każdą postać i różne teorie. O jakim anime 

mówię? Mianowicie Boku no hero academia! Znacie je? Jeśli nie, to na pewno 

ciężko będzie Wam zrozumieć to, co tu piszę i od razu ostrzegam… pojawią 

się tu spojlery z wszystkich sezonów anime i chapterów mangi. To co, 

zaczynajmy!  

Na początku chciałam zacząć od historii złoczyńców, lecz zacznę od głównego 

bohatera Deku. 

Rozpocznę od krótkiego opis Izuku, a potem przejdziemy do teorii. 

Izuku ma duże zielone oczy, ciemnozielone, bujne włosy i cztery piegi 

symetrycznie rozsiane na policzkach. Podczas nauki w gimnazjum nosił na 

sobie czarny mundurek z żółtymi guzikami oraz płaskie białe trampki.  

W U.A. ma na sobie typowy męski strój szkolny: jasnoszarą marynarkę na 

białej koszuli z czarnymi spodniami, wraz z czerwonym krawatem, którego 

nie wiąże poprawnie, skracając go. Chłopiec zwykle nosi także nieco na niego 

za duże czerwone buty.  Możemy więc zacząć... Co gdyby Midoriya nie dostał daru od all mighta a jego 

marzenia legły w gruzach? Izuku od dziecka był gnębiony za brak daru, a jedyne co trzymało go przy życiu,  

to marzenie o ratowaniu ludzi i bycie takim jak swój idol. Wyobraźcie sobie, że przez całe życie ktoś gnębi was  

i szydzi z Waszych marzeń, a nade wszystko potem słyszycie, że nie możecie ich spełnić od własnego idola. Jak 

mógłby czuć się wtedy Deku i jakie uczucia by nim kierowały? I oto jak zrodził się Villian (czyt. Wilan) Deku  

i całe jego alternatywne uniwersum.  Wyobraźmy sobie, że Izuku po wszystkich obelgach i latach gnębienia  

z strony rówieśników podupadał na zdrowiu psychicznym. Ostatecznym ciosem dla jego psychiki było 

zniszczenie jego marzeń przez samego all mighta. Jest tutaj mnóstwo wyjść i wiele opowiadań o Villian Deku. 

Jednak ja przedstawię Wam tutaj te najprawdopodobniejsze. Tak jak już mówiłam… Izuku zaczął podupadać 

na zdrowiu psychicznym, wiecie też, że gdy rozmawiał z all mightem znajdywali się na dachu tym razem, gdy 

bohater odleciał, ten nie poszedł za nim, tylko stał na dachu w osłupieniu. Po chwili stracił wszelkie nadzieje 

na spełnienie marzenia i postanowił, by popełnić samobójstwo, to dość prawdopodobnie, zważając na lata 

nękania i z dnia na dzień gasnącą iskrę. Od samobójstwa postanowi odwieźć go Shigaraki, który obserwował 

chłopaka i proponuje mu wstąpienie do ligi złoczyńców. Midoriya  pchany nienawiścią do społeczeństwa  

i bohaterów zgadza się. Jest jeszcze inne wyjście: Izuku udaje się skoczyć z budynku, rannego zielonookiego 

znajduje któryś z członków ligi i postanawia przyprowadzić go do bazy. Ratują życie chłopka i pada ta sama 

propozycja i ta sama odpowiedź. Teraz też mamy kila różnych zakończeń, jednak możemy sobie powiedzieć,  

iż nie zależnie od sposobu zabijania czy walki stałby się najniebezpieczniejszym złoczyńcom w całej Japonii. 

Mamy tu kilka wyjść: Deku mógłby mordować każdego, kogo napotkałby na swojej drodze, popadając  

w niemałe szaleństwo. Mógłby również zabijać tylko fałszywych bohaterów działających tylko dla sławy  

i pieniędzy, a ratować z pod rąk innych złoczyńców zwykłych cywili. Może wyznawałby ideologie znanego nam 

Steina. Inne wersje Villian Deku zostawiam Wam do przeczytania na innych platformach. Jest to tylko 

alternatywne uniwersum, których jest mnóstwo (jak np. deku dziewczyna czy deku urodzony z darem i wiele 

innych) i nijak mają się do sytuacji przedstawionych w anime. Teorii, które mogą zdarzyć się w przyszłych 

odcinkach także jest mnóstwo, lecz  nie zmieszczę tutaj ich wszystkich. Teoretycznie mogłabym tu powiedzieć  

o wszystkich nowych quirkach Midoryi, lecz widzę tu o wiele ciekawszą teorię, na której zakończymy artykuł. 

Na pewno kojarzycie doktora, który badał zielonowłosego w 1 odcinku oznajmiając mu, iż jest pozbawiony 

indywidualności?  Posiada on dar polegający na wolniejszym starzeniu się, więc ma teraz około 120 lat. Jakiś 

czas temu z chapterów mangi dowiedzieliśmy się, że jest on wspólnikiem all for one najpotężniejszego 

złoczyńcy w BNHA, którego domeną jest odbieranie darów. Co jeżeli doktor okłamał  Izuku  i tak naprawdę 

posiadła ona dar? Tylko w ukryciu został skradziony prze all for one, umówmy się zdjęcie rentgenowskie 

można bardzo łatwo podmienić, a czteroletni wówczas Deku mógł nie odczuć odbierania mu daru. I to by było 

na tyle… powiedziałam to pokrótce, aby nie przesadzić.  

Nie mogę doczekać się szóstego sezonu, ponieważ emisja piątego niedawno się skończyła!  

Do przeczytania w następnym tomie! 

Polecała: Maja K. 
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Happy Teacher's Day! 

 

Dzień nauczyciela w Wielkiej Brytanii 

Piąty października jest w Wielkiej Brytanii uroczyście obchodzony we 

wszystkich instytucjach związanych z oświatą. Dzień Nauczyciela w 

UK jest szczególnym dniem, podczas którego podkreślana jest wiodąca 

rola nauczyciela w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na 

wszystkich poziomach nauczania. Tego dnia, całe społeczeństwo 

dziękuje nauczycielom za ich poświęcenie na rzecz edukacji. Piątego 

października są także przyznawane honorowe odznaczenia i nagrody 

dla najbardziej zasłużonych dla edukacji nauczycieli. 

 

Dzień Nauczyciela w UK jest także poświęcony debatom o 

przyszłości i znaczeniu edukacji. Tego dnia odbywają się się szkolenia i 

kursy dla wszystkich osób związanych z edukacją. Głównym celem 

tych spotkań jest zwrócenie uwagi wykonujących zawód nauczyciela i 

tych, którzy zamierzają zostać nauczycielami, na niezwykły charakter tego zawodu, który 

wymaga pasji i poświęcenia. 

 

We offer our Teachers today sunny wishes: health, happiness and joy. So that there is 

always sun and a smile on Your face, for everything to come true what do you dream about. 

You showed us how to change the world, You taught us how to be good, for all this, we wish 

You 100years!!! 

 

Dziś naszym Nauczycielom składamy słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia i radości. Aby zawsze było 

słońce i uśmiech na Waszych twarzach, aby wszystko się spełniło o czym marzycie. Pokazaliście nam jak 

zmieniać świat, nauczyliście nas jak być dobrym, za to wszystko życzymy Wam 100 lat !!! 

 

Iga Litwicka, Iga Bartków - klasa 5 C 

STR. 21 NR 1/ 2021  ANGIELSKA STRONKA 

TRÓJKOWA GAZETKA 



Zwierzęta dla każdego! 
Hej! Dzisiaj przedstawię Wam zwierzęta dopasowane do różnych typów ludzi, to bez zbędnego 

przedłużania zaczynamy!!! 

1.Jesteś leniuszkiem, a lubisz zwierzęta i chcesz jedno zaadoptować? Mam coś idealnego! Co powiesz na kota? 

Co prawda koty jak i inne zwierzęta potrzebują tyle samo miłości, lecz zależnie od wieku i rasy można 

stwierdzić, ile musisz przy nim czasu spędzać, polecam kota perskiego, jest to kot, który nie wymaga za dużo, 

jedyne co musisz zrobić to postawić mu miski z wodą i jedzeniem oraz kuwetę, oczywiście dochodzi też obroża i 

zabawki. Jedyną ich wadą jest to, że szybko gubią sierść. Oto ten kot: 

 

UWAGA!!! 

Bardzo dużo ludzi popełnia błąd, kupując karmy z reklam, prawie każda z popularnych karm ma max 5% 

mięsa i dużo zboża! Jest to tragiczne! Zwierzęta to jedzą, ponieważ są tam uzależniacze, przez które wasz pupil 

się uzależni, mówię tu o tych karmach: 

 

 

 

 

 

Jest tego o wiele więcej. Polecam karmę “wiejska zagroda” ma dobry skład i 0 uzależniaczy.  

2. Ruszasz się aktywnie? Dla takich też mamy zwierzęta! Co ty na to, aby przygarnąć np. Beagle lub border 

collie albo jeszcze owczarka belgijskiego? Te psy uwielbiają się ruszać i chodzić na dalekie dystanse. Oto one: 

 

 Tak na koniec   

Mata węchowa- wrzuca się do niej smakołyki i pupil musi  je znaleźć poprzez węch. 

Amelia 
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CHOROBNIK To demon słabości, który pod postacią cherlawego, brzydkiego i 

brudnego dziada ukazywał się we  wsi, by roznosić tam zakaźne choroby. Kiedy miał się 

pojawić, niebo zasnuwało się ciężkimi chmurami i pogoda psuł się na całe tygodnie. Wiatr 

ustawał, deszcz siąpił nieprzerwanie, a słońce stawało się ,,chore”, to znaczy znikało za siną 

mgłą. Wszystko to sprawiało, że najwięksi nawet optymiści wpadali w melancholię i 

przygnębienie, ludziom po prostu odechciewało się żyć. Wtedy po ziemi zaczynały snuć się 

wypuszczane przez chorobnika wyziewy - podobne do mgły lub pajęczyny. Ktokolwiek 

znalazł się w ich zasięgu, zapadał na ciężka gorączkę i 

następne tygodnie spędzał, kurując się w łóżku. Chorobniki 

miały też swoje żeńskie odpowiedniki – chorzyce. Te, jak 

powiadano, potrafiły być jeszcze bardziej szkodliwe od swych 

mężów. 

 JEŹDZIEC WIETRZNY Wierzono, że wiry i 

Trąby powietrzne wywoływane były przez poruszające się w 

nich demony. Te złośliwe istoty niszczyły pola, wywracały 

stogi siana i zrywały z chat strzechy. Porwany przez  nich w 

powietrze człowiek nigdy już nie wracał na ziemię i z czasem 

sam zmieniał się w wietrznego jeźdźca. Aby odpędzić stwora 

od swojego gospodarstwa i zabezpieczyć się przed strasznym 

losem ofiary, należało wbić żelazny nóż w dowolny 

drewniany element – rączkę pługa, próg czy ramę drzwi. 

Taki magiczny zabieg skutecznie ,,kotwiczył” człowieka i nie 

pozwalał mu oderwać się od gruntu. 

ZWODZIJOS      To złośliwy leśny stwór 

przypominający demonicznego ptaka. Pojawiał się przy rozstajach dróg lub na granicy 

puszczy, bił mocno skrzydłami i skrzeczał głośno: ,,Tyj! Tyj! Tyj!”. Dźwięk ten budził 

powszechna grozę, opowiadano  sobie bowiem, że złowrogi stwór może zaprowadzić 

człowieka prosto do piekła. I była to poniekąd prawda. Kiedy do zwodzijosa zbliżał się jakiś 

nieświadomy wędrowiec, stwór, udając ciężko rannego, podchodził doń niezdarnie. Kiedy 

jednak zachęcony człowiek sięgał po niedoszła kolację, ptak uskakiwał o pół kroku w bok. W 

ten sposób powoli zwabiał ofiarę na podmokłe łąki i moczary, gdzie nieszczęśnik padał ofiar 

żyjących tam stworzeń. 

 

Napisał: Igor Zasadziński 7c, do napisania użyto wiadomości z książek: 

,,Bestiariusz Słowiański część pierwsza i druga” 
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                                                       W ŚWIECIE PIŁKI 
Nikt chyba nie spodziewał się, że zostaną w lato przeprowadzone aż takie transfery! Pierwsze 

okienko po pandemii i szczytowym momencie koronawirusa zapowiadało się na nudne i takie, w 

którym mało miało się wydarzyć. Kluby, które straciły na pandemii musiały jednak pozbyć się 

piłkarzy z dużymi kontraktami, dzięki czemu to okienko przejdzie do historii. Jeżeli chodzi o klub, 

który wydał najwięcej w tym roku to jest to Arsenal. Kanononierzy na wzmocnienia wydali w tym 

okienku transferowym aż 165,5 mln euro! Klub, który zyskał najwięcej jest Inter Mediolan, z 

dochodem 197,05 mln euro. 

TOP 15 transferów w lato 2021 

 

1. Lionel Messi: FC Barcelona–> PSG (koniec kontraktu)  

2. Cristiano Ronaldo: Juventus–> Manchester United (15 mln euro) 

3. Romelu Lukaku: Inter Mediolan–> Chelsea (115 mln euro) 

4. Jack Grealish: Aston Villa–> Manchester City (117,5 mln euro) 

5. Jadon Sancho: Borussia Dortmund–> Manchester United (85 mln 

euro) 

6. Gianluigi Donnarumma: AC Milan–> PSG (koniec kontraktu) 

7. Antoine Griezmann: FC Barcelona–> Atletico Madryt 

(wypożyczenie z wykupem za 40 mln euro) 

8. Memphis Depay: Lyon–> FC Barcelona (koniec kontraktu) 

9. Raphael Varane: Real Madryt–> Manchester United (40 mln euro) 

10. David Alaba: Bayern Monachium–> Real Madryt (koniec kontraktu) 

11. Achraf Hakimi: Inter Mediolan–> PSG (60 mln euro) 

12. Tammy Abraham: Chelsea–> AS Roma (40 mln euro) 

13. Marcel Sabitzer: RB Lipsk–> Bayern Monachium (15 mln euro) 

14. Eduardo Camavinga: Rennes–> Real Madryt (31 mln euro) 

15. Georginio Wijnaldum: Liverpool–> PSG (koniec kontraktu) 

 

Przygotował: Miłosz S. 
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CZERWONY KAMIEŃ 

Czerwony kamień jest wykorzystywany do 

zasilania mechanizmów w Minecrafcie. W surowej 

postaci to ruda występująca pod ziemią, którą 

można wydobyć, by pozyskać z niej czerwony pył. 

Stanowi on podstawę obwodów czerwonego 

kamienia, a także jest kluczowym elementem 

podzespołów czerwonego kamienia. 

GDZIE SZUKAĆ? 

Jeśli zależy Ci na zdobyciu czerwonego kamienia, skup się na miejscach, w których 

występuje. Przyjrzyjmy się im wspólnie. 

Czerwony pył znajdziesz w leśnych dworach, jednak skrzyń, w których się kryje, strzegą 

agresywne moby zwane illagerami. 

Z pokonanej wiedźmy wypadnie do sześciu garści czerwonego pyłu. Wiedźmy spotkasz na 

bagnach . 

Czerwony pył znajdziesz także w skrzyniach w innych naturalnie generowanych 

budowlach, na przykład w lochach i opuszczonych kopalniach. 

Ruda czerwonego kamienia generuje się pod ziemia, na poziomie 1 do 16 bloków powyżej 

skały macierzystej. Z wydobytej wypadnie od 4 do 5 garści czerwonego pyłu. 

Hania Z. 

 

MUZYKA POP – FAKTY, 

CHARAKTERYSTYKA I WYKONAWCY 

Muzyka pop jest rodzajem muzyki rozrywkowej. Dlatego w 

większości przypadków kierowana jest do większej ilości 

słuchaczy. Ludzie wciąż są zainteresowani tym rodzajem  

muzyki, pomimo upływu lat,wydaje się nawet, że popyt na nią 

wciąż wzrasta. 

HISTORIA MUZYKI POP 

Co to muzyka pop? Tak naprawdę trudno określić czym jest pop. Najprościej jest mi 

napisać, że jest to muzyka wykorzystująca brzmienie perkusji, krótkich partii gitar 

oraz instrumentów klawiszowych. Można zauważyć nawet opinie, że jest to lżejsza 

wersja rocka. Cecha charakterystyczna tego rodzaju to chwytliwy refren, który szybko 

wpada w ucho, który szybko wpada w ucho, ułatwiając zapamiętanie danego przeboju. 

Muzyka pop ma łatwa strukturę rytmiczna oraz melodyczna. Także nadaje się do tańca i 

jest stosowana do wielu trendów. 

Nadia G. 
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 ŚWIAT HUMORU  

Pani do Uczniów: 

- Śmiech to zdrowie. 

Jasiu: 

- To dzięki moim ocenom będę nieśmiertelny! 

 

Katechetka do Jasia: Jasiu, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie? 

Jasiu: Nasza sąsiadka! 

 

W czasie dyskoteki Jaś podchodzi do Małgosi i pyta:   
- Zatańczysz? 
- Tak - odpowiada dziewczynka. 
- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. 

 

- Jasiu! Dlaczego się spóźniłeś na lekcję? 
- Sama pani mówiła, że dzwonek jest dla nauczyciela... 

 

- Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający z przystanku autobus... 
- I co? 
- Poszczułem go naszym Burkiem i zdążył... 

 

 Przybiega Jaś do taty i mówi: 
- Tato! Mam dwie wiadomości: dobrą i złą. 
- No to najpierw złą. 
- Rozbiłem twój samochód. 
- A ta dobra? 
- Już więcej tego nie zrobię... 

Wyszukała: Amelia Sz. 
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W pierwszym numerze prezentujemy przemówienia naszych kolegów z klas ósmych. Wygłosili je 

podczas lekcji języka polskiego… sami oceńcie czy są dobrymi mówcami… 

„Szanowni mieszkańcy Bogatyni! Jest mi niezmiernie miło, że mogę do Was przemówić w  pewnej bardzo ważnej 
dla mnie sprawie. Często, gdy przechodzę przez nasze piękne miasto, widzę wiele przedmiotów, które zaśmiecają nasze 
piękne łąki i lasy. Powodem tego są osoby, które je wyrzucają nie na ich miejsce. Moją prośbą do Was jest byśmy wszyscy 

się zmobilizowali i przestali je wyrzucać na nasze piękne łąki i nie wywozili ich do lasów! 

Pewnie wielu z Was, gdy spaceruje z psem widzi wiele śmieci, które są szkodliwe dla środowiska i nas samych. 
Wyrzucając je na ziemię, musimy wiedzieć, że niektóre tworzywa sztuczne rozkładają się nawet setki lat! Wiele z nich 
zostanie najpierw zjedzonych przez dzikie zwierzęta, które następnie umrą przez zatrucie. Niektóre odpady powodują 

nieprzyjemne zapachy, których nikt nie lubi. Zanieczyszczając środowisko, zatruwamy pobliską roślinność. 

Ale jak wszyscy się zmobilizujemy i przestaniemy je wyrzucać, a zaczniemy sprzątać, uda nam się i nasze miasto 

będzie wolne od śmieci. 

Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że wielu z Was pomoże środowisku. Cieszę się że mogłem do was 

przemówić.” 

Jakub B. 

 

„Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem dziś tu po to, aby zachęcić Was do 

czytania książek. Są one bowiem bardzo ważnym elementem naszego życia, kultury i 

obyczajów. Często ludzie uważają, że książki są nudne i nieciekawe, z czym ja oczywiście się 

nie zgadzam. Istnieje wiele gatunków książek takich jak: książki przygodowe, fantastyczne, 

kryminalne i na pewno każdy z was znajdzie coś ciekawego dla siebie.  

Mogę zaproponować kilku autorów, którzy napisali świetne książki dla młodzieży. Są 

to: Juliusz Verne, autor wspaniałych książek przygodowych, takich jak "Tajemnicza wyspa", 

Andrzej Maleszka, który napisał serię fantastycznych książek pt.: "Magiczne Drzewo" oraz 

serię książek "Explorer Academy" - opowiadającą o fantastycznych przygodach trójki 

młodych przyjaciół. Czyż to nie wspaniałe? Osobiście nie mogę się doczekać na każdy kolejny 

tom. Ponadto książki wzbogacają słownictwo i bardzo pobudzają wyobraźnię. Często 

młodzież nie ma chęci na czytanie lektur, więc czyta streszczenia lub ogląda filmy, a tam 

wbrew pozorom jest bardzo mało informacji w porównaniu z książką. Czytamy nie tylko po 

to, aby dostać dobrą ocenę z kartkówki czy sprawdzianu, lecz po to, aby wzbogacić nasze 

słownictwo i wiedzę. Jedną z książek, którą polecam, jest książka, która figuruje w spisie 

lektur. Napisał ją Charles Dickens, a nosi ona tytuł "Opowieść wigilijna". Opowiada ona o 

starym skąpcu, który po nawiedzeniu przez duchy w Wigilię, przechodzi wielką 

metamorfozę. Zrozumiał, że swoim zachowaniem skrzywdził wielu ludzi i postanowił im to 

wynagrodzić. Czytałem tę książkę z zapartym tchem i mam nadzieję, że Wam też się 

spodoba. Istnieje mnóstwo książek dla młodzieży. Na przykład ostatnio przeczytana przeze 

mnie świetna książka Janusza Bochenka pt.: "Znak Archimedesa". Opowiada ona o 

uzdolnionym matematycznie nastolatku, który pewnego dnia znajduje fragment listu. List 

ten jest dopiero początkiem pasma fascynujących logistycznych zagadek. Resztę doczytajcie 

sobie sami.  

Mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem was do czytania. Dziękuję za uwagę.” 

Wiktor J. 
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„Dzień dobry wszystkim, dziś chciałbym porozmawiać o zaśmiecaniu lasów i łąk na terenie Bogatyni. Chciałbym 

wam przekazać, że musimy dbać o środowisko! Nasze łąki jak i lasy nie są wybitnej formy w Polsce. Niezliczona część z nich 

jest palona, zaśmiecana oraz niszczona od środka. Idąc przez tutejszy las, można zauważyć masę papierków odpadków lub 

innych śmieci. To oznacza, że lasy są od teraz śmietnikami? Jak ograniczymy zaśmiecanie lasów i łąk? Jak to zrobić? 

 Po pierwsze: musimy zabierać po sobie swoje papierki, śmieci, odpadki itp. Jak lasy są zaśmiecane? Niektóra część 

społeczna nie uważa na naturę i własne papierki czy to śmieci wyrzuca na bok. Nie! Nie można tak postępować! W Polsce 

coraz częściej lasy, jak i łąki zaczynają robić za śmietniki. W takim stanie natura w naszym kraju nie będzie żyć długo wśród 

nas. Cierpi na tym cały ekosystem. Roślinność w naszym państwie jest ważna! Ponad tysiąc lasów i łąk jest w tragicznym 

stanie. Jak jeszcze możemy ograniczyć zaśmiecanie lasów i łąk? 

 Po drugie: należy dbać o rośliny, sadzić je, hodować, pielęgnować je. Drzewa są dla nas ważne. Przykład? Są 

domem dla niektórych zwierząt, produkują tlen, który jest ważny dla ludzi. 

Po trzecie: dbanie o zwierzęta. Niektóra część zwierząt żyje w lasach lub biega po łąkach. Zjadając Dzikie wysypiska 

śmieci zaburzają funkcjonowanie ekosystemów leśnych, przez co wymierają rosnące wokół drzewa. Rozkładające się śmieci 

są przyczyną rozwój (przeczytaj to głośno…) bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. A powstały w wyniku tego 

smród przyciąga zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy. 

 Również chciałem dodać, że za zaśmiecanie lasów jak i łąk jest kara grzywny (od 20zł do 5000 zł), więc nie warto 

zanieczyszczać naszych lasów 

Dziękuję za wysłuchanie mojego przemówienia mam nadzieję, że się podobało.” 

Nikodem K. 

A poniżej dla przypomnienie przed egzaminem – profile bohaterów „Kamieni na szaniec”: 
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„Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 

I niebo jesienne 

U góry”. (...) 
Danuta Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli” 

Pierwszy dzień listopada zawsze upływa w atmosferze zadumy i refleksji. Większość z nas odwiedza groby 

bliskich. Przychodzimy na cmentarz, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji 

zmarłych. To dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. 

W wielu miejscach na Dolnym Śląsku odbywały się kwesty, z których dochód przeznaczony zostanie na 

ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie. Młodzież w czynie społecznym zbiera pieniądze, by w lipcu wyjechać 

na kresowe mogiły i porządkować groby swoich przodków. 

31 października i 1 listopada w Bogatyni wolontariuszy, wśród których byli nasi nauczyciele, uczniowie 

oraz ich rodzice, można było spotkać przy bramie wejściowej miejskiego cmentarza. To kolejna edycja akcji 

ratowania polskich cmentarzy, niszczejących za wschodnią granicą „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, w 

której od lat uczniowie „Trójki” biorą udział. Latem, uczniowie, nauczyciele i absolwenci naszej szkoły, porządkują 

i inwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie. W ten szlachetny sposób spędzają 

wakacje. Koordynatorem Akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” w Szkole Podstawowej nr 3 jest pani 

Leokadia Kołodyńska-Zysk. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami dbają również o bogatyński cmentarz, 

porządkując zapomniane groby. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłaty, miłe gesty i słowa wsparcia.  Dzięki Waszym 

datkom, pamięć o Polakach, pochowanych na kresowych cmentarzach, będzie mogła być przekazywana kolejnym 

pokoleniom. 

Wolontariusze z „Trójki” 
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          Dnia 11 października klasa 8c miała niecodzienne spotkanie- do klasy przybyli aktorzy z jeleniogórskiego teatru z 

przedstawieniem: ”Nie stało się nigdy”. Po klasowym spektaklu był czas na rozmowę i wnioski. Tematem te tych zajęć była 

przemoc… 

Przemoc domowa obejmuje przemoc w różnych jej formach, w szczególności przemoc fizyczną, psychiczną i 

seksualną między osobami dorosłymi oraz wobec dzieci i młodzieży, które pozostają lub pozostawały w związku osobistym, 

w szczególności rodzinnym, ze sprawcą przemocy. Konsekwencje dla dotkniętych chorobą dzieci i młodzieży są poważne. 

Bycie świadkiem przemocy domowej, tj. zagrożenia lub zranienia bliskiego opiekuna, wiąże się dla dzieci i młodzieży z 

lękiem i bezradnością, utratą wewnętrznego bezpieczeństwa, często także z poczuciem winy i konfliktami lojalności, a tym 

samym stanowi znaczne obciążenie psychiczne, a nawet ryzyko traumatyzacji. Badania wykazały, że często dochodzi do 

zaburzeń w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym oraz, że te dzieci i młodzi ludzie w późniejszym życiu często 

przejawiają podobne zachowania jako ofiary lub przestępcy.  

RODZAJE NADUŻYCIA: 

- uderzenie, popychanie, kopanie, drapanie, gryzienie, szczypanie, 

- ciągnięcie za włosy lub za uszy, 

- uderzanie narzędziami wszelkiego rodzaju, 

- uderzenie, rzucanie, ciskanie o przedmioty, podłogi lub ściany, 

- szorstkie potrząsanie, 

- zadawanie oparzenia, 

- nadużywanie ciepła lub ognia, 

- nadużywanie zimnej wody lub zimna, 

- dławienie, duszenie, próba uduszenia, 

- uwięzienie, zamknięcie, kajdany, krępowanie, stanie godzinami, 

- zwichnięcie kończyn, złamanie kończyn,  

- przyjmowanie bolesnych pozycji,  

- jedzenie wymiocin i kału,  

- głodzenie lub odwadnianie.  

„O rzeczach, które dzieją się w ukryciu i zadają ból, należy mówić głośno. Zbyt wiele jest zła na świecie. Jeżeli zauważamy, 

że ktoś doznaje krzywdy, istnieje szansa, że uda nam się właściwie zareagować" 

ORGANIZACJE, DO KTÓRYCH MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY: 

Poradnia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodzin Poradnictwo dla młodzieży  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni, ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia, tel: 75 77 32 125, kom: 514 873 

284 

e-mail: sekretariat@poradniabogatynia.pl      www.poradniabogatynia.pl 

Przestępczość: Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie  ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-

920 Bogatynia , tel.: 75 77 25 291, 292, 293 

Infolinia dla ofiar rodzinnej przemocy: tel.: 801 12 00 02 (telefon jest bezpłatny i całodobowy) 

Niebieska linia- Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel.: 800 120 002 

Przygotowała: Katarzyna J. 
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„Matematyka to nie tylko wzory i równania - to logika, to rozsądek, to używanie umysłu do rozwiązywania największych 

tajemnic...” 

I Powiatowy Konkurs „Korneliada Matematyczna Klas 8” rozstrzygnięty! 

23 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni odbył się I Powiatowy 

Konkurs „Korneliada Matematyczna Klas 8”. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy pan 

Wojciech Dobrołowicz, który ufundował zwycięskim drużynom oraz ich opiekunom medale. Pozostałe nagrody dla wszystkich 

uczestników konkursu, Szkoła pozyskała realizując projekt edukacyjny finansowany przez Fundację mBanku. Za realizację 

tego projektu odpowiedzialna była pani Agnieszka Pluta.  

Organizatorem konkursu był zespół nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni: Beata Wiśniewska 

- dyrektor szkoły, Małgorzata Chwałko-Mruk, Izabela Góra, Ewa Michalak, Orianna Mikuć, Agnieszka Pluta i Anna Wojtasik. 

Patronat merytoryczny sprawowała pani Franciszka Szelest, wieloletni nauczyciel matematyki i doradca metodyczny. 

 Organizacja konkursu miała na celu rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, promowanie dorobku i osiągnięć 

uczniów, integrację środowiska uczniowskiego oraz nawiązanie współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowych 

powiatu zgorzeleckiego. Udział w konkursie zgłosiło dziewięć 3-osobowych drużyn, uczniów klas ósmych ze szkół 

podstawowych z naszego powiatu.  

Konkurs składał się z dwóch części: części I – 10 krótkich zadań i części II – 4 trudniejszych zadań otwartych. Po 90 

minutach matematycznych zmagań komisja złożona z opiekunów drużyn podliczyła punkty i ogłosiła wyniki. Okazało się, że 

konieczna była dogrywka. Podczas prac komisji 

uczniowie wspaniale bawili się w kręgielni. 

Wyniki konkursu: 

klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce – Igor Rozmus, Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Zgorzelcu 

II miejsce – Mateusz Rodziewicz, Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Zgorzelcu 

III miejsce – Michał Jankowski, Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Bogatyni 

klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Zgorzelcu 

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Bogatyni 

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węglińcu 

Wszystkim uczestnikom życzymy wielu dalszych sukcesów, a laureatowi serdecznie gratulujemy!  

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, panu Wojciechowi Dobrołowiczowi oraz Fundacji mBank za 

wsparcie naszego Konkursu poprzez przekazanie atrakcyjnych nagród. 

Dziękujemy pani Marioli Danielewskiej Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu za reprezentowanie 

Burmistrza Miasta i Gminy podczas przebiegu Konkursu.  

Dziękujemy uczniom i i ich opiekunom za uczestnictwo w Konkursie. 

Dyrektor szkoły - Beata Wiśniewska oraz zespół nauczycieli matematyki  

Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni 
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Przepis na krwawy popcorn 

Składniki: 

suszone ziarna kukurydzy   

 olej rzepakowy 

 pół szklanki cukru pudru 

1  – 1,5 łyżki wrzącej wody 

czerwony barwnik spożywczy 

Sposób przygotowania: 

W szerokim garnku z grubszym dnem 

mocno rozgrzać cienką warstwę oleju. 

Wsypać tyle popcornu, by przykrył dno 

garnka (nie więcej, nie mniej) i przykryć 

pokrywką. Zmniejszyć moc palnika na średnią i podgrzewać kukurydzę, potrząsając od 

czasu do czasu garnkiem, do momentu, aż wszystkie ziarenka kukurydzy skończą strzelać i 

nastanie cisza… 

Aby nie tracić czasu, w międzyczasie można przygotować lukier: w niedużej miseczce 

rozetrzeć grzbietem łyżki cukier puder, wodę i barwnik (ilość barwnika dowolna, do 

uzyskania koloru krwi). Przesypać popcorn do większej miski, polać ciemnoczerwonym 

lukrem. Ciepły podawać. 

Polecała: Lena Hurlak 

Trumna z jabłka 

Składniki: 

-1 jabłko 

-500 gr czekolady 

-woda 500 ml 

Potrzebne materiały: 

 -garnek, łyżka, ostry nóż, obieraczka do warzyw, mniejszy garnek 

Sposób przygotowania: 

Obierz jabłko i wytnij  kształt trumny. Wlej wodę do garnka i włóż pod ogień. Czekoladę 

połam na małe kawałki. Wrzuć czekoladę do małego garnka. Do środka dużego garnka włóż 

mniejszy i mieszaj dopóki się rozpuści. Rozpuszczoną czekoladę wylej na jabłko. 

SMACZNEGO! 

Polecała: Gabi 
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Twoje marzenie? Zadano mi pytanie...  
Marzenie? Właściwie nie mam ich dużo...  
Marzenie. Dla kogoś nowy samochód   
A dla mnie?   
Moje marzenia nie są łatwe do spełnienia  
Zazwyczaj zależą od przynajmniej dwóch osób.  
Nie tylko ode mnie.  
Zazwyczaj są wręcz niemożliwe do zrealizowania  
Teraz nasuwa mi się tylko jedno  
Ciągle o nim myślę.  
Dzieli nas trochę kilometrów, trochę problemów  
Niby niedużo jednak za dużo...  
Ciągle myślę o tobie, ciągle siedzisz mi w głowie  
Moim marzeniem na ten moment jest  
Żeby nie mówiąc ci przyjechać  
Zobaczyć cię uśmiechniętego w drzwiach.  
Podbiec do ciebie, przytulić Cię najmocniej jak potrafię, nigdy nie puścić...  
Potem popatrzeć w Twoje piękne oczy, mogłabym się w nich utopić...  
Uśmiechnąć się najpiękniej jak potrafię   
I wyszeptać ci: już jestem słonko, przepraszam, że tyle czekałeś.  
                                                       

 Niewidzialna   

 

Tak naprawdę nie wiemy, 

 kiedy zobaczymy kogoś ostatni raz.  

Kiedy ostatni raz ktoś się do nas uśmiechnie.  

Kiedy ostatni raz usłyszymy “kocham cię” od ukochanej osoby.  

Kiedy ostatni raz przytulimy się do kogoś.  

Dlatego róbmy wszystko jakby to był ostatni raz. 

 Nie mamy pojęcia, kiedy kogoś stracimy.  

Dlatego dziękujmy codziennie tym osobom  

za to, że po prostu są.  

Przytulmy kogoś, za kim byśmy tęsknili.  

Jeśli kogoś kochasz powiedz mu to.  

Jeśli się pokłócicie, przeproś, porozmawiaj, 

 okropnie byłby stracić kogoś nie godząc się z nim.  

 Uśmiechnijmy się do kogoś, aby nas tak zapamiętano.  

Porozmawiaj z mamą, rodzeństwem,  

pograjcie w grę, śmiejcie się.  

Nie traćmy czasu na złości, smutki.  

Mamy jedno życie i nie każdy będzie w nim na zawsze. 

 Nie żałujmy.  

Czasem warto się zatrzymać i przemyśleć parę rzeczy.  

Przeczytaj to jeszcze raz i pomyśl.    
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                                                      ŚWIAT RYBEK              
Cześć, w tym artykule będzie dużo informacji i ciekawostek o rybkach. W dzisiejszym tekście będzie o tym,  jak 

zorganizować pierwsze awarium. 

Jakie wyposażenie na start? 

Akwarium to jest dom dla rybek, więc trzeba zadbać o to, żeby czuły się tam wspaniale i by sprzyjały warunki 

ich egzystencji. Należy zapewnić im odpowiednie warunki czyli: 

 oświetlenie (większość rybek akwariowych pochodzi ze strefy międzyzwrotnikowej, więc u nich dzień i 

noc trwają po 12 godzin, dlatego trzeba im zapewnić takie warunki w domu) 

 temperatura (woda w akwarium musi być dopasowana do potrzeb danego gatunku, w tym celu stosuje 

się grzałki akwariowe) 

 filtr (jest to bardzo potrzebna rzecz w akwarium, ponieważ utrzymuje  klarowność wody i ma oczyścić  

z substancji , które są niezdrowe dla wodnych mieszkańców) 

 napowietrzacz (wzbogaca wodę w tlen, jest w niego wyposażona duża ilość filtrów) 

 podłoże( np. drobne kamyki) 

2. Dekoracje do akwarium. 

Gdy już będziemy mieć wyposażone akwarium w filtry itd., to trzeba dać różne dekoracje, które zapewnią im 

optymalne warunki do życia. Klasyczne dekoracje to: 

-tło (najlepiej je dać, gdy akwarium stoi tyłem do ściany) 

-rośliny (są elementem nie tylko bardzo istotnym do ozdoby, lecz stanowią część naturalnego środowiska, 

poprawiają też jakość wody)  

-dodatki jak kamienie czy drewno (trzeba pamiętać o tym, żeby nie było ostrych krawędzi, bo może  

to skrzywdzić rybki) 

3. Mieszkańcy 

 Teraz nadeszła pora na zarybienie akwarium. Przy rozpoczęciu z akwarystyką najlepiej nie kupować ryb 

agresywnych lub tych co mają duże wymagania. Kupując rybki trzeba zwrócić uwagę na rozmiar, który 

osiąga dany gatunek, informacja ważna  do zapewnienia im dobrej przestrzeni. Kolejną ważną sprawą jest 

ilość rybek: dla dobrego samopoczucia rybek należy zapewnić im towarzystwo przynajmniej 2-5 osobników 

tego samego gatunku. 

Rady dawała:  Katarzyna D.  

                       Świat Roślin i Kwiatów 

Cześć  w tym artykule będę pisała o kwiatach i roślinach.  

W tym tekście powiem Wam jakie rośliny najlepsze są na jesień. 

Jesienne kwiaty: 

-wrzosy, aksamitki, chryzantemy, rozchodnik okazały, oczar 

wirginijski, jesienne kwiaty cebulowe, rośliny bulfiaste, byliny, 

róże 

Te kwiaty ą niezwykle pięknym dodatkiem do każdego ogrodu. 

Nie są one jak kwiaty wiosenne, ponieważ nie przechodzą w stan 

spoczynku i dopiero jesienią zaczynają kwitnąć  i dekorować 

rabaty. 

Jakie jesienne kwiaty nie wymagające dużo pracy: aster nowoangielski, dąbrówka rozłogowa  

i aksamitki . 
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                Cześć! W tym roku będziemy tutaj pisać o sprzęcie potrzebnym w góry oraz na dłuższe wycieczki m.in. 

o obuwiu i odpowiedniej odzieży: jakie wybrać buty czy kurtki itp. W tym artykule powiemy też sobie, co 

najlepiej wziąć ze sobą w góry. Oczywiście należy mieć wygodne ciuchy i nieprzemakalne buty, zawsze dobrze 

mieć ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy i dodatkowy polar czy kurtkę, jakieś jedzenie i picie, apteczkę oraz 

mapę. Na nocne wyprawy zawsze dobrze zabrać ze sobą czołówkę i zapasowe baterie. To był bardzo krótki 

artykuł, ale w następnych będzie bardziej szczegółowo. 

 

Tristan T. 

Cześć, po wakacyjnej przerwie sonda znów wraca. Pierwsze pytanie do uczniów naszej szkoły brzmiało: Jak się 

czujesz psychicznie po nauce zdanej? Oto wykres: 

 

Kolejne zaś pytanie było do nauczycieli, było ono takie: Czy pogorszyło się Pani/Panu zdrowie po nauce zdalnej? Nasz 

wykres wygląda tak: 

 

Ankiety przygotowała, przeprowadziła i opracowała: Ala Sz. 
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1. Inaczej Ojciec Święty. 

2. Obchodzi swoje święto 30 września. 

3. Amerykańsko-polski telewizyjny serial fantasy 

to……. 

4. Pali się w kominku. 

5. Kto nas uczy w szkole? 

6. Miesiąc, w którym zaczyna się szkoła.   

7. Trwa w szkole 45 minut. 

8. Co się zbiera w lesie ? 

9. Jak ma na imię się pani od chemii? 

10. Warzywo niezbędne do ozdobienia na Halloween ? 

11. Nasz drugi dom od września do czerwca to… 

 


