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HISZPANIA - Wielkanoc dla mieszkańców Hiszpanii to istotne świę-

to, dlatego obchodzone jest bardzo radośnie. Hiszpanie nie spędzają 

tego czasu jedynie w domach z rodziną, ale także biorą udział w wido-

wiskowych procesjach przemierzających ulice miast. Mają również 

swoje tradycyjne, przepyszne potrawy, które ozdabiają wielkanocne 

stoły. Jest to okres, w którym wspominana jest męka Jezusa Chrystusa, 

dlatego procesje mają charakter pokutny. Święta w każdym państwie 

nie mogą obyć się bez tradycyjnych potraw. Obficie wypełniony stół 

wielkanocny to podstawa każdego domu. Potrawy świąteczne wyko-

nywane przez Hiszpanów różnią się jednak od tych znanych w Polsce. 

Hiszpańska kuchnia ma wielu sympatyków, a ich dania uważane są za 

królewską ucztę. Głównym daniem na stołach jest potaje de garban-

zos, czyli gulasz z ciecierzycy. Jednym z sławnych przysmaków jest 

torrija, kromka chleba moczona w jajku mleku i cukrze. 

W NIEMCZECH - Obchody świąt wielkanocnych zbliżone są nieco do polskich, głównie pod wzglę-

dem wyglądu tego święta. Jajka, pisanki, wydmuszki oraz zające są przewodnim motywem dekoracyj-

nym w okresie wielkanocnym, zwłaszcza w połączeniu z zielonymi gałązkami oraz typowo wiosennymi 

kwiatami, symbolizującym budzącą się do życia naturę. 

CZECHY - Według czeskiego przesądu, kiedy ktoś grymasi w Wielką Środę, będzie to robić w każdą 

środę przez cały rok. Zdrowie zapewni poranne wstawianie i kąpiel w rosie w świąteczny czwartek. Go-

spodyni zamiata dom przed wschodem słońca, a śmieci wyrzuca na rozstaje dróg, dzięki temu rytuałowi 

nie będzie mieć w domu pcheł. W świąteczną sobotę robiono krzyże z orzechowych gałązek. Ludzie bło-

gosławili nimi pole, aby polepszyć plony. Sprzątało się w domach. 
 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE W POLSCE obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest 

wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy 

pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Niektóre zwyczaje i 

tradycje wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej formie. W zależności od tego, w 

jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać różne tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. W Polsce, 

w wielu regionach wciąż kultywowane są dawne obyczaje, choć w nieco zmienionej formie. Wielkanoc-

ne zwyczaje ludowe to część naszej tradycji, dlatego warto je znać, nawet, gdy nie są już praktykowane. 

Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, 

obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj nie trudnimy się raczej 

robieniem własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno już gotowej i taką właśnie zanosimy 

do kościołów. Dawniej robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, 

malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, 

dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście. Zwyczaj święcenia pokarmów w 

Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzień. Ma on korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez Ko-

ściół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, za-

zwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej święconki może być też różna, w zależności od danego 

regionu. Nie może jednak zabraknąć: jajek, chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cu-

kru), chrzanu oraz kawałka domowego ciasta.. Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malo-

wania jajek na Święta. Jeden z tych, którego za dziecka wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wy-

wodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Obecnie 

wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale powinniśmy rozróżnić wśród nich: 



 

Kraszanki – występują w północnej części Polski, zwane 

malowankami i byczkami. Nazwa pochodzi od słówka „krasić”, 

czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w barwnym 

wywarze – dawniej uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, 

takich jak łupiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok 

z buraka czy pędy młodego żyta. Często wydrapuje się na nich 

przeróżne wzory. 

Nalepianki – popularne w Krakowskiem i Łowickiem, to jaja 

zdobione kolorowymi wycinankami z papieru. 

Oklejanki – spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki 

oklejone rdzeniem sitowia i kolorową włóczką, co tworzy piękne 

ornamenty. 

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a 

mężczyznom nie wolno było nawet wchodzić do pokoju, gdzie je 

malowano! Pisanki były również przedmiotem zabawy! 

 Do dzisiaj w niektórych domach bawimy się w tak zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się 

czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło 

pisankę przeciwnika. 

Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede wszystkim z oblewaniem wodą innych osób. Zwyczaj 

wiąże się z dawnymi praktykami pogańskimi, gdzie ma symbolizować oczyszczenie z zimowego brudu i 

budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im mocniej została oblana panna, tym ma ona 

większe szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa odrębne 

zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną 

wodą, co miało związek z wiosennych oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na wykupieniu się od 

oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być ani smagana gałązkami, ani oblewana, mogła wykupić się 

przez podarek tradycyjnej pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu. 

Przygotowała: K. T. 

W CZECHACH  - Typowym czeskim zwyczajem wielkanocnym jest zbieranie przez chłopców gałęzi i 

tworzenie z nich biczów, które później zdobią kolorowe wstążki. Tradycja jest taka, że chłopcy delikatnie 

biczują dziewczyny dla szczęścia. Tradycja ta nosi nazwę pomłazka, która jest również nazwą ozdobionego 

bicza. 

Najbardziej zauważalna różnica wielkanocnej tradycji w Szwecji wynika z faktu, iż obchody tego święta 

mają charakter świecki; bardzo mało jest w nich elementów religijnych. Protestanci - Szwedzi nie 

odwiedzają w tym czasie kościoła, skupiają się zaś na obfitych ucztach w gronie rodziny i znajomych. 

Na KARAIBACH chrześcijaństwo jest religią dominującą na wszystkich wyspach, a wielu mieszkańców 

wyspy jest bardzo pobożna. Ucztują i chodzą do kościoła na wieczerzę i święcenie pokarmu. 

W POLSCE - Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w topieniu Marzanny – kukły 

wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki materiału, którą w rytualny 

sposób palono, aby przywołać wiosnę i pożegnać zimę. Wieszanie Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej 

historii i ma w symboliczny sposób wymierzać sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi. Ten dawny zwyczaj 

zachował się jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku Marzanny, robiono ze słomy kukłę i 

odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży kościoła, a później na drzewie lub 

słupie. Strącano ją, ciągnięto ją po wsi, bito kijami, a na końcu podpalano i wrzucano do stawu lub rzeki. 

Przygotował: Łukasz P. 
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WYWIAD NUMERU 

Tym razem nasze dziennikarki: Ala P. oraz Oliwia 

M. przeprowadziły wywiad z Paniami Pedagog: Re-

natą Belkner i Leokadią Kołodyńską –Zysk. Zapra-

szamy do lekury… 

-  Proszę powiedzieć naszym czytelnikom: na czym 

polega praca pedagoga?  

- Praca pedagoga polega na niesieniu pomocy 

uczniom, nauczycielom i rodzicom. Jednak przede 

wszystkim jesteśmy dla Was, Drodzy Uczniowie. 

Pedagog to osoba, która jest łącznikiem pomiędzy 

szkołą a instytucjami wspierającymi proces eduka-

cyjno-wychowawczy. 

   

- Z jakimi problemami można zwrócić się do peda-

goga? 

- Ze wszystkimi problemami związanymi z działal-

nością edukacyjno-wychowawczą szkoły można 

zwrócić się do pedagoga. Są to m. in. problemy w 

nauce, konflikty z rówieśnikami, problemy związane 

z dojrzewaniem, z materialnymi potrzebami ucznia, 

problemy rodzinne, przemoc, uzależnienia i inne. 

Wszystkie rozmowy, które są prowadzone w gabine-

cie pedagoga objęte są tajemnicą, poza sytuacjami, 

kiedy zagrożone może być życie lub zdrowie.   

 

- Jak często udziela Pani pomocy uczniom naszej 

szkoły?  

- Pomoc taka jest udzielana zawsze, kiedy wymaga 

tego sytuacja. Nie ma znaczenia dzień ani godzina. 

Nawet w czasie wolnym staramy się wspierać i nieść 

pomoc. Jesteśmy w stałym kontakcie z wychowaw-

cami, dzięki którym łatwiej dotrzeć nam do uczniów 

potrzebujących tej pomocy.  

 

- Czy było dużo interwencji ze strony pedagogów 

podczas nauczania zdalnego? 

- W czasie nauczania zdalnego można zauważyć 

mniej problemów dotyczących relacji rówieśni-

czych. Więcej natomiast jest tych związanych z izo-

lacją uczniów lub dotyczących spraw technicznych.  

 

- Proszę opowiedzieć o akcjach prowadzonych w 

poprzednich latach: Dary na Kresy i sprzątanie 

grobów na Ukrainie.  

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią akcja 

„Dary na Kresy” jest kontynuowana, a w tym roku 

zebraliśmy szczególnie dużą ilość paczek przezna-

czonych dla Polaków mieszkających za wschodnią 

granicą. W 2019 roku odbyła się ostatnia akcja 

sprzątania polskich grobów na Ukrainie. Zazwyczaj 

do wyjazdu zgłaszają się wolontariusze naszej szko-

ły z najstarszych klas. Wyjazd odbywa się w czasie 

wakacji. Pobyt na Ukrainie trwa 10 dni. W tym cza-

sie porządkujemy cmentarze, odwiedzamy miejsca 

pamięci i zwiedzamy. Ostanie nasze miejsce pracy 

to Cmentarz Bajkowa w Kijowie. Zawsze podczas 

drogi powrotnej składamy wieńce oraz zapalamy 

znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie, 

gdzie spoczywa w większości młodzież polska pole-

gła w latach 1918-1920 w obronie Polski.  

 

- Na czym polega akcja: Architekci Przyszłości? 

- Jest to ogólnopolski program Młodzi w Akcji, któ-

rego celem jest inspirowanie opiekunów i młodzieży 

do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz 

swojej okolicy i jej mieszkańców. Wybraliśmy 

ścieżkę tematyczną Architekci Przyszłości i dzięki 

wspólnym działaniom udało nam się wyjść poza mu-

ry naszej szkoły, usłyszeć to, co mówią ludzie z na-

szej gminy i postarać się coś zmienić. Zainteresowa-

liśmy naszymi działaniami władze miasta. Zorgani-

zowaliśmy 10 kwietnia 2021 r. debatę, na której 

podjęto zobowiązania dotyczące zmian wizerunku 

bogatyńskiego zalewu.  

 

- W kwestii przetrwania okresu zdalnego nauczania 

wskazówki znajdują się na stronie szkoły. Najważ-

niejszą z nich według nas jest uczciwość. Warto 

również zachować rytm dnia i higienę nauki oraz 

wypoczynku takie, jak przed pandemią.  

- Bardzo dziękujemy za wywiad i poświęcony nam 

czas… 
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AWANS DO KOLEJNEGO ETAPU 

OLIMPIADY CHEMICZNEJ  

 
Z wielką radością informujemy, iż uczennica 

klasy 8d - Wiktoria Olszewska - zakwalifikowała się 

do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

Chemicznej, organizowanej przez Wydział Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację Nauka i 

Wiedza. Patronat honorowy nad Olimpiadą objął 

Minister Edukacji i Nauki. Osiągnięcia tym konkursie 

gwarantują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszą szkołę w olimpiadzie reprezentowały również 

uczennice: Alicja Pluta, Paulina Jakubaszek, Oliwia 

Piwowarska i Julia Wysocka, którym także należą się 

wielkie brawa! Dziewczyny bardzo dobrze poradziły 

sobie z zadaniami, które zawierały zarówno treści 

nauczania zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, jak i 

szkół ponadpodstawowych. Uczennice były bardzo 

zaangażowane w przygotowania do konkursu. Trzem z 

nich zabrakło zaledwie 1 punktu, aby przejść do 

kolejnego etapu. 

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy, a Wiktorii 

życzymy owocnych przygotowań do kolejnego etapu 

olimpiady oraz powodzenia!  

Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Henryka 

Iwanicka. 

MIĘDZYSZKOLNA LIGA KRAJOZNAWCZA 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego odbyła się 

I Runda Ligi Krajoznawczej, w której udział brali uczniowie 

naszej szkoły, uczniowie z SP4 oraz uczniowie szkoły w 

Opolnie - Zdroju. Wszyscy wykonywali takie same zadania, 

które były związane z naszą gminą. Uczestnicy zostali 

ocenieni z podziałem na szkoły, przez tę samą komisję 

sprawdzającą. W naszej szkole największą liczbę punktów 

zdobyli: 

I miejsce - Magdalena Walkowiak z klasy 6e 

II miejsce- Anna Listkiewicz i Antosia Chojnacka z klasy 8d 

III miejsce Mikołaj Zdybel z klasy 7f 

Na wyróżnienie zasługują również prace Ali Pluty z kl. 8d i 

Amelii Niklas z kl. 7f. 

Wszystkim uczestnikom ligi gratulujemy prac.  

 

 

 

Uczennica klasy 8d, Alicja Pluta, zajęła II 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Literacka 

Zimówka”. Konkurs został zorganizowany przez 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie i 

wzięło w nim 377 uczniów z całej Polski. Alicję do 

konkursu przygotowała pani Iwona Dąbrowska.  

 

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy  

wspaniałego talentu! 

E.M. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY STR.  7  

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Sprawdzamy się.... 

W dniach 2, 3 i 4 marca 2021 roku odbył się próbny egza-

min ósmoklasisty z zachowaniem szczególnych zasad 

bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID 19. Anali-

za wyników pozwoli dowiedzieć się, jaki jest stopień przy-

gotowania naszych ósmoklasistów do egzaminu właści-

wego, który odbędzie się w maju. 

Trzymamy kciuki! 
E.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATA, JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO! 
10 marca 2021 r.  w Bogatyńskim Ośrodku Kultury od-

była się prezentacja programu „Młodzi w Akcji”, w którym 

uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 3. Wolontariusze odpowie-

dzialni za przebieg działań zorganizowali bardzo interesującą 

debatę, która była podsumowaniem działań w tym programie. 

Projekt dotyczył poprawy wizerunku bogatyńskiego zalewu i 

otrzymał nazwę „Architekci przyszłości”. 

Zaproszonym gościom zaprezentowano wyniki ankiety, 

wyrażającej opinię mieszkańców o Bogatyni. Młodzieży z 

„Trójki” udało się zainteresować wybraną ścieżką tematyczną 

włodarzy miasta. Prezentacja, argumenty, propozycje działań i 

pytania spotkały się z niezwykłym zrozumieniem oraz podziwem. 

Plany poprawy wizerunku bogatyńskiego zalewu przybrały realne 

kształty. Spotkanie dało nadzieję na zmiany, na współpracę wo-

lontariuszy z włodarzami Bogatyni i zakończyło się merytorycz-

nymi wnioskami.  

W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dobrołowicz - 

pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Piotr 

Grześków - Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni, Woj-

ciech Smoliński - Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszcza-

nia, Bożena Mazowiecka - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kul-

tury, Adam Ignatowicz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

Mariola Danielewska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i 

Sportu, Mirosław Drewniacki - Naczelnik Wydziału Współpracy 

z Zagranicą i Promocji, Piotr Sudnik-  Naczelnik Wydziału Przy-

gotowania i Realizacji Inwestycji, Eugeniusz Kubica – Przewod-

niczący Komisji Obywatelskiej i Rozwoju, Monika Sawicka - 

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Beata 

Wiśniewska - Dyrektor SP nr 3, Ewa Michalak - Wicedyrektor 

SP3, Anna Hantke – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w 

Bogatyni, Piotr Ernest - Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Bogatyni.  

Wolontariusze, którzy pracowali przy realizacji projektu 

to: Wiktoria Olszewska, Alicja Pluta, Anna Majewska, Agnieszka 

Majewska, Aleksandra Drewniacka, Dominik Szantyka, Nikodem 

Dymarski oraz Aleksander Peremicki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli 

na zaproszenie młodzieży i wzięli udział w debacie.  

Leokadia Kołodyńska-Zysk, Renata Belkner 

Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w 
rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, 

obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W naszej 
szkole również celebrujemy to święto. W ubiegłych 
latach Samorząd Uczniowski organizował na szkol-
nych korytarzach, podczas przerw, degustację zdro-
wych produktów i przygotowanych z nich potraw. 
Każda klasa dołączała informacje na ich temat. W tym 
roku szkolnym uczniowie wykonali plakaty dotyczące 
wcześniej wylosowanych owoców, warzyw i innych 
zdrowych artykułów spożywczych. Zorganizowali 
również wspólne klasowe posiłki online, których 
głównym bohaterem był wylosowany produkt. Było 
miło i pysznie. 
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Czy wiesz, że…. 

  12 stycznia 1945 roku Armia Czerwona rozpoczęła opera-

cję wiślańsko-odrzańską i nacierała na zachód przez Prusy 

Wschodnie, Dolny Śląsk, Pomorze i Górny Śląsk, tymczasowo za-

trzymując się na linii 60 km na wschód od Berlina wzdłuż Odry. 

Kiedy ofensywa została wznowiona, 1 Front Białoruski i 1 Front 

Ukraiński zaatakowały Berlin od strony wschodniej i południowej, 

podczas gdy 2 Front Białoruski otoczył wojska niemieckie na pół-

noc od Berlina. Walki w Berlinie rozpoczęły się 20 kwietnia, a za-

kończyły się rano 2 maja. 

Pierwsze przygotowania obronne w okolicach Berlina rozpoczęto 

20 marca, kiedy nowo mianowany dowódca Grupy Armii „Wisła” 

gen. Gotthard Heinrici trafnie przewidział, że główne radzieckie 

natarcie zostanie wyprowadzone nad rzeką Odrą. Zanim główne walki w Berlinie się rozpoczęły, Ro-

sjanie zamierzali okrążyć Berlin w wyniku stoczonych bitew o wzgórza Seelow i pod Halbe. 20 kwiet-

nia 1 Front Białoruski marsz. Gieorgija Żukowa rozpoczął ostrze-

liwanie artyleryjskie centrum Berlina, a 1 Front Ukraiński 

marsz. Iwana Koniewa nacierał na północ przez ostatnie formacje 

Grupy Armii „Środek”. Niemieckie siły obronne były głównie do-

wodzone przez Helmutha Weidlinga i składały się z wielu wyczer-

panych, źle uzbrojonych i zdezorganizowanych dywizji Wehr-

machtu i Waffen-SS, jak i żołnierzy Volkssturmu i Hitlerjugend. 

Przez następne dni wojska radzieckie szybko nacierały przez mia-

sto, docierając do jego centrum i po zaciętych walkach także do 

Reichstagu 30 kwietnia. 

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to nasze 

święto narodowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone jest 

upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowe-

go podziemia.  

 

Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar (ur. 10 listopada 1909 w Symbirsku, zm. 19 sierpnia 

1970 w Warszawie) – polski historyk, pisarz historyczny, eseista i publicysta „Tygodnika Powszech-

nego”. To autor cyklu esejów historycznych Polska Piastów 1960, Polska Jagiellonów 1963, Rzeczpo-

spolita Obojga Narodów 1967–1972, w którym przedstawił własną i publicystyczną koncepcję filozofii 

historii Polski, wyłożoną wcześniej w Myślach o dawnej Polsce; cykl ten, poświęcony dziejom przedro-

zbiorowym, zyskał wielką popularność. Sam Jasienica o cyklu esejów pisał: „Książki, które piszę, nie 

roszczą sobie żadnych pretensji do rangi dzieł naukowych, nie są podręcznikami ani popularyzacją 

nauki. To są zwyczajne eseje.  Esejowi przysługują te same prawa, którymi się cieszy dramat, poezja 

czy powieść.” 

                                                                                                                                        Michał M.  

KĄCIK HISTORYCZNY 

TRÓJKOWA GAZETKA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci


 

 

CZECHY 
 

 

 

 

 

GEOGRAFICZNIE: 

Większość terytorium Czech zajmują tereny wyżynno-górskie Masywu Czeskiego. Jest on otoczony 

z trzech stron górami: Sudetami, Rudawami, Lasem Czeskim i Lasem Bawarskim. 

Najdłuższą rzeką przepływającą przez ten kraj jest Łaba (370 km). 

Najwyższym szczytem jest Śnieżka, 1602 m n.p.m. 

 

TURYSTYCZNIE, co warto zobaczyć: 

Czeska Szwajcaria–niesamowity park narodowy, Pravcicka Brama - największy naturalny Most Skalny 

w Europie, urokliwy Dziki Wąwóz oraz Wąwóz Edmunda.(zaledwie 44 km od Bogatyni) 

Adrszpasko-Teplickie Skały– obszar o niezwykle efektownej i unikatowej rzeźbie skalnej, z 

licznymi labiryntami i wąwozami, pod względem bogactwa i różnorodności form skalnych, jeden z 

najpiękniejszychw Europie. (Tylko 123 km od Bogatyni.) 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI: 

W 1995 roku w Domazlicach pies obsikał paczkę, w której znajdowała się bomba zegarowa, co 

doprowadziło do zamoczenia zapalnika i uratowania życia kliku osób. 

W Czechach pije się najwięcej na świecie piwa. Jest go ponad 600 rodzajów. 

W 2011 roku ponad 15 000 Czechów podało, że ich religią jest Jedi. 

W Czechach według statystyk średnio jedna osoba czyta 64 minuty dziennie. Jest to najlepszy 

wynik w Europie. 

1 Korona czeska to 0,17 zł. 

Motto kraju – „Prawda zwycięża”. 
                                     Wyszukały:   

Ania Listkiewicz i  Antosia Chojnacka 
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STRZICZEK 

 Strziczek to dolnośląski podziemny demon o wyglądzie pokracznego karła ze szczypcami w miejscu dłoni. 

Często wyłaził ze swej kryjówki, by prześladować dziewczęta, zwłaszcza te, które grzeszyły pychą i próżnością. 

Kiedy  więc panna godzinami stroiła się i czesała, by wywrzeć na koleżankach odpowiednie wrażenie, mogła ją 

spotkać przykra niespodzianka. Po wejściu do kościoła lub szynku, zamiast westchnień zachwytu, zza pleców 

dobiegały ją śmiechy i prześmiewcze uwagi. Okazywało się bowiem, że złośliwy strziczek obciął swojej ofierze 

niepostrzeżenie warkocz lub, co gorsza , wykroił w spódnicy dziurę odsłaniającą nagie pośladki. 

Marzanna 

(Marzanna to bogini, a nie demon więc jest tu dodatkowo)  

Skąd wzięła się Marzanna? 

 Topienie Marzanny to jeden z niewielu starosłowiańskich 

obrzędów, który do dziś jest kultywowany, choć w zależności od regionu – w 

różny sposób. Marzanna to według ludowych podań słowiańska bogini, 

która symbolizowała śmierć. Niektórzy uważali ją wręcz za demona. Gdy po 

jesieni obumierała natura, wierzono, że to przez Marzannę – stąd 

utożsamianie jej z zimą. Śmierć Marzanny zgodnie z ludowymi wierzeniami 

oznaczała budzenie się przyrody do życia, a więc początek wiosny. W tym 

dniu boginię zastępowało inne słowiańskie bóstwo – Jaryła, które 

symbolizowało zieloną porę roku. 

Zgodnie z podaniami, by nastała wiosna, należało uśmiercić Marzannę. 

Symbolem Marzanny była kukła, którą starosłowiańskim zwyczajem 

palono lub topiono. Wierzono, że obrzęd ten to pewnego rodzaju ofiara 

mająca zapewnić przyszły urodzaj. 

 

Jak kiedyś wyglądał zwyczaj topienia Marzanny? 

 Kukła Marzanny wykonywana była ze słomy, płótna i licznych ozdób (korali i wstążek). Najpierw kukłę 

po wszystkich domach na wsi obnosiły dzieci, które dodatkowo trzymały w rękach gałązki jałowca. W trakcie tego 

obrzędu Marzanna była wkładana do każdego mijanego zbiornika z wodą, co miało symbolizować jej podtapianie. 

Pod koniec dnia kukłę zabierali starsi mieszkańcy wioski i wyprowadzali poza granicę wsi, a następnie podpalali i 

wrzucali do wody. Zwyczaj symbolicznego uśmiercania Marzanny był przez długi czas uznawany za pogański i 

nawet krytykowany przez kościół katolicki. Mimo tego, tradycja przetrwała i do dziś jest kultywowana w rożnych 

regionach Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Igor Z. 

Źródła: „Bestiariusz  Słowiański część 1 i 2’' oraz strona ''M jak mama” 
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Oto ciąg dalszy naszego nowego cyklu… pokazujemy, ze nauka zdalna może rozbudzać w 

nas nowe talenty i umiejętności. Udowodnili to uczniowie klasy 8, prezentując główną postać z 

„Pana Tadeusza” – Jacka Soplicę! Podziwiajcie prace Tosi, Ali, Ani, Oliwii, Mateusza,  Agi, Oli … 

Mała powtóreczka przed egzaminem nikomu nie zaszkodzi… Część prac wykonano przy pomocy 

programu: WordArt. 
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List GoŃCZY 

Poszukiwany: żywy lub martwy - Jacek Soplica za uczestnictwo w ataku na zamek Horeszków i zabicie Stolnika strzałem z 

ukrycia z broni palnej. 

Wygląd: Wysokiego wzrostu, jasnej karnacji, przystojny, posiada sporych rozmiarów wąsy, zazwyczaj 

ubrany w tradycyjne szaty szlacheckie, jego znakami szczególnymi są blizny na twarzy i łysina. 

Charakter: Za młodu był dumny, a temperament miał porywczy. Chadzał na przyjęcia. Odznaczał się 

również odwagą i śmiałością. Teraz jest on samotny, głęboko wierzący oraz poczciwy. 

Uwaga: Poszukiwany jest bardzo niebezpieczny, może być uzbrojony w broń białą bądź palną. 

Najczęściej widywany w karczmie i na dworze Sopliców. 

Za dostarczenie głowy Soplicy do zamku Horeszków przysługuje nagroda równowartości 300 gram 

złota i 200 gram srebra. 

Gerwazy 
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BIBLIOTEKA 

PODPOWIADA 

60 NAJLEPSZYCH 

ATRAKCJI W POLSCE 

 

 

W ubiegłym roku na stronie www.dzieckowpodrozy.pl odbyło się głosowanie  na 

ulubione  atrakcje  turystyczne dla dzieci. 

Oddano ponad 25 tysięcy głosów. Stworzony  ranking najlepszych atrakcji dla 

dzieci inspiruje setki tysięcy rodzin. W tym wyjątkowym roku, gdzie wakacje 

pewnie chętnie będziemy spędzać w Polsce, na stronie zostało przedstawionych 

60 wyjątkowych miejsc, które od lat zyskują  uznanie najmłodszych 

podróżników. To zarówno turystyczne hity, jak i miejsca, które dopiero 

zdobywają turystyczny splendor. Dostępna jest też mapa atrakcji. 

Poniżej lista TOP 10. 

 Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o konkretnej atrakcji, wejdź 

na stronę 

https://www.dzieckowpodrozy.pl/ranking-najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-w-polsce/ 

10 najlepszych atrakcji dla dzieci w Polsce 
Magiczne Ogrody - Janowiec 

Bajka Pana Kleksa - Katowice 

Afrykarium - Wrocław 

Farma Iluzji - Mościska 

Apilandia - Interaktywne Centrum Pszczelarstwa - Klecza Dolna 

Kopalnia Złota - Złoty Stok 

Centrum Nauki Kopernik - Warszawa 

Sady Klemensa - Podskarbice Szlacheckie 

Kopalnia Soli - Wieliczka 

Zatorland - Zator 

 

Dla wszystkich miłośników książek ciekawe wydają się być : 

Bajka Pana Kleksa – spotkanie nauki z zabawą w Katowicach 

Baśniowy Szlak Suwalszczyzny 

https://www.dzieckowpodrozy.pl/ranking-najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-w-polsce/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/trzcianki-magiczne-ogrody-janowiec-ceny-opinie-atrakcje-dla-dzieci/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/bajka-pana-kleksa-katowice-opinie-atrakcje-ceny/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/afrykarium-wroclaw-ceny-opinie-oceanarium-atrakcje/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/opinie-farma-iluzji-ceny-mosciska-atrakcje-dla-dzieci-mazowsze/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/apilandia-interaktywne-centrum-pszczelarstwa-wadowice-opinie/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/kopalnia-zlota-zloty-stok-atrakcje-dla-dzieci-opinie-zwiedzanie-dolnoslaskie/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/rodzinne-centrum-atrakcji-warszawa-kopernik-atrakcje-dla-dzieci/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/sady-klemensa-opinie-ceny-dojazd-atrakcje/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/kopalnia-soli-wieliczka-zwiedzanie-z-dzieckiem-ceny-opinie/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/ceny-park-rozrywki-zatorland-jak-dojechac-atrakcje-dla-dzieci/
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Cześć mam nadzieję, że pamiętacie, co mieliśmy omawiać w tym rozdziale. Jeśli 

nie, to zajrzyjcie do poprzedniej części tego artykułu…  A więc zaczynajmy! 

Zacznę od rzeczy, przy której  nie muszę się rozpisywać . A mianowicie od budowy 

konia. 

Może wydawać się to proste i  niepotrzebne, ale jeśli chcemy rozwijać się w 

świecie jeździeckim, musimy znać budowę konia na pamięć. Bez tej wiedzy nie 

zdamy egzaminu teoretycznego na brązową odznakę jeździecką, ale o odznakach 

porozmawiamy kiedy indziej. Nie mniej jednak jestem pewna, że przyda nam się 

to bardzo np. jeśli weterynarz powie, że musimy smarować koniowi maścią staw 

pęcinowy, a my nie będziemy wiedzieli, gdzie to jest. Lub instruktor powie, 

abyśmy wyprowadzili konia do jazdy i sprawdzili czy koń nie jest obtarty na 

potylicy. Nawet czysto teoretycznie jest warto się tego nauczyć, bo jeśli chcemy 

się rozwijać w świecie jeździeckim, na pewno się to nam przyda. 

ODMIANKI 

Teraz coś, co myślę, że będzie przyjemne dla wszystkich. Pewnie nie jeden raz widzieliście konia z białym paskiem na łbie 

lub nad kopytami? To właśnie są odmianki. Odmiany to białe plamy zlokalizowane na głowie i kończynach. Konie rodzą się 

już z odmianami, które nie ulegają w zasadzie przekształceniu w trakcie dorastania. Odmiany odgrywają bardzo ważną rolę 

przy identyfikowaniu koni- uwzględnia się je w paszportach i innego rodzaju dokumentach.                             

Odmianki na głowie: 

Siwizna -  białe włoski na środku czoła. 

Kwiatek - mały pęczek białych włosów na czole  

Gwiazdka - biała plama na czole z reguły regularna. 

Strzałka - kreska od czoła w dół. 

Łysina - podłużna biała plama, od czoła w dół, może być wąska, szeroka lub wąska 

Latarnia- łysina obejmująca oczy i nozdrza. 

Chrapka – biała plama pomiędzy nozdrzami, może obejmować górną wargę. 

Dolna warga biała – przód dolnej wargi jest biały. 

Mleczny pysk – cała dolna część głowy jest biała. 

Odmiany na nogach:  Przyjmują nazwy od wysokości, do jakiej sięgają, 

oraz od umiejscowienia. 

W opisie konia stosuje się dokładne określenie odmian, na przykład: do 

1/3 wysokości nadepnięcia, korona z przodu, staw pęcinowy z prawej 

strony itp. 

CHODY KONI 

Zajmijmy się chodami koni, które są bardzo ważne w życiu jeźdźca i warto 

wiedzieć o nich jak najwięcej.  

Sposób poruszania się konia nazywamy chodami. Naturalne chody to: stęp, kłus , galop i cwał (rodzaj galopu) oraz rzadziej 

inochód czy tolt. Chody różnią się od siebie kolejnością stawiania nóg osiąganą prędkością, począwszy od  najwolniejszego 

stępa, poprzez kłus/inochód, do najszybszego galopu. Należy dodać że kryterium 

prędkości morze być mylące- w zależności od stawianych od jeźdźca zadań, koń 

może galopować wolniej niż kłusować. Istnieje wiele rodzajów chodów sztucznych, 

którymi konie nie poruszają się w naturze, powstałych poprzez modyfikacje chodów 

naturalnych w wyniku treningu. 

Stęp - Jest to czterotaktowy ruch konia. W stępie każda z nóg dotyka ziemi osobno, 

słychać więc wyraźnie 4 uderzenia. Średnia prędkość konia w stępie to około 6kim/

godz, oczywiście może się różnić w zależności  od osobnika i rasy. 

Kolejność stawiania nóg w stepie: 1.lewa tylna 2. lewa przednia 3. prawa tylna 4. 

prawa przednia. 
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Kłus - To dwutaktowy ruch konia. Kończyny są stawiane parami, słychać dwa uderzenia. Zwykłe konie w kłusie pokonują 

około 15km./godz., kłusaki mogą to robić z dwukrotnie większą prędkością, najszybsze osiągają około 50 km/godz. 

Kolejność stawiania nogi w kłusie: 1.Prawa przednia z lewą tylną. 2.Lewa przednia z prawą tylną. 

Galop - Jest to chód trzytaktowy, słychać 3 uderzenia kopyt o podłoże. Jest to szybki chód, a tempo pokonywania trasy jest 

różne- od około 20km/godz. Do nawet 60km/godz. u koni wyścigowych. Galop jest chodem niesymetrycznym, dlatego 

rozróżnia się galop z lewej i prawej nogi. 

Kolejność stawiania nóg przy galopie z lewej nogi: 1.prawa tylna 2.lewa tylna i prawa przednia 3. lewa przednia. 

Kolejność stawiania nóg przy galopie z lewej nogi:1.prawa tylna 2.lewa tylna i prawa przednia 3. lewa przednia. 

Inne rodzaje chodów:  

U niektórych ras koni  występują także inne rodzaje chodów. Najbardziej znany z nich to inochód. W inochodzie, zarówno 

jak i w kłusie, słyszy się dwa takty, ale kończymy  uderzając parami po jednej stronie ciała: lewa tylna i lewa przednia, 

prawa tylna i prawa przednia. Chód ten jest bardziej kołyszący, ale mniej wybijający. Z kolei tolt jest chodem 

czterotaktowym, w którym cały czas przynajmniej jedna noga znajduje się na ziemi. Oba te chody są bardzo wygodne dla 

jeźdźca.   

Sporty jeździeckie:  

Omówię tu tylko podstawowe sporty jeździeckie,  ponieważ jest ich bardzo dużo. 

Ujeżdżenie – Dyscyplina jeździecka ,w której oceniany jest przejazd składający się z 

różnych chodów konia, zatrzymań, zwrotów, piruetów, chodów bocznych 

odbywających się na tzw. czworoboku jest to plac o wymiarach 20 na 60 metrów 

otoczony niskimi płotkami.  Zawody odbywają się w rożnych klasach – im wyższa 

klasa tym bardziej skomplikowanych figur musi zaprezentować para koń i jeździec. 

Skoki - Bardzo popularna konkurencja jeździecka, 

polegająca na pokonaniu toru złożonego z przeszkód, na wyznaczonej przez organizatorów 

trasie, którą trzeba pokonać w odpowiednim czasie i bez zrzucania elementów przeszkód. 

Od najłatwiejszej wysokości przeszkód wynosi 80cm, aż do najtrudniejszych wysokości 

przeszkód 160cm. Przeszkody mają rozmaite kształty. 

WKKW- Wszechstronny konkurs konia wierzchowego- ta konkurencja wywodzi się z 

wojskowych zawodów, w których koń musiał wykazać się  jak najbardziej 

wszechstronnymi umiejętnościami. Stanowi połączenie prób ujeżdżenia, skoków i 

terenowego biegu z przeszkodami, zwanym krosem, i trwa zwykle trzy dni.  

Wyścigi – Najstarsza forma współzawodnictwa jeździeckiego, sprawdzająca przede 

wszystkim możliwości konia, a w dalszej kolejności jeźdźca. Stanowią podstawowe 

kryterium selekcji koni pełnej krwi angielskiej, które przechodzą próbę dzielności 

natorze w bardzo młodym wieku, jako dwu-trzy latki. Odbywają się również gonitwy 

koni czystej krwi arabskiej i półkrwi. Konie startują z specjalnych maszyn i przebiegają 

dystans 2 km w pełnym galopie. Istnieje wiele rodzajów gonitw. 

 

Woltyżerka- Polega na wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych i gimnastycznych na 

galopującym ( w niskich klasach stępującym) koniu, który porusz się na lonży po okręgu o 

średnicy 15m.  

 

 

Western riding– styl jazdy konnej wywodzący się z potrzeby użytkowania koni przez 

mieszkańców kontynentu amerykańskiego, podczas pracy na farmach i ranczach. 

Prowadzenie konia odbywa się na zasadach neckreining (przykładanie wodzy do 

szyi konia) dając efekt komunikacji z koniem przy użyciu jednej ręki. 

 

Przyznam się, że ten  artykuł miał być dłuższy, ale bałam się że będzie za nudny i za długi. 

W następnym rozdziale porozmawiamy o: mniej znanych dyscyplinach jeździeckich, 

Rekreacyjnych koniach i Pracujących koniach.  Do następnego! 

                                                                                                                  Napisała: Maja K. 
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PRZEPISY WIELKANOCNE 
 

Cześć, w tej gazetce będą dwa wielkanocne przepisy. 

Babka budyniowa 

Składniki: 

4 jajka, temp. pokojowa 

3/4 szklanki cukru 

1 łyżeczka cukru 

waniliowego 

4 x 40 g budyń waniliowy w proszku 

3 łyżki mąki tortowej 

1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

3/4 szklanki oleju np. rzepakowego 

1 łyżka soku z cytryny 

Przygotowanie: 

Keksówkę o wymiarach: 12×28 cm lub 

podobną wyłożyć papierem do pieczenia lub 

posmarować masłem i oprószyć bułką tartą. 

Mąkę przesiać razem z proszkiem 

budyniowym i proszkiem do pieczenia. Jajka 

zmiksować razem z cukrami na jasną i 

puszystą masę, aż do potrojenia objętości. 

Następnie zmniejszyć obroty miksera do 

minimum i w kilku porcjach dodać suche 

składniki naprzemiennie z olejem. Na koniec 

złączyć z sokiem z cytryny. Piec w temp. 

180ºC przez około 40-45 min. do tzw. suchego 

patyczka. Po upieczeniu zostawić na 5 min. 

przy lekko uchylonych drzwiczkach 

piekarnika i dopiero wyciągnąć i zostawić do 

wystudzenia. Wierzch oprószyć cukrem 

pudrem. 

 

Makowiec z jabłkami 

Składniki: 

Ciasto na spód: 

1,5 szklanki mąki 

1/2 szklanki cukru 

125 g margaryny 

1 jajko 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Masa makowa: 

300 g maku 

1,5 szklanki cukru 

5 jajek 

200 g margaryny 

500 g jabłek 

8 łyżeczek kaszy manny 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

kilka kropli olejku migdałowego 

bakalie 

Przygotowanie: 

Składniki na ciasto zagnieść.  Ciasto 

rozwałkować i wyłożyć dno tortownicy albo 

prostokątnej blachy o wymiarach 22cm/33cm 

lub tortownicy 28cm. Mak ugotować i zmielić 

dwa razy przez maszynkę. Jabłka obrać i 

zetrzeć na tarce. Jajka utrzeć z cukrem do 

białości, aż obficie zwiększą objętość. Mak 

dodać do masy jajecznej, wlać roztopioną 

margarynę, starte jabłka, proszek do 

pieczenia, olejek migdałowy, kaszę oraz 

bakalie. Wszystko starannie wymieszać. Piec 

ok. 60 minut w 180 stopniach. Po 

wystudzeniu makowiec z jabłkami 

polukrować. Dodać  siekane orzechy, migdały, 

rodzynki itp. 

Przygotowała: Katarzyna D. 
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Zbliżają się Święta Wielkanocne co oznacza, że każdy ma swoją ulubioną potrawę. Tym ra-

zem przedstawię wyniki sondy miesiąca troszkę inaczej, ponieważ zaczęłam od osób doro-

słych. Wiadomo,  jak to ja… zrobiłam wykres, a oto jego wyniki: 

 

Oczywiście nie może zabraknąć uczniów i nie tylko. Wiadomo, że nie zapytam o to samo, 

lecz o coś podobnego. Zapytałam o ulubione tradycje wielkanocne.  Oto przed Wami kolejny 

wykres: 

 

Ankiety przygotowała, przeprowadziła i opracowała: Ala Sz. 
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Książę Filip urodził się (urodzić się – be born) w 1921 r. na greckiej 

wyspie (wyspa - island) Korfu. Zaraz po urodzeniu wraz z rodzi-

ną (rodzina - family) musiał opuścić swoje rodzinne miasto 

(miasto - city). Po wygnaniu rodzina osiedliła się pod Pary-

żem. Był daleko spokrewniony ze swoją żoną (żona - wife), kró-

lową Elżbietą II. Przyszłą królową (królowa - qeen) poznał w 

1939 r., gdy miał 18 lat, a ona 13. W tym samym roku wstąpił 

do Royal Navy, najstarszej marynarki wojennej Wielkiej Bry-

tanii. Podczas II wojny światowej (wojna - war) służył w brytyj-

skich flotach na Morzu Śródziemnym i Pacyfiku. Elżbiecie II 

oświadczył się w sierpniu 1946 r. Ceremonia ślubna (ślub - wedding) odbyła się 20 li-

stopada 1947r. W ten sam dzień, został mianowany księciem Edynburga, hrabią 

Marioneth, a także baronem Greenwich. Książę Filip miał królewskie korzenie, ale 

nie posiadał tytułu króla (król - king). Zgodnie z angielskim prawem zwyczajowym, 

mężczyzna poślubiający królową otrzymuje tytuł księcia. 14 listopada 1948 na 

świat (świat - world) przyszło pierwsze dziecko księcia Filipa i królowej Elżbiety II –

 książę Karol. Natomiast niecałe dwa lata później drugie - księżniczka Anna. Ksią-

żę w sumie miał czworo dzieci (dzieci - children): Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. 

Lubił sztukę (sztuka - art) i sport. W wolnym czasie malował obrazy farbami olejnymi. 

Kolekcjonował również obrazy (obrazy - paintings) i kreskówki. W czerwcu 2011 roku w 

wywiadzie z okazji swoich 90. urodzin (urodziny - birthday) książę oświadczył, że ze 

względu na podeszły wiek, zamierza ograniczyć swoje obowiązki.  W ramach pre-

zentu (prezent - gift) na 90. urodziny otrzymał od żony tytuł Lorda Wielkiego Admirała 

Marynarki. W 2017 książę Filip odszedł na emeryturę (emerytura - pension). Książę 

wycofał się z życia publicznego i brał udział tylko w tych uroczystościach 

(uroczystość - celebration), które go szczególnie interesowały. Książę przeszedł wiele 

operacji, które były związane z jego 

chorobami. 9 kwietnia 2021 Pałac Buc-

kingham ogłosił informację o śmierci 

(śmierć - death) 99-letniego księcia Filipa. 

Monarcha zmarł rano na zamku (zamek - 

castle) Windsor. 

Przygotowała: Ania M. 

KSIĄŻĘ FILIP(Prince Philip) 
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Thriller 

Dlaczego czytamy thrillery? Sięgając po książki z rodzaju dreszczowca chcemy wywołać u siebie 

wiele emocji takich jak strach i niepewność. Fabuła powieści zazwyczaj jest owiana tajemnicą, a my z 

zapałem czytamy każdą stronę, aby dowiedzieć się o dalszych losach bohaterów. W dzisiejszym artykule 

przygotowałam dla Was kilka pozycji z tego gatunku, które polecam przeczytać. 

Pierwszą książką, którą chcę wam polecić jest „Wielki Marsz” Stephena Kinga 

napisana pod pseudonimem Richard Bachman.  Jest to mroczna wizja przyszłych Stanów 

Zjednoczonych, gdzie odbywają się mordercze marsze, w których stu wybranych 

chłopców wyrusza w wędrówkę, z której tylko jeden wróci do domu żywy… 

   

Kolejną pozycją jest trylogia Jonathana Holta, której pierwsza część 

nosi tytuł: „Carnivia. Bluźnierstwo”. To opowieść o morderstwie i 

intrydze, która rozgrywa się w dwóch Wenecjach - prawdziwej i 

wirtualnej.  

 

Ostatnim dreszczowcem, który moim zdaniem jest godny uwagi jest 

książka Anny Zacharzewskiej „Witaj w domu kochanie”, która 

opowiada o kobiecie, która zauważa niepokojące ślady cudzej obecności 

w swoim domu. Najpierw są to ślady opon i puszki po jedzeniu, co z czasem przeradza się 

w ciągłe uczucie osaczenia i bycia śledzonym… 

Polecała: Wiktoria O. 

 „Tetrus” Kazimierz Szymeczko  

Po wypadku samochodowym Michał ląduje na wózku. Ma sprawną prawą rękę, może 

poruszać głową i cieszyć się, że w ogóle żyje. Początkowo daleko mu do tego, ale 

rehabilitacja i kompletnie nowe towarzystwo – innych połamańców dochodzących do 

siebie w ośrodku Caritas, gdzie jest zmuszony zamieszkać – bardzo mu w tym 

pomagają. Chłopaki lubią drążyć temat, pośmiać się, pomagają mu złapać dystans – to 

ogromna ulga dla jego skołatanych myśli. Wciągają go w rugby – bo mózg lubi ruch. 

No i nie bez znaczenia jest, że dziewczyny lubią wysportowanych… Michał mozolnie 

dochodzi do tego, że jego życie – życie tetrusa – ma swój głęboki sens i cel. Nie 

każdy ma szczęście to odkryć, nie mając nawet osiemnastu lat! 

 

„Bystrzak” Marie-Aude Murail Pełna humoru powieść dla 

młodzieży o  chłopakach, dziewczynach i pewnym niezwykłym starszym bracie. Kleber 

ma 17 lat i właśnie przeniósł się do Paryża. Nie może się doczekać, aż znajdzie 

mieszkanie, pójdzie do nowej szkoły i zacznie umawiać się z dziewczynami. Jest tylko 

jeden kłopot. Kłopot, który nie rozstaje się z pluszowym królikiem, lubi szukać 

dzidzików ukrytych w telefonie i umie bardzo szybko liczyć („jeden, dwa, trzy, cztery, 

be, dwanaście”). Ma ksywę Bystrzak, 22 lata i umysł trzyletniego dziecka. To starszy brat 

Klebera, którym ten obiecał się opiekować, by wyciągnąć go z zamkniętego zakładu dla 

upośledzonych umysłowo… „Bystrzak” otrzymał wiele nagród, w tym prestiżową 

Deutscher Jugendliteraturpreis przyznaną przez jury młodzieżowe… 

Poleca: I. D. 



 

 

Kakadu  biała (Cacatua alba) 
 

Kakadu biała - jest endemitem zamieszkującym wyspy Bacan, Ternate, Tidore, Ham-

lahera,Kasiruta oraz Mandiole w północnych Molukach w Indonezji. Jest to ptak 

średniej wielkości ma około 46cm długości ciała. Gdy się przestraszy, rozkłada swój 

ogromny, półokrągły grzebień na głowie. Samice ważą około 400 gramów, a samce 

nawet do 800 gramów. Samce mają szerszą głowę niż samice i większy dziób niż sa-

mice. Pióra kakadu białej są w większości białe. Jest białą papugą z brązowymi lub 

czarnymi oczami oraz ciemno-szarym dziobem. 

 

Modroara błękitna  (Anodorhynchusleari)  

Występuje na niewielkim obszarze wschodniej Brazylii. Niestety M. błękitna jest zagrożony 

wyginięciem. Osiąga ona do 75cm długości ciała i do 0,95 kg masy. Głowa ma nieco jaśniejszy 

odcień niż reszta ciała która jest ciemnoniebieska. Po bokach przy dziobie ma gołą jasnożółtą 

skórę. Dziób jest duży i czarny. Nogi ma ciemnoszare. W jej naturalnym środowisku występują 

palmy Licuri. Orzechy tej palmy są bardzo ważnym skład-

nikiem ich diety.  

Tristan T. 

WĘŻE 

Trimeterus Albolabris 

Opis: 

Maksymalna długość całkowita: samce 600 mm (24 cale), samice 810 mm (32 cale); maksymalna długość ogona samce 120 mm 

(4,7 cala), samice 130 mm (5,1 cala). 

Łuska głowy składa się z 10-11 (12) warg górnych , z których pierwsza jest częściowo lub całkowicie zrośnięta z nosem. Łuski 

głowy małe, nierówne, słabo łuskowe, gładkie lub słabo stępione. W supraoculars są wąskie (czasem powiększone niepodziel-

ną) 8-12 interocular wag pomiędzy nimi. Skale czasowe gładkie. Środkowe ciało ma 29 (rzadko 19) podłużnych rzędów łusek 

grzbietowych. Łuski brzuszne wynoszą 155–166 u mężczyzn i 152–176 u kobiet. Subcaudals są parami, 60–72 u mężczyzn, 

49–66 u kobiet.   

Kolorystyka: zielona powyżej, strona głowy pod oczami żółta, biała lub jasnozielona, dużo jaśniejsza niż reszta głowy. 

Brzuch jest zielony, żółtawy lub biały poniżej. U wszystkich samców występuje jasny pas brzuszno-boczny, u samic nie. Ko-

niec ogona nie jest nakrapiany na brązowo.  

DIETA: Jego posiłki składają się z ptaków, małych żab i małych ssaków . Ten wąż nie uderza i nie wypuszcza zdobyczy; jak 

wiele węży nadrzewnych uderza i trzyma ofiarę, dopóki nie umrze. 

 

VENOM: Skutki ukąszeń przez ten gatunek wahają się od łagodnego żero-

wania do śmierci. Jad pitvipera z białymi wargami ma właściwości proko-

agulacyjne. Odnotowano liczne ukąszenia z niewielką liczbą ofiar śmiertel-

nych. 

Nazwy zwyczajowe to: zielona żmija drzewiasta, białowarga, białowarga  

białowarga drzewiasta, białowarga zielona żmija jamnikowa i białowarga 

bambusowa żmija jamista. 

Przygotował: Artur Żuberek 
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 Powracam do Was z kolejną serią 

ubranek dla zwierząt. Dzisiaj jak zawsze będę pokazywać Wam, jakie ciuszki są odpowiednie 

dla Waszego pupila, to nie przedłużając dłużej, ZACZYNAM! 

Pies to wierny przyjaciel, dlatego tak dużo osób zdecydowało się, że-

by przygarnąć do siebie tego pupila, ale pojawiają się potem pytania: 

jaka karma? Jaka smycz? I w tym wszystkim jeszcze jakie ubranka, 

ale to jak już zdecydujemy się czy chcemy, aby nasz piesek je nosił i 

nie tylko my, bo wasz zwierzak może nie zdecyduje się nosić ubra-

nek, bo chociaż bardzo chcemy, aby miał na sobie to słodkie oraz cud-

nie wyglądające na nim ubranko, to może to nie ten typ i może się w 

tym czuć bardzo źle, a to trzeba brać pod uwagę. 

Oto jedno z ubranek, które jest dobre dla waszego pupila: 

To jest idealne dla Waszego pieska! 

NIEODPOWIEDNIE  

Teraz pokażę Wam ubranko, które według mnie jest nieodpowiednie 

dla Waszego pupila, zaraz powiem dlaczego… 

 To ubranie jest nieodpowiednie. ponieważ pies się w czymś takim 

męczy, a w dodatku jak będzie chodzić, to będzie mu bardzo ciężko… 

 

Koty, kotki, kociaki i kocięta jedne małe drugie duże a kolejne 

jeszcze średnie, tutaj Wam pokażę ciuszki dla tych małych, średnich 

i dużych.  

Oto ubranko odpowiednie dla już dużego kotka… 

 

A to ubranko odpowiednie dla małego kota. 

 Słodziak, prawda? 

 

 

 

A to jeszcze dla średniego… Po prostu idealne! 

To co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym 

razem! 

Przygotowała: Amelia Szulenin. 
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 PSI KĄCIK  

Psy też potrzebują uwagi! 

Jeśli masz psa, to pamiętaj o tym, że nie jest on przedmiotem. Jest on żywym 

organizmem, który odczuwa tak samo jak my. Nie wolno go traktować jak zabawkę, 

którą po jakimś czasie się znudzimy i wyrzucimy albo wymienimy. Pies powinien być 

traktowany jak członek rodziny. Trzeba o niego zadbać i go pokochać. Nie wolno go 

„zostawić samego na lodzie”. Pocieszaj go, kiedy się boi  lub ma koszmar. Zwracaj na 

niego uwagę, której tak potrzebuje. Daj mu regularnie jedzenie, wyprowadzaj go na 

spacery, tresuj go. Jeśli zapewnisz mu te wszystkie tak małe, a jakże ważne rzeczy, 

stanie się Twoim najlepszym i najlojalniejszym przyjacielem/druhem/kompanem. Po 

prostu o niego dbaj jak najlepiej możesz, a on cię nigdy nie opuści. I będzie cię wspie-

rać w Twoich najgorszych chwilach. Nie można go jednak zbytnio rozpieszczać, bo 

wtedy może pozwolić sobie na rzeczy, które mogą być dla ciebie nieprzyjemne,  co nie oznacza, że trzeba być niewiado-

mo jak surowym, bo do wszystkiego jest potrzebny umiar. Psa można porównać do małego dziecka, obydwoje potrze-

bują naszego czasu, miłości i uwagi, aby się rozwijać. I tak samo jak dziecko potrafi się dopominać o różne rzeczy, jak 

np. jedzenie, tak i nasi PSI-jaciele po jakimś czasie umieją dawać nam znaki, kiedy są głodne, kiedy się chcą pobawić 

lub wyjść na spacer. Nie wolno ich potrzeb zaniedbywać ani udawać że są niewidoczne. Zawsze pamiętajmy o naszych 

pupilach,  traktujmy ich godnie. 

Weronika Firlet  

 

Sławne koty w erze Internetu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grumpy Cat 

W tłumaczeniu jest to ,,kot zrzęda ", dokładnie kotka występująca w wielu memach polskich i angielskich. Jej 

sława rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy właściciele dodali zdjęcia kotki do serwisu Reddit, powodem wielkiej 

popularności zdjęć jest charakterystyczny wyraz pyszczka związany z wadą karłowatości, wygląda ona na nie-

zadowoloną, z grymasem. Kotka tak naprawdę nazywa się Tardar Sauce, w związku z wadą genetyczną jest 

mniejsza od innych kotów, ma wadliwą budowę łap. Dzięki nowo powstającym memom z udziałem Tardar, jest 

teraz zarabiającą jednostką. Koty w show-biznesie? Świetny pomysł! W Boże Narodzenie 2014 został wyemito-

wany film komediowy z licznym udziałem kotki, tytuł to ,,Grumpy Cat' s Worst Christmas Ever ". Po emisji 

popularność Tardar szybko wzrastała, ,,udzielała" wywiadów dla znanych czasopism np. ,,Forbes ' a  , pojawiała 

się na pierwszych stronach i okładkach. Wizerunek kotki pojawił się na mrożonym napoju o na-

zwie ,,Grumppuccino ". Na portalu społecznościowym Grumpy Cat ma ponad 7 milionów fanów!  Uwielbiana 

przez wielu kotka odeszła w maju 2019 roku na skutek powikłań po przebytej operacji, jednak pamięć oraz me-

my pozostały, wciąż wywołują uśmiech wielu osób.  

Ciekawostka!  Stacja MSNBC uznała Grumpy Cat za najbardziej wpływowego kota ( kotkę  ) w roku 2012 .  
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,,Oh Long Johnson " 

Nie znamy ,,personaliów" kota, ale jego wymawianie wyżej napisanego zdania zachwyciło internautów. Film z 

nagranymi wyczynami kota miał premierę w 1998 roku w programie ,,America's Funniest Home Video ". Naj-

większą popularność kot osiągnął w 2006 roku, kiedy filmik trafił do YouTube ' a . Spektakularnym sukcesem 

był występ ,,gadającego kota" w serialu ,,South Park ", było to w 226 odcinku o memach internetowych. Pole-

cam sprawdzić.  

Nyan Cat 

Jest to postać kota użyta w GIF-ie, a potem rozpowszechniona z japońskim podkładem, kojarzona z gier zręcz-

nościowych. Postać to kot z chlebem zamiast tułowia oraz tęczą. Co ciekawe, klip z fantastycznie graficznie 

przedstawionym kotem osiągnął 5 miejsce najpopularniejszych filmów w 2011 r.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnią postacią - bohaterem w dzisiejszym artykule będzie ... Smudge   

Kolejny kot z memów. Przedstawiają one zwykle scenę z kobietą i jej koleżanką , a drugi kadr przedstawia wła-

śnie Smudge'a przy talerzu z warzywami i zabawną miną. Cały zabieg polegał na tym, że użyto kadru z seria-

lu ,,Żony Beverly Hills ", Taylor Armstrong wdała się w kłótnię, a przyjaciółka próbowała ją uspokoić. Skąd mi-

na Smudge'a? To nie Photoshop, zdjęcie z jego udziałem zostało opublikowane w 2018 roku do pewnego serwi-

su. Na rok 2019 miało 100 tysięcy udostępnień.  Dopiero jedna z użytkowniczek Twitter ' a zauważyła sposob-

ność, aby oba kadry połączyć. Pierwszy mem powstał 1 maja 2019 roku, wciąż powstają coraz nowsze odsłony. 

A wszystko dzięki temu, że Smudge nie lubi warzyw i na samo ich podanie reaguje znanym nam wyrazem twa-

rzy.  

Na koniec kilka memów z honorowym udziałem kotów. Chyba nie mamy czym się martwić, nie chcą przejąć 

naszej planety, ale rozbawiać i szokować społeczność już tak .   

Przygotowała: Paulina J. 
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 22 kwietnia 2021 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. 

W konkursie wzięło udział 53 najlepszych matematyków naszej szkoły. Ze względu na 

ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju,  przeprowadzenie konkursu w formie 

stacjonarnej nie było możliwe. W tych okolicznościach uczniowie napisali konkurs zdalnie. 

Skorzystaliśmy z platformy MS Teams, z którą uczniowie pracują na co dzień. Grupy 

wiekowe pisały w osobnych wirtualnych salach. Opiekę nad przebiegiem konkursu w 

klasach 1-3 sprawowała pani Jolanta Klecha-Cyran, a w klasach 4-8 pani Ewa Michalak. 

Nasi uczniowie wspaniale sprostali trudnemu zadaniu pracy w warunkach zdalnych. 

Wierzymy, że wyniki w konkursie będą bardzo wysokie.  

E.M. 
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 Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 

egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19.  

 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

- zdający egzamin, (do momentu zajęcia wyznaczonego miejsca uczniowie powinni mieć zakryte usta i 

nos maseczką), 

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy,  

- egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub 

formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt 

i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu, 

- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni 

itp. 

- pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek. 

Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmiennych.  W czasie egzaminu 

ósmoklasisty nie wolno używać kalkulatorów. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

POWODZENIA NA EGZAMINIE! 

Redakcja Trójkowej Gazetki 
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Koszmar Ruiego Patricio : 

W poniedziałkowy wieczór doszło do niebezpieczne-

go zdarzenia podczas spotkania Liverpoolu z Wolverhamp-

ton. Bramkarz "Wilków" mocno ucierpiał po starciu z partne-

rem z drużyny. W 87 minucie wczorajszego meczu Conor 

Coady przypadkowo uderzył Patricio kolanem w głowę. 

Bramkarz na chwilę stracił przytomność. Na murawie pręd-

ko pojawił się sztab medyczny, aby pomóc znokautowanego 

Portugalczykowi. Golkiper odzyskał świadomość, jednak nie 

był w stanie kontynuować gry i opuścił stadion Molineux na 

noszach. To nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy piłkarz 

Wolverhampton doświadcza urazu głowy. W listopadowym 

starciu z Arsenalem Raul Jimenez doznał pęknięcia czaszki 

po zderzeniu z Davidem Luizem. Napastnik nadal nie wrócił 

do gry. 

Lewandowski wykluczony z meczu z Anglią: 

Na chwilę obecną Robert Lewandowski nie może 

zagrać w niezwykle ważnym starciu reprezentacyjnym prze-

ciwko Anglii. Według doniesień Macieja Szmigielskiego z 

portalu "Onet Sport" Bayern zabronił Polakowi udziału w 

tym spotkaniu. Bawarczycy chcą uniknąć sytuacji, w której 

straciliby swojego lidera przed ważnymi spotkaniami. W 

Niemczech obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla ludzi 

przylatujących ze stref największego zagrożenia epidemiolo-

gicznego. Wyspy Brytyjskie są zaliczane do miejsc o podwyż-

szonym zagrożeniu. A to właśnie na Wembley Polska 31 

marca zagra z Anglią. Gdyby Lewandowski wystąpił w spo-

tkaniu z "Synami Albionu", musiałby pauzować w spotkaniu 

z RB Lipsk, które odbędzie się trzy dni później. Bayern nie 

chce dopuścić do utraty filaru drużyny w meczu, który może 

zaważyć o losach tytułu mistrzowskiego. 

 

 

 

 

 

Eden Hazard z kolejną kontuzją: 

Wczoraj Real Madryt wydał komunikat o kolejnej 

kontuzji Edena Hazarda. Dziennikarze madryckiego maga-

zynu "Marca" donoszą, że pauza Belga może być dłuższa niż 

się spodziewano. To kolejny uraz 30-latka po dołączeniu do 

zespołu "Królewskich". W sumie skrzydłowy w ciągu nieca-

łych dwóch sezonów przegapił w Madrycie więcej spotkań, 

niż podczas siedmioletniej przygody w Chelsea."Marca" po-

daje, że "Los Blancos" oraz sam zawodnik poważnie rozważa-

ją opcję przeprowadzenia kolejnej operacji kostki byłego za-

wodnika "The Blues". Nieco ponad rok temu Hazard uszko-

dził tę część ciała w spotkaniu Ligi Mistrzów z PSG i nadal 

odczuwa skutki starcia z Thomasem Meunierem. W ostat-

nich miesiącach Hazard doznał mnóstwo kontuzji mięśnio-

wych. Hiszpańskie media informują, że tego typu urazy są 

pokłosiem nie do końca wyleczonej kostki. Napastnik wciąż 

odczuwa ból w lewej stopie. Nie może chodzić ani biegać w 

normalny sposób. W wielu zajęciach "Królewskich" nie 

uczestniczył właśnie z powodu dyskomfortu w kostce. Po-

przednia operacja nie zakończyła się sukcesem, więc prawdo-

podobnie Belg znów trafi w ręce amerykańskich lekarzy. W 

najbliższych dniach piłkarz może szykować się do lotu do 

Dallas, gdzie miałby odbyć się zabieg. To oznacza, że sezon 

dla 30-latka właściwie dobiegłby końca. Miguel Angel Diaz z 

rozgłośni radiowej "Cope" przekazał, że Hazard będzie pau-

zował minimum dwa miesiące. Jeśli nie zdoła wrócić na koń-

cówkę sezonu, możliwe także, że przegapi tegoroczne mi-

strzostwa Europy. 

Koeman krytykuje hiszpańskich arbitrów: 

W poniedziałkowy wieczór Barcelona zgarnęła kom-

plet punktów w konfrontacji z Huescą. W spotkaniu rozgry-

wanym na Camp Nou nie zabrakło jednak kontrowersji.W 

końcówce pierwszej połowy arbiter postanowił podyktować 

rzut karny dla gości. Decyzja ta wzbudziła wielkie emocje, 

ponieważ wydawało się, że ewentualny kontakt między in-

terweniującym Stegenem a napastnikiem rywali był zbyt 

delikatny, żeby wskazać na "wapno". Ostatecznie Rafa Mir 

zamienił jedenastkę na bramkę. Nie przeszkodziło to jednak 

Barcelonie w zdobyciu kompletu oczek. "Duma Katalonii" 

pewnie wygrała 4:1, przedłużając serię ligowych spotkań bez 

porażki.Barcelona traci obecnie cztery punkty do liderujące-

go Atletico. W następnej kolejce "Blaugranę" czeka wymaga-

jące starcie. Zespół z CampNou zagra na wyjeździe z Realem 

Sociedad. 

Nowy prezes ma już wielkie plany: 

Joan Laporta chce wprowadzić nowe porządki na 

Camp Nou. Francuski portal "Le10sport.com" ujawnił, że 

nowy prezydent Barcelony marzy o transferze gwiazdy Ju-

ventusu. Sternik "Dumy Katalonii" jest oczarowany talen-

tem Matthijsa De Ligta. Laporta widzi w Holendrze następ-

cę Gerarda Pique i przyszłość defensywy "Blaugrany". Linia 

obrony to jeden z głównych problemów w układance Ronalda 

Koemana. Clement Lenglet i Samuel Umtiti notują przecięt-

ny sezon, a Ronald Araujo czy Oscar Mingueza to melodia 

przyszłości.To nie pierwszy raz, gdy kataloński klub wyraża 

zainteresowanie De Ligtem. "Barca" pragnęła pozyskać sto-

pera jeszcze z Ajaxu, jednak sam piłkarz wybrał Juventus. 

Portal "Le10sport.com" informuje, że Barcelona po raz kolej-

ny spróbuje przekonać reprezentanta "Oranje" do transferu. 

Laporta wie jednak, że ewentualne negocjacje nie będą nale-

żały do najłatwiejszych.W bieżącym sezonie Holender wystą-

pił w 23 spotkaniach. Jego wartość rynkowa wynosi około 75 

mln euro. 

Opracował: Miłosz S. 
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Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do 

uczniów: 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście 

we wrześniu wrócili mądrzejsi. 

- Nawzajem - odpowiada młodzież. 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy: 

– Panie dyrektorze wiosna przyszła! 

– To ją wpuść!!! 

 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

– Mam ochotę na coś zielonego… 

Żaba mu na to: 

– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

 

Mąż do żony: 

– Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz 

się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła 

samochód… 

 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, a 

zimno że się kurczą. Możecie podać jakieś tego przy-

kłady? 

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych. 

 

Nauczycielka idzie do lekarza i mówi: 

- Za każdym razem jak sprawdzam listę obecności, to 

chce mi się spać. 

- To przez liczenie baranów. 

 

 

 

Na stołówce studenckiej dosiada się młody studencik 

do stołu, przy którym je obiad pan docent. 

- Orły nie przywykły jadać z prosiętami... - mówi spo-

kojnie docent, wachlując łyżką zupę. 

- O, przepraszam, panie docencie! - stwierdza student, 

zabierając swój talerz. - Już odfruwam! 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano 

nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z 

jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

 Tak ci mróz doskwiera? 

 

 

Pokoloruj  mnie…. 
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Z TECHNOLOGIĄ ZA PAN BRAT 

Od 4 miesięcy nadal nie ma kart graficznych. Dlaczego ? Kiedy będą? Czy stanieją ?  

Dlaczego nie ma kart graficznych ? 

Producenci pamięci stosowanych w kartach graficznych nie dają rady zaopatrzyć fabryk GPU [GPU to skrót 

oznaczający kartę graficzną]. Dlaczego tak się dzieje? Przez zbyt duży popyt. Główną przyczyną problemu jest 

rosnące w bardzo szybkim tempie zapotrzebowanie na karty spowodowane przez graczy, ludzi pracujących w 

grafice i kopaczy kryptowalut, ponieważ w ostatnich miesiącach bardzo zyskały na wartości. Dodatkowo, jak 

zaprezentowano nowe karty graficzne nvidia model 3000, to już całkiem na rynek oszalał. Producenci ich nie 

mieli, tak jak nie mają rtxów z serii 2000 i gtxów z serii 1000. W przypadku Amd jest tak samo…  

Kiedy będą?  

Prawdopodobnie nowe karty graficzne rtx z serii 3000 ora od amd z serii 6000 wejdą do stałej sprzedaży w III 

kwartale 2021 bądź później, na razie do końca nie wiadomo… 

Czy stanieją a jak tak, to kiedy?  

Nie wiadomo niczego do końca, ale na pewno stanieją, jak będą dostępne.  Warto więc poczekać… 

Wiadomości zebrał: Michał O. 
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1. Z świeżych kwiatów robi się … 

2. … Palmowa 

3. Wielki … 

4. … wielkanocna 

5. W Wielką Sobotę do kościoła niesiemy … 

6. Tłusty … 

7. Do święconki dajemy m.in. … 

8. Wiosenny, fioletowy kwiatek. 

9. … figurka króliczka. 

 

Przygotowała: K. T. 
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1.W jakiej porze roku jest Wielkanoc? 

2.Czym ozdabiamy jajka? 

3.Jakie ciasto wielkanocne jest najbardziej popularne? 

4.Co idziemy święcić do kościoła tydzień przed Wielkanocą? 

5.W którym miesiącu jest Wielkanoc? 

6.Jakie zwierzątko kojarzy nam się z Wielkanocą?  

7.Mokry dzień świąt? 

8.Co się ozdabia w Wielkanoc? 

9.Przylatuje w Wielkanoc… 

 

Przygotowała: Zuzanna M. 


