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Wszystkim czytelnikom  

"Trójkowej Gazetki"  

życzymy fantastycznych, 
wesołych, słonecznych i bezpiecznych 

wakacji,  miłego wypoczynku  i uśmiechu 
na co dzień!  

R e d a k c j a  T G  



 

 

 Wywiad miesiąca 

Kochani! Przed Wami po raz pierwszy 

wywiad z uczniami naszej szkoły!!! Szóstoklasiści 

na pożegnanie zechcieli udzielić nam kilku 

ciekawych odpowiedzi. Dziękujemy klasie 6e za te 

chwile szczerości. 

Trójkowa Gazetka 

- Kończysz szóstą klasę, jak wyglądał Twój 

najwspanialszy dzień w naszej szkole? 

„Mój najwspanialszy dzień w szkole był wtedy, gdy była 

Wigilia klasowa, spotkaliśmy się wszyscy razem i 

dzieliliśmy się opłatkiem.” 

„Najwspanialszy dzień w tej szkole był wtedy, gdy 

razem z Natalką i Zuzią wygrałyśmy projekt 

Zrozumieć Świat.” 

„Moje najpiękniejsze dni w tej szkole to te, gdy dużo się 

działo, np. najlepsza ocena z całej klasy, rozmowy z 

przyjaciółmi.” 

„Wszystkie dni były równo wspaniałe!” 

„Moim najwspanialszym dniem w szkole był ten, gdy 

pojechaliśmy w 4 klasie na wycieczkę trzydniową.” 

- A najgorszy dzień? Co się wtedy wydarzyło? 

„Moim najgorszym dniem w szkole był piątek 

trzynastego, gdyż wtedy zaspałam do szkoły. Potem 

pokłóciłam się z najlepszą przyjaciółką. To był moim 

zdaniem najgorszy dzień w szkole.” 

„Moim najgorszym dniem w szkole był ten, gdy 

dostałam 4 jedynki i złamałam palca.” 

„Mój najgorszy dzień był wtedy, gdy koleżanka zmówiła 

wszystkich przeciwko mnie. Od tego dnia przez tydzień 

nikt się do mnie nie odzywał.” 

„To był pierwszy dzień szkoły. Moja mama przez 

pomyłkę (lub specjalnie) zapisała mnie do klasy „e”. 

Nikogo tam nie znałam oprócz Wiktorii i Pawła. Byłam 

z tatą i nie chciałam wejść do klasy, w końcu tato mnie 

wciągnął, zobaczyłam miłą panią i poczułam ulgę.” 

„Najgorszy dzień to bójka w szkole.” 

„Najgorszego dnia jeszcze nie było, gdyż jeszcze mi się 

nie wydarzył. Ale na pewno najgorszym dniem będzie 

ten, gdy będę musiała rozstać się z moją klasą i każdy 

rozejdzie się w swoją stronę.” 

- Co dała Ci nauka w naszej szkole? Jak się 

zmieniłeś/-aś przez te lata? 

„Wiem dużo więcej, lepiej się uczę.” 

„Mam o wiele większą wiedzę, niż wtedy, gdy tu 

przyszłam.” 

„Nauka dała mi wiele mądrości, ponieważ w szkole 

nauczyłem się dużo rzeczy.” 

„Dzięki nauce w tej szkole poznałam wiele wspaniałych 

osób. Nauczyłam się fascynujących rzeczy o świecie i 

nie tylko…” 

„nauka dała mi bardzo dużo. Zmieniłam się mało, lecz 

można dojrzeć te zmiany, jeśli się mnie bliżej pozna.” 

„Ta nauka dała mi dużo wytrwałości, ponieważ 

zrozumiałam, że aby coś osiągnąć, trzeba na to 

zapracować.” 

„Wydaje mi się, że przez te lata zmieniłam się na lepsze, 

gdyż dzięki nauce wiem jak postąpić w danej sytuacji.” 

„Ja się zmieniłem. Na samym początku byłem cichy, a 

potem przez cały czas się zgłaszałem.” 

- Jakie masz plany, marzenia? Czego oczekujesz 

po gimnazjum? 

„Oczekuję tego, że będę mogła nadal mieć kontakt ze 

swoimi koleżankami/kolegami z dawnej klasy. 

Oczekuję dobrego nauczania języka angielskiego, 

ponieważ w przyszłości chcę wyjechać za granicę.” 

„Chcę zostać psychologiem, ale najpierw pójdę na 

studia.” 

„Miom marzeniem jest aby zostać aktorką. Oczekuję po 

gimnazjum dobrego nauczania języka angielskiego.” 

„Liceum. Matura. Studia.” 

„Tak naprawdę, to jeszcze nie mam pomysłu, kim chcę 

zostać. Na pewno pójdę do liceum, a co dalej, to się 

zobaczy.” 

„Chcę chodzić na kółko elektroniczne.” 

„Oczekuję po gimnazjum tego, że wcale nie będzie tak 

ciężko, jak inni mówią.” 

No cóż pozostaje nam życzyć: spełnienia 

marzeń,  cudownych przyjaciół w gimnazjum i 

samyyyych dobrych ocen. Niech moc będzie z 

Wami! Nasza redakcja gorąco żegna: dwie Alicje, 

Zuzannę, Natalkę i Anię. Powodzenia! Piszcie 

dalej… 
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To jest pytanie! Jeśli ktoś jest czytelnikiem, a do tego czytelnikiem świadomym, nie potrafi 

zrozumieć, że do tego przyjemnego zajęcia jakim jest czytanie trzeba w ogóle namawiać i dlaczego się 

tak dzieje. Nie jedna mądra głowa zastanawia się nad tym i stwierdza: małym dzieciom trzeba czytać 

więc czytamy. W szkole należy zachęcać, namawiać, tłumaczyć, dostosowywać lektury - więc 

namawiamy, dostosowujemy i wybieramy, ciekawe i wartościowe.  Trzeba iść z duchem czasów - więc 

idziemy : proponujemy audiobooki, elektroniczne wersje książek, internetowe czasopisma, blogi, 

słuchowiska.  

Namawiamy do tego aby być Polakiem świadomym wartości własnego języka. 

- Cóż to znaczy w tym kontekście? - może zapytać rozumny młody człowiek.  

To znaczy posługiwać się na tyle językiem polskim, żeby móc napisać  poprawnie kilka zdań 

złożonych. Używać bogatego języka, a nie tylko "szłem, wyszłem, zara, nara, siema, tera, spoko i ok". 

Wyrażać emocje nie tylko emotikonami. Wyrażać się na różne sposoby : poprzez e-mail, długi list 

miłosny, SMS, esej, CV, opowiadanie, a może wiersz...? 

Czytać, myśleć, czerpać wiedzę i przyjemność. Właśnie dlatego namawiamy, zachęcamy 

wszyscy miłośnicy książki i czytania, czytelnicy, świadomi rodzice, wychowawcy i nauczyciele 

języka polskiego, bibliotekarze. 

Pewien uczeń z  trzeciej klasy szkoły podstawowej na zajęciach w bibliotece zapytał : 

- To prawda, że bibliotekę już zamkną? 

- Zamkną zapytałam, dlaczego? 

- Bo to już przeżytek - odpowiedział uczeń 

Długa rozmowa na temat istnienia różnych form książek i bibliotek przez setki lat, połączona z 

perswazją sprawiła, iż uczeń sam odpowiedział sobie na to pytanie  

- Nie zamkną. Może będzie inaczej wyglądać, a książki w niej zostaną, troszkę zmienione być może, ale 

zostaną. 

/tekst inspirowany rozmową L. i M. Ługowskich prezentowaną w Newsweeku i obecny na blogu Biblioteka Twój Świat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

STR. 3 NR 5 /  2013 -2014 BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA! 

TRÓJKOWA GAZETKA 



 

 

Kącik Książkomaniaka 

Witam ponownie . 

Ponieważ zbliżają się nam wymarzone wakacje, 

mam Wam do zaproponowania książkę z nimi 

związaną. 

„Lato w Jagódce” 

Powieść o Gabrysi – niepełnosprawnej 

dziewczynie, która pragnie być piękna. Chce mieć 

normalne życie, którego my – ludzie całkowicie 

zdrowi, nie doceniamy. Na jej drodze stanie też 

jeden niespodziewany gość, który może jej pomóc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiem, że 

ciekawiej pobłądzić po internetach, ale czasem warto 

poświęcić na czytanie trochę czasu J. Wierzę, że 

chociaż jedna osoba to przeczyta i życzę baaaardzo 

miłych wakacji. I oczywiście dla szóstoklasistów 

znośnej klasy w gimnazjum. Niestety, jest to 

ostatnia gazetka i ostatni mój artykuł, bo idę do 

gimnazjum i to do innej szkoły :/. Wiem, że nikt nie 

będzie za mną płakać, ale mi i tak smutno, bo fajnie 

się dla Was pisze. Dzięki za wszystko i udanych 

wakacji. Nie pozabijajcie się. [Od cenzury: oj będzie 

nam Cię brakowało…] 

AnioNimek x 

Czytadełka 

Wybaczcie, że mój artykuł był 

niedokończony, ale przyznam się wolałam oglądać 

Pieseły w Internecie. Sorcie. Dziś specjalnie dla 

Was: różnice książki i filmu „Igrzyska śmierci”: 

 „W pierścieniu ognia” 

1. Brak kilku postaci 

W filmie brakuje dość ważnych osób: Dariusa, 

Bonnie i Twill. 

2. Niestety, nie pojawia się też motyw Dystryktu 

Trzynastego. W powieści rebeliantki wyjaśniły 

Katniss, co dało im nadzieję na ucieczkę do 

Trzynastki: na każdym nagraniu szczątek 

Dystryktu, w rogu migało skrzydło Kosogłosa. 

3. Jaskier  

Kot Prim w książce miał brudnożółte futro, a w 

filmie czarno-białe. Magia? 

4. Stroje 

Niektóre były tzw. przebajerzone: Np. sukienka 

Katniss nie płonęła naprawdę, ale sprawiała tylko 

takie wrażenie, a Rue brakowało skrzydeł przy 

sukience. 

5. Śmierć  

Sposoby śmierci trybutów również nieco 

odbiegają od opisu. Według książki Clove dostała 

kamieniem w głowę, a w filmie Thresh rzucił ją o 

Róg Obfitości. Uczcijmy ja minutą ciszy… 

Sara Shepard „Pretty Little Liars” 

Cała seria ma 15 części, ale 

przetłumaczono „tylko” 12 (na razie). Ja 

przeczytałam tylko 3, lecz planuję dostać się do 

następnych, albowiem te książki są bardzo 

wciągające.  

„Kłamczuchy” – Aria, Emily, Hanna i Spencer 

były najlepszymi przyjaciółkami. Do ich grona 

należała również Alison – najbardziej popularna 

dziewczyna w całym Rosewood. Choć dziewczyny 

czasem szczerze nienawidziły Ali, było coś, co 

trzymało je razem: sekrety. Gdy Alison znika 

dziewczyny są zmartwione, lecz cieszą się, że nikt 

nie pozna ich tajemnic. Ale pewna postać 

podpisująca się – „A” wysyła im wiadomości, w 

których grozi ujawnieniem tych właśnie sekretów. 

Czy uda im się spełnić oczekiwania szantażysty, 

czy każdy pozna ich kłamstwa? 

Mockingjay 
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PEDAGOG RADZI!!!! 

 Okres wakacji – to wspaniały czas. 

Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: gra w 

piłkę, jazda na rowerze, na hulajnogach czy 

rolkach. Niestety nie wszystkie miejsca, w 

których dzieci się bawią są bezpiecznym 

miejscem do zabawy i spędzania wolnego czasu. 

Ważna i istotna sprawa to zabezpieczenie dziecka 

w elementy odblaskowe widoczne z dużej 

odległości, co daje kierowcy samochodu czas na 

odpowiednie wyminięcie pieszego i zmniejszenie 

prędkości. 

1. Rower i wrotki, piłka 

• Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj 

na niej wyjątkową ostrożność!!! 

• Należy korzystać ze ścieżek rowerowych !!! 

• Nie pożyczaj roweru nieznajomym !!! 

• Zakładaj kask rowerowy na głowę !!! 

• Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj 

tylko z  przejść dla pieszych !!! 

• Graj w piłkę daleko od ulicy !!! 

• Uważaj na jezdni biegnąc po piłkę !!! 

2. Nad wodą 

• Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i 

wyznaczonych do kąpieli !!! 

• Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których 

nie znasz dna !!! 

• Słuchaj poleceń ratownika !!! 

• Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod 

opieką rodziców !!! 

• W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli 

innym !!! 

• Dbaj o jej czystość plaży !!! 

• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!! 

3. W górach 

• Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!! 

• Słuchaj się opiekuna !!! 

• Nie zbaczaj ze szlaku !!! 

• Nie wyruszaj w góry podczas burzy !!! 

Dbając o swoje bezpieczeństwo powinieneś, 

powinnaś: 

• Do zabawy wybierać miejsca bezpieczne, 

oddalone od jezdni; 

• Dbać o środowisko - nie wyrzucać  śmieci i nie 

zaśmiecać otoczenia; 

• Rozpalać ogniska tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych i pod opieką dorosłych; 

• Zawsze mówić opiekunom lub rodzicom dokąd 

wychodzisz, po zmroku nie wychodzić bez opieki 

osoby dorosłej; 

• Jeśli jesteś sam w domu, nie otwierać  drzwi 

obcym; 

• Nie korzystać z propozycji podjazdu lub jazdy 

samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi; 

• Nie podchodzić i nie zaczepiać obcego psa, nie 

dotykać go, nawet jeśli wydaje się być łagodny. 

Rodzice i opiekunowie dzieci: 

Zawsze bądźcie czujni i interesujcie się czym 

wasze dziecko się bawi, z kim i gdzie. 

Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z 

nim jak najwięcej. 

Niech wasze wakacje będą udane. 

Bogate w przygody niezapomniane.  

Niech się spełnią wakacyjne marzenia.  

To są od lata gorące życzenia. 

 

Z poważaniem i życzeniami 

wspaniałych chwil  

R. Bilińska - pedagog szkolny 
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 Koniec roku szkolnego 2013/2014 to również zakończenie projektu 

„Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla 

uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”. W tym roku w zajęciach 

uczestniczyło 80 uczniów klas szóstych. 

W ramach projektu „Zrozumieć świat” uczniowie rozwijali umiejętność pracy 

w zespole, kreatywność, umiejętność przygotowania i przedstawienia 

prezentacji. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o nowe 

pomoce naukowe, a dzieci mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach, w 

których stosowano nowoczesne metody badania otoczenia oraz analizę zjawisk przyrodniczych z 

wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Nasi uczniowie co roku brali udział w 

Olimpiadzie połączonej z Festiwalem na szczeblu wojewódzkim i ponadregionalnym. W tym roku w 

Olimpiadzie Ponadregionalnej reprezentowali naszą szkołę: Justyna Liszka, Szymon Krukowski, Bartosz 

Konieczny, a w Festiwalu wspaniale prezentowały się uczennice: Zuzanna Bilińska, Magdalena 

Szczecińska i Natalia Wisiecka. 

Dziękuję wszystkim uczniom i paniom prowadzącym zajęcia za wspaniałą współpracę  

Opiekun projektu -  Ewa Michalak 

 

DZIEŃ TOLERANCJI I AKCEPTACJI 

 Dnia 31.05.2014 r w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbył się Dzień 

Tolerancji i Akceptacji. Święto to miało na celu zwiększenie świadomości środowiska uczniowskiego i 

grona pedagogicznego na temat różnych chorób, na które cierpią dzieci uczące się w naszej placówce. 

Ponadto celem, jaki przyświecał temu dniu, było również zwiększenie aktywności uczniów z różnymi 

dysfunkcjami. Wiadomo przecież, że dzieci przewlekle chore mogą i powinny uczyć się razem ze 

zdrowymi rówieśnikami w szkole. Należy jednak dostrzec ich indywidualne potrzeby i uwzględnić je 

w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem. To, w jaki sposób 

dziecko przewlekle chore radzi sobie w warunkach szkolnych, ma ogromny wpływ na stan zdrowia i 

jakość życia. Nasza szkoła włączyła się również w ogólnopolski projekt ”Tourette de Pologne”. Jest on 

skierowany do osób dotkniętych Zespołem Tourette'a w całej Polsce. Jego założeniem jest 

zaktywizowanie osób z ZT oraz ich bliskich do wzięcia pełnego udziału w życiu społecznym i lepszego 

korzystania ze swoich praw obywatelskich, nagłośnienie problematyki Zespołu Tourette'a w 

społeczeństwie oraz minimalizowanie dyskryminacji osób chorych i ich rodzin. 

 W tym dniu przygotowano wiele atrakcji i to zarówno dla intelektu jak i ciała. Dzieci i 

młodzież podczas prezentacji przygotowanych przez nauczycieli dowiedziały się dużo na temat 

Zespołu Tourette'a i innych niepełnosprawności. Po prezentacjach wykazały się zdobytą wiedzą w 

czasie testu na temat ZT i innych dysfunkcji. Kolejny konkurs, który zaproponowaliśmy naszym 

uczniom, polegał na tym, że każdy uczeń losował imię i nazwisko swojego kolegi z klasy, a następnie 

na przygotowanym szablonie rysował jego portret, pod którym dopisywał trzy miłe cechy 

charakteryzujące wylosowanego ucznia. Tak przygotowane portrety były zagadką dla pozostałych. 

Kolejną atrakcją było karaoke, wszystkie dzieci bez względu na stan zdrowia, śpiewały wspólnie 

piosenki przygotowane przez nauczycieli muzyki. Na uczniów czekały również zabawy ruchowe tj. 

zumba na patio szkoły i inne konkurencje sportowe. Dzień zakończył się meczem siatkówki: 

nauczyciele kontra uczniowie. W zaciętej walce zwyciężyli uczniowie, którzy mieli wiele satysfakcji z 

wygranej. 

  Z pewnością dzień ten pozwolił spojrzeć, zarówno uczniom jak i nauczycielom, na problemy 

osób chorych zupełnie z innej perspektywy. Wszyscy przekonaliśmy się że dzieci chore mają nam do 

zaoferowania dużo więcej niż tylko samą chorobę. 
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PAMIĘTNIKI FIKUSIA I QUSI  

         Witamy Was znowu Drodzy Czytelnicy! Niedawno był 

Dzień Matki. Ja i Fikuś chcielibyśmy Wam opowiedzieć jak to 

wyglądało u nas… 

 U mnie (Qusi) było świetnie! Dzień przed świętem pomyślałam, aby 

zrobić mamie śniadanie do łóżka, ale zapomniałam, że następnego dnia – 

niestety - idziemy do szkoły. :-( Mimo to Dzień Matki był bardzo udany! Moja 

siostra zapytała nasza mamę, co chciałaby zjeść, kiedy byłby koniec świata. 

Odpowiedziała, że kulki kokosowe. I wtedy siostra wpadła na idealny pomysł, 

aby zrobić mamie własne, domowe Rafaello. Nie miałyśmy zbyt wielkiego 

budżetu na kupienie składników, a samo kupowanie zajęło nam pół godziny. 

Nie wystarczyło nam pieniędzy na różne składniki. Wtedy wpadłam na 

pomysł, żeby pójść do dziadka, który mieszkał w bloku obok sklepu 

spożywczego. Pobiegłyśmy prosto do klatki schodowej i zadzwoniłyśmy do 

drzwi. Dziadziuś otworzył nam drzwi i myślę, że i tak nic nie zrozumiał z 

naszych jęków, które miały brzmieć jak „sytuacja kryzysowa!”. Zszedł z nami 

do sklepu i kupił razem z nami margarynę i różne inne produkty potrzebne 

do naszych kulek Rafaello. Zapomniałam dodać na początku, że kupiłyśmy 

mamie różę, która pięknie rozkwitła! 

 Kiedy mama wróciła z pracy, od razu spróbowała pysznego Rafaello. 

Bardzo jej smakowało. Tata też się poczęstował. Niestety Rafaello były za 

krótko w lodówce, ale później jeszcze raz wstawiłyśmy je do lodówki i było 

dobrze. Myślę, że to był udany Dzień Matki. 
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Drabina Muzyczna 

Grease 

Przebojowy musical z Johnem Travlta i Olivia Newton-John. 
Wspaniałe piosenki składające hołd niezapomnianej epoce narodzin Rock & Roll ’ a. 

Wyprawa w lata 50-te. 

Utwory: 
YOU’RE THE ONE THAT I WANT 

SEANDY 
SUMER NIGHTS 

  

ABBA 

Szwedzki zespół POP. Nazwa pochodzi od liter imion wokalistów. 
Działalność muzyczna lata 70 i 80-te. Jeden z bardziej znaczących zespołów XXw. 

„MAMMA MIA” –MUSICAL INSPIROWANY UTWÓRAMI „ABBA” 

Skład:                                 Utwory: 

Anni                                  MAMMA MIA 

Benny                                DANCING QEEN 

Bjorn                                 TAKE A CHANCE ON ME 

Agnetha 

QUEEN 

Brytyjski zespół rockowy z Londynu 1970-1991 z dysponującym 
niesamowitym głosem Fredym Mercury. Różnorodność brzmienia sprawia, że trudno ich 

przypisać do konkretnego stylu. Zostali wybrani na najlepszą  brytyjską grupę wszech-

czasów przez słuchaczy. 

 SKŁAD:                              Utwory: 
FREDDY                                   WE ARE CHAMPIONS 
JOHN                                         INNUENDO 
MIKE                                         BOHEMIAN RWAPSODY 
DOUG 
BARRY 
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ONE DIRECTION 

Brytyjsko- irlandzki Boysband. Początek kariery w programie X FACTOR (III miejsce) w 2010 

r. 

ZESPÓŁ TWORZĄ:         UTWORY: 
HARRY                                 KISS YOU 
ZAYN                                    BEST SONG EVER 
LIAM                                     ROCK ME 
LOUIS                                   C’MON C’MON 
NIALL 



 

 

Śladami podróżnika – BOGATYNIA 

     Ten numer będzie o mieście, w którym mieszkamy prawie wszyscy – o Bogatyni. 

W Bogatyni warto zwiedzić: 

     STYK TRZECH GRANIC (Trójstyk) – to tutaj spotykają się granice trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. To 

upamiętnione obeliskami, historyczne miejsce centralnych obchodów wejścia Polski i Czech do Unii Europejskiej. 

Popularny cel wycieczek pieszych, rowerowych i samochodowych, atrakcyjny przystanek podczas spływu Nysą 

Łużycką. Miejsce międzynarodowych imprez, spotkań i integracji Polaków, Czechów i Niemców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMNIK PRZYRODY 

Przed budynkiem zarządu Kopalni Węgla Brunatnego Turów stoi oryginalny pomnik przyrody, olbrzymi pień drzewa 

iglastego sprzed około 18 milionów lat. Ten gatunek drewna najbardziej zbliżony jest do sekwoi. Współczesne sekwoje 

to jedyne z największych i najdłużej żyjących drzew na świecie. Dorastają do 110  metrów, a średnica ich pnia liczy od 

sześciu do dziewięciu  metrów. Właśnie takie pnie, w basenie utworzonym przez zapadnięcie się lokalnego złoża, 

zamieniły się w skałę osadową zwana węglem brunatnym. 

 

 

 

 

 

 

IZBĘ REGIONALNĄ 

Izba regionalna w kompleksie Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie 

gromadzi zbiory przedmiotów użytkowych, mebli, narzędzi roboczych. Prezentuje również dokumenty i fotografie 

obrazujące życie mieszkańców Działoszyna i okolicznych miejscowości od XVIII do XX wieku. Czynne przez cały rok, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu. Kontakt: R. 

Zawadzki, tel. 665 325 971 lub (0048) 75 77 18 226. 

Polecała Roksana    

Europa- Nasz kontynent 

Welcom to Italia!!! Najpierw ciekawostki… Ludzie we Włoszech miło goszczą obcokrajowców. Włosi zamiast 

zup tak jak my jedzą na pierwsze danie pastę, czyli makaron z jakimś sosem. Stolicą tego kraju jest Rzym, przy 

każdym ważnym miejscu znajduje się obelisk. Mówi się, że jeśli ktoś zobaczył co najmniej osiem takich obelisków, to 

znaczy, że naprawdę zwiedził to miasto. Warto też zwiedzić małe, bajeczne wioski. Każda z nich ma swoją ciekawą 

historię i ciekawy zabytek. Na każdym kroku można spotkać drzewa oliwkowe. Oliwki kwitną tam raz w roku, ale za 

to jest ich mnóstwo. We Florencji nad rzeką Arno znajduje się słynny Most Złotników. Najdroższa biżuteria cieszy 

oko, ale gorzej z ceną ;).  Byłam, widziałam, a co widziałam, to Wam opowiedziałam… 

Ala 
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Przygody Anionimka 

W tym miesiącu mam dla Was „recenzję” mojego pobytu w Dublinie – stolicy Irlandii. Nie byłam 

tam z byle jakiego powodu, o nie. Byłam na koncercie! Najcudowniejszym koncercie w karierze mojego 

życia. Większość ludzi, spośród tych, którzy to przeczytają, będzie się śmiać, ponieważ byłam na kon-

cercie One Direction, ale dla mnie to najcudowniejsze 1,5 godziny mojego życia. Następnego dnia mia-

łam zdarte gardło. Zgadnijcie, dlaczego??? Od piszczenia...  

Cały Dublin nie jest metropolią. Nie ma tam wielkich wieżowców ani  o g r o- m n y c h  centrów 

handlowych, ale są małe domki z czerwonej cegły i daje to temu miastu niepowtarzalny urok. Naprawdę 

mogłabym tam mieszkać. Jedyną przeszkodą jest język. Nie znam angielskiego „per-fect” i to naprawdę 

przeszkadza. Z mojego „dukania” mało kto coś rozumie i ja również nie rozumiem prawie nic, co ludzie 

tam mówią. Gdyby to był zwykły angielski… ale to jest angielski z irlandzkim akcentem, który brzmi 

mniej więcej jak: Who are dfkjghfkjhgkjvdfx. Przeżywałam to na lotnisku i nie życzę tego nikomu z 

Was, moi czytelnicy.  

Bardzo charakterystycznym miejscem w Dublinie jest „szpila”. Najwyższe miejsce w całym mie-

ście. Nie można do niej wejść, ale ma około 30 metrów wysokości. Jest miejscem spotkań większości 

ludzi tam mieszkających. Jedynie jedna piąta ludności w Dublinie to rodowici Irlandczycy, uwierzycie? 

Jest bardzo dużo Arabów, Koreańczyków, Japończyków, Chińczyków, czarnoskórych itepe. Jest też 

dużo Polaków. Osobiście poznałam kilku tam mieszkających ;). Są dużo milsi niż ci w naszym kraju.  

Nauczyłam się kilku nowych słówek po angielsku i trochę irlandzkiej kultury. Jednak najbardziej 

został mi w pamięci koncert. NAJ-CU-DOW-NIEJ-SZY KON-CERT MO-JE-GO ŻY-CIA!  

Zapewniam Was wszystkich, że nigdy, ale to przenigdy nie zapomnę tego dnia. I zawsze będę 

płakać ze szczęścia na same wspomnienie : ). Bo kocham moich piciu chłopców i nie jest ważne, jak bar-

dzo ktoś mi to będzie wytykał, ja i tak ich będę lofciać J. Myślę, że to tyle. Napisałam i tak więcej niż 

zazwyczaj, ale musicie mi to wybaczyć. Moje paluszki lubią pisać rzeczy, które miło zapadły mi w pamię-

ci. Pomykają po klawiaturze tak szybciutko, że wszyscy wiedzą, iż Ania ma wenę, hihi. I słychać w całej 

klasie : ). Okay, dlaczego napisałam, o moich palcach??? Kończę, bo za dużo tuszu zmarnuję, ha.  

To mój ostatni rok w tej szkole. Idę do gimnazjum nr 1, więc już Wam nigdy nie napiszę. Może to do-

brze, bo w sumie piszę czasem o takich rzeczach, że masakra. Ale jeśli chociaż jedna osoba będzie tę-

sknić, to będę bardzo usatysfakcjonowana J.  

Cóż, życzę Wam wszystkim, drodzy czytelnicy udanych wakacji, a piątoklasistom i czwartoklasi-

stom jeszcze udanych lat w tej szkole. Kilka najlepszych lat mojego życia tutaj spędziłam i liczę, że 

Wasze również takie będą : ). No kończę już, moi kochani. Nie zapominajcie o mnie, czasem.  

Anionimek x 
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Dziwne zwierzęta 

MYSZOŁÓW   

 Myszołów zwyczajny – miejsce występowania: 
Europa Środkowa i Wschodnia, w tym Polska.  

W Polsce średnio liczny ptak lęgowy, stosunkowo naj-
bardziej rozpowszechniony spośród wszystkich pta-
ków drapieżnych, jednak lokalnie bywa nieliczny. 
Gniazda może mieć u nas 40 000 par. Można go spo-
tkać w całym kraju, również na wyżynach i w górach. 
Na zachodzie kraju zasiedla głównie krajobraz rolni-
czy. Na obszarach o największym zagęszczeniu na 
100 km

2
 znajduje się 90 par lęgowych. Przybywa do 

Polski też w czasie przelotów, od końca lutego do marca, połowy kwietnia i jesienią od 
września do listopada, a nawet do pierwszych dni grudnia. Migrują wtedy przez kraj ptaki 
z północnej i północno-wschodniej Europy, najliczniej wzdłuż Wybrzeża (zdarzały się 
przypadki stwierdzeń 100–200 osobników w ciągu jednego dnia), dolin rzecznych i gór-
skich przełęczy. Najchłodniejszą porę roku większość pozostałych drapieżników spędza 
w zachodniej Polsce, dużo rzadziej w północno-wschodniej. Liczebność polskiej populacji 
nadal rośnie. 

Myszołowy z Puszczy Białowieskiej prowadzą dwa odmienne tryby życia. Jedne 
zakładają lęgi do kilkuset metrów od skraju puszczy, polując na odsłoniętych łąkach i po-
lach w okolicy. Łapią tam norniki, których sukces rozrodczy jest zmienny, co powoduje 
również znaczne wahania populacji ptaków. Gniazda budowane na brzegu kompleksów 
nie są zagrożone ze strony drapieżników i ptaki mogą bezpiecznie znosić jaja i wychowy-
wać młode. Drugie ugrupowanie myszołowów związane jest z wnętrzem puszczy, gdzie 
gniazduje i poluje poniżej koron drzew oraz na dnie lasu. Ich dieta składa się tam z leśny-
mi gryzoni i ptaków, a liczebność potomstwa jest wysoka i stoi na stabilnym poziomie, po-
mimo znacznie częstszego plądrowania lęgów przez drapieżniki. 

Do historii polskiej ornitologii zapisała się zima roku 1989, kiedy to w okoli-
cach Wizny nad Narwią na powierzchni 10 km

2
znalazły się 164 myszołowy. Była to rekor-

dowa liczba zimujących ptaków, które skupiły się w nietypowym jak na tę porę roku regio-
nie

 
! 

 

Mysz polna  

 
 Gatunek niewielkiego gryzonia z rodziny myszowatych, przedstawiciel rodzaju 

Apodemus, do którego zaliczane są także inne pospolite 
europejskie gryzonie, jak mysz zaroślowa i mysz leśna. 
Mysz polna zamieszkuje lasy i stepy Europy Wschodniej i 
dużą część  Azji. Jej długość wynosi 13,4 - 21,4cm. Waży 
15 – 39 g. Na grzbiecie ma długi ciągnący się aż po ogon 
czarny pasek. A jej łapki są białe. 

 
 Wiciaaa :**  xd 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gryzonie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Myszowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apodemus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mysz_zaro%C5%9Blowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mysz_le%C5%9Bna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
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                                                   ♥ Psiaczki i chomaczki♥ 

Historia królików: 

Obecnie na świecie występuje ponad 100 ras królików. Wszystkie te rasy mają wspól-

nego przodka - królika dzikiego. Początkowo zamieszkiwał on Półwysep Iberyjski i część 

Afryki Północnej, a następnie dla celów łowieckich został rozpowszechniony także w innych 

częściach globu. Królik dziki ma szarobrązowe ubarwienie sierści a spód ciała białawy. Dłu-

gość jego ciała to około 45 cm, a waga wynosi do 3 kg. Ogon królika dzikiego ma długość 5-6 

cm. 

 

 

 

 

 

 

Króliki miniaturki:                      ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Malutki królik jest jednym ze zwierzątek najchętniej kupowanych dzieciom. Pamiętajmy jednak, że opiekun 

króliczka powinien mieć co najmniej 10 lat. Zwierzątko nie jest bowiem maskotką i za mocno przytulane może bole-

śnie ugryźć lub podrapać. Po królika najlepiej wybrać się do doświadczonego hodowcy. Będziemy mieli wtedy pew-

ność, że nasza miniaturka nie wyrośnie na wielkiego królika i nie będzie miała wad genetycznych. Króliki od hodow-

ców mają na obu uszach tatuaże. Na  prawym uchu jest informacja o miesiącu i roku urodzenia zwierzaka.   Na le-

wym - oznaczenie siedziby związku hodowców i numer fermy. Przed zakupem warto pomyśleć nad wyborem płci kró-

lika, pamiętając, że samiec znaczy teren  wydzieliną z gruczołów zapachowych, co może niektórym osobą przeszka-

dzać. Samiczka natomiast często niszczy różne rzeczy, szukając materiałów odpowiednich na gniazdo. Miniaturowy 

królik jest niewielki, ale potrzebuje dość dużej klatki, aby mógł w niej swobodnie biegać. Powinna mieć wymiary co 

najmniej 100 x 40 x 50 cm. Klatkę trzeba często myć (najlepiej co drugi dzień) i zmieniać wyściółkę. Należy także sta-

rannie szczotkować sierść pupila (nie wolno go kąpać). Królika można trzymać w jednej klatce ze świnką morską. Nie 

zawsze jednak będzie żył w zgodzie z innym królikiem (zwłaszcza tej samej płci). 

 

 

  

 

 

 

 

 

♥Emilia i Klaudia♥ 



 

 

Zęby, pazury  
 Diplodok był jednym z najdłuższych dinozaurów , mierzył 54 metry i 

prawdopodobnie ważył ok. 50 ton. Swego ogona używał jak bata: wymachiwał 

nim, trzaskał i bił napastników.  

 

 

 

 

 

 

 Barionyks prawdopodobnie żerował w wodzie. Miał duży pazur u oby-

dwu przednich łap, na który mógł nadziewać ryby. Posiadał także liczne drob-

ne ostre zęby nadające się do trzymania śliskiej zdobyczy. Jego szkielet znale-

ziono w delcie dawnej rzeki. Wraz ze skamieniałościami znaleziono liczne też 

rybie łuski. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alozaur to stadny drapieżny dinozaur prawdopodobnie osiągający ponad  12 

metrów i polujący na np. stegozaury. Jego nazwa oznacza ,,inny jaszczur”.  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janek 
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Witam Was w kolejnym numerze Trójkowej Gazetki (Nie mam pojęcia, którym konkret-

nie, bo jakaś inteligentna inaczej osoba usunęła mi mój folder w pracowni komputerowej). 

Chciałabym opisać w tym wakacyjnym wydaniu równie upalnego jak dzisiejsza pogoda moda 

- TropiCrafta. 

Co nowego? 

Nowe drzewa, i co za tym idzie, nowe drewno (również palmy ) 

Mebelki (materace, parasole, fotele…) 

Bambusy 

Kubeczki i pinacolada [dla CENZURY: to chyba jakiś rodzaj napoju] 

Kokosy 

Ananasy 

Mnóstwo nowych kwiatków 

Nowe moby [dla CENZURY: potworki]: creeper [dla CENZURY: rodzaj potworka w grze] 

w koszuli z kapeluszem, murzyni, dziwne skalne głowy, rozgwiazdy, ryby, żaby, jaszczurki, 

żółwie, ptaki, małpki i wiele innych…. 

Zupełnie nowy świat… 

Nowy świat 

Można się do niego dostać siadając blisko wody na krzesełku (najlepiej z czerwonej wełny) 

i o wschodzie słońca wypić pinacoladę… Znajdują się w nim morza z niezwykle jasną i czystą 

wodą i wulkany. Radziłabym na nie uważać, ponieważ czasem wybuchają, paląc wszystko 

dookoła. Generują się wioski z tubylcami, którzy zajmują się rybołówstwem. Gdy się ich ude-

rzy, to rzuca się na biednego gracza cała wioska tych czarnych diabłów. Wydostać się można 

z niego portalem, który generuje się podczas wchodzenia do świata (wygląda jak jacuzzi) 

 

Mam nadzieję, że się Wam spodoba J 

Posiłkowałam się stroną http://mod-minecraft.net/tropicraft-mod/ 

 

Wasza Kotik 
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                              R o n a l d i n h o 

        W tym artykule opiszę pewnego słynnego 

brazylijskiego piłkarza – Ronaldinho Gaucho. 

        Ronaldinho urodził się 21 marca 1980 ro-

ku w Porto Alegre w Brazylii. W wieku 8 lat 

stracił ojca, więc zajmował się nim jego starszy 

brat Roberto (piłkarz z zamiłowania), który na-

uczył go grać w piłkę. W szkole koledzy nazy-

wali go czarnym snajperem bramek, ponieważ 

ciągle zdobywał wiele goli. Od razu widać było 

w nim urodzony talent. 

         Swoją karierę piłkarską zaczął w klubie 

Gremio Porto Algere.  Świetnie sobie radził i 

został królem strzelców, grając z tą drużyną na 

mistrzostwach do lat 17, więc dzięki tak obie-

cującym początkom kariery, nie musiał długo 

czekać na debiut w seniorskiej reprezentacji. 

W 1999 Ronaldinho pojechał na turniej Copa 

America, a tam zainteresowało się nim Paris 

Saint Germain. Gdy nadszedł rok 2001, prze-

szedł właśnie do tej drużyny za 9 mln euro! Za-

kwalifikował się na mistrzostwa świata, a po 

nich walczyli o jego kupno: Manchaster Uni-

ted ,Real Madrit i FC Barcelona. Jednak on 

wybrał Barcę. Stał się legendą tej drużyny. Po-

tem przeszedł do AC Milanu, a dzisiaj widzimy 

go w barwach Atletico Mineiro. Prawie w każ-

dym klubie grał z legendarnym numerem 10. 

           Myślę ,że po przeczytaniu mojego arty-

kułu polubicie RONALDINHO.Nikodem R. 

 

 

 

Gimnastyka dla każdego : ) 

Gimnastyka artystyczna – sport uprawiany na 

całym świecie przez dziewczęta od 4 do 24 roku ży-

cia. Oprócz rozciągania i poprawiania kondycji fi-

zyczno-ruchowej do gimnastyki zalicza się również 

taniec.  

Jest to podobne do skakania ze wstęgą w ręku. Gim-

nastyka artystyczna jest powiązana z baletem i do-

brym rozciągnięciem. Nie każdy ma do niej predys-

pozycje*. Dziewczęta w wieku szkolnym muszą po-

trafić: szpagat męski oraz damski (mam nadzieję, że 

wszyscy wiemy, czym one oba się różnią?- dopowie-

dzenie autorki). Muszą ćwiczyć się w rozciągnięciu 

od najmłodszych lat i robić postępy.  

Każda dziewczyna/kobieta uprawiająca gimnastykę 

artystyczną nie powinna ważyć więcej niż 60 kilo-

gramów. Liczy się również ładny wygląd.  

 

 

 

Dziewczęta, które jeżdżą na różnego rodza-

ju zawody czy olimpiady od małego są uczone piękne-

go uśmiechu oraz odpowiedniej postawy. Takie zaję-

cie, to (wbrew pozorom) bardzo ciężka i żmudna pra-

ca. Niekiedy dziewczynki w wieku podstawówki/

gimnazjum są zmuszone do różnorodnych diet i do-

datkowych ćwiczeń. W zamian za to są później do-

skonale znane na świcie, gdyż osiągają wiele sukce-

sów w dziedzinie gimnastyki artystycznej. W tym 

sporcie często zdarzają się jednak różne wypadki, 

takie jak: łamanie kończyn czy żeber, wstrząśnienia 

mózgu, a nawet śmierć. Odradzam więc, próbowania 

tego u siebie w domu. 

Anionimek x 
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SZKOLNA SONDA  

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli. 

Ankiety przygotowały, przeprowadziły i opracowały: Natalia i Zuzanna 
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SMACZNIE I ŚMIESZNIE 

 

 

 

Przygotuj : 

2 bardzo dojrzałe banany 

300 ml mleka 

8 kulek lodów waniliowych lub śmietankowych 

5 łyżeczek czekolady w proszku 

 

Sposób przygotowania 

Banany obrać, pokroić na kawałki. Zmiksować ze schłodzonym mlekiem, kulkami 

lodów i 4 łyżeczkami czekolady w proszku. 

Otrzymany koktajl bananowy z czekoladą rozlać do szklaneczek, oprószyć pozosta-

łą czekoladą. 

Każdą szklaneczkę można ozdobić wg uznania, np. .nadzianymi na drewnianą 

szpadkę plasterkami banana, posypać świeżymi malinami albo kawałkami tru-

skawek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecają 2 delicję  
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świat HUMORu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nazywa się pszczoła bez czoła? 

- Psz.   

 

Co jest zielone, duże i nie spada z drzewa? 

- Stół bilardowy. 

 

Jak się nazywa mężczyzna, który zabił żonę?                                

- Żon-kil. 

 

Co to jest? Czarne, białe, czarne, białe, czarne, białe i leci po schodach? 

- Zakonnica spadająca po schodach! 

 

Jaki jest ulubiony przysmak kotów? A jaki psa?  

- Hot dog i kotlet. 

 

 Jak rozpoznać wesołego motocyklistę? 

- Po komarach między zębami. 

 

Kierowca fiata ma brata, ale brat kierowcy fiata nie mam brata. Kim jest brat kierowcy fiata dla brata? 

 

Czym się różni słoń od fortepianu? 

- Słonia można zasłonić , a fortepianu nie da się zafortepianić. 

 

Dlaczego owca jest smutna? 

- Bo ma męża barana! 

 

Czasem bierze mnie ochota na naukę. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

Dlaczego w Warszawie panuje zima?  

- Bo w Sejmie urzędują bałwany! 

 

Myślę, że się podobało ;D 

Fika ;3 
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Modowe SOS 
 

Nie macie pojęcia jak zaimponować wyglądem? Teraz to banał! Specjalnie 

dla Was wybrałam świetne letnie ubrania, które mogą się spodobać. 

 

     Kolorowe sandały będą szczególnie pasować do sukienek i spódnic.  

Ściąga: H&M,  49,90 PLN 

 

Buciki z lekkimi turbinami Was wywyższą i to dosłownie.  

Ściąga: H&M, 59,90 PLN 

 

Piękna przewiewna sukienka wygląda efektownie na dziewczynie 

jak i na  zdjęciu. 

Ściąga: H&M, 79,90 PLN 

 

Koszulka z napisem LIVE LOVE DREAM (żyć, kochać, marzyć) bę-

dzie świetnie pasować do legginsów.  

Ściąga: H&M, 39,90 PLN 

 

Ogrodniczki w gwiazdki pomogą Ci być na topie. 

Ściąga: H&M, 99,90 PLN 

 

Cudowne krótkie spodenki będą pasować do koszulki na ramiączkach. 

Ściąga: H&M, 49,90 PLN 

 

 

 

Stylistka: Pani Moda   
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Zwariowane ozdóbki 

Jak zrobić piękną ramkę na zdjęcie (i nie tylko) ze szpatułek? 

Przygotować należy: 

- 7 szpatułek lekarskich („patyczek”, który pani 

doktor używa , aby zbadać gardło), 

-  brystol, 

- klej magik lub wikol, 

- nożyczki,  

- linijka,  

- ozdoby, które Wam się podobają!  

Krok po kroku: 

1. Z brystolu wyciąć prostokąt. 

2. Na dłuższe boki przykleić 1 całą szpatułkę i 1 połówkę szpatułki. 

3. Na jednym z krótszych boków przyklejamy 2 szpatułki, a na  drugim 1 szpatułkę. 

4. W miejscu, gdzie szpatułki łączą się, przyklejamy jeszcze po połówce szpatułki, aby nie 

było widać łączenia. 

5. Ozdabiamy wcześniej przygotowanymi ozdobami ramkę. 

6. Wkładamy zdjęcie! :-) 

 UWAŻAJ!!!  

Szpatułki można malować farbą akrylową na dowolny kolor. Zamiast szpatułek mo-

żemy wykorzystać też patyczki do lodów. Jeden bok ramki nie może być sklejony, więc klej 

nanosimy tylko na brzeg!  

 

                                                                            Fikuś i Qusia 

 

 



 

 

 

STR. 21 NR 5 /  2013 -2014 POLECAMY! 

TRÓJKOWA GAZETKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINOMANIAK 

„Czarownica” 

Wszyscy znamy opowieść o Śpiącej Królewnie. 

Czarownica rzuciła na nią zły urok – dziewczyna w 

dniu swoich szesnastych u rodzin ukuła się wrzecionem 

i zapadła w sen……. 

NIE WIERZ W BAJKI. POZNAJ PRAWDĘ… 

„Czarownica’’ to zrealizowana z wielkim rozmachem 

najnowsza produkcja Disneya adresowana do całej ro-

dziny. Film z Angeliną Jolie w roli tytułowej, został za-

inspirowany postacią znaną z disneyowskiej  „Śpiącej 

Królewny’’. Czarownica po raz pierwszy pojawiła się na 

srebrnym ekranie w 1959 r. i do dziś jest najsłynniejszym czarnym cha-

rakterem Disneya. Dowiedz się co sprawiło, że serce Diaboliny zamieniło 

się w kamień. A może nie wszystko jest takie,  jakim się wydaje? 

 

 „Niebo istnieje…….. Naprawdę” 

 Nominowany do Oscara i zdobywca Emmy Greg 

Kinnear wcielił się w rolę Todda Burpo, pastora w ma-

łym miasteczku. Pewnego dnia jego maleńki synek Col-

ton (Connor Corum) trafił do szpital na operację ratują-

cą życie. Pastor i jego żona Sonja (Kelly Relly) byli 

szczęśliwi, kiedy operacja się udała i Colton cudem 

przeżył. Ale żadne z nich nie było przygotowane na to, 

co stało się potem – Colton zaczął wspominać coś, co - 

jak mówił  - było  niesamowitą podróżą do nieba i z po-

wrotem, którą przeżył w czasie operacji. Z dziecięcą nie-

winnością opowiadał rodzicom o rzeczach, o których nie 

mógł wiedzieć. 

Film powstał an podstawie książki o tym samym tytule, która zain-

spirowała miliony ludzi na całym świecie i stała się bestsellerem w Polsce! 

 

Polecała: Klaudzia 
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1. Imię przybranego dziadka chłopców. 

2. Ptaki przenoszące zaszyfrowane wiadomości. 

3. ................. Kogut - nazwa karczmy. 

4. Uwięziony przywódca powstania. 

5. Drzewa, otaczające chatę braci. 

6. Otchłań. 

7. Imię jednej gołębicy. 

8. Uratował Karola przed wilkami. 

9. Koń Karola. 

10. Potwór służący Tengilowi. 

11. Jak nazywał Jonatan brata? 

12. Wąż, z którym walczyła Katla. 

13. Imię zdrajcy. 

14. Stoją w stajni. 

15. Kierowała potajemną walką z Tengilem. 
 

Krzyżówka do lektury „Bracia Lwie Serce” – polecaliśmy ją w ostatnim numerze. 


