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Święty Mikołaj - biskup
Urodził się w Patras w Grecji około 270. Miał zamożnych rodziców. Gdy
zmarli, chętnie dzielił się swoim majątkiem z potrzebującymi. Podrzucał skrycie
biednym pieniądze. Wybrany na biskupa Miry podbił serca wiernych gorliwością
oraz troską o innych. Zasłynął dobrocią serca, serdecznością i życzliwością,
zwłaszcza wobec biednych i schorowanych.
Po skazania na karę śmierci trzech młodzieńców przez cesarza Konstantyna
I Wielkiego, Mikołaj udał się osobiście do cesarza, aby prosić o ich ułaskawienie.
Święty Mikołaj zasłynął jako biskup potrzebujących, ofiarował pomoc
materialną wielu biednym, a pokrzywdzonym wsparcie duchowe.
Od wielu lat Kościół Katolicki wspomina św. Mikołaja – biskupa z Miry- 6
grudnia, jest ona patronem rybaków, marynarzy, dzieci, panien, więźniów,
pielgrzymów, piekarzy oraz cukierników. W Kościele Prawosławnym św. Mikołaj
jest najbardziej czczoną postacią spośród wszystkich świętych, patronuje Grecji,
Albanii oraz Rosji. Dzięki swoim dobrym uczynkom zasłynął niemal na całym
świecie. Oby tradycja dawania prezentów tkwiła w nas jak najdłużej…
W naszej kulturze św. Mikołaj to staruszek z laską w ręku, okularach na
nosie, z długą, siwą brodą, w czerwonym stroju i z workiem pełnym prezentów.
Dawniej był nim biskup z Miry – miasta we współczesnej Turcji…
Przygotowała: Va.
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HISTORIA OKIEM MIKOŁAJA
Polskie powstania narodowe
W swojej historii mamy wiele przykładów męstwa Polaków, którzy
nie chcieli pogodzić się z niewolą, ale postanowili walczyć o swoją wolność.
Oto kilka z najważniejszych zrywów narodowych, o których powinnyśmy
wiedzieć i pamiętać…
Powstanie, dawniej insurekcja – zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego
obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej. Powstania zwykle
dążyły do uzyskania niepodległości państwa, autonomii obszaru lub przyłączenia obszaru do
innego państwa.
1794r. Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska: polskie powstanie przeciw Rosji
oraz Prusom)
1806r. Powstanie wielkopolskie (powstanie przeciw Prusom)
1830-1831r. Powstanie listopadowe (wojna polsko-rosyjska: polskie powstanie narodowe
przeciw Rosji)
1846r. Powstanie krakowskie (jedyny polski zryw narodowo-wyzwoleńczy wymierzony
przeciwko trzem okupantom jednocześnie: Rosji, Prusom i Austrii)
1863- 1865r. Powstanie styczniowe (polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium
Rosyjskiemu)
1918-1919r. Powstanie wielkopolskie (wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski
przeciwko Niemcom)
1919-1921r. Powstania śląskie (trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, między ludnością
polską i niemiecką)
1944r. Powstanie warszawskie (wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom w czasie okupacji – II
wojna światowa)
Nieprawdą jest, że wszystkie powstania zakończyły się klęską Polaków. Powstania
wielkopolskie z 1918-1019 r. zakończyły się całkowitym sukcesem, gdyż doprowadziły do
przyłączenia ziem wielkopolskich do państwa polskiego, które właśnie tworzyło się po
zakończeniu I wojny światowej. Polacy nie czekali na decyzję państw zachodnich, którzy mieli o
tym zadecydować, lecz sami postanowili sobie to wywalczyć.
Możemy być dumni z naszej historii, dzięki wspaniałym ludziom, którzy potrafili
pociągnąć za sobą całe rzesze Polaków, aby walczyć o swoją ojczyznę. Ostatnim razem
przedstawiłem historię Józefa Piłsudskiego, a dzisiaj opowiem o wielkiej postaci - o Tadeuszu
Kościuszce.
Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 w Mereczowszczyźnie, w rodzinie
szlacheckiej, w wsi leżącej na Polesiu, regionie należącym teraz do Białorusi. Dworek, w którym
urodził się Kościuszko, został doszczętnie zniszczony w czasie wojny, ale potem go
zrekonstruowano. Jego matką była pani Tekla, ojcem - Ludwik, który był pułkownikiem.
Tadeusz został wojskowym, tak jak jego tato, ale znacznie przerósł go sławą. W rodzinach
szlacheckich na majątku zostawał najstarszy z synów. Dla następnych dzieci była przewidziana
kariera wojskowa. I tak się stało z młodym Tadeuszem. I dobrze się stało, bo bohatera zyskała nie
tylko Polska, ale i Stany Zjednoczone.
Wraz ze starszym bratem Józefem uczył się w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Okazał
się świetnym uczniem. Wybijał się głównie w przedmiotach ścisłych. Gdy w 1765 roku powstała
w Warszawie Szkoła Rycerska, zwana inaczej Korpusem Kadetów, podjął w niej naukę. Tam
również był dobrym studentem. Szkołę ukończył w stopniu kapitana. Najpierw wyjechał na
stypendium do Paryża, gdzie pogłębił swoją wiedzę inżynieryjną.
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Gdy wrócił do ojczyzny około 1775 roku, było już po pierwszym rozbiorze Polski i wojska
polskiego praktycznie nie było. Zamieszkał więc w rodzinnych stronach. Planował nawet ożenić się z
niejaką Ludwiką Sosnowską, ale nic z tego nie wyszło. Rodzice panny nie chcieli za zięcia mieć zwykłego
wojaka. Zraniony odrzuceniem, pospiesznie wyjechał. Wtedy właśnie dowiedział się o wojnie, którą
toczyła Ameryka z Wielką Brytanią o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Okazał się geniuszem
fortyfikacji, o których dowiedział się właśnie we Francji. Jego fortyfikacje przyczyniły się do wielu
zwycięstw. Wyobraźcie sobie, to on budował jedną z najsłynniejszych twierdz świata, mianowicie West
Point nad rzeką Hudson!
Gdy powrócił do Polski w roku 1784, natrafił na skomplikowaną sytuację w kraju. Odmieniła się
ona dopiero wtedy, gdy król zwiększył ilość wojsk. Tak Tadeusz Kościuszko uzyskał w 1789 roku
nominację na generała majora wojsk koronnych. W 1792 roku wojska rosyjskie najechały nasz kraj i tak
rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Był dowódcą jednej z trzech dywizji tworzących armię Polską.
Wsławił się w bitwach pod Włodzimierzem, Dubienką i Zielenicami. Bitwa pod Zielenicami przeszła do
historii nie tylko dlatego, że Polacy ją wygrali. Dla upamiętnienia tego zwycięstwa, Stanisław August
Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari i Kościuszko był jednym z pierwszych, odznaczonych.
Niedługo potem król przystąpił do swoich przeciwników i rozkazał wstrzymanie wszystkich walk z
Rosjanami. Mówiąc krótko: zdradził wojsko i naród.
Większość mądrych ludzi opuściła kraj, Kościuszko zrobił to samo. Wyjechał do Francji, gdzie
starał się o pomoc dla planowanego powstania, ale nic konkretnego nie wskórał. Polski już prawie nie było,
szykował się drugi rozbiór. Tadeusz opracował instrukcje wojskowe, jak przeprowadzić powstanie
narodowe, ale w Polsce je ciągle odrzucali, twierdząc, że są niemożliwe do wykonania. Zatem Kościuszko
ciągle odraczał wybuch powstania, ale w końcu był niejako zmuszony je przeprowadzić. W marcu 1794
generał Tadeusz Kościuszko na rynku królewskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął
przywództwo nad powstaniem, czyli insurekcją.
Powstanie niestety upadło, ale Kościuszko zyskał nie tylko sławę, ale i uwielbienie swoich
rodaków. Bitwa pod Racławicami była zwycięska. Miała miejsce 4 kwietnia 1794 roku. Oprócz żołnierzy
wzięli w niej udział chłopi wyposażeni w piki oraz kosy, przyczynili się nawet bardzo do polskiego
zwycięstwa. Kościuszko dostał się do niewoli. Ostatecznie przywrócono mu wolność.
Do końca życia przebywał na emigracji, zmarł w 1817 roku w Szwajcarii, w Solurze. W domu, w
którym spędził ostatnie lata życia wybudowano muzeum jego pamięci. W Krakowie jest kopiec
Kościuszki. W 1818 roku zwłoki przetransportowano na Wawel. Natomiast serce spoczywa w urnie w
kaplicy Zamku Królewskim w Warszawie. W latach 1820-1823 usypano w hołdzie dla generała kopiec.
Była to znana ludowa forma upamiętniania zmarłych, wielkich ludzi. Zresztą pamięć o Kościuszce jest
żywa w Stanach Zjednoczonych. W Australii jest Góra Kościuszki. Polak, Edmund Strzelecki nazwał jego
imieniem odkryty przez siebie najwyższy szczyt Australii. Miejsc pamięci związanych z Tadeuszem
Kościuszko jest wiele.
Przygotował Wasz historyk: Mikołaj.
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„Poeci są wśród nas”
Oto miejsce na Twój wiersz. Jestem z klasy 5 b. Jeśli świetnie piszesz i chcesz się pochwalić, przyjdź do mnie
i daj mi swój wiersz. 2 najlepsze pojawią się w następnym numerze. Pozdrawiam wszystkich szkolnych poetów!
Estera
„Słota”
Wiktoria Wenc

„Rady”

Na zmartwienie

Izabela Żelazo

Mamusi przytulenie

Na zmartwienie

Na zwątpienie

Przypomnij sobie miłe wspomnienie

W siebie uwierzenie

Na zwątpienie

Na radość

Ważne jest pozytywne myślenie

Dobra jest przyjemność

Na radość

Na uśmiech

Nie ważna jest złość

Najlepszy jest śmiech.

Na uśmiech
Pokochanie siebie

„Pocieszenie”
Estera Łuków
„„Cudowna mama”

Na zmartwienie
soczku sączenie

Apolonia Wójcik

Na zwątpienie

Jest taka osoba, którą mają wszyscy.
Dla której ptaki ćwierkają od rana.

Lodów kupienie

Ulubione kwiaty pachną najmocniej,

Na radość
miłości znalezienie

Wiatr szumi radośnie dla niej.

Na uśmiech

A pewnego, wiosennego dnia można okazać Jej
Jeszcze większą miłość niż co dzień.

Serca odnowienie.

To jest taki dla Niej ważny dzień,
W którym zawsze otrzymuje podarunki
„Mama”

Od swej najbliższej osoby czyli syna lub córki.

Joanna Szczecińska

Powiedzcie więc mamie jeśli chcecie,

Kiedy widzę mamusię na podwórku moim

że kochacie Ją najbardziej na świecie!

Krzyczę „Mamo” całym głosem swoim.
Biegnę, przytulam, całuję, pomagam’
Dlatego, że w Dniu Matki od niej niczego nie
wymagam.
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„Jesień”

„Jesień”

Aleksandra Czarniecka

Natalia Sala

Nadeszła złocista jesień.

Pada deszczyk,

Za nami październik i wrzesień.

wieje wietrzyk,

Z drzew kolorowe liście spadają,

liście lecą z drzew.

jesienną muzykę grają.

Dzień się robi co raz krótszy,

Wtóruje im deszczyk,

dlatego nocka cieszy się.
Klucze ptaków odlatują do ciepłych krajów hen,
by przetrwać chłody i wkrótce pokazać się.
Resztki kwiatów na balkonach,
zwiastują szarugę dni,
a dzieci kasztany z drzew strącają,
by później nimi bawić się.
Taka jest właśnie nasza jesień,
która ma swój wyjątkowy sens.

co po szybkach stuka
I słonecznych dni szuka.
Babie lato wspomina,
rzeczywistość zaklina.
Zwierzęta do snu układa
i w melodyjny nastrój wpada.
A ja cieszę się z jesieni,
bo się wieloma kolorami mieni.

„Bursztynowa jesień”
Apolonia Wójcik
„Jesień”
Natalia Kazimierska
Kiedy jesienią brzydka pogoda,
to na czytanie książek jest moda.
Gdy wieją chłodne wiatry,
warto wybrać się w Tatry.
A gdy słonko zaświeci,
dołączyć do bawiących dzieci.
Jesienią kasztanów są zbiory,
do domów przynosimy ich pełne wory.

Jesień na drzewach już się osadziła,
a na ziemi pola lśnią od rosy.
Nad jeziorem szumią gałęzie drzew
i słychać ptaków śpiew.
Słońce zza chmur wychodzi
a rolnicy siano w snopki składają.
Na grzyby dzieci z rodzicami chodzą
i uciechę z nich mają.
Zapach żywicy w lasach się unosi,
że człowieka chęć na spacer ponosi.

Kolorowych liści wszędzie pospadało,
dobrej zabawy nie będzie mało.
I chcemy, aby ta piękna pora roku
nie skończyła się o zmroku!

„Listopad”
Aleksandra Bębenek
Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew.
Zwiędłe liście w obcą stronę
Poznosił wiatru wiew.
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PALCEM PO MAPIE
W tym numerze napiszę o miejscu oddalonym od Bogatyni o ok. 70 km. Jest to miasto Piechowice.
Gmina Piechowice położona jest w zachodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, obejmuje swoim
zasięgiem również fragment Karkonoszy z drugim co do wysokości szczytem – Wielkim Szyszakiem (1509 m
n.p.m.) oraz malownicze stoki Gór Izerskich. U zbiegu dolin Małej Kamiennej i Kamiennej na wysokości 350
– 480 m leżą Piechowice, miasto w którego granicach znajdują się: Michałowice i Górzynie posiadające
szczególne walory turystyczno – wypoczynkowe. Miasto słynie z wyrobów Huty Szkła Kryształowego „Julia”,
które są cenione na europejskich rynkach. Działają też małe szlifiernie szkła. Jest to kontynuacja tradycji
sięgającej swoimi początkami XIV w., bowiem w tym czasie istniała już huta w Cichej Dolinie, uważana za
pierwszą pod Karkonoszami. Jej ślady zlokalizowano na południe od miasta, przy szlaku wiodącym do
Jagniątkowa.

Co warto zobaczyć lub zwiedzić? Oto moje propozycje:
Pałac Pakoszów
Położony jest w Piechowicach przy ulicy Zamkowej 3. Pałac został gruntownie odnowiony w 2012 r.
Odbywają się w nim imprezy kulturalne, mieści się tutaj również hotel z restauracją i basenem. Przy pałacu
jest park o powierzchni 15 hektarów, udostępniany jest dla zwiedzających (nie będących gośćmi hotelu).
Wielki Szyszak (1509 m. n.p.m.)
To drugi, biorąc pod uwagę wysokość, wierzchołek po naszej stronie Karkonoszy. Wielki Szyszak położony
jest w zachodniej części Śląskiego Grzbietu, niedaleko Śnieżnych Kotłów, Śmielca oraz Łabskiego
Szczytu.
Huta Julia
W centrum Piechowic, w pobliżu dworca PKP, przy głównej ulicy znajduje się najciekawsza atrakcja miasta
– Huta Szkła Kryształowego Julia. Huta Julia jest najstarszym (ponad 140 lat), ciągle wytwarzającym
wyroby ze szkła kryształowego producentem w Karkonoszach. Dziś, poza produkcją, Huta Julia stanowi
atrakcję turystyczną, można ją zwiedzać codziennie.
Teatr Nasz
Kraina Dobrego Humoru – znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Szklarskiej Poręby w Michałowicach.
To piękne miejsce tworzą już od 1991 roku Jadwiga i Tadeusz Kutowie, małżeństwo zawodowych aktorów.
Gościom z daleka, Kraina Dobrego Humoru oferuje nocleg w wygodnych, przytulnych pokojach z łazienkami.

Udanych podróży życzy: Roksana.
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Wywiad z absolwentem naszej szkoły – Rafałem Kazimierskim- przeprowadziła nasza dziennikarka – Natalia Kazimierska (zbieżność nazwisk
nie jest przypadkowa…)

- Proszę się przedstawić i opowiedzieć naszym czytelnikom coś o sobie: gdzie się uczysz,
czym się interesujesz i gdzie mieszkasz?
- Nazywam się Rafał Kazimierski i interesuję się badmintonem. Uczęszczam do Liceum nr
VII we Wrocławiu, a mieszkam w uczniowskiej bursie „GOGA”.
- Czy tęsknisz za swoją dawną szkołą?
- Tak, błogie lata gimnazjum nigdy nie wrócą…
- A za kim tak szczególnie, który przedmiot był twoim ulubionym?
- Nie miałem jednego ulubionego przedmiotu, bo większość z nich była bardzo interesująca. Za wszystkimi nauczycielami tęsknię tak samo.
- Czy wiedza, którą zdobyłeś w szkole podstawowej i gimnazjum pomogła Ci potem?
- Tak, przez te 9 lat wiele się nauczyłem. Wiedza zdobyta wcześniej bardzo mi teraz pomaga.
- Podoba Ci się we Wrocławiu? Czy łatwo się żyje bez rodziny?
- Wrocław jest według mnie najwspanialszym miejscem w Polsce. Czasami jest smutno, ale
brak rodziny uzupełnia setka ludzi mieszkających w bursie.
- Kto pomaga Ci w razie kłopotów?
- Wychowawcy z bursy, nauczyciele, koledzy i koleżanki. Na każdego można liczyć.
- Jaki przedmiot szkolny teraz jest Twoim ulubionym, a który sprawia Ci kłopoty?
- Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka i to ona sprawia mi wiele kłopotów. Bardzo podobają mi się też zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.
-Dzięki za wywiad. Proszę o dedykację dla czytelników Trójkowej Gazetki.
- To ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich czytelników Trójkowej Gazetki i zachęcam Was
do uczenia się, aby móc spełniać swoje marzenia!!! - Kazik :-)
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Chwalimy się…
Jak co roku podsumowaniem Szkolnych Dni Profilaktyki Uzależnień w Gimnazjum nr 1 w Bogatyni był X
Literacko-Plastyczny Konkursu o Tematyce Uzależnień. W tym roku szkolnym z okazji 10 edycji konkursu gimnazjum
połączyło swoje siły z Biblioteką Publiczną MiG Bogatynia. W konkursie mogły brać udział wszystkie szkoły
podstawowe i gimnazjalne z terenu miasta i gminy. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród ufundowanych przez
Bibliotekę i Radę Rodziców PG nr 1 odbyło się na terenie Biblioteki Publicznej MiG Bogatynia. Nagrody wręczali
dyrektor PG nr 1 p. Elżbieta Brożek i dyrektor Biblioteki Publicznej MiG. p Adam Balcer.
Oto wyniki tego konkursu w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Tadeusz Łuczak (Szkoła Podstawowa nr 3) - kategoria literacka
II miejsce Sara Dymarska (Szkoła Podstawowa nr 3) - kategoria plastyczna
III miejsce Celina Urbaniak (Szkołą Podstawowa nr 3)- kategoria plastyczna
Poniżej prezentujemy zwycięską pracę naszego redakcyjnego kolegi, gratulujemy i życzymy dalszej weny do pisania!!!
Autor: Tadeusz Łuczak, kl. 5a
Coraz częściej w telewizji, w radiu, Internecie słyszy się o sytuacjach ukazujących problem uzależnień. Dotyczy on
zarówno narkotyków, dopalaczy, alkoholu, jak i coraz częściej spotykanego uzależnienia od komputera.
Wszyscy chcą zapobiegać temu problemowi, jednak nie każdemu się to udaje. Mam nadzieję, że poprzez ten artykuł
dotknę tych spraw, które bardzo często dzieją się w naszym otoczeniu. Trzeba poruszać ten temat, żeby jak najmniej było
takich nieprzyjemnych zdarzeń związanych z nadużywaniem używek. Powinno organizować się akcje zapobiegawcze,
dotyczące sięgania po np. narkotyki czy alkohol. Po pierwsze należy z dziećmi i młodzieżą dużo rozmawiać, słuchać ich,
poznawać ich świat, problemy. Po drugie trzeba organizować więcej akcji profilaktycznych ukazujących konsekwencje
stosowania używek. Po trzecie należy zwiększyć działania integrujące w grupie rówieśniczej, żeby młodzież oraz dzieci
miały ze sobą lepszy kontakt. Nie czuły się samotne, odizolowane.
To oczywiście niektóre z potrzebnych i możliwych działań. Musimy szukać rozwiązań dla coraz częstszych
trudnych sytuacji. Nie odwracajmy się od tego problemu. Zastanówmy się, co możemy zrobić, by pomóc światu stawać się
lepszym…

Recenzja z przedstawienia…
Dnia 28 listopada o godzinie 8:00 wybraliśmy się do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na fascynujące przedstawienie
pod tytułem „Ten obcy”. Spektakl przygotował Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Widowisko
reżyserowała pani Marzenna Kucmer-Koteńska, a scenografię przygotowali państwo Francuzowie.
Przedstawienie zostało zrealizowane na podstawie powieści J. Jurgielewiczowej pt.: „Ten obcy”. Akcja rozgrywała
się na małej wyspie niedaleko wsi Olszyny. Sztuka opowiadała historię czworga dzieci, którzy pomagali rannemu Zenkowi
odszukać wujka Antoniego Janicę. Zobaczyliśmy wiele przygód, poruszone były ważne tematy takie jak kradzież, przemoc
w rodzinie czy alkoholizm. Rekwizytami do scen były: siekiera, czerwony koc, szałas, drewienko, list i patyk. Kostiumy
przygotowała pani E. Żókowska, wszystkie dzieci nosiły kolorowe i śmieszne ubrania. Ruch sceniczny zaplanowała pani M.
Woods. Opracowanie muzyczne przygotował pan J. Grum. Światła grały też swoją rolę, między innymi wyznaczały dzień i
noc.
Moim zdaniem to przedstawienie było … fascynujące, niesamowite, ciekawe,
wzruszające. Po prostu podobało mi się. Myślę, że Wy też byliście i także Wam się
spodobało.
Anna Litwa 5a

TRÓJKOWA GAZETKA

WIADOMOŚCI ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

NR 2 / 2 0 1 4

STR. 11

Nakręciliśmy się na czytanie. Dosłownie i w przenośni. Wzięliśmy udział
w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej i mamy nadzieję, że: ..... WYGRAMY!!!
Wśród uczniów naszej szkoły zostało zorganizowane głosowanie na książki, których
brakuje w naszej wspaniałej bibliotece-:) Powstała lista 50 tytułów, którą wysyłamy
na konkurs, wraz z krótkim filmikiem, mającym przekonać szanowną komisję
konkursową, że to właśnie NAM należą się owe książki, w podarunku do biblioteki.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że mają tak szerokie zainteresowania. Okazuje
się, iż CZYTAJĄ!!!! tylko niestety tych tytułów, które dla nich są atrakcyjne, bardzo
często brakuje w naszej bibliotece. Mamy nadzieję, że konkurs pomoże nam je
zdobyć.
Przedstawiamy listę niektórych wymarzonych tytułów, może zainspirują one
Św. Mikołaja:-)?
Walliams David
Web Holly
Zusak Markus

Kinney Jeff
Kosmowska Barbara
Lewis C.S.
Maleszka Andrzej

Babcia rabuś
Samotne święta Oskara - pakiet
Złodziejka książek/Posłaniec, pakiet
Baśniobór - pakiet
Jeżycjada t. 20. Wnuczka do orzechów
Technik samorozwoju czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej
Dziennik Cwaniaczka
Opowiadania wigilijne
Opowieści z Narnii, pakiet
Gra

Maleszka Andrzej

Cień smoka

Mull Brandon
Musierowicz Małgorzata
Minge Krzysztof, Natalia
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O Bożym Narodzeniu
Boże Narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25
grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego
oczekiwania

zwanego Adwentem. Wtedy śpiewamy wszyscy razem

kolędy. Idziemy na pasterkę. Wcześniej ubieramy choinkę w bombki,
świecidełka i łańcuchy. Niektórzy też budują szopki (bo w szopce
urodził się Pan Jezus). Ale dzieci uwielbiają prezenty, które przynosi
święty Mikołaj (niektórzy nie wierzą w niego, ale ja tak…).
Na stole z jedzeniem można zobaczyć: karpia, makówki, barszcz z uszkami,
pierogi z grzybami, piernik

i najważniejsze: opłatek. W niektórych Kościołach

chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia poprzedzającego
rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce
regionalnie „Gwiazdką”. W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy
(bezmięsny).
Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której tradycja
nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę
gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki Betlejem.
Przygotowała: Wiktoria
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SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, uchwalony w roku 1973 w Stanach
Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju. Do dziś 21 listopada funkcjonuje jako „World Hello Day”. Uroczystość
obchodzona jest w 180 krajach i stanowi idealną okazję, aby zademonstrować dążenie pokoju na świecie.
W naszej szkole obchodziliśmy go po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Inicjatorem
organizacji tego Dnia był SU i jego opiekunowie. Już od samego rana, zaraz przy wejściu, czekała na wszystkich
niespodzianka. „Patrol Życzliwości” witał wszystkich wchodzących serdecznym „Dzień dobry” i promiennym
uśmiechem, a wchodzący nauczyciele otrzymali słoniki na szczęście.
 Po każdej lekcji, na przerwie można było wspólnie tworzyć „Drzewko Życzliwości” wpisując pozytywne hasła
na przygotowanych wcześniej jabłuszkach,
 Chętni Uczniowie naszej szkoły w tym dniu mogli wysłać swoim nauczycielom, kolegom i koleżankom miłe
pozdrowienia, złote myśli i cytaty związane z życzliwością.
 Na drzwiach gabinetów wywiesiliśmy także cytaty o
życzliwości i stworzyliśmy „Aleję Życzliwości”
 W klasach wybieraliśmy „Króla – Królową Życzliwości”
 Na pierwszej długiej przerwie wszyscy „życzliwi” uczniowie
tłumnie i radośnie utworzyli „Łańcuch Życzliwości” który
przeszedł po całej szkole.
BYŁ TO DZIEŃ …
 pełen uśmiechów , życzliwości i wrażeń
 dzień radosny, pogodny oraz integrujący
 był to dzień kolorowy :-)
Bycie miłym, uśmiechniętym, życzliwym, koleżeńskim niewiele
kosztuje, a daje bardzo dużo. PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!!!
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego święta.
Bogumiła Nowak : opiekun Samorządu Uczniowskiego

ANDRZEJKI
Andrzejki kojarzą nam się z przepowiadaniem przyszłości i czarami. To wszystko
było na dyskotece, która odbyła się 26.11.2014 r. Za konkursy i wróżby odpowiedzialna
była klasa 5a. Podczas imprezy za 50 gr można było zakupić ciasteczka z wróżbami. Jedne
zostały upieczone przez uczniów lub ich rodziców, a inne zakupione. Przygotowała je klasa
6a. Mimo niskiej ceny słodkości, Samorząd Uczniowski zarobił więcej niż kiedykolwiek!
Niestety… niektórzy uczniowie nie zachowywali się, jak należy. Rozlewali wodę w
łazienkach i zostawiali wszędzie śmieci. Ubolewam także nad tym, że pojawiają się kradzieże. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Poza tym bawiłam się świetnie. Wraz
ze znajomymi tańczyliśmy i braliśmy udział w licznych konkursach.

Korespondent SU: Hania M.
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3 Mikołajkowy Turniej Badmintona – Bogatynia 2014

41 osób wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju Badmintona, który odbył się 5 grudnia
2014 roku w bogatyńskiej „Trójce”. Zawody rozegrano w 6 kategoriach. W pierwszej z nich,
kategorii klas 1-3 było 5 zawodników, w tym 1 zawodniczka. Okazało się, że Panowie nie dali rady
i jedyna dziewczyna – Amelia Burbo – pokonała zdecydowanie wszystkich chłopców i zajęła 1
miejsce! Na drugim miejscu zakończył zawody Mikołaj Zdybel, trzeci był Szymon Jarosz, czwarty
Maciek Onyszko a piąty Wojtek Pająk. Mecze były bardzo zacięte, nie musimy się martwić o
przyszłość sekcji badmintona UKS Smecz, chętnych jest więcej niż miejsc.
W kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych grało 6 zawodniczek, które podzielone zostały
na 2 grupy. Z grup awansowały najlepsze 2 zawodniczki, które zagrały „na krzyż” w półfinałach.
Do finału dotarły: Oliwia Lorek, która pokonała Natalię Kazimierską. Trzecie miejsce dla Natalii
Horacek a czwarte dla Asi Szczecińskiej. Piąta była Agnieszka Chojnacka a szósta Ola Rajewicz.
Wśród chłopców ze szkół podstawowych dominowali bracia Jakub i Dawid Twerd. Zajęli
odpowiednio: Jakub pierwsze a Dawid drugie miejsce. Udowodnili swoje miejsca w kadrze szkoły
oraz w rankingu UKS Smecz. Podobnie było także u dziewcząt. Na 3 miejscu uplasował się Kacper
Tomaszewski, 4m Karol Hantke, 5m Mikołaj Onyszko, 6m Stanisław Piotrowski, 7m Hubert
Olech.
W kategorii dziewcząt z gimnazjum nie było sensacji. Wygrała zdecydowanie Ewelina
Olechnik, druga była Hania Piotrowska a trzecie miejsce przypadło Magdzie Szczecińskiej.
W kategorii chłopców walka trwała do samego końca. Ostatecznie wygrał Dawid
Wolkiewicz, 2m dla Roberta Dynusa, 3m Michał Stefanek a 4m Arkadiusz Młynarczyk.
Najwięcej emocji dostarczyły jak zawsze rodzinne gry deblowe. Zgłosiło się 8 par, które
zagrały losowo systemem walki o każde miejsce. W tej kategorii grał rodzic plus dziecko. Gry miały
przeróżne przebiegi. Tu emocji było najwięcej, były uśmiechy, czasem łzy, najczęściej jednak –
dobra zabawa. Prawdziwy sprawdzian dla rodziców to, czy lubią się dobrze bawić, czy raczej wolą
wygrywać :-). Ostatecznie 1m zajęła rodzina Olechnik, na drugim miejscu rodzina Burbo potem 3m
Piotrowscy, 4m Wolkiewicz, 5m Zdybel, 6m Kazimierski, 7m Chojnaccy i 8m Jarosz.
Najważniejsze, że wszyscy byli zadowoleni. W nagrodę najlepsi dostali książki i statuetki
wykonane specjalnie na ten turniej, dla wszystkich były jabłka, mandarynki, ciastka i na koniec
mleko. Atmosfera była jak zawsze rodzinna – i o to chodziło J Wesołych Świąt – życzą
organizatorzy : ZSzOI oraz UKS Smecz Bogatynia. Zapraszamy za rok.
Dziękujemy za relację panu Stanisławowi Nowakowi!
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PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
Z czym Wam kojarzy się Boże Narodzenie? Mnie z wypiekami. Jakimi? Oczywiście piernikami. 4
grudnia 2014 roku klasa 5a brała udział w warsztatach piernikowych. Prowadzili go dwaj piekarze ze
stolicy tych ciastek: Torunia. Na początku zajęć składaliśmy przysięgę, że nie zdradzimy tajnej receptury i
podczas pieczenia nie będziemy za dużo pierniczyć:-). Następnie poznaliśmy tradycyjny przepis z XVIII
wieku. Teraz wiemy, jakie przyprawy dodają im tego niepowtarzalnego smaku. Kolejnym etapem było
robienie i wypiekanie pierniczków. Po upieczeniu dekorowaliśmy swoje dzieła lukrami i posypkami. Ta
lekcja bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że jeszcze się powtórzy.

Wasz korespondent: Hania M.

Apel z okazji 11 Listopada
Dnia 7 listopada 2014 roku na drugiej i trzeciej lekcji w naszej szkole odbył się uroczysty apel
upamiętniający 96 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uroczystość przygotowali w
całości uczniowie naszej szkoły. Odpowiedzialnymi za imprezę były panie: za zespól wokalny - pani Gabriela
Tokarczyk, za scenariusz - pani Marta Brożyna i pani Marzanna Jerzak, natomiast o piękną dekorację
zadbała pani Anna Urban.
Apel przypominał tragiczne i heroiczne dzieje naszego kraju dzięki ciekawym wierszom, historyjkom
i piosenkom. Wspaniały zespół wokalny wykonał takie piosenki jak: „ROTA" czy „PIERWSZA BRYGADA".
Apel pięknie poprowadziła przewodnicząca naszej szkoły: Hanna Majdanik. Mnie najbardziej podobała się
historia o Jasiu. Nie mogę jej zapomnieć i dodam, że sam brałem udział w tym apelu! Na koniec uroczystości
pani dyrektor - Irena Komarnicka zabrała głos. Byłem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mogę brać udział
w tym wydarzeniu.
T. Łuczak
Za nami Szkolny Konkurs Ortograficzny! Odbył się 3 grudnia 2014. W tym roku wzięło w nim
udział 40 uczestników. Gratulujemy najlepszym!
Oto wyniki konkursu:
Klasy IV:
1. Wiktor Szkibiel – IV b
2. Martyna Mikuła – IV d
3. Zuzanna Czerniawska – IV a
Klasy V:
1. Roksana Dziewońska – V a
2. Natalia Kazimierska – V b
3. Klaudia Hryniewicz – V a
3. Hubert Marczuk – V d
Klasy VI:
1. Zuzanna Czerniawska – VI b
2. Damian Bojarun – VI d
3. Gabriela Burdziak – VI b
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KOŁO WOLONTARIATU W „TRÓJCE”
„POMAGACZ” INFORMUJE:
Uczniowie naszej szkoły pomagają
prowadzonym przez Fundację „ Maja”.

zwierzętom

w

schronisku

Zbieramy żywność i akcesoria dla zwierzaków. Jest tam 13 koni, psy,
koty i jedna owca – nasza ulubienica. Czy można jej nie kochać? Dołącz
do nas… Pomóż… Wszelkich informacji udzielą Ci pedagodzy szkolni.
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Pedagog radzi

bezpieczeństwa.

20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

Mam

swoje

prawa

…

nie

zapominam

również

o

swoich

obowiązkach…
Takie oczywiste było hasło tego szczególnego dnia i brzmiało „
To, że nie mówią do mnie proszę pana, nie znaczy, że nie
należy mi się szacunek.”
W tym dniu uczniowie wszystkich klas IV – VI obejrzeli
prezentację dotycząca Praw Dziecka przygotowaną przez
pedagoga szkolnego. Dla przypomnienia:
Katalog Praw Dziecka w Konwencji obejmuje prawa cywilne i
wolności osobiste:
- prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce
powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego
rozwojowi,
- prawo do identyczności – dorośli powinni dziecko szanować,
dawać mu wolność,
- prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania – każde
dziecko może w sposób swobodny wyrażać swoje myśli,
wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim
sumieniem,
- prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w
sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu
administracyjnym i sądowym – przedstawiciele organów
administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w
sprawach, które go dotyczą,
- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa –
nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie,
psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać
się nad nim

• Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc
• Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że
przyjmuję postawę głupio dorosłą.
• Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to
absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co
mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
• Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest
nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
• Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To
zagraża mojemu poczuciu wartości.
• Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To
nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
• Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości.
Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
• Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić
i robię się głuchy.
• Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie
tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
• Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić
myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
• Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo
strach zmusza mnie do kłamstwa.
• Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą
moją wiarę w Ciebie.
• Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się
wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam
ich gdzie indziej.
• Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
• Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat
byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż
przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem

Prawa socjalne:
- prawo do ochrony zdrowia – dorośli mają obowiązek dbać o
zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego – instytucje oświatowe
mają obowiązek organizować zajęcia tak, aby dziecko miało czas
wolny do zabawy,
- prawa kulturalne- prawo do korzystania z dóbr kultury –
dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest

podziękować miłością, o jakiej nawet Ci się nie śniło.
• Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
• Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno
dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby
nam się to udało.
• Nie bój się miłości. Nigdy.

nieodłącznym aspektem rozwoju,
- prawo do informacji – informacje ze świata na jego temat
mają wpływ na kształtowanie się świadomości młodego człowieka,
- prawo do znajomości swoich praw – dorośli nie mają prawa
zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw.
Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć
Z prawami dziecka związana jest nieodłącznie „Prośba
dziecka” według Janusza Korczaka wielkiego rzecznika PRAW
DZIECKA:
• Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego
wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej
strony.
• Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia

TRÓJKOWA GAZETKA
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BO PRZYJACIELE TO RODZEŃSTWO OD INNYCH RODZICÓW
W tym numerze zaprezentuję Wam kolejnych przyjaciół. W poprzednim numerze
zgłosiło się wiele osób, ale już do tego o wiele mniej: tylko dwie pary. Jestem troszkę
zawiedziona, że w naszej szkole jest taka mała ilość par przyjaciół. Bardzo proszę,
dawajcie nam opisy swojej przyjaźni… To był tylko taki komunikat do Was, a teraz
przykłady prawdziwych przyjaciół…
„Najlepsze przyjaciółki”
Nazywamy się Sara i Natalia. Przyjaźnimy się od bardzo dawna i chodzimy do tej
samej klasy. Wspólnie spędzamy przerwy dobrze się bawiąc. Lubimy śpiewać i grać na
pianinie. Uwielbiamy też czytać książki. Bardzo się różnimy i nie zawsze zgadzamy, ale
mimo to się lubimy, a nasza przyjaźń nie ma końca. Naszym mottem jest ,, Przyjaźń
przetrwa wszystko’’
Sara i Natalia 4b
„OLA I VIKI TO JEST COŚ!!!”
Viktoria przyszła do nas w 2 klasie. Była bardzo nieśmiała i prawie z nikim nie
rozmawiała. Pewnie dlatego, że było to dla niej nowe otoczenie. Wychowawczyni
posadziła nas w jednej ławce. Chłopcy i dziewczyny podchodzili do niej, aby się
zapoznać. Przyjechała do Bogatyni ze Świeradowa Zdroju. Bardzo się ze sobą
zaprzyjaźniłyśmy. Lubimy ze sobą rozmawiać i mamy wspólne tematy oraz
zainteresowania. Oby nasza przyjaźń trwała wiele lat!!!
VIKI I OLA 4D
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Odkrycia nie z tej ziemi!

Z życia gwiazd
Robin Williams

Mars

Urodził się 21 lipca 1951 roku w Chicago.
Zmarł w 11 sierpnia 2014 roku Tiburon (USA).

Oto czwarta planeta oddalona od
Słońca, jest ona w Układzie Słonecznym.
Nazwa ta pochodzi od imienia rzymskiego
boga – Marsa. Posiada on 2 księżyce o
nieregularnych
kształtach.
Spośród
wszystkich planet w Układzie Słonecznym
ma najbardziej zbliżone pory roku do Ziemi.
Na powierzchni Marsa odnaleziono
43 tys. kraterów o średnicy co najmniej 5
kilometrów! Obserwowany gołym okiem z
Ziemi
Mars
ma
wyraźnie
żółty,
pomarańczowy lub czerwony kolor, a jego
jasność zmienia się w trakcie ruchu po
orbicie silniej niż jakiejkolwiek innej planety.
Rzeczywisty kolor powierzchni Marsa jest
bliższy
karmelowego,
a
widoczne
zaczerwienienie nadaje mu pył w atmosferze
planety.

Był aktorem, komikiem, producentem
filmowym. Podbijał serca wielu ludzi. Jego
małżonka to Susan Schneider.
Robin występował w wielu filmach np.:
„Pani Doubtfire”, „Buntownik z wyboru”,
„Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, „Good
Mornoing,
Vietnem”,
„Aladyn”,
„Hook”,
„Jumanji”, „Fisher King”, „Między piekłem a
niebem”, „Zdjęcie w godzinę”, „Jack”, „Klatka dla
ptaków”, „Noc w muzeum”, „Noc w muzeum:
Tajemnica grobowca”, „Człowiek przyszłości”,
„Przebudzenia”, „Patch Adams”, „Popeye”,
„Najlepszy ojciec świata”.
Otrzymał wiele nagród… W swojej
karierze otrzymał trzy nominacje do
nagrody Oscara za:
 „Good Morning, Vietnam” – rola spikera

rozgłośni wojskowej,
 „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” – rola

niekonwencjonalnego nauczyciela,
 „Fisher King” – rola szalonego włóczęgi,

który skrywa tragiczną przeszłość.
Za rolę psychoanalityka w dramacie „Buntownik
z wyboru” (1997) otrzymał Oscara w kategorii
najlepsza rola drugoplanowa. Kreacja w
filmie Fisher King (1991) przyniosła mu również
nagrodę Złotego Globu.
Przygotowała: Wiktoria.

Wędrówki Marsa na nocnym niebie
zostały
zauważone
przez
starożytnych astronomów egipskich, a przed
1534 rokiem p.n.e. był im znany jego ruch
wsteczny. Wiele sond kosmicznych, włączając
w to orbitery, lądowniki i łaziki, zostało
wysłanych
w
kierunku
Marsa
przez ZSRR, USA, Europę oraz Japonię, aby
zbadać powierzchnię planety, jej klimat oraz
strukturę geologiczną. Pogląd, że Mars
zamieszkany jest przez inteligentnych
Marsjan, był szczególnie popularny pod
koniec XIX wieku. W różnych kulturach,
Mars reprezentuje męskość i młodość.
Anna Litwa
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MATMA ŁATWA SPRAWA !
Ten artykuł będzie zawierał równania, zadania na logikę oraz trochę geometrii. Powodzenia!!!
Zad. 1
Oblicz, ile lat ma babcia z ilustracji obok.

Zad.2
Janek razem z Olą zebrali trzy razy więcej
grzybów niż Franek, a Ola z Frankiem pięć
razy więcej niż Janek. Kto uzbierał najwięcej grzybów: Janek z Frankiem czy Ola?

Zad.3
Bolek namawiał Lolka do gry w okręty:
- Za każdym razem zagramy o połowę pieniędzy, które będziesz miał w danej chwili w kieszeni. Ile masz teraz
pieniędzy?
- 32 zł – odparł Lolek.
- Jeśli wygrasz, zgarniesz dodatkowo 16 zł. Jeśli przegrasz,
dasz mi 16 zł. Ale nie martw się, zagramy kilka razy, a ty częściej wygrywasz.
Po ustaleniu zasad chłopcy rozegrali siedem partii. Lolek wygrał cztery, a Bolek – tylko trzy razy. Ile pieniędzy ma teraz
Lolek?
UWAGA: nie znamy kolejności zwycięstw i porażek Lolka.

Zad.4
Wśród czterech dziewczynek nie ma trzech o tym samym imieniu, tym samym nazwisku i tym samym kolorze włosów. Jednak każde dwie dziewczynki mają: albo wspólne imię, albo wspólne nazwisko, albo identyczny kolor włosów. Czy jest to możliwe?

Wyszukała: Roksana.
Na podstawie książki: „Zadania dla przyszłych olimpijczyków”
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Zwierzęce święta
Święta bożonarodzeniowe to bardzo ważny okres w roku
przypadają, one w grudniu. Nie zapomnijmy podarować swoim pupilom jakichś skromnych prezentów np.: zabawkę, nowy kołowrotek dla chomika lub coś innego. Należy im dać po troszkę jakiegoś
dobrego jedzenia, lecz zwracamy uwagę na to, że niektóre potrawy
mogą im zaszkodzić. Zwierzę to nie zabawka i nie należy prosić o
nie pod choinkę! W 2013 r. powstała nawet akcja protestacyjna
przeciwko dawaniu zwierząt pod choinkę. Święta ze zwierzętami
mogą być bardzo wesołe, gdy na przykład pies założy czapkę Mikołaja, zje coś z talerza swojemu właścicielowi i otworzy swój prezent… Pies, kot, chomik to także wspaniały członek rodziny, dlatego nie należy go samego zostawiać w kącie, a samemu zajmować
się własnymi sprawami. Święta trzeba spędzać z najbliższą rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami.

Ranking prezentów dla Pupili:
 Kulka do biegania dla chomika: ok. 15zł
 Piszczałka dla psa: do 20zł
 Drapak dla kota: od ok. 100 zł do ok. 350zł
 Mała klatka dla chomika do 100zł
 Posłanie dla psa: do 200zł
 Nakręcana myszka dla kota: do 15zł
Wesołych Świąt życzą: Emilia i Klaudia!!!

TRÓJKOWA GAZETKA

KONECZNIE PRZECZYTAJ!

STR. 22

Mól książkowy poleca

NR 2 / 2 0 1 4

Moja ulubiona książka nosi tytuł: „Piłka
nożna”. Jest to praca zbiorowa wielu autorów pod

Zachęcam do przeczytania książki Andrzeja redakcją Tomasza Wolfke, wydano ją w 2014 roku.
Maleszki pt.: „Magiczne Drzewo, Czerwone Krzesło”. Zawiera zarówno opisy jak i dużo ciekawych ilustracji.
Występują w niej trzej bohaterowie: Kuki, Filip i Tosia.
Przedstawia historię, legendy, mistrzostwa i puchary
Książka mówi o powalonym w czasie burzy magicznym
piłkarskie. Prezentuje najlepszych sportowców,
drzewie. Dzieci dostały zaczarowany mebel – czerwone
zdobywców „Złotej piłki” oraz „Złotego buta” od 1956 r.
krzesło. Gdy tylko usiadły na krześle i wymówiły
do 2012 r., uczy technik piłkarskich, przekazuje wiedzę
życzenie, ono się spełniało. Ten utwór polecam
jak zostać piłkarzem. Najbardziej interesujący rozdział
wszystkim. Oczaruje każdego z Was! W powieści
opowiada o budowie piłki, jej historii, a także rodzajach.
spodobały mi się niezwykłe przygody wywołane dzięki
Polecam książkę wszystkim fanom tego sportu.
życzeniom dzieci. Książka jest bogato ozdobiona przez
jej autora – Andrzeja Maleszkę. Zdjęcia przyciągają
uwagę, są piękne i kolorowe. A gdy już przeczytacie

Poleca: Kacper K.

pierwszą część, ściągnijcie po dalsze jej tomy takie jak:
„Magiczne Drzewo tajemnica mostu”, „Magiczne Drzewo
Olbrzym”,

„Magiczne

Drzewo

Pojedynek”

oraz

„Magiczne Drzewo Gra”.
Poleca: Martyna

S.

Chciałbym polecić fanom Mrocznego Rycerza
pierwszą

część

z

serii

przygód

Batmana,

pt.:

„Urodzinowa wpadka”. Autorem komiksu jest Percival
Muntz, a ilustracje wykonał Rick Buchett. Twórcą
postaci Batmana jest Bob Kane. Bohaterami pierwszej
części komiksu są: Batman i Joker. Akcja dzieje się, gdy
Joker ucieka z więzienia Blackate, a Komisarz Gordon
informuje przez telefon Batmana o zdarzeniu. Książka
jest bardzo zajmująca, zawiera dużo zwrotów akcji.
Według mnie ten komiks to sposób na dobre
Moją ulubioną książką jest „SCOOBY - DOO! wykorzystanie czasu. Jest w nim dużo dialogów i
Na tropie komiksów – Muzyczny Duet”. Autorem tej ciekawych ilustracji, rozwija wyobraźnię oraz
lektury jest Hanna Barbera, a tłumaczami są: Agata gwarantuje dobrą zabawę. Polecam komiks wszystkim
Kajpel, Karolina Mieszkowska i Monika Kiersznowska. chłopakom, którzy lubią oglądać filmy z Batmanem
Jest to trzynasta część z serii „SCOOBY – DOO! Na w roli głównej.
tropie komiksów”. Głównymi bohaterami są: Fred,
Daphne, Velma, Kudłaty i pies Scooby – Doo, czyli
„Tajemnicza spółka”. Rozwiązują oni różne zagadki i
walczą z przestępcami. Przygody, które przeżywa
„Tajemnicza

spółka”

są

ekscytujące

i

trzymają

w napięciu.

Podobało mi się, kiedy w rozdziale „Bójka w Wesołym
Miasteczku” Batman wyszedł z ciemności i rzucił
baturangami w ochroniarzy Jokera. Zaskoczyło mnie to,
że Batman dał się łatwo złapać Jokerowi. Zainteresował
mnie Szmaragd Ghulparu, o którym nic nie wiedziałem.

Książkę polecam chłopcom i dziewczynom, ponieważ
gdy ją przeczytają, będą podekscytowani i zaczną czytać
kolejne części.
Poleca: Sebastian Cz.
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„Bella i Sebastian”
„Nieważne czy biegasz po świecie na dwóch nogach czy na
czterech łapach. Liczy się to, że masz serce po właściwej stronie.”
Oto wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni między chłopcem, a
pięknym psem. Ośmioletni Sebastian wraz ze swoim dziadkiem mieszka
w górach. W wiosce wszyscy dowiadują się o bestii, która kradnie
zwierzęta. Wybierający się w góry Sebastian, spotyka owczarka. Po paru
dniach udaje mu się oswoić ze sobą zwierzę i tak zostają najlepszymi
przyjaciółmi. Lecz wszyscy mieszkańcy górskiej wioski polują na psa,
myśląc, że to on jest bestią. Czy chłopcu uda się ochronić Bellę

i

rozwikłać zagadkę porywanych zwierząt?
Warto obejrzeć ten film !!! PODAJ ŁAPĘ PRZYGODZIE!
Poleca: Apolonia.
„Głupi i głupszy bardziej”
Zapraszamy do wybrania się do kina, dziś polecamy: „Głupi i
Głupszy bardziej”. Normalni ludzie wykorzystują ponoć 10% mózgu.
Oni zaś wykorzystują 1%. Najbardziej
nierozgarnięty duet
wszechczasów ponownie w akcji! Minęło już 20 lat, ale ich iloraz
inteligencji jest wciąż na minusie. Tym razem Lloyd i Harry wyruszają w podróż, by odnaleźć
nieślubną córkę Harry’ego, od której mogliby pozyskać dla niego nerkę do przeszczepu. Jeśli
oczekujesz subtelnego humoru najwyższych lotów, uciekaj. Będziesz śmiał się, płacząc… nad własną
inteligencją.

„Piorun i magiczny dom”
Tej jesieni przeżyjesz niesamowitą przygodę z Piorunem i jego bandą przezabawnych
przyjaciół. Gdy przemądrzały Cziłała, gderliwy królik i przebojowa myszka połączą siły, to okaże się,
że nie ma na nich mocnych! Każdy przecież wie, że jeśli trzeba bronić swojego domu, to wszystkie
chwyty są dozwolone!
Polecały: Klaudia i Emilka.
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SZKOLNA SONDA
Ankieta skierowana do uczniów:

Ulubiona świąteczna potrawa według uczniów
12

11

10
7

liczba uczniów

8

6
5

6
4

3

2

0

0

potrawy

Ankieta skierowana do nauczycieli::

Ankietę przygotowała i przeprowadziła Joanna Sz.
TRÓJKOWA GAZETKA
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W co się ubrać na Sylwestra i karnawał w 2015 r.? Kilka porad, co zrobić, aby
wyglądać olśniewająco!
Postaw na błysk. Na Sylwestra i karnawał tego roku najmodniejsze będą błyskotki. Można
na przykład ubrać sukienkę wykonaną z jakiegoś świecącego materiału. Błysk zapewnią
Wam także długie kolczyki, błyskotliwe wisiorki oraz przepiękne bransoletki.
Wygoda u znajomych. Jeśli idziesz do swoich przyjaciół na imprezę sylwestrową, najlepiej
nie zapomnieć o tym, aby było nam wygodnie. Oczywiście trzeba wyglądać ładnie, ale dobrze
jest nie ubierać się w krótkie, obcisłe sukienki, w których będziecie się czuć źle.
Dobry przyjaciel – obcas. Chodzenie na szpilkach nie należy do ulubionych czynności
kobiety, jednak wszystko zależy od dobrze dobranych butów. Impreza sylwestrowa jest
idealna porą na to, aby wyeksponować nogi. Szpilki i obcasy sprawią, że Wasza stopa będzie
smukła.
Dodatki i szczegóły. Swój strój skomponuj z dodatkami: torebką, biżuterią, nawet kolorem
paznokci. Wszystko to sprawi, że będziesz wyglądać olśniewająco. W sprzedaży znajdziesz
wiele różnych modeli torebek na sylwestra. Kupując, zwróć uwagę na jej kształt, materiał i
wykończenie, co pozwoli ci uniknąć nieprzyjemnych rozczarowań podczas imprezy. Jeśli
chodzi o pozostałe szczegóły to koniecznie zainwestuj w metaliczny lakier do paznokci, który
jest teraz na czasie i idealnie pasuje do sylwestrowej imprezy.
Wasza stylistka: Asia.

„Butomania”
EMU Australia – australijska marka została założona w 1948 Gordon
Jackson jako Jackson’s Tannery. W 1994, po przejęciu firmy przez Andrew
Raggata, zamieniono jej nazwę na EMU Australia. Głównym produktem marki są
buty, które powstały z myślą o zmęczonych po wielogodzinnych treningach
surferach. Pierwotną myślą projektantów przy tworzeniu marki EMU Australia
były krajobrazy kraju, z którego pochodzą. Buty miały posiadać prosty fason oraz
być wykonane z naturalnych materiałów. Wełna merynosów to materiał, z
którego wykonane są produkty Emu Australia. Właściwości tej wełny
spowodowały, że buty nie przepuszczają wilgoci do wewnątrz obuwia,
jednocześnie pozwalając na jej wypuszczenie na zewnątrz.

Converse - firma założona w 1909 roku, producent butów takich
jak Chuck Taylor All Star, Jack Purcell i model One Star. Converse były
pierwszymi butami do koszykówki, które pojawiły się na boisku w 1917
roku. Converse uzyskał status ikony mody dzięki modelowi Chuck
Taylor All Star w 1923 roku. Obecnie w całości firma zależna jest od
koncernu Nike.
Butomanka: Oliwia
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1 łyżeczka wanilinowego ekstraktu
Przygotowanie:

i pasibrzuchów”
Hejka! Witamy lubiących podjadać. Z okazji
zbliżających się świąt życzymy Wam samych
udanych wypieków i mnóstwa pyszności na
stole. Ponieważ będziecie mieli więcej czasu
na
eksperymenty
w
kuchni,
więc
przygotowaliśmy
dla
Was
kilka
sprawdzonych przez nas osobiście przepisów.
Smacznego!!!

Rozgrzej piekarnik do 175 C. W średniej misce
wymieszaj masło orzechowe i cukier .Wbij 2 jaja
jedno po drugim dodaj proszku do pieczenia ,soli i
ekstrakt bardzo dokładnie wymieszaj. Użyj
gałkarki ( lub ciekawych foremek) do nałożenia
masy na papier do pieczenia. Piecz przez 8-10
minut. Po upieczeniu odczekaj 5 minut.

„Ciasto marchewkowe”
Składniki:
2 szklanki utartej marchwi
4 całe jajka
1,5 szklanki cukru
2 szklanki mąki
1 szklanka oleju
3 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody kuchennej
1 łyżeczka cynamonu

Smacznego!

„Jabłuszka w kubraczkach”

Sposób przygotowywania:
2 szklanki utartej dobrze na drobnej tarce
jarzynowej marchwi wsypać do miski, dodać
pozostałe składniki i dokładnie ze sobą wymieszać.
Piec od 40 min. do 1 godz. w temperaturze 180*C.
Łatwizna!

Składniki:
ciasto francuskie
2 twarde jabłka
cynamon
cukier
2 jaja
Przygotowanie:

„Maślano orzechowe ciastka”

W misce wymieszaj 2 łyżki cukru i łyżeczkę
cynamonu, wrzuć cząstki jabłek, lekko wymieszaj.
Oddziel białko od żółtka, w białku umocz gumowy
pędzelek i lekko posmaruj nim jabłka w cukrze i
cynamonie. Ciasto pokrój w kwadraty, na każdy
połóż cząstkę jabłka sklej i wyłóż na blachę
wysmarowaną olejem. Włóż do piekarnika aż się
zarumienią… Pycha!

Składniki :
2 filiżanki masła orzechowego
2 filiżanka cukru
2 jaja
2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

Tylko smaczne i sprawdzone przepisy polecają:
Przemek i Estera!
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To i owo na sportowo
Didier Drogba
W tym artykule opiszę słynnego piłkarza Didiera Drogbę. Zawodnik
ten urodził się 11 marca 1978 roku w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). W młodym wieku wyemigrował do Francji. Początkowo występował na
pozycji prawego obrońcy. Jego pierwszym klubem w profesjonalnej karierze
piłkarskiej było drugoligowe Le Mans, którego barwy reprezentował do
stycznia 2002 roku. Następnie był zawodnikiem En Avant Guingamp,
w którym zadebiutował w pierwszej lidze.
W sezonie 2002/2003 był podstawowym zawodnikiem swojego
klubu, należał także do najlepszych napastników francuskiej ekstraklasy – z dorobkiem 17 zdobytych goli uplasował się na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi.
Latem 2003 roku Drogba przeszedł do Olympique Marsylia. W
nowym zespole szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie i w
sezonie 2003/2004 zdobył 19 goli w Ligue 1. Będąc graczem Marsylii,
Drogba zaczął odnosić swoje pierwsze indywidualne sukcesy. W 2004
znalazł się również w „jedenastce sezonu” oraz został wybrany najlepszym zawodnikiem grającym w Ligue 1!
W 2004 roku Drogba przeszedł do Chelsea, kwota transferu
wyniosła 24 miliony funtów!!! W sezonie 2007/2008 piłkarz zdobył
sześć goli w Lidze Mistrzów. Będąc graczem Chelsea, dwukrotnie został królem strzelców Premier League: w sezonie 2006/2007 strzelił
20 goli, natomiast w sezonie 2009/2010 strzelił 29 bramek. Wraz z
londyńskim klubem trzykrotnie zdobył mistrzostwo Anglii (2005, 202006, 2010). Ponadto w 2010 roku został wybranym najlepszym graczem londyńskiego klubu. W barwach londyńskiej drużyny strzelił
łącznie 157 goli, a rozegrał 342 mecze.
20 czerwca 2012 roku Drogba podpisał kontrakt z chińską drużyną
Shanghai Shenhua. W niedzielę 27 stycznia 2013 roku działacze tureckiego
Galatasaray ogłosili, że snajper z Wybrzeża Kości Słoniowej podpisze półtoraroczny kontrakt z tymże klubem. 19 maja 2014 roku Drogba poinformował, że odchodzi z klubu. 25
lipca 2014 roku powrócił do Chelsea i podpisał roczny kontrakt.
Przygotował: Nikodem. R
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Witajcie w szalonym świecie fryzur! Ostatnio robiliśmy kłosa, a dziś warkocza z warkoczy. Jest to efektowne i ładne upięcie włosów. Nie
sprawia wielkiej trudności, a efekt jest piękny.

1. Rozdzielamy włosy na 9 pasm.
2.Rozdzielone 9 pasm rozdzielamy na 3 pasma po 3 pasma.
3. Z rozdzielonych pasm robimy 3 warkocze i splatamy je gumką recepturką ( może to być zwykła gumka do włosów, ale recepturkę wygodniej będzie ściągać po spleceniu całości).
4. Ze splecionych warkoczyków robimy 1 duży warkocz i splatamy go już normalną gumką do włosów.
5. Ściągamy gumki recepturki z mniejszych warkoczyków.

I gotowe! Warkocz wygląda wspaniale. Życzę powodzenia w robieniu warkocza z warkocza i pozdrawiam gorąco.
Wasza FM
Porady młodego rysownika
Ryba
1.Najpierw rysujemy kółko cyrklem (średnie ).
2. Następnie malujemy dwa odległe płatki kwiatków. Pierwszy ma być większy, a drugi mniejszy. Z nich powstanie ogon.
3.Na górze kółka robimy kreskę i rysujemy łuk (płetwa górna). Gdy skończysz rysować łuk, na końcu jego robisz drugi wklęsły (płetwa na brzuszku).
4.Pod rybą malujmy malutki listek (płetwa pod brzuszkiem).
5.Tam, gdzie chcecie oczy, rysujecie literę „M”. Potem robicie to samo, ale z drugiej strony.
6.W środku oczu robicie mniejsze kółeczka.
7.Wymazujemy gumką część pod oczami i malujemy literkę „S” (dzięki, którym
powstaną usta). Pod tym robicie dolną wargę.
8. Nad oczami malujemy dwa łuki z jednej i drugiej strony.
9. Na koniec rysujemy bąbelki (kółeczka… od najmniejszej do największego ).
Teraz możemy pokolorować rybę jak chcemy !!!!!!

Wasza rysowniczka : Oliwia
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MOTORYZACYJNE A, B, C

MOTORYZACYJNE MARZENIA

Aston Martin DB7
Aston Martin DB7 to jeden z najpopularniejszych modeli produkowanych przez firmę Aston Martin. Na rynku gościł od września 1994 do grudnia 2003 roku. Sześciocylindrowy DB7 zastąpił
swego czasu Astona Martina V8. Przed wprowadzeniem DB9 wyprodukowano 7000 sztuk Astona Martina DB7. Projektantem tego
cacka był Ian Callum, a jego projekt uważany jest za jeden z najwspanialszych w dziejach motoryzacji.

Warto wiedzieć:
Od 0 do 100 km/godz. rozpędza się poniżej 5 s.
Prędkość maksymalna to 297 km/godz.
Stanisław Piotrowski
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świat HUMORu
Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii, pisze list do św.
Mikołaja:
- "Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem grzeczny i
sprawiłbyś mi wielką przyjemność przynosząc kolejkę elektryczną".
W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc mały Giovani
zaczyna pisać list od nowa:
- "Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki elektryczne".
Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiozami, więc Giovani
zaczyna pisać list po raz trzeci:
- "Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę..."

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za starego
dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.

Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina:
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się,
kiedy gwiazda spadnie".
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!

Rozśmieszał Was: PRZEMEK LITWICKI.
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WYŁĄCZNIE DLA DZIEWCZĄT!

Gry i gierki… dla dziewczyn
Przedstawiam: The Sims 2

STR. 31

rzeczy (tak rzeczy, nie cechy czy zdolności
rzeczy), które dają nowe możliwości w grze.
Oto one:
Drzewko pieniężne
Czapka radochy
Pasteryzowane mleko mądrości Homo
Geniusz
Modne lustrzanki
Doskonały dopalacz działania
Hełm mądrości
Simowa pompa
Wanna dla dwojga
Eliksir życia

Tak to The Sims 2 nie 3, nie 4….., ale
właśnie Sims 2.Jest to już druga część kultowej
serii gier The Sims. Jak wiecie to gra
jednoosobowa z gatunku symulator życia (ale jest
dużo, dużo, dużo lepszy od innych symulatorów
jakie teraz są na topie i w ogóle ich nie
przypomina). Została wydana 14 września 2004,
a w Polsce 17 września 2004 roku.

Karma życia (z dodatkiem The Sims 2
Zwierzaki)
Pogodomistrz 57X (z dodatkiem The Sims 2:
Cztery pory roku)
Kula NowyTySenso (z dodatkiem The Sims 2:
Nocne życie lub The Sims 2 Czas Wolny)
Maszyna fałszerska (z dodatkiem The Sims 2:
Na studiach)

Krótko … jest kilka etapów życia:

To nie wszystko. Za osiągnięcie dużego
poziomu
kariery zawodowej Sim dostaje
 Ciąża- Sim jest w ciąży.
osiągnięcia zawodowe. Są to również rzeczy,
 Niemowlę- nie można w niego wejść. może on które używa się na świecie. Pozwalają one na
tylko leżeć w łóżeczku i (na czuja) trzeba go
zdobywanie punktów umiejętności. Nie będę ich
karmić.
wypisywać, bo jest ich zwyczajnie za dużo.
 Małe dziecko- trzeba je karmić, przewijać
(można kupić specjalny stół do przewijania), kłaść
spać i uczyć nowych rzeczy, takich jak chodzenie,
Dodatki: Na studiach, Nocne życie, Własny
mówienie i wyliczanki dziecięcej.
biznes, Zwierzaki, Cztery pory roku, Podróże,
 Dziecko w wieku szkolnym- takie dziecko Czas wolny, Osiedlowe życie
chodzi do szkoły i odrabia lekcje.



Nastolatek- wciąż chodzi do szkoły, nastolatek MiniPack: Zestaw świąteczny
może też znaleźć pracę.
Akcesoria: Rozrywka Rodzinna, Szyk i elegancja,
 Młody dorosły- ( z dodatkiem na studiach) sim Na święta, Impreza!, Moda z H&M, Młodzieżowy
może w tym wieku opuścić dom i pojechać na
styl , Kuchnia i łazienka. Wystrój Wnętrz, IKEA
studia.
urządza dom, Rezydencje i ogrody
 Dorosły- może mieć pracę na stałe, simka
może zajść w ciążę.
 Emeryt- może wtedy zrezygnować z pracy i iść Formalności
na emeryturę.
Gra została na targach E3 w 2004 roku uznana za
Zgon- nie trzeba się rozpisywać… przychodzi
najlepszą grę symulacyjną i sprzedażą pobiła
mroczny kosiarz i Sim umiera.
pierwszą część z dodatkami! Już w ciągu
Nagrody aspiracji – zdobywa się je za punkty dziesięciu dni od daty premiery, biła rekordy
aspiracji, które otrzymuje się za spełnianie sprzedaży, oszacowano, że było to ponad milion
pragnień życiowych sima ( większość z Was kopii, tym samym stała się wówczas najbardziej
chociaż raz grała w Simsy pewnie więc wiecie, o dochodowym tytułem w historii firmy!
co chodzi). Co mi dadzą nagrody aspiracji? Już
Polecała: Julia M.
piszę… dają one nowe i niedostępne do kupienia
TRÓJKOWA GAZETKA
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Jest to gra przygodowa, przypomina grę „Metin”. Podobne gry powstały

w MMORPG (wytwórnia gier przygodowych na przykład: „Metin” lub „Margonem”).
Do wyboru są cztery klasy: mag, strzelec, szermierz i złodziej. Mamy też plecak, w
którym po zabiciu przeciwnika otrzymujemy rzecz (np. miecz, topór czy mikstury). Gdy
mamy jakieś ubranie w grze, to widać to na twej postaci. Idąc z doliny do doliny, można
mieć dużo przygód . Są tam łąki, lasy, wieś, miasta, lodowe krainy, jak również kopalnie i
opuszczone grobowce. Idąc możemy spotkać różnych kupców i sprzedawców. Jak w
nazwie widzimy „quest” (zadanie), to możemy wykonać różne polecenia, na przykład
zabić, przynieść coś, zrobić lub kupić. Można grać też z kolegami lub koleżankami. Żeby
wejść do gry, trzeba mieć adres E-mail. Wymyśl i hasło i pin, żeby na „chakera” było
trudniej „shakować”. Jak się nie zna okolicy, to najlepiej kogoś poprosić. W grze są
również żywioły takie jak: woda , ogień ,trucizna ,drzewo i wiele innych. Wejdź sam i dziś
to się przekonasz. To by było na tyle.
Mateusz Grudziński
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Witajcie na Mistrzostwach Świata League of Legends 2014!
Tegoroczne Mistrzostwa Świata w League of Legends są już za nami jak
zwykle mogliśmy spodziewać się najlepszych graczy uczestniczących w zażartej
rywalizacji o Puchar Przywoływacza. Jeżeli jednak nie śledzisz na bieżąco
rozgrywek w zawodowych ligach, to nie ma powodu do obaw. Wszystko, co musisz
wiedzieć o najważniejszym wydarzeniu zawodowego League, znajdziesz w tym
użytecznym poradniku. Zobacz, gdzie można było oglądać Mistrzostwa, jaki format
turnieju przewidziano w tym roku i o co zmierzyły się najlepsze drużyny na
świecie!
Czym są Mistrzostwa Świata?
Dobra, czym się tak emocjonujemy? Mistrzostwa Świata League of Legends
to doroczny turniej, który dzieli się na wyraźne fazy. Zacznijmy od fazy regionalnej,
która zaczyna się 7 sierpnia, a kończy 7 września. Odbyło się sześć turniejów
regionalnych, po jednym dla każdej z dużych lig oraz jeden międzynarodowy, a
każdy region ma własne zasady dla tego etapu.
Druga faza Mistrzostw Świata to faza grupowa, która tym razem rozgrywała
się w Tajpej na Tajwanie i w Singapurze. Na tym etapie, dwie lub trzy najlepsze
drużyny (zależnie od regionu) walczą ze sobą w systemie kołowym. W czterech
grupach (po cztery drużyny każda) drużyny rozstawiane są na podstawie wyników
z fazy regionalnej oraz z pomocą systemu losowego.
Co to znaczy? Jeśli zastanawialiście się kiedyś: „Kto by wygrał: Fnatic czy
Taipei Assassins?”, to najprędzej dowiecie się tego w fazie grupowej. (Uwaga: To
czysto hipotetyczna sytuacja... nie gwarantujemy, że któraś z drużyn dotrze do fazy
grupowej, ani że stoczą ze sobą pojedynek.) Więcej informacji o fazie grupowej, w
tym to, jakie drużyny w niej zagrają i kiedy rozegrane będą mecze, podamy później.
Do fazy grupowej przechodzi szesnaście drużyn, ale tylko osiem trafia dalej.
Najważniejsza faza Mistrzostw Świata była w Korei Południowej, kolebce
zawodowego e-sportu. Faza pucharowa odbyła się między 3 a 19 października,
kiedy to dwie najlepsze drużyny walczyły na stadionie Sangam w Seulu o Puchar
Przywoływacza i milion dolarów nagrody.
Sebastian
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MUZYKA GODNA PODZIWU
MELA KOTELUK

Mela Koteluk (naprawdę Malwina Koteluk) – to polska wokalistka, która urodziła
się 3 lipca 1985r. w Sulechowie.
Na początku śpiewała w zespole Scorpions oraz u Gaby Kulki w chórkach. Zajęła II
miejsce w VI edycji konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Następnie Koteluk wzięła udział
w konkursie Make More Music w 2011. Swoją pierwszą płytę pot tytułem „Spadochron”
wydała 8 maja 2012r. Płyta była krążkiem tygodnia w programie III Polskiego Radia. Artystka nagrała również „Pieśń o szczęściu” z Czesławem Mozilem w 2013r. Utwór ten promował film „Baczyński” w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Muzyka Meli wypada z szufladek, jest poetycko, zadziornie, lirycznie i rockowo, a melodie ulotne z pogranicza popu i
brzmień alternatywnych. Wciągający i oryginalny klimat płyty zbudowały przestrzenne
instrumenty i bezpretensjonalna narracja Meli.
Mela Koteluk i akcja „Nie bądź dźwiękoszczelny”…
Piosenkarka aktywnie działa na rzecz popularyzacji muzyki na żywo: jest inicjatorką akcji wspierającej koncerty "Nie bądź dźwiękoszczelny", a także laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Koncert „Wspierajmy żywą muzykę” to tytuł akcji na rzecz żywego grania i to ważna część naszej kultury, podobnie jak
literatura, kino, teatr - podkreślają muzycy.
Fanka: Apolonia W.
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SZKOLNY HOROSKOP
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O CZYM MÓWIĄ GWIAZDY?

Strzelec 22 XI - 21 XII
Horoskop szkolny dla Strzelca
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie dyskutować, przekonywać, do szkoły chodzi z
chęcią. Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Interesują się filozofią, religią, polityką,
socjologią. Mają dużo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie tematy, wszędzie ich pełno.
Zwykle są lubiane przez nauczycieli, brak systematyczności w nauce i pracowitości zastępują
elokwencją i umiejętnością robienia dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy, olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie. Również zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do
osiągania sukcesów, dają im możliwość pokazania się, rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce przedmiotów ścisłych, wymagających systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy. Strzelce powinny bardziej koncentrować się na tym co robią, działać konsekwentnie,
uczyć się systematycznie, nie odkładać wszystkiego na później. Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo, język polski.
Strzelce są bardzo zdolne, mądre, rozumne, umieją dyskutować i przekonywać do swoich racji. Lubią rywalizację np. konkursy oraz olimpiady i często je wygrywają. Również zawody sportowe wzbudzają w nich chęć do osiągania sukcesów

Osoby urodzone pod tym znakiem mają dobrą pamięć. Interesuje je polityka. Mają dużo przyjaciół, lubią wypowiadać się na wszystkie tematy, wszędzie jest ich pełno. Nauczyciele
lubią skorpiony nie tylko za charakter, ale też za to, że umieją zrobić dobre wrażanie, co
świadczy o nich.
Wróżka: Natalia
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Ulubiony kolor zakochanych
2.Którego dnia lutego obchodzi imieniny Jakub i Leon?
3.Wysyłasz miłosny … do ukochanej/nego
4.Po angielsku kocham.
5.Składasz je np. na urodziny.
6.Mężczyzna daje je kobiecie.
7.Drugi miesiąc roku.
8.Chłopak zaprasza dziewczynę na … .
9.Malutki prezent.
10.Bezgraniczna między kobietą, a mężczyzną.
Przygotowała Anna L.
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