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Życzenia
Drogie Kobiety, Kobietki i Kobiecinki!
Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy,
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości.
My mamy dla pani i dla dziewczynek,
w domu i w szkole, na wycieczce,
każdego dnia dobry uczynek to jest od chłopców drobny upominek.
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Historia okiem Mikołaja
Władysław Jagiełło i Krzyżacy
Krzyżacy to przyjęta w Polsce nazwa,
w Niemczech nazywano ich Zakonem
Niemieckim, a oficjalna nazwa to Zakon Szpitala
Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie. Zakon został
założony w roku 1190, a w 1198 został przekształcony w
zakon rycerski. Krzyżacy zostali zaproszeni do Polski przez
króla Konrada Mazowieckiego, w roku 1226 do walki z
plemionami pruskimi, które zamieszkiwały nasze tereny północy. Zakon
szybko opanował Inflanty i Pomorze Gdańskie, zaczął także zagrażać Rusi,
Litwie i Polsce, co zresztą zapoczątkowało długoletnią wojnę z Polską.
Stworzył nawet własne państwo ze stolicą w Malborku, gdzie zbudował
warowny zamek - największy zamek w Europie zbudowanym z cegły, którego
budowa trwała 130 lat.
A potem po śmierci Kazimierza Wielkiego historia potoczyła się szybko.
Gdy zmarł w 1370, nie zostawiając po sobie żadnego potomka, tron polski
objął król Węgier, Ludwik Andegaweński, który był synem polskiej królewny,
Elżbiety Łokietkówny- rodzonej siostry Kazimierze Wielkiego. Gdy z kolei on
przedwcześnie umarł, na tron polski wstąpiła w roku 1384 jego córka,
Jadwiga. Urodziła się najprawdopodobniej w roku 1374, na tron wstąpiła w
1384, a już dwa lata później wydano ją za mąż. Jadwiga została nie tylko
królową, ale miała tytuł i władzę króla Polski, czyli mogła sprawować
samodzielnie rządy. Oczywiście rządzili za nią polscy panowie.
Królową Jadwigę wydano za mąż za Wielkiego Księcia Litewskiego
Jagiełłę. Zwycięstwo pod Grunwaldem właśnie jemu zawdzięczamy. Litwa
była wówczas silnym państwem, miała jednak ciągłe zatargi z Rusią, a
Krzyżacy napadali na nią częściej niż na Polskę. W jej interesie też leżało
dogadanie się z Polską, aby przeciwstawić się Krzyżakom, którzy mieli
poparcie katolickiego papieża. Umowę, zwaną unią, zawarto w Krewie w
roku 1385. Była to pierwsza umowa między Polską i Litwą. Stanowiła ona
gwarancję dla obu państw. Określała korzyści, jakie Polska i Litwa odniosą
poprzez małżeństwo głów swoich państw. Jagiełło dzięki małżeństwu przyjął
katolicki chrzest, a z nim cała Litwa, no i oczywiście objął tron Polski.
Olbrzymia terytorialnie Litwa została włączona do Królestwa Polskiego.
Jagiełło zobowiązał się jeszcze do odzyskania utraconych przez Polskę ziem.
Oba kraje zostały więc zabezpieczone przed agresją krzyżacką, a przed
Polską dodatkowo stanęła możliwość odzyskanie ziem zrabowanych przez
Krzyżaków.
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Jagiełło urodził się prawdopodobnie w roku 1351, jednak data jego
urodzenia nie jest dokładnie znana. Tron naszego państwa objął w wieku 35
lat, w roku 1386, a zmarł w 1434 r. Żył 83 lata. Młodziutkiej królowej nie
było dane żyć tak długo. Umarła w roku 1399, mając niespełna 26 lat.
Powodem jej śmierci był prawdopodobnie ciężki poród, zresztą maleńka
królewna Elżbieta żyła tylko trzy dni, a cały kraj po ich śmierci okrył się
żałobą.
Władysław żenił się jeszcze trzy razy, ale dopiero z ostatniego
małżeństwa z Zofią Horodyńską doczekał się trzech synów, z których
Kazimierz IV Jagiellończyk objął tron po jego śmierci. Natomiast Krzyżacy
dopiero po roku 1410, po słynnej bitwie pod Grunwaldem dali nam spokój.
A wszystko zaczęło się nieco wcześniej, bo w roku 1409, kiedy Krzyżacy
uderzyli pierwsi, zajmując polskie miasta przygraniczne. Nie docenili siły
połączonych Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego, które
stały się największym państwem w ówczesnej Europie. Natomiast do
decydującego starcia doszło 15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem.
Stanęły tam przeciwko sobie wojska zakonu wspierane między innymi przez
króla niemieckiego i czeskiego oraz rycerstwo zachodniej Europy. Połączone
siły polsko-litewskie były wspomagane głównie przez oddziały ruskie i
tatarskie. Bitwą dowodził sam król Władysław Jagiełło, u jego boku stał jego
kuzyn Witold, Książę Litewski. Historycy szacują, że w bitwie wzięło udział
od 21 do 23 tysięcy Krzyżaków lub wojsk przez nich opłaconych, 22 do 25
tysięcy Polaków, około 10 tysięcy Litwinów oraz 2 do 3 tysięcy Tatarów.
Wygraną jednak zawdzięczamy głównie genialnej strategii prowadzenia
bitwy przez polskiego króla. To starcie zakończyło się rozbiciem wojsk
krzyżackich, na placu boju polegli najznakomitsi rycerze Zakonu
Krzyżackiego, łącznie z wielkim mistrzem
Ulrichem von Jungingenem. Była to jedna z
największych bitew ówczesnej Europy. Wojnę
zakończył całkowicie pokój w Toruniu,
zawarty w 1411 r. Krzyżacy zobowiązali się do
zwrotu Ziemi Dobrzyńskiej i Żmudzi, mieli
także zapłacić za wykupienie jeńców.
Zwycięstwo nad Krzyżakami wzmocniło
pozycję polski w Europie i prestiż osobisty
króla. Naszemu królowi proponowano nawet
koronę czeską, której zresztą nie przyjął.
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Wiem, że chwila tu jest sroga,

Witajcie znawcy poezji!
W tym numerze chcemy zaprezentować
Wam poezję jesienno- zimową oraz gatunek
poetycki zwany bajką –
tak lubiany przez
Ignacego Krasickiego. Dla miłośników prozy
przygotowaliśmy opowiadania wymyślone przez
czwartoklasistów. Zapraszamy do lektury…

Ale myszko! Nie łam się tak,
U kury jedzenia nie brak!
Udaj się kochana do niej,
I o ziarna zapytaj jej.”
Mysz to słysząc biegnie szybko,
Po pomoc do kury gibko.

„Jesienna cisza” Hanna M.

Gdy znalazła się na miejscu,

Jesienna cisza zaczyna się właśnie,

Pyta: „Kuro, czy nade mną się zlitujesz,

Na ziemi od liści jest coraz jaśniej.

Daj mi jedzenia, tak dużo go kupujesz…”

Ptaków już nie ma, które śpiewały,

„Aleś głupia! Nie dam!

Dzieci są w domach, a wcześniej gwizdały.

Moje ziarna te, co mam!”

Tylko wiatr słychać gdzieś w oddali,

„Samolubna pani i też zła,

Lecz my nie słuchamy, jesteśmy za mali.

Ja tu z głodu zdycham nade mną mgła,

Bo my jesteśmy myszkami szarymi,

A pani się ziarnem podzielić nie chce,

Z zapisami marnymi.

Też nic nie dam, jak pani coś zechce.

My wśród jesiennej ciszy

Mysz krukowi wszystko powiedziała,

Zbieramy jedzenie dla królowej myszy.

Kruk zdziwiony: „Tak bardzo nie chciała?!
Przecie to grzech, nie dzielić się z biednymi,

„Za dużo gości” Anna L.

Ale ja się podzielę, orzechami pięknymi.”

Hania miała w koszyku dynię

Odtąd nikt wrednej kury nie lubi,

I opaloną brzoskwinię.

a myszka teraz aż jedzenie gubi!

Zrobiła z nich dania
Ta piękna Hania.

„Zima” Arkadiusz M.

Zaprosiła gości

Zimo, zimo gdzieś ty była?

Z młodości.

Tyle czasu się spóźniłaś.

Kobiety zjadły posiłek

Minął miesiąc jeden, drugi

I poszły zrobić wysiłek.

a tu nawet nic nie prószy.

Niektóre dziewczyny biegały,

Na nic smutki, na nic żale,

A potem odpoczywały.

zima nie chce przyjść wcale!

Panowie zjedli owoce

Nagle, gdy wszyscy śpią,

I podreptali: po koce.

ona zjawia się niewiadomo skąd.

Niektórzy spali na kanapie,

Śniegiem sypie już od rana,

A inni na mapie.

więc chodźmy wszyscy lepić bałwana!

Nie warto zapraszać za wielu gości,

Śnieżki lecą z każdej strony

Bo z nerwów wyjdą ci kości.

jak tu się przed nimi bronić?
Śnieżek pada, wszędzie biało,

„Kura i mysz” Joanna Sz.

więc za sanki chwytaj śmiało!

Kura żyła beztrosko, na pełnej ziarna farmie.

Dzieci bawią się radośnie,

Mysz jednak poza miastem, spała na starej palmie.

robiąc orła w wielkiej zaspie.

O przetrwanie walczy, jedzenia szuka,

Bo gdy zima wkoło nas panuje,

Lecz pewnego dnia, po pomoc poszła do kruka.

to uśmiechów na buziach dzieci nie brakuje!

Kruk rzekł do niej: „Moja droga,
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„Wiersz o zimie” Klaudia H., Emilia Sz. Śnieg pada puszysty, miękki, biały.
Okrywa świerki, ścieżki i skały.
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„Łakomy żubr” Nikodem R.
Żył raz w lesie obok Wlenia
Żubr chętny do jedzenia

Kijki do reki, narty na nogi

Miał apetyt rano, w nocy

i hejże susem w śnieżyste drogi!

Nawet często o północy

W uszach aż gwiżdże, w płucach zatyka.

Im więcej do jedzenia miał

To Krzysio narciarz z góry pomyka.

Tym więcej jeść by chciał

Najpierw minie świerkowe wzgórze,

Jadł, jadł, jadł i jadł

a potem skręci na nasze podwórze.

Aż wreszcie z przejedzenia padł!

Burza mgłami niebo kryje,
wichry śnieżne kręci.

,,Kosmiczna przygoda” Kacper Krasow

To jak zwierz zawyje…

Był sobie pewien siłacz, który nazywał

To po strzesze oberwanej

się

Stefan. Chciał przeżyć wielką przygodę. W nocy, kiedy

wkoło słomą zaszumi.

zasnął, przyśnił mu się niespotykany sen...

Jak podróżnik zagubiony

Śniło mu się, że przylecieli do niego goście z

w nasze okienko zastuka.

kosmosu. Zaproponowali udział w kosmicznych zawo-

Nasza mała chatka

dach, a jego przeciwnikiem będzie robo-siłacz Clanker.

choć zimą smutna i ciemna,

Po dłuższej chwili Stefan zgodził się i niewiadomo kie-

Stoi na zaśnieżonym wzgórzu

dy znalazł się na planecie Marsi. Bardzo się zdziwił,

tylko jedna.

gdy zobaczył malarza wśród robotów. Niebawem wyjaśniło się, że ma on namalować obraz zwycięzcy. Nad-

„Jesień” Nikodem R.

szedł dzień zawodów, przeciwnik Stefana rozgrzewał

Nadchodzi jesień

się od samego ranka. Rozpoczęła się walka, nasz bohater wygrał tą rywalizację, a w nagrodę wybitny malarz

Pełno nowych barw niesie

namalował jego obraz.

Kolorowe stają się liście

Gdyby nie dźwięk budzika, Stefan śniłby dalej,

O tym wiedzieć powinniście

ale niestety, pora wstawać. Siłacz o tej historii długo

Jesienią ptaki odlatują

nie zapomni, za każdym razem, jak spojrzy w niebo,

W ciepłych krajach nowe gniazda budują

pomyśli o swoich przyjaciołach z kosmosu.

Robi się słota
Więc jest dużo błota
Dla rolników czas ciężkiej roboty
A dla pilotów coraz cięższe loty
Mgły są gęstsze
A opady dreszczów coraz częstsze niektóre zwierzęta
zapasy szykują
Bo już zbliżającą się zimę czują.
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„Gwiezdni bohaterowie” Stanisław Piotrowski

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce
żyli rycerze Jedi, którzy walczyli ze złem. Ich dowódcami byli: Darth Maul i Mistrz Yoda.

STR. 7

- To dobrze, widzimy się tam o zmroku. Gdzie
to jest?!
- Notingam. Zamek w Anglii.
O zmroku … .
Chłopaki, idąc mrocznymi schodami w stronę

Pewnego razu, gdy lecieli statkiem ko- nawiedzonego zamku, zauważyli napis: „Gdy zapada
smicznym, wypatrzyli pojazd wrogich żołnierzy. zmrok, serce bije jak nie wiem co, nie bój się, bo zjawa
zabije Cię”. Było to napisane krwią na ludzkim ciele

Zaczęli więc uciekać, ale wrogowie zauważyli ich i powieszonym na bramie do góry nogami. Na chwilę
rozpoczęli pościg. Gdy rycerze Jedi wylądowali, to serca im stanęły … . Weszli już za bramę, bojąc się

zobaczyli, że przeciwnicy się zbliżają. Obi-Wan bardzo. Saimon zauważył zapalające się światło.
Kenobi ruszył w ich stronę, włączył swój miecz - Widziałeś to?! – krzyknął z przerażeniem Saimon.
świetlny i zaczął walczyć. Reszta rycerzy zrobiła
Prawie zemdleli z przerażenia. Chcieli wyjść,
to samo. Po wygranej bitwie Jedi polecieli na Na- ale brama zamknęła się. Zaniepokojeni koledzy szukali
wyjścia. Minęły 2, 3 godziny, aż znaleźli. Wszędzie by-

boo, na spotkanie z mechanikiem, żeby odebrać
ły liany, pająki i ciemność. Zauważyli, wchodząc do
od niego nowe pojazdy. Ten przekazał im najnow- środka, drzwi. W pomieszczeniu była skrzynia z zapałsze gwiezdne ścigacze, którymi udali się na swoją kami i scyzorykiem. Przesiedzieli tam dobre 5 minut i
usłyszeli głosy.
rodzinną planetę. Po szczęśliwym powrocie Anakin Skaywoker natknął się na lorda sitha Hrabiego Dooku. Stoczył z nim walkę, ale poległ. Gdy o
tym zdarzeniu dowiedzieli się jego towarzysze
broni, chcieli złapać lorda, żeby pomścić śmierć
Anakina. Niestety, bezskutecznie szukali go przez
wiele miesięcy. Jednak pewnego dnia generał
Grives wytropił go na odległej planecie Tatoine.
Po walce jaką stoczyli, generał zabrał go do więzienia, w którym pozostał do końca swego życia.
Było to dużym ciosem dla wrogich wojsk. Niestety, rok po złapaniu Hrabiego Dooku siły zła wybudowały "Stację Śmierci", która miała tak potężną
siłę rażenia, że mogła zniszczyć każdą planetę.
Wojownicy Jedi wiele razy próbowali ją zniszczyć,
aby zapobiec zagładzie dobra.

- Czuję was! Czuję!
Słysząc to dwaj podróżnicy zrobili naradę.
- Rzucisz tym scyzorykiem na trzy.
Sytuacja trzymała w napięciu, ale dla nich to była
walka o przetrwanie. Nagle zmutowana postać weszła
do środka.
- Trzy! – krzyknął Rej.
Saimon rzucił i natychmiast ucichł wraz z Rejem.
Postać z niegroźną dla niej raną zaczęła ich
gonić. Mężczyźni wbiegli do gabinetu 107, koło Sali
Tortur. Na stole leżał list.
„Jeżeli to czytasz, wiedz, że postacie te nie są
ludźmi. Teraz podam Ci jedyne wyjście. Biegniesz na
klatkę schodową na drugie piętro, a potem jedziesz
windą na parter. Tam jest korytarz, sektorem D biegniesz prosto.

PS. Uważaj na Byliego i nigdy się nie bój. JorIch starania w końcu się powiodły i zło
dan Wred”.
zostało definitywnie pokonane. Rycerze Jedi pozo-

stawali jednak nadal czujni, gdyby zło gdzieś się
czaiło.

Podróżnicy za wskazówkami Jordana wbiegli
na klatkę schodową, a potem do windy. Tam okazało
się, że nie ma Saimona … . Czyżby się bał???
c.d.n.

„Akt I” Adrian Piotrowski
Dawno, dawno temu, gdy zaszło słońce, Saimon zadzwonił do Reja:
- Ej stary, mam super miejsce na horror!
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PALCEM PO MAPIE
Zapraszam Was na wspaniałą wycieczkę po naszych pięknych i cudownych Sudetach, a
tak dokładniej to po Rudawach Janowickich.

Niewysokie Rudawy Janowickie, usytuowane pomiędzy doliną Bobru na północy a
Przełęczą Kowarską na południu oraz kotlinami Jeleniogórską i Kamiennogórską, są znane z
różnorodnych krajobrazów. Budowa geologiczna spowodowała, że terenem zainteresowano się już
w średniowieczu. Przez stulecia górnicy wydobywali tutaj rudy miedzi, arsenu, ołowiu, srebra,
złota, a w XX w. nawet uranu. Złoża się wyczerpały, ale w terenie pozostało wiele sztolni, hałd i
kamieniołomów. Po okresie eksploatacji przetrwała gęsta sieć leśnych dróg, którymi poprowadzono
szlaki turystyczne do najciekawszych obiektów. Odnawiające się lasy zamieszkuje duża ilość
zwierząt takich, jak jelenie, sarny, dziki i borsuki. Dla ochrony wartości kulturowych i
przyrodniczych Rudawy Janowickie wraz z fragmentem Gór Kaczawskich, niewielkim pasmem
Gór Lisich i kompleksem Stawów Karpnickich zostały objęte Rudawskim Parkiem
Krajobrazowym.
Najbardziej znanymi obiektami są grupy skał wieńczące granitowe wzgórza – Krzyżna Góra i
Sokolik w okolicy schroniska Szwajcarka. Wznoszące się na ich szczytach skały jak np.: Jarzębia
Turnia, Sukiennice, Husyckie skały, Krzywa Turnia czy Zamkowe Skały, są nie tylko wspaniałymi
punktami widokowymi na Sudety i Pogórze, ale również terenami ćwiczeń wspinaczy. Warto
odwiedzić ruiny zamku Bolczów, Skalny Most i Starościńskie Skały na Lwiej Górze.
Za najlepszy punkt widokowy są uważane skały w pobliżu najwyższego w całym paśmie
Skalnika (945 m n.p.m.). W podgórskich miejscowościach można zwiedzić wiele zabytków
architektury, ruin starych obiektów przemysłowych, a przy drogach zobaczyć średniowieczu
kamienne graniczne, krzyże pokutne i zabytkowe kapliczki. Największym miastem na południowy
zachód od Rudaw Janowickich są Kowary, wymieniane w dokumentach już w XIV wieku, które aż
do wyczerpania złóż były miastem górniczym. Później słynęły z manufaktur tkackich, fabryki
dywanów i zakładów porcelany. Obecnie jest to lokalne centrum przemysłowe i uzdrowisko.
Wycieczkę polecała: Roksana.
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Wywiad z Panią Ewą Kołodzińską – nauczycielem muzyki i WDŻ
- Prosimy przedstawić się krótko czytelnikom Trójkowej Gazetki.
- Nazywam się Ewa Kołodzińska, uczę w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni „wychowania do życia w rodzinie” klasy 5-6, i w gimnazjum – muzyki. Prowadzę także
zajęcia artystyczne oraz mam wychowawstwo w klasie 3d gimnazjum.
- Od ilu lat Pani uczy?
- Ponad 30 lat.
- Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej, a jakiego nie lubiła w swojej szkole, gdy
była Pani w naszym wieku? I dlaczego?
- Uwielbiałam muzykę, język polski, ponieważ jestem typową humanistką. Nie lubiłam matematyki i zajęć ścisłych.
- A z czym miała Pani wtedy największe problemy, jak je rozwiązywała?
- Muszę wam powiedzieć, że byłam wzorową uczennicą, więc problemów jako takich nie miałam w nauce. Zdawałam z nagrodami aż do klasy 8 szkoły podstawowej, natomiast matematyce, fizyce i chemii musiałam poświęcić dużo czasu, żeby to wszystko ,,ogarnąć’’ i nie mieć z
tym większych problemów.
- Proszę opowiedzieć czytelnikom czym różniła się szkoła, do której Pani uczęszczała od tej, w której obecnie Pani pracuje?
- Moją szkołą była Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze. Była to bardzo mała szkoła.
Nauka trwała od poniedziałku do soboty. Uczniowie chodzili w granatowych fartuszkach z
białymi kołnierzykami. Pisaliśmy piórami wiecznymi na atrament, nie było wtedy cienkopisów czy długopisów na naboje. Nie było mowy o malowaniu paznokci, farbowaniu włosów czy
makijażu. Na przerwach nie można było siedzieć pod klasami tylko spacerowaliśmy, natomiast gdy było ciepło, wszyscy opuszczali szkołę i spacerowali po boisku szkolnym. Nie było
ksera, wobec tego wszystkie sprawdziany, dyktanda, nauczyciele nam dyktowali. Podawali
pytania, a my musieliśmy na nie odpowiedzieć. Gdy porównuję tamtą szkołę, a waszą, widzę
ogromną różnicę. Teraz mamy wyposażenie w pomoce, piękne gabinety, korytarze, szafki,
sala gimnastyczna… mogłabym przytaczać jeszcze wiele przykładów, ale jedno jest wspólne
dla waszego i mojego pokolenia-TRZEBA BYŁO SIĘ UCZYĆ I TRZEBA SIĘ UCZYĆ!!!
- Czy lubi Pani uczyć?
- Bardzo, dlatego tyle lat jestem w tym zawodzie. Codzienne przychodzenie do szkoły sprawia mi ogromną przyjemność. Szkoła to jakby mój drugi dom.
- Co ciekawego spotyka Panią w pracy?
- Każdy dzień jest ciekawy, spotykam się z uczniami, ze swoimi koleżankami, z którymi mogę
porozmawiać na każdy temat.
- Jak Pani zdaniem wygląda i zachowuje się ,,IDEALNY UCZEŃ”?
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- Zawsze jest przygotowany do zajęć, nie sprawia problemów wychowawczych, jest kulturalny i grzeczny, schludnie ubrany czyli nie wyzywająco.
-Czy ma Pani jakieś hobby? Opowie Pani coś o nim?
- Kiedy byłam młoda, moim hobby było zbieranie widokówek ze znanymi osobami i polskimi
zespołami. Później zbierałam pajacyki na sznurkach, które siedziały na huśtawkach. Mam
ich już ponad 60, ale musiałam je zdjąć, bo wiązało to się z wielkim bałaganem.
- CO ZACHĘCIŁO PANIĄ DO UCZENIA W SZKOLE?
- Już od młodych lat bawiłam się w nauczycielkę. Bardzo lubiłam z koleżankami organizować
występy dla ludzi z naszego osiedla. Wstęp kosztował 2 zł, pieniądze przekazywałyśmy mamie naszego kolegi, któremu nie za bardzo się powodziło.
- Jak poznała Pani swojego męża?
- Mojego męża poznałam w drugiej klasie szkoły średniej na lekcji religii.
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu i prosimy o dedykację dla naszych czytelników.
- Wszystkim czytelnikom TG życzę tego, co sobie zamarzą oraz radości i sukcesów w nauce.
WYWIAD PRZEPROWADZIŁY I OPRACOWAŁY: WIKTORIA POCZTŃSKA I AGATA BRZOZOWSKA

*********************************************************

W tym numerze mamy dla czytelników jeszcze jeden „wywiadzik” przeprowadzony przez
Wiktorię z Grażyną Żelechowską – ciocią, mieszkającą w Ameryce.
- Jakie są zwyczaje świąteczne w Ameryce?
-U nas w Ameryce jednym z najpopularniejszym zwyczajem świątecznym
jest siano.
- Ile powinno być potraw i jakie powinny być?
-Powinno być dwanaście potraw, a potrawy to np.: barszcz czerwony z
uszkami, karp itd.
- Czy w kościele jest pasterka?
-W kościele jest pasterka o 21.00 lub 24.00.
- W USA jest magia świąt (reklamy, wystrój sklepów)?
-W USA jest magia świąt reklamy, różne światełka.
- Ile dni przed świętami przystraja się choinki?
-Po Dniu Niepodległości ( w Polsce nazywa się to Święto Dziękczynienia) -zaczyna się przystrajać choinki, domy, ulice, sklepy.
- W Stanach Zjednoczonych śpiewa się kolędy?
-Śpiewamy, najczęściej jest to „Sileni Night”. W języku polskim to znana kolęda: „Cicha Noc”.
- Czym się różnią święta w Polsce a w Ameryce?
-W Ameryce dostaje się podarunki 25 grudnia, a w Polsce 24 grudnia w wigilię.
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Cieszą się wszyscy miłośnicy książek, ponieważ w najbliższych latach biblioteki
dostaną dodatkowe pieniądze na ich zakup. Statystyki czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za
obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" postanowiła
zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami
zainteresowani.
Przebieg wyborów :
Od 25 lutego do 11 marca 2015 r. w naszej szkole organizowane są Wybory Książek. Przez cały tydzień
możecie wrzucać do urny, która znajduje sie w bibliotece, karty do głosowania. Należy na niej napisać
tytuły od 1 do 3 najciekawszych książek, które czytaliście w ostatnim czasie.
Wasze wybory będą ważnym elementem dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów
polskich szkół.

Nagrody
Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną nagrody, m.in.:
Nagroda główna - wybrane książki o wartości do 1000 zł
15 prenumerat rocznych czasopism "Biblioteka w Szkole", "Świetlica w Szkole" i "Wszystko dla Szkoły"
Książki o wartości kilku tysięcy złotych
Materiałowe torby czytelniczki
Plakaty promujące czytelnictwo
Autor : Jolanta Kowalska
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Chwalimy się :-)

W dniu 16.12.2014 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek
„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”, w którym wzięły udział dzieci z różnych przedszkoli w naszym mieście.
Gościnnie wystąpił zespół Yamayka, którego jestem członkiem. Maluchy pięknie wykonały kolędy i
pastorałki takie jak : „Był pastuszek bosy” , „Hej kolęda” i wiele, wiele innych. Grupa Yamayka Junior
prezentowała takie utwory jak: „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, „Wśród nocnej ciszy” czy
„Gore gwiazda Jezusowi” . Nie wiem jak inni, ale ja na scenie czułem się jak zawsze świetnie.
Wszyscy dobrze się bawili i śpiewali.
Dziękuję P. Bożenie Mazowieckiej za opiekę artystyczną i przygotowanie do występu. Podziękowania
należą się również pracownikom BOK - u za przygotowanie techniczne koncertu i wszystkim innym
ludziom, którzy przyczynili się do przygotowania tej wspaniałej imprezy.
T. Łuczak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
To już dwudziesty trzeci finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła
od wielu lat aktywnie uczestniczy w zbiórce funduszy dla potrzebujących.
W tym roku wolontariusze z naszej szkoły zbierali pieniądze na dzieci i starców.
Kilka dni wcześniej (dnia 7.01.2015 roku) odbyła się dyskoteka, na której Samorząd
Uczniowski zorganizował loterię fantową, można było wylicytować wspaniałe rzeczy.
Wszystkie datki zdobyte podczas zabawy został zaniesione przez uczniów do
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury stamtąd powędrują dalej do ludzi, którzy na nie czekają.
Łącznie zebraliśmy:
PRZEDSZKOLA: 4 898zł 31gr
SZKOŁY: 10 055zł 94gr
KLASY 4-6 Z NASZEJ SZKOŁY: 567zł 39gr

W Bogatyńskim Finale WOŚP udało się zebrać:
60 679zł 58gr
Przygotowała: Hania M.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!
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Walentynki!!!
W naszej szkole obchody tego święta rozpoczęły się już w czwartek na dyskotece
karnawałowo – walentynkowej, podczas której można było zaopatrzyć się w gotowy
karnecik walentynkowy. W przeddzień samego święta tradycyjnie ruszyła w szkole
akcja Poczty Walentynkowej. Każdy mógł w tym dniu wysłać za pośrednictwem
przygotowanych wcześniej karnecików, specjalne życzenia walentynkowe dla
sympatycznej osoby. Patronat nad całą akcją sprawował Samorząd Uczniowski. W tym
roku bezpośrednią organizacją obchodów zajęli się uczniowie klasy 6c. SU ogłosił
konkurs na najpiękniejszą walentynkę klasową. Jak poszło wszystkim biorącym udział
w tym konkursie? Komisja będzie miała nie lada kłopot jak wyłonić zwycięzców...
Wszystkie walentynki można podziwiać na holu głównym A1.
Opiekun SU

Przewodnicząca SU wręcza walentynki.

Karnawał!!!
12 lutego 2015 roku o 16:30 odbyła się dyskoteka z okazji walentynek. Przy okazji można było kupić pączki i ciasteczka, bo w tym
dniu wypadał tłusty czwartek. Salę przygotowała klasa 6b. W konkursach brały udział klasy 4, 5, 6. Część osób było przebranych. Oliwia
Słomian (kobieta Batman) z 4a wygrała konkurs na najlepsze przebranie, a wyróżniona została Nikola Pętelska za strój mima. Królem dyskoteki został Wojciech Olejarz z 6b, a królową Lidia Kubica z tej samej
klasy. Organizacją dyskoteki zajęła się klasa 6b. Uczniowie zadbali o
wystrój i dekorację, a że dyskoteka wypadła w Tłusty Czwartek postarali się, aby można było w tym dniu zjeść pysznego pączka i spróbować
przepysznych ciasteczek własnego wypieku (za co bardzo serdecznie dziękujemy jednej z mam). Organizatorzy przeprowadzili szereg konkursów: był konkurs z numerkami, tańce na gazecie, konkurs z krzesełkami. Na koniec laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki.

Święto Szkoły!!!
W piątek ( 16.01. 2015r.) w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji Święta Szkoły. Apel poświęcony był
twórczości Kornela Makuszyńskiego - Patrona naszej szkoły.
Uczniowie w zabawny i ciekawy sposób pokazali różne etapy
życia i twórczości pisarza. Mogliśmy zobaczyć między innymi Pannę Ewę, Jacka i Placka z ich księżycem, dzięki temu
uczniowie przypomnieli sobie książki naszego ”Króla polskiej
literatury dla dzieci i młodzieży”. Zapomniałbym, że apel
udoskonalił występ chórku, pod opieką p. G. Tokarczyk. Na
sam koniec tej wspaniałej uroczystości mogliśmy posłuchać
fantastycznego wywiadu, którego udzielił sam Pisarz. Bardzo
podobała mi się cudowna dekoracja, którą przygotowała p. A.
Urban. Podziękowania również należą się paniom, które przygotowały uczniów do apelu. Bardzo podobał mi się apel - był piękny!! Uważam, że takich apeli powinno być więcej.
T. Łuczak Va
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Pedagog radzi
Zagrożenia w sieci gdzie szukać pomocy?
Dnia 10.02.2015r. już po raz jedenasty obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego
Internetu. Wiele się działo w naszej szkole. Otóż uczniowie z klas IV – VI

wykonywali prace plastyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu,
obrazując zasady bezpieczeństwa. Pisano też apel do kolegów o rozsądne
korzystanie z komputera, przedstawiano również portrety osób, które nadużywają komputera. Dodatkowo
uczniowie klas VI oglądnęli prezentację dotyczącą zagrożeń w sieci. Wszyscy mieli także możliwość, aby
zatańczyć w czasie długiej przerwy i odpowiedzieć na pytania sondażowe dotyczące stosowania się do zasad
bezpieczeństwa. Takie ankiety przygotowali dziennikarze Trójkowej Gazetki. Drodzy Rodzice! Ponieważ
korzystanie z komputera jest już nieodłącznym elementem naszego życia, nie zapominajmy, że oprócz wielu
korzyści istnieją również pewne zagrożenia, które możemy spotkać będąc w sieci. Korzystajmy, ale mądrze,
pozwalajmy również korzystać z komputera naszym dzieciom, ale rozsądnie i z rozwagą.
Godzina dziennie to jest czas wystarczający. Nadmienię, że komputer tak samo jak oglądanie telewizji rozwija
tylko prawą półkulę mózgową. Dla równowagi powinniśmy zapewnić naszym dzieciom możliwość uprawiania
sportu, ćwiczenia pamięci, czytania książek, czasopism, rozwiązywania krzyżówek i rebusów.
PO PIERWSZE – Szkodliwe Treści
To takie teksty, zdjęcia, filmy i nagrania, które są nielegalne lub przeznaczone tylko dla dorosłych. Kontakt z
nimi może być niebezpieczny, mogą przestraszyć, zawstydzić lub spowodować, że ktoś poczuje się źle.
Nielegalne są: treści pornograficzne, strony, na których ktoś zachęca do nienawiści wobec osób innego koloru
skóry, mieszkających w innym kraju lub mających inne wyznanie. Karalne jest również publiczne znieważanie
ludzi za to, że mają inny kolor skóry, mieszkają w innym kraju lub są innej wiary. Jeśli zdarzy się Państwu
napotkać w Internecie szkodliwe treści – należy skontaktować się z dyżurnet.pl, aby treści te zostały
usunięte i nikomu już nie zagrażały.
PO DRUGIE – Niebezpieczne Kontakty
Pamiętajmy, że nie wszyscy w Internecie mają dobre zamiary, nawet, jeśli tak mówią. W Internecie łatwiej niż
w prawdziwym życiu jest oszukiwać. Nie wierzmy we wszystko, co usłyszymy od osób, które znamy tylko w
Internecie.
PO TRZECIE – Szkodliwe Kontakty
Szkodliwe kontakty – zdarzyć się może, że ktoś obraża dziecko na czacie, wyśle nieprzyjemnego e-maila lub
wiadomość na komunikatorze, a może po prostu pisze, a dziecko tego nie chce. Może to być ktoś znajomy , ale
może też to być osoba nieznajoma, która uważa, że takie zachowanie to dobry żart. Zwykle ktoś taki myśli też,
że w Internecie można robić, co się chce i nikt nie dowie się, kim jest. To nieprawda. W Internecie każdy
zostawia ślady, po których policja może go znaleźć. Publiczne obrażanie to również przestępstwo. Jeśli zdarzy
się, że internetowy kontakt sprawia przykrość można skontaktować się z helpline.org.pl - specjaliści poradzą
- co zrobić.
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PO CZWARTE - Wirusy i złośliwe programy
Wirusy i inne złośliwe programy mogą zniszczyć pliki na Twoim komputerze albo sprawić, że korzystanie z
niego będzie trudne lub nawet niemożliwe – przestanie działać tak jak powinien. Nie ma całkowicie skutecznej
ochrony przed wirusami i złośliwymi programami. Chronić należy się poprzez stosowanie antywirusa
(pamiętajmy o regularnym uaktualnianiu jego bazy – pozwoli mu to rozpoznawać nowe zagrożenia) i zapory
sieciowej. Bardzo ważne jest również korzystanie tylko z tych programów, płyt, dyskietek i pendrive’ów, na
których wiemy, co się znajduje. Tę samą zasadę warto stosować również do nieznanych stron internetowych.
PO PIĄTE – Spam
Spam można porównać do ulotek zostawianych przed drzwiami lub wkładanych za wycieraczki samochodów.
Spam może przeszkadzać w znalezieniu w nim listu, na który czekasz, może też zawierać szkodliwe treści i
wirusy. Dlatego warto korzystać w anty-spamu w poczcie, a swój adres e-mail chronić i nie podawać nikomu bez
potrzeby, zwłaszcza w Internecie, gdzie każdy może go znaleźć.
PO SZÓSTE – Ujawnienie Twoich prywatnych danych
Twoje prywatne dane nie powinny wpaść w niepowołane ręce! Adres e-mail, numer telefonu, adres czy zdjęcie
czy różnego rodzaju hasła (do poczty, komunikatora, czatu) to informacje, które należy chronić w trosce o
własne bezpieczeństwo.
PO SIÓDME – Włamania
Może się zdarzyć, że ktoś podpatrzy, jakie hasło wpisujesz logując się na pocztę, do komunikatora czy na czacie.
Może się też zdarzyć, że hasło jest bardzo proste i może je zgadnąć każdy, kto będzie miał trochę szczęścia lub
dobrze Cię zna. Znając Twoje hasło, osoba taka może zrobić, co tylko chce, a dla innych użytkowników Internetu
wyglądać to będzie na Twoje działania. Aby uniknąć kłopotów i nieprzyjemności, należy wymyślać hasła długie
i skomplikowane.
PO ÓSME – Sekty
Właśnie przez Internet następuje werbowanie do sekt. Ludzie, którzy zajmują się tym typem działania będą
starali się stać się osoba, z którą zawsze można porozmawiać, zawsze nas zrozumie i pomoże, a już niedługo
będzie żądała drobnych przysług - pieniędzy, spotkań i nie wiadomo kiedy, człowiek jest osaczony.
PO DZIEWIĄTE – Uzależnienie internetowe, IAD (z ang. Internet Addiction Disorder)
Polega na ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, a zwłaszcza z Internetem,
charakteryzujący się wewnętrznym przymusem “bycia w sieci” osoby uzależnionej. Problem pojawia się wtedy,
gdy w życiu zanikają kontakty z żywymi ludźmi, a pozostaje jedynie kontakt z komputerem, są zaniedbywane
codzienne obowiązki oraz następuje utrata kontroli nad czasem i sposobem jego użytkowania. Objawy
uzależnienia internetowego: 1. traktowanie komputera jako środka na łagodzenie stresu, 2. odczuwanie irytacji
w sytuacjach innych niż kontakt z komputerem, 3. podawanie nieprawdziwych danych na pytanie o czas
spędzany przy komputerze, 4. izolacja, 5. utrata kontaktu z rodziną, z rówieśnikami, z otoczeniem, 6. osłabienie
kondycji fizycznej spowodowane brakiem ruchu, 7. zaprzestanie chodzenia do szkoły, 8. brak dbałości o własną
higienę i podstawowe potrzeby(jedzenie, picie) 9. po odizolowaniu od komputera osoba uzależniona zaczyna
mieć takie same objawy abstynencyjne jak w przypadku innych uzależnień (alkohol, narkotyki).
Zwracajmy uwagę na to, co robi nasze dziecko w komputerze i dozujmy czas jaki przed nim spędza, jak również
zainstalujmy Kontrolę Rodzicielską. Przede wszystkim bądźmy dobrym przykładem!
Wykorzystano materiały z zasobów Internetu. Z poważaniem: R. Bilińska
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Walentynki 
Walentynki to dzień zakochanych ...
Obchodzi się go 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie miłosnych, czerwonych, liścików
najczęściej w kształcie serca, z

napisanymi życzeniami wierszykami, a

czasami nawet miłosnym wyznaniem. Jest to dzień miłości

i

tolerancji.

Symbolem walentynek jest duże czerwone serce i oczywiście amorek. Jest to
święto międzynarodowe. Inne nazwy tego dnia to: Dzień Zakochanych lub
Dzień Świętego Walentego. Walentynki są obchodzone w południowej
i zachodniej Europie od średniowiecza. Możliwe, że zwyczaje związane z tym
dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami,
obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet
i małżeństwa oraz Pana, boga przyrody.
Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że
rozsławił je na cały świat sir Walter Scott.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero
latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Święto to konkuruje o miano tzw.
święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie
Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
WIKTORIA ( dzięki pomocy: www.wikipedia.pl)
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DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO!
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Odkrycia nie z tej ziemi!

Z życia gwiazd
Cameron Michelle Diaz
Ta piękna młoda aktorka urodziła
się 30.08.1972 roku w San Diego. Jest to
znana amerykańska gwiazda. Swoją
karierę filmową zaczęła w wieku 21 lat.
Pierwszy kontrakt podpisała z agencją
„Elite”. Stała się rozpoznawalna po
komedii
„Maska”.
Uczestniczyła
w
pokazach
mody,
występowała
w
kompaniach reklamowych. Występowała
także w następujących produkcjach: „Mój
chłopak się żeni" , „Życie mniej zwyczajne"
oraz „Sposób na blondynkę". Film „Być jak
John Malkovich" , przyniósł jej nominację
do nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej
oraz do Złotego Globu. Aktorka jest
podziwiana za swoją egzotyczną urodę.
Cameron Diaz razem z Drew Barrymore i
Lucy Liu zagrała w filmach : „Aniołki
Charliego"
oraz
„Aniołki
Charliego:
Zawrotna szybkość". Znalazła się w także
w rankingu najpiękniejszych ludzi świata,
według
amerykańskiego
czasopisma
„People" w 1998 r. i w 2002 r. Użyczyła
głosu księżniczce Fionie ze Shreka (i w
kolejnych jego częściach). Na przełomie
2004 i 2005 roku zwiedziła świat w ramach
programu „Trippin'". Trafiła w najbardziej
egzotyczne miejsca na Ziemi. Za film pt:.
„Vanilla Sky” w 2001r dostała nominację
do Złotego Globu.
Wyszukała: Wiktoria.

Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i
największa
z

planeta

Saturnem,

grupę
również

Układu

Uranem

gazowych

i

Słonecznego.
Neptunem

tworzy

nazywaną

czasem

olbrzymów,

planetami

Wraz

jowiszowymi.

Planetę

znali

astronomowie w czasach starożytnych, była związana
z mitologią i wierzeniami religijnymi wielu kultur.
Planeta była wielokrotnie

badana przez

sondy.

Ostatnia wizyta sondy w okolicach Jowisza miała
miejsce pod koniec lutego 2007 roku. Jowisz należy
do gazowych olbrzymów; oznacza to, że w niewielkim
stopniu składa się z substancji stałych. Najbardziej
znaną cechą Jowisza jest Wielka Czerwona Plama.
Jowisz jest stale pokryty chmurami składającymi się z
kryształów

amoniaku.

Od

1973

kilka

sond

kosmicznych odwiedziło Jowisza. Pierwszą z nich
był Pioneer 10. Sonda przeleciała na tyle blisko
Jowisza, by zaobserwować właściwości i zjawiska
zachodzące

na

największej

planecie

Układu

Słonecznego.
Wenus

–

druga

pod

względem

odległości

od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest trzecim
pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym
na niebie, po Słońcu i Księżycu. Nazwa planety wzięła
się od rzymskiej bogini miłości - Wenus. Wenus jest
klasyfikowana jako planeta skalista (inaczej: typu
ziemskiego)

i

jest

czasami

nazywana

„planetą

bliźniaczą” albo „siostrą Ziemi” Wraz z Saturnem,
Uranem

i

Neptunem

tworzy

grupę

gazowych

olbrzymów, nazywaną czasem również planetami
jowiszowymi.

Jak sądzicie: zdjęcie, której planety tu widzicie?
Przygotowała: Anna Litwa
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MATMA ŁATWA SPRAWA !
Zad. 1„Ile lat ma stryj?”
-Stryju ile masz lat?
-Dwa razy tyle co kuzynka Ewa.
-A ile lat ma kuzynka Ewa?
-Trzy razy mniej od cioci Hali.
- A ile lat ma ciocia Hala?
- Ciocia Hala ma o 20 lat więcej od Niusi?
- A ile lat ma Niusia?
- Niusia ma 5 razy tyle co Ania.
- Przestań nudzić…Za rok będzie miała 6 lat.
- Stryju, zaraz ci powiem, ile ty masz lat…
Ile lat ma stryj?

Zad. 2 „Pomnóż i dodaj, pomnóż i dodaj…”
Liczbę naturalną pomnożono przez 2 i do otrzymanego wyniku dodano 1. Otrzymaną liczbę znowu pomnożono
przez 2 i do wyniku ponownie dodano 1. Opisaną operację, złożoną z dwóch działań powtórzono pięciokrotnie. Czy
wynik końcowy może być liczbą:
podzielną przez 7
podzielną przez 12?

Zad. 3„Rozkładanie liczb”
Czy każdą liczbę naturalną większą od 5 można przedstawić w postaci sumy liczby pierwszej i liczby złożonej?

Zad. 4 „Chińczycy i ich rowery”
W pewnej chińskiej wiosce mieszka 29 rodzin. Każda rodzina ma albo jeden rower, albo dwa rowery, albo
trzy rowery Rodzin posiadających trzy rowery jest tyle samo, ile rodzin, które mają po jednym rowerze. Ile jest rowerów w tej wiosce?

Wyszukała: Roksana.
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KONECZNIE PRZECZYTAJ!
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Mól książkowy poleca
W dzisiejszym numerze chcę Was zachęcić do przeczytania cudownej
książki pod tytułem „Bracia Lwie Serce”.
Historia ta opowiada o braciach: Jonatanie Lew i Karolu Lew. Karol jest
ciężko chory i z tego powodu całymi dniami przebywa w domu. Jonatan
codziennie po powrocie z dworu opowiada mu o tym, co dziś robił na dworze.
Pewnego razu Karol dowiaduje się, że niedługo umrze. Jego starszy brat
wieczorem opowiada mu o niezwykłej krainie Nangijali, do której trafia się po
śmierci. Jakiś czas później w domu chłopca wybucha pożar. Jonatan poświęca
życie, by ratować brata. Po pewnym czasie Karol też umiera i trafia do
magicznego świata, lecz okazuje się, że żyje tam zły król Tengil. Któregoś dnia
Jonatan wyrusza w podróż, by uratować jednego z wrogów okropnego władcy,
został on uwięziony w grocie strasznego potwora Katli. Karolowi śni się, że brat
ma kłopoty i wyrusza w podróż, by uratować brata...
Czy to mu się uda? Czy zwycięży dobro, czy zło? Kto wygra: zły Tengil, a
może kochający się bracia? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, koniecznie
sięgnijcie po tę książkę. Polecał:
Filip Romanowski
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Chomik karłowaty
Oto gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych. Najmniejszy przedstawiciel podrodziny chomików. Ma 7cm długości, waży 10–25 g, jest więc wielkości 2-tygodniowego chomika syryjskiego. Jego futro ma barwę piaskową z lekko czerwonawym odcieniem w lecie i szarym w zimie. Brak pręgi na grzbiecie i bocznych plam.
Łapy ma porośnięte futrem. Porusza się jak chomik dżungarski, lecz jest bardziej zwinny.
Na wolności zamieszkuje piaszczyste pustynie i półpustynie Azji Środkowej. Nie kopie
rozbudowanego systemu nor. Wygrzebuje wąski otwór w wydmie i tuż za nim wykopuje
sobie sypialnię. Ciąża trwa od 19 do 22 dni, po czym rodzi się do siedmiu młodych Jego
zwyczaje, zachowanie i biologia są podobne do innych chomików karłowatych. Żyje 2-3
lata. Chomiki lubią marchewki oraz jabłka. Powinno się dawać im do karmy warzywa lub
świeże owoce. Wszystkie chomiki śpią w dzień, a są aktywne w nocy. Czasami przebudzają się w ciągu dnia, aby coś zjeść lub napić się. Chomiki spędzają czas na jedzeniu,
dbaniu o higienę i zabawie. Kiedy zwierzę jest zadowolone, jest bardzo ruchliwe. Każdego
ranka chomik wylizuje łapki i czyści sobie głowę. Dopiero później przystępuje do dalszej
toalety. Średnia długość życia chomika to 2 lata. Zwierzę uwielbia się wspinać, przeciskać przez otwory i i przechodzić pod
tunelami. Jako duży łakomczuch potrzebuje zróżnicowanego pożywienia. Zapasy prowadzi w torebkach policzkowych.
Chomik nie lubi gdy mu się przeszkadza i potrafi mocno ugryźć jeśli właściciel jest cierpliwy i łagodny oswoi swoje zwierzę.
Zapewnienie chomikowi w właściwej diety nie jest trudne, bo żywi się niewielkimi porcjami ziaren, owoców, surowego mięsa. Nie znosi gotowanych produktów.
Klaudia i Emilka

Lew
Lew jest jednym kotem, który żyje i poluje w stadzie. Samiec o pięknej grzywie, nazywany często
„królem zwierząt”, panuje majestatycznie nad samicami swojego klanu. Aby utrzymać intruzów
w bezpiecznej odległości od swego terytorium, wydaje od czasu do czasu przeraźliwy ryk, który
daje się słyszeć w promieniu 10 km. Poza tym jest prawdziwym leniuchem. Spędza prawie 20 godzin na dobę śpiąc lub odpoczywając. Tak naprawdę to lwice rządzą grupą. To one polują i opiekują się młodymi. Lwiątka są małymi puszystymi kulkami, które przebywają przez trzy pierwsze
miesiące życia ze swoimi matkami, w bezpiecznej kryjówce z dala od grupy. W wieku 3 lat dorosłe
już samce zostają przepędzone ze stada przez przywódcę. Przez pewien czas żyją samotnie przemierzając sawannę. Oczekują sposobności, aby zająć miejsce starego i osłabionego lwa - przywódcy jakiejś grupy.
Przygotowała: Dominika D. (nasz nowy „nabytek” w redakcji)
Panda
Dlaczego panda wielka posiada tak charakterystyczne i wyjątkowo piękne przy tym czarno – białe umaszczenie? Jak się okazuje to matka natura sprawiła, że futro pandy – białe lub żółtawe z czarnymi obwódkami – pozwala
kamuflować się zwierzęciu w półcieniu bambusowego poszycia, a cieplutka sierść stanowi również doskonałą ochronę
przed zimnem.
Przez wiele lat istniał spór co do tego, do jakiej rodziny można zakwalifikować pandy.
Jak się okazuje posiada ona wiele cech, dzięki którym można porównać ją do rodziny
szopowatych. Niemniej w roku 1985 amerykańska ekipa przeprowadziła badania molekularne, dzięki którym określono, że panda wielka jest bliższa niedźwiedziom.
To zwierzaki niezwykle popularne, wydają nam się słodkimi, puchatymi, nieco niezdarnym niedźwiadkami, bez agresji. O sympatii człowieka do pandy świadczy jej obecność
w kulturze, np. stała się ona maskotką Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 , poza tym
jest zwierzęciem narodowym Chin.
Wyszukała: Natalia.
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SZKOLNA SONDA
Ankiety skierowane do uczniów:

Jak często nosisz telefon do szkoły?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
codziennie

parę razy w
tygodniu

w ogóle

nie posiadam
telefonu

Jak często korzystasz z komputera?

14
12
10
8
6
4
2
0

codziennie

parę razy w tygodniu

tylko w weekend

Ankietę przygotowała i przeprowadziła Joanna Sz.
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Moda na karnawał 2015 – 4 propozycje
Tiulowa sukienka baletnicy - Sukienka z koła mocno podkreślająca talię, z
rozkloszowanym dołem, koronkową górą, odkrytymi plecami i dużą kokardą idealnie
sprawdzi się podczas karnawałowego balu. Proponuję taką sukienkę firmy Mosquito.
Buty mogą to być czerwone szpilki firmy Louboutin. Z tą stylizacją pięknie będzie się
komponować czerwona marynarka ze sklepu H&M. Możecie dodać mały dodatek w
postaci torebki. Biżuteria, która będzie wyglądać olśniewająco to naszyjnik Swarovski
oraz bransoletka np. z pereł.
Czerwona sukienka w stylu retro – Jeżeli wolicie mocniejsze kolory,
proponuję niezastąpioną czerwień. Sukienka firmy Mosquito z gorsetową
górą i mocno rozkloszowanym dołem w kształcie litery A pięknie będzie
wyglądać na imprezie. Okryj się czarnym żakietem firmy Topshop. Załóż
czarne szpilki, weź kopertówkę Mohito, naszyjnik ze strony
charlotterusse.com, pomaluj się pomadką YSL i baw się świetnie na
karnawale!
Klasyczna mała czarna – Kolejną propozycją na strój jest czarna
sukienka a’ la baletnica. Jeśli zastanawiasz się jakie wybrać dodatki,
proponuję złotą biżuterię i buty. Kolejnym dodatkiem będzie czarna mała
kopertówka. Powodzenia!
Kobaltowa mini – W tej stylizacji będzie dominował kolor kobaltowy.
Sukienka będzie właśnie w tym kolorze. Dobierz do tego kobaltową
kopertówkę oraz czarny żakiet. Proponuję, aby buty to były czarne botki
na lekkiej szpilce. Załóż naszyjnik Asos.

Stylistka: Joanna Szczecińska

Bucikowo
Vans -

Jest to amerykańska firma butów i akcesoriów sportowych , przeznaczonych szczególnie do
skateboardingu, surfingu, BMX oraz snowboardingu. Historia firmy Vans rozpoczęła się 16 marca 1966r,
gdy Paul Van Doren wraz z trzema wspólnikami otworzył w Anaheim w Kalifornii swój pierwszy sklep, który nazywał
się Van Doren Rubber Company, w którym produkowali i sprzedawali buty. Pod koniec lat 70 - ych Vans posiadał 70
sklepów w całej Kalifornii. Sprzedawali je w Stanach Zjednoczonych i za granicami.

Teraz Vansy są popularne na

caaałym świecie!

Oliwia
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KUCHNIA PRZEMKA I ESTERY POLECA!

Dla łasuchów i pasibrzuchów
Paluszki miodowo-musztardowe z sezamem
i orzeszkami
Składniki: (na ok. 24 sztuki)
Ciasto:



165 g mąki



160 g masła



102 g drobnego cukru do wypieków



3 jaja



1 i 1\2 łyżeczki proszku do pieczenia



skórka otarta z 1 cytryny

1 ½ szklanki mąki

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

szczypta soli

Krem truskawkowy:

½ łyżeczki sody

250 ml śmietany kremówki

1 jajko

250 g serka mascarpone

50 g margaryny

4 łyżeczki truskawkowego napoju typu
nesquik w proszku

2 łyżki śmietany

STR. 23

Do kremu bananowego dodajemy tylko inny
smak proszku.

Sos:
2 łyżki miodu płynnego
2 łyżki musztardy (ja użyłam w stylu
amerykańskim)
ponadto:
1/3 szklanki orzeszków ziemnych
około 4 łyżki sezamu

Sposób przygotowania:
Z podanych składników zagnieść ciasto,
odrywając po kawałku i rolując na kształt
paluszka o długości około 10 cm. Na każdym
zrobić palcem trzy delikatne wgłębienia,
wktórych osadzi się sos. Musztardę połączyć
z miodem i powstałym sosem smarować
(pędzelkiem) obficie paluszki. Orzeszki
rozdrobnić
w
blenderze.
Paluszki
posypujemy
po
połowie
sezamem
i orzeszkami.
Wykładamy
na
blachę
wyłożoną papierem do pieczenia (lub
silikonową podkładkę) i pieczemy 20 minut
w piekarniku nagrzanym do 180 st. C.
Babeczki z kremem bananowym
i truskawkowym
Składniki :

Przygotowanie
Składniki do ciasta powinny być w
temperaturze pokojowej. Mąkę, proszek
przesiać do naczynia, odstawić. W mikserze
utrzeć masło z cukrem na puszystą masę.
Wbić jaja, ucierać po każdym dodaniu.
Skórkę z cytryny i ekstrakt zmiksować do
masy, dodać przesianą mąkę i proszek,
mieszać szpatułką do połączenia nie dłużej!
Nagrzać piec do 180 C, ciasto przelać do
papilotek i piec przez 20 do 30 minut.
Ostudzić, ozdobić kremem i … smacznego!
Polecają: Estera i Przemek!

Ciasto
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To i owo na sportowo
James Rodriguez
W tym artykule opiszę słynnego piłkarza Jamesa Davida Rodrigueza Rubio. Jest to młody, kolumbijski piłkarz. Gra na pozycji bocznego pomocnika.
Gdy Rodriguez był w wieku juniora, grał w klubie Envigado. Po 11
- letnim stażu był już graczem pierwszej drużyny. W Envigado grał 2 lata, po
czym przeszedł do argentyńskiego Banfield. W 2010 został sprzedany do FC
Porto. Z tym klubem wygrał Ligę, Puchar i Ligę Europy w 2012 roku oraz Superpuchar Portugalii w latach 2010-2012. 24 maja 2013 roku sprzedano go do
AS Monaco za 45 milionów euro! 22 lipca 2014 roku Real Madryt poinformował
o dokonaniu transferu Jamesa Rodrigueza z AS Monaco i terminie jego kontraktu na okres sześciu sezonów. 12 sierpnia 2014 roku Jamesa Davida Rodrigueza Rubio zdobył z Realem Madryt pierwsze trofeum- Superpuchar Europy.
Przygotował: Nikodem.
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Cześć, jestem tu nowa, mam na imię Zuzia, przejęłam miejsce Izy (którą serdecznie pozdrawiamy i życzymy
wspaniałych przyjaciółek w Austrii!) i mam nadzieję, że mój artykuł Wam się spodoba.
Karnawał to czas wielkich imprez. To właśnie wtedy stroimy się i szykujemy na dyskoteki i bale. Dla niektórych to niekiedy jedyna okazją w roku, by zaszaleć ze swoją stylizacją. Nie tylko sukienka jest ważnym elementem
Twojego wyglądu podczas karnawału. Nie zapomnij o fryzurze. Ważne, aby Twoja fryzura na karnawał 2015 była
zwariowana i przyciągająca uwagę. Postaw na trochę szaleństwa! Czego nie może brakować Twojej fryzurze na karnawał 2015? Pamiętaj, że musisz lśnić. Chcesz błyszczeć? Postaw na żele nabłyszczające i spraye. Twoja fryzura musi utrzymać się kilka godzin. Co wybrać? Jeśli boisz się wystąpić w rozpuszczonych włosach z uwagi na to, że fryzura
może się popsuć, wybierz koka. Dla bardziej odważnych polecamy delikatne fale albo zwariowane irokezy. To czas
szaleństwa i trzeba to wziąć pod uwagę.
Mamy dla Was jedną propozycję fryzury na karnawał 2015.
Jak zrobić opaskę na włosy na walentynki ?
Rzeczy, które potrzebujesz: filc, mulina, igła, nożyczki, klej do tkanin (opcjonalnie)

Oto efekt końcowy.
Fryzuromaniaczka: (Zuzia)
P.S.
Kilka słów od Izy (napisała do Was przed wyjazdem)…
Zastanawiałam się, co mogłoby przypasować do wszystkich gustów i w końcu wybrałam piękną, efektowną i niespotykaną fryzurę, która mam nadzieję się Wam spodoba. Tą fryzurą jest kokarda. Osobiście ją nosiłam już nie raz i
w szkole widziałam osoby, które tak były uczesane, więc polecam. Możemy zrobić ją na przykład na nadchodzące
święta.
Na początku robimy koka.
Następnie rozdzielamy go na pół i końcówkę wkładany pomiędzy włosy.
Wsuwkami przypinamy końcówkę do włosów.
Do naszej kokardy możemy doczepić jakieś kolorowe spinki albo małe spinki-kokardki. W takiej fryzurze na pewno
przykujemy uwagę innych, a jeśli jeszcze popryskamy włosy lakierem, na pewno się nie zepsuje. Gwarantuję, że
święta z taką fryzurą będą bardzo modnymi świętami!
Iza.
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świat HUMORu
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem
podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód.
Rozmawia dwóch kumpli:
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu
dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem.
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają
do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.
- Jak brzmiały ostatnie słowa Twojego Pana od biologii?
- Znam ten gatunek węża. Spokojnie, nie jest jadowity.
- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie z
matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?
Wyszukała: V a.
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Rezi jego imię to Remigiusz, jest to jeden
z młodszych youtuberów, czytamy „jutuberów”.
Jedna z jego lepszych serii jest „Minecraft na
modach”. Rezi ma 1 209 909 subskrybcji
(subskrypcja to jest polubienie Youtubera i
dzięki temu zarabia pieniądze). Jest to
Youtuber, który ma
3 kanały:
1. ReziPlayGame
2. reZigiuszLivestream
3. reZigiuszBackstage
W roku 2014 Rezi miał nacisnąć złoty
przycisk na met up 2014, ale nacisnął go skkf,
zaś Rezi nacisnął srebrny przycisk. Remigiusz
dostał bardzo dużo prezentów i fanartów.
Vertez to kolejny z youtuberów. Często
nagrywa ze swoim kuzynem, który także
nagrywa na youtube i jego nazwa to „Pan
Śmietanka”. Vertez uwielbia nagrywać z gry
Minecraft. Jedna z jego serii to „Minecraft Na
Modach”. Zaś najlepszy jego przyjaciel to skkf.
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Azir to walczący mag, który przywołuje
żołnierzy Shurimy. Ci zaś pomagają mu
kontrolować pole bitwy oraz atakują za niego.
Atak tych wojowników odpowiada za większość
zadawanych przez Azira obrażeń, wyróżniając
go na tle innych magów. Zaklęcia tytułowej
postaci mają za zadanie przemieszczać go oraz
żołnierzy,
dzięki
czemu
może
pozostać
bezpiecznym i stworzyć obszary niebezpieczne
dla przeciwników.
Mag może z łatwością kontrolować trasę
do pokonania, dzięki swoim wojskowym.
Przykładowo,
żołnierz
umieszczony
koło
dystansowych
stworów
wroga,
utrudnia
przeciwnikowi nękanie. Gdy przeciwnik popełni
błąd, Azir nakazuje atak, przemieszczając swoje
oddziały za pomocą Piaskowego Szturmu, aby
jak najlepiej wykorzystać okazję. Gdy władca
Shurimy będzie w stanie zabić przeciwnika,
może skorzystać z Ruchomych Piasków, aby
wyrzucić go w powietrze, a następnie wykończyć
za pomocą Piaskowego Szturmu. Jeżeli sytuacja
się odwróci, szybkie polecenie: Powstańcie! i
Ruchome
Piaski
chronią
Azira
przed
niebezpieczeństwem.
Dodajmy do tego superumiejętność
czarodzieja i władca Shurimy zyskuje jeszcze
więcej kontroli nad terenem. Gdy chcecie zabić
przeciwnika, rozpocznijcie od: Powstańcie! i
Ruchomych Piasków, by przemieścić Azira za
przeciwnika. Z tej pozycji Zdobycz Imperatora
przepchnie wroga w głąb terytorium Azira.
Wróg w tej pozycji z pewnością polegnie na
czubku włóczni. Jeżeli atak nie wchodzi w grę,
superumiejętność Azira ułatwia wycofanie się z
walki, odgradzając go od przeciwników.

Prince of Persia

Ta
gra
została stworzona
przez
wytwórnię gier „Pegi18 na podstawie „Assasin
cred”, bo jak w poprzedniej grze mamy prawie
taki sam strój głównego bohatera. W nowszej
wersji jest on niebieski. Na początku akcja
zaczyna się od uwolnienia „piasku czasu”, po
tym momencie zaczęły wstawać różne potwory.
Później rozpoczyna się najgorsza walka z
bossami i różne „ Parkury” (czyli ekstremalne Bardzo mi się podoba ta postać, chociaż sporo
skoki np. po dachach). W czasie gry słuchamy kosztuje (punktów w grze ).
historii, którą opowiada nam książę Persji. Na
Polecał: Sebastian Czop
zakończenie chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że
jako gracze mamy różne talenty. Recenzja gry
jest nieco krótka, bo gra jest krótka...
Ciekawostka: gra ma 3 części .
Sebastian Czop i Mateusz G.
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Gry i Gierki
Witajcie po feriach ! Wypoczęci? Zadowoleni? Gotowi do czytania? Mam nadzieję, że tak
bo dzisiaj zajmiemy się grą:

Na początek :
Informacja:
H1Z1 jest to gra MMO należąca do podgatunku survival sandbox. Stworzona przez
japońskie studio gier Daybreak Game Company.
Historia:
Minęło już 15 lat od odkrycia wirusa H1Z1. Cywilizacja jest w gruzach, a ostatni ludzie
(w tym właśnie Ty ) toczą bój o przetrwanie. Początek był taki, że punktem zaczepienia stało się
miasteczko na terenie USA, lecz z czasem autor zmienił to w rozległe tereny z miastami, wsiami,
dziczą i pojazdami.
Gra jest o tyle ciekawa, że można własnoręcznie zmieniać świat, czyli znaleźć siekierę, ściąć
drzewo, zabarykadować się w jakimś miejscu czy porobić pułapki. Nic nie stoi też na przeszkodzie,
by stworzyć grupę, czy iść samemu i bawić się kosztem innych graczy (czyli hmmm… zabijać
innych graczy i zabierać ich rzeczy). Da się również rozmawiać z innymi ludźmi w grze,
naciskając odpowiedni klawisz (i oczywiście posiadając mikrofon), Są także różne serwery, na
których może być jednocześnie wielu graczy.
Należy też wspomnieć o podpalaniu. Można podpalać wiele różnych przedmiotów,
szczególnie struktury postawione przez innych. Dochodzi do tego rozmaitość możliwości
stworzenia broni czy narzędzi. Uważać trzeba nie tylko na ekhemm… potwory i graczy, ale i
dzikie zwierzęta, które mogą nas skrzywdzić lub w najgorszym wypadku zabić. Oczywiście my też
możemy je zabić.
Żeby nie było tak kolorowo, musimy zadbać też o wodę pitną, pożywienie czy miejsce do
spania. Nie występują tu jakieś wyższe poziomy, czy levele, a gdy zginiemy, tracimy wszystko i
zaczynamy od nowa. Oczywiście są też, mikropłatności, za które dostaniemy skrzynię z nowymi
rzeczami. Trzeba je oczywiście przechwycić, zanim zrobią to inni, bo wtedy Twoje rzeczy, za Twoje
pieniądze… nie będą Twoje.
Ocena:
H1Z1 jest grą z cudownym klimatem i atmosferą grozy. Gramy z perspektywy
pierwszoosobowej lub trzecioosobowej. Niechlubnie jest uważana za kopie DayZ. A
Wy? Jak uważacie ? Zakupcie grę i sprawdźcie sami (niestety, grę można kupić tylko na
stemie za 80-parę zł. Dlaczego to nieszczęście? Bo jestem zwolenniczką gier w
pudełkach, ale chyba czas się przemóc co nie?)
Julia M.
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MUZYKA GODNA PODZIWU
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MUZYKA GODNA PODZIWU
IMAGINE DRAGONS

W tym numerze chciałabym przedstawić Wam kapelę Imagine
Dragons, która pochodzi z Ameryki. Grają alternatywny rock.
Gdy Imagine Dragons z Alexem Da Kid nagrali swój pierwszy kawałek i
podpisali kontrakt z wytwórnią Interscope Records, singiel „It’s Time” został
niedługo po tym wydany i zajął 15 miejsce w Bilboard Hot 100! Teledysk
zadebiutował 17 kwietnia 2012 r. we wszystkich nazwach MTV. Został
nominowany do MTV Video Music Awards w kategorii „Best Rock Video". It's
Time został oznaczony podwójną platyną przez RIAA oraz złotem przez ARIA.
Wcześniejsi członkowie Andrew oraz Brittany Tolman opuścili zespół w
lipcu 2011 i zostali zastąpieni przez obecnego perkusistę Daniela Platzman.
Imagine Dragons podpisali kontrakt z wytwórnią Interscope Records w
listopadzie 2011.
Obecni członkowie zespołu to Reynolds, Mekce, Termon, Platzman.
W 2013, z rodziną Tylera Robinsona założyli fundację „The Tyler Robinson
Foundation” pomagającą walczyć młodym ludziom z rakiem.
Fanka: Pola.
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PORADY MŁODEGO RYSOWNIKA
Maska karnawałowa
Cześć, dziś przygotujemy maskę karnawałową, dobrze a więc bierzemy się do
pracy !!!
Potrzebne nam będą :
czarny brystol
klej Magic
brokat
cyrkonie
pióra
wstążka
klej na gorąco
Sposób przygotowania :
1. Pobierz szablon maski, a następnie wydrukuj go w powiększeniu, tak by

pasował do rozmiarów Twojej twarzy.
2. Wycięty szablon odrysuj na czarnym brystolu, a następnie wytnij z niego

maskę.
3. Za pomocą ołówka narysuj na masce fantazyjne wzory. Zwróć jednak uwagę

na to, by nie były zbyt skomplikowane, gdyż w trakcie nanoszenia dekoracji
wzory mogą się pogubić.
4. Nanieś klej „magik” na narysowany wzór, a następnie posyp go brokatem. Po

chwili strząśnij z maski nadmiar brokatu, który nie przyczepił się do kleju.
5. Kolejnym etapem jest uzupełnienie maski o cyrkonie, mogą być takie,

których używa się do ozdabiania paznokci. Nie może również zabraknąć piór,
które przyklej na końcach maski.
Na koniec musisz do maski przymocować dwie wstążki, dzięki którym będziesz
mogła związać maskę karnawałową z tyłu głowy.
Miłej zabawy !!!!!
Wasza rysowniczka : Oliwia . S
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O SZKOLE WIELKICH MOŻLIWOŚCI!!!
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OFRTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Przyszły Gimnazjalisto zapraszamy do naszej szkoły!
Prowadzimy nabór do klas:


z rozszerzonym programem nauczania języków obcych



z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego



z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii



z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki.

Gimnazjum to czas wprowadzania młodych ludzi w świat wiedzy naukowej
W związku z tym :

 Bierzemy udział w warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski
 Rozwijamy zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych
 Przystępujemy do projektów edukacyjnych
 Uczymy empatii, angażując uczniów w działania wolontariatu
 Nauczamy dwóch języków obcych z podziałem na grupy zaawansowania
 Organizujemy warsztaty językowe, umożliwiając uczniom kontakt z żywym językiem i poznawanie odmiennej kultury i
obyczajów
 Przeprowadzamy diagnozy umiejętności i egzaminy próbne
 Skutecznie przygotowujemy uczniów do egzaminu gimnazjalnego, konkursów i olimpiad
 Wspieramy uczniów na zajęciach specjalistycznych.

wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Program antywirusowy
…. zewnętrzny – służy do przechowywania danych.
System operacyjny, którego logiem jest pingwinek.
Popularny ostatnio serwis społecznościowy.
Klawisz- rozpoczyna nowy akapit.
Niezbędny do działania drukarki.
Program graficzny….
Sklep internetowy.
Dzieli sygnał internetowy.
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