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   Naszym Nauczycielom… 

 

Tu róże, tu tulipany, wszystko dla nich… 

Nawet słychać szum skrzydeł bocianich. 

Dziś składamy im życzenia: 

Niech się spełnią ich marzenia! 

Niech ich praca lekka będzie, 

Niech jedynek w szkole ubędzie… 

Na ich ustach niech uśmiech zagości 

Niech przybywa im radości. 

 

Dzień Nauczyciela wspaniała sprawa! 

I także bardzo dobra zabawa. 

W numerze: 

- Rajd „Śladami przeszłości” - str. 2, 3 

- Kącik literacki - str. 4, 5, 6, 7 

- Wywiad miesiąca - str. 8 

- Biblioteka szkolna poleca - str. 8 

- Książki, które warto przeczytać! - str. 9 

- Z życia szkoły - str.  10, 11 

- Z życia Bogatyni - str.  12 

- Podróże nieduże - str. 13 

- Europejski Dzień Języków- str. 14 

- Filmowy ekspres - str. 15 

 

 

 

- O muzyce i o sporcie - str. 16 

- Kącik SUDOKU - str. 17 

- Świat humoru - str. 17 

- Szarak dla środowiska - str. 18 

- Ciekawostki o zwierzętach- str. 19 

- Szkolna sonda - str. 20 

- Kącik naukowy - str. 21 

- O gotowaniu z przyjemnością - str. 22 

- Szalony świat gier! - str. 23 

- Krzyżówka - str. 24 

 

Zapraszamy do lektury :-) 

 



 
 

14 września 2019 roku odbyła się 5 edycja Rajdu Turystycznego „Śladami Przeszłości”. Głównymi 

organizatorami imprezy byli: Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „BOG - TUR” oraz Międzyszkolne Koło 

Krajoznawczo – Turystyczne „Tramp” Bogatynia. Na starcie rajdu stawiło się ponad 200 osób. Wśród 

nich były 3 drużyny z naszej szkoły: „Szczęśliwa Trzynastka” – czyli uczniowie klasy 5 „b” wraz z 

wychowawczynią panią Iwoną Dąbrowską, „Weekendowi Włóczykije” z panią Henryką Iwanicką na 

czele oraz pod czujnym okiem pani Anety Dziurdź drużyna „Turystycznych Małpiszonów”.  

Warunkiem ukończenia rajdu było pobranie karty startowej, prawidłowe jej wypełnienie oraz 

zebranie z trasy kilku stempli. Marszruta wiodła z Dworca Historycznego przez Markocice, Jasną Górę, 

Opolno Zdrój - do Bogatyni. Łącznie przeszliśmy ok. 18 km. W tym roku chętne zespoły otrzymały 

worki, dostarczone przez GPO Bogatynia, do których zbierały na trasie śmieci i dostarczyły je do 

wyznaczonego punktu.  

Reprezentanci „Trójki” spisali się wyśmienicie, zajmując czołowe miejsca w konkursach:  

• I miejsce w Turystycznym Konkursie Zespołowym („Turystyczne Małpiszony”); 

• I miejsce w Konkursie Strzeleckim (w kat. kobiet) – Maja Krukowska („Szczęśliwa Trzynastka”); 

• II miejsce w Konkursie Strzeleckim (w kat. mężczyzn) – Michał Fuławka („Turystyczne 

Małpiszony”); 

• III miejsce w Konkursie Strzeleckim (w kat. kobiet) - Martyna Fuławka („Weekendowi 

Włóczykije”); 

• II miejsce w Konkursie Krajoznawczym – Anna Listkiewicz, Marcelina Szymaniak, Wojciech 

Pająk („Turystyczne Małpiszony”); 

• wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „Czysty Las”. 

Po podsumowaniu punktów w poszczególnych konkursach, drużyna „Turystyczne Małpiszony” 

otrzymała  

I miejsce w klasyfikacji generalnej V Rajdu Turystycznego „Śladami Przeszłości”!  

Drużyna „Weekendowi Włóczykije”: Alicja Pluta, Julia Tryc, Zuzanna Pająk, Nadia Kadzewicz, 

Martyna Fuławka, Hanna Gowin, Amelia Sala, Hanna Mandyk, Wiktoria Szuszkiewicz, Aleksander 

Sochacki. 

Drużyna „Turystyczne Małpiszony”: Antonina Chojnacka, Marcelina Szymaniak, Anna 

Listkiewicz, Oliwia Piwowarska, Joanna Kruk, Julia Bodziony, Gabriela Jakiel, Iga Szczotka, Michał 

Fuławka, Wojciech Pająk. 

 

A oto relacja jednego z uczestników: 
Nasze zmagania rozpoczęły się na Dworcu Historycznym. Tu prezentowały się drużyny z całej 

Bogatyni i zostały ocenione przez wcześniej wybranych jurorów. Prezentacja drużyny często miała format 

piosenki, wierszyka,  okrzyku lub tańca. Nasza drużyna zaśpiewała piosenkę i powiedziała napisany 

wcześniej  wierszyk o rajdzie. Po zaprezentowaniu drużyn otrzymaliśmy karteczki, w których trzeba było 

potwierdzić pieczątką kilka stacji, które znajdowały się na drodze rajdu oraz worki na śmieci (cztery w 

różnych kolorach: na plastik, papier, szkło białe i szkło kolorowe). W nie zbieraliśmy śmieci znalezione po 

drodze. Następnie wyruszyliśmy w kierunku Domu Ludowego w Markocicach, przy którym przybiliśmy 

pieczątkę potwierdzającą, że dotarliśmy do pierwszej stacji. Dalej kierowaliśmy się do lasu przechodząc 

obok boiska sportowego.  
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Na zdjęciu: zwycięska drużyna Rajdu Śladami Przeszłości 

Szliśmy tak aż do Jasnej Góry, gdzie mogliśmy oddać nazbierane przez nas śmieci, w naszym 
przypadku aż cztery pełne worki śmieci. W geoparku zrobiliśmy sobie około piętnastominutowy odpoczynek 
i mały piknik. Mieliśmy już prawie pół trasy za sobą. Stamtąd kierowaliśmy się w stronę Guślarza i idąc 
wzdłuż granicy, doszliśmy do Opolna. Zostało nam już tylko dojście do mety, która znajdowała się obok )
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, na której czekał na nas poczęstunek i konkursy: ekologiczny, 
krajoznawczy, strzelecki, historyczny oraz ekologiczno-przyrodniczy. Każdy uczestnik otrzymał znaczek ze 
swoim indywidualnym numerem, dzięki czemu mógł być wylosowany i otrzymać bonusową nagrodę. 
Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej!!! Był to bardzo udany rajd. Myślę, że 
wszystkim się podobał. 

Relacja Wojciech P. 

 

                                

                    Na zdjęciu klasa 5b wraz z wychowawcą i jedną z mam. 
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-Helga znowu bawisz się w prywatnego detektywa?- spytała zdenerwowana Agna.  

-Razem z moim wiernym pomocnikiem - Agną siedziałyśmy w naszej tajnej kryjówce.   

-To twój strych, a poza tym wiesz, że ostatnia zabawa w detektywa źle się skończyła! - 

powiedziała z poirytowaniem Agna. 

-Niby jak mój asystencie?- spytałam, naprawdę mnie to ciekawiło, w końcu ja Helga 

von Kurka zawsze rozwiązuję zagadki bez żadnych ofiar. 

- Oskan musiał iść na rehabilitację po tym jak powiedział, że nie lubi Justina Bibera przestał być moim potencjalnym kandydatem na męża, więc go 

odrzuciłam - powiedziała z obojętnością Agna. 

-Hmm...w sumie i tak go nie lubiłam i nie chciałabym być świadkową na waszym ślubie. A teraz nie wtrącaj się do moich myśli, które mówię na 

głos -powiedziałam. 

-Ehh...jak chcesz. Ja idę z Diegusławem i Kofullą na spacer - odrzekła Agna, chwyciła obie smycze. 

Tak chodziła po parku chodziła, aż tu nagle zobaczyła szklaną butelkę po wodzie z lodowca. Podniosła, bo czemu ta butelka ma zaśmiecać środo-

wisko? Ale zauważyła, że w butelce coś było. Co to mogło być? Jakimś chińskim cudem wydobyła list z butelki i rozwinęła, a tam ukazał się na-

pis: ,,Zniszczę cię detektywie Helgo! XXXXX" Agna nie wierzyła własnym oczom! Skąd osoba, która zostawiła tu tą butelkę wiedziała 

o ,,Detektywie" Heldze?! 

-Muszę jej to pokazać.-pomyślała Agna i wróciła na tajny strych. 

Zastała mnie w moim słynnym przebraniu detektywa z przyklejonymi wąsami do twarzy. Siedziałam na bujanym fotelu, popijając herbatkę malino-

wą. 

-Co ty wyprawiasz?- spytała Agna. 

-Rozmyślam...jeżeli kogut zniósł jajko na granicy polsko-czeskiej, to do kogo należy jajko?- to była naprawdę trudna  zagadka, oczywiście zadał 

mi ją  mój ukochany misiek Tedisław, ten to jest szalony. 

-Helga, kobieto pomyśl chwilę czy koguty znoszą jajka?- spytała Agna, brzmiała jakby przechodziła załamanie nerwowe. 

-Hmm...już wiem! Jajko należy do granicy! Ale jestem genialna! 

I w tym momencie Agna uderzyła się w czoło, ale to tak mocno, że straciła przytomność. Zostawiłam ją na ziemi, bo co miałabym niby zrobić? 

Zauważyłam, że trzymała butelkę po wodzie z lodowca i małą karteczkę. 

-,,Zniszczę cię detektywie Helgo XXXXX". Dam! Dam! dam!- przeczytałam, moje ukochane radio zawsze wie, kiedy się włączyć. Kto  mógł coś 

takiego napisać? Wszyscy przecież uwielbiają sir Helgę! 

-O a to ciekawe...to może mi pomóc w znalezieniu tego przestępcy, który pisze takie pogróżki. 

-Co się stało?- spytała Agna zmieszana. 

-Nic, spokojnie, ja Helga detektyw postanowiłam znaleźć autora tego dzieła! Dam! Dam!  Dam! 

-No nie! Radio wróciło!- powiedziała zmęczona Agna. 

-Chodź! Coś mi się wydaje, że wiem gdzie może ukrywać się sprawca! 

-Niby gdzie?- spytała wkurzona Agna. 

-W szkole...Dam! Dam! Dam! 

-Standardowo- narzekała Agna. 

Poszłyśmy do szkoły, a tam siedziała Agnata płacząca w kącie korytarza, może to kolejna ofiara tajemniczego przestępcy. 

-Agnata, co się stało? Czego ryczysz?- spytałam z troską w głosie. 

- Łeeee, jakiś kolo przebiegał i mnie potrącił, a ja jadłam loda i poplamiłam swoją koszulkę z Mucci! Łeeee- Rozryczała się, Agnata uciekając do 

łazienki. 

-O Agna zobacz! Tam leży ten lód! 

-Hmmm...a to ciekawe!- powiedziałam. 

-Co jest takiego ciekawego w brudnej od loda podłodze?- spytała zdziwiona Agna. 

-Zobaczysz, zobaczysz kochana, jestem coraz bliżej rozwiązania tej zagadki! 

Fragment powieści Heleny U. 

To była ciemna, deszczowa noc...   



 

 

 

-No i  zaczęło się!- odpowiedziała. Poszłyśmy następnie do klasy pani Ilony, nauczycielki od polskiego, ehhh jak ona nam dużo zadaje. 

Popatrzyłam na ławkę i wszystko się wyjaśniło, no w każdym razie połowa się wyjaśniła. 

-Aha! Kolejna poszlaka! 

-A co to takiego-podekscytowała się Agna. 

-A nic.-powiedziałam z obojętnością 

-Grrrr!- warknęła Agna. 

-Dobra,  nie ma czasu zwołaj wszystkich do klasy pani Ilony! 

-Po co? Dlaczego? 

-Znalazłam sprawcę! Dam! Dam! Dam! 

-Przysięgam, następnym razem rozwalę ci to radio na głowie.-powiedziała Agna i szybko pobiegła po wszystkich z naszej klasy. 

-Witajcie moi mili koledzy i koleżanki, witam też panią pani Ilono! Ale! Nie przyszłam się z wami tu witać! O nie! Ja dokonałam tego, 

czego nikt inny nie mógł dokonać (może to dlatego, że nikt oprócz mnie i Agny nie wiedział o tej zagadce, ale mniejsza z tym) Winowajca 

jest w tej klasie! Dam! Dam! Trzask!-to był odgłos roztrzaskiwanego  radia, Agna nie zdołała  już trzymać gniewu w sobie i cisnęła nim o 

podłogę, śmiejąc się jak ostatnia psychopatka. 

-Szybko Apap! Dla radia to jedyny ratunek! 

-Ha! Ha! HA! A wiesz co jest najlepsze?! Apap się skończył! Mhahaha!-powiedziała z grozą w głosie Agna. 

-Nieeeeeeeeeeeee!- krzyknęłam na cały głos i wpadłam w rozpacz. 

-Dziewczyny! Co się tu dzieje?- spytała zdenerwowana nauczycielka. 

-Helga oszalała!- powiedziała Agna. 

-Czyli nic nowego…-powiedziała pani Ilona. 

-Dobra, już wam mówię kto to taki. A więc był to Oskan znowu! Dam! Dam! Dam! 

-Jak naprawiłaś to radio? I czemu twierdzisz ,że to Oskan?- powiedziała załamana już Agna. 

-Właśnie ja nic nie zrobiłem! Przecież byłem na rehabilitacjach i skończyłem ze złem!- powiedział Oskan. 

-Ohoho! Mój drogi kto został przestępcą ten nim zostaje na wieki, tak samo jest oczywiście z detektywami. 

-Dziewczyno opamiętaj się! Nie robiłaś dzisiaj nic łaziłaś w tym swoim wdzianku i patrzyłaś na roztapiającego się na korytarzu loda, 

potem go nawet nie sprzątając!- rzekła Agna. 

-Po pierwsze, znalazłam przy butelce tak zwaną ,,pluskwę", która miała podsłuchiwać mnie w mojej własnej kryjówce. Po drugie, przy 

lodzie Agnaty znalazłam dość dziwny przedmiot, ponieważ był to trampek! Ktoś mi powie, kto nie ma dzisiaj  dwóch takich samych butów 

na sobie?! Tak wiem, wiem… ja też nie mam dwóch takich samych, ale taki styl. Po trzecie znalazłam też to! Wersję pogróżki na brudno, 

pani Ilona zawsze nam mówi, byśmy  najpierw pisali na brudno, ale co ciekawe nasz  łajdak wcale nie pracował sam! O nie, nie, nie, nie! 

Jego pomocnikiem był nikt inny tylko...Tedisław! Dam! Dam! Dam!- powiedziałam to z grozą w głosie, uwierzcie mi. 

-Jak naprawiłaś to głupie radio? Apap się już skończył!- powiedziała Agna. 

-Uwierz, Ibuprom też działa-powiedziałam i uśmiechnęłam się. 

-To jest jednocześnie tak logiczne  i głupie, że nie wiem co powiedzieć.-powiedziała Agna. 

-Co macie na swoją obronę?- spytałam bezczelnie. 

-Ehhh...wracam na rehabilitację -powiedział ten winowajca. 

-A tak przy okazji Oskan słaby z ciebie watażka, tych X było pięć jak liter w twoim imieniu. Domyślałam się tego od razu.  Niech pani 

wstawi Oscanowi uwagę za bieganie na korytarzu, a ja zajmę się Tedisławem tą bestią!- podniosłam go. 

- Jak mogłeś mi coś takiego zrobić-powiedziałam z łzami w oczach i wyszłam z klasy. 

Wszyscy inni zostali patrząc na siebie ze zdumieniem na twarzach. A ja wzięłam się za Tedisława. Dałam mu tydzień kary na oglądanie 

telewizji, ale potem i tak zaczęliśmy razem popijać malinową herbatkę. 

CDN. 
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WYWIAD MIESIĄCA  
 Przeprowadziłam wywiad z najstarszym człon-

kiem mojej rodziny czyli z moją prababcią Stanisławą. 

Ma ona 94 lata i jest to babcia mojego taty. Niestety, 

jest to jedyna osoba z czwartego pokolenia mojej fami-

lii. Jak na swój wiek jest bardzo sprawna fizycznie, o 

czym świadczy jej zamiłowanie do uprawiania ogródka, 

czytania książek i robienia na drutach. Ma również 

świetny wzrok i pamięć. Mam nadzieję, że Was zainte-

resuje – Asia K. 

-Babciu czy mogłabyś opowiedzieć mi coś o swo-

im życiu? 

-No dobrze. Urodziłam się 7.08.1926r w Kurozwękach 

(jest to wieś położona blisko Krakowa). Moi rodzice 

nazywali się Franciszek i Marianna Cichoń (mama z 

domu – Kilianek). Miałam trójkę rodzeństwa – Win-

centę, Adama i Kazika. Do szkoły chodziłam tylko 

przez pierwsze pięć klas. Moim obowiązkiem było rów-

nież pasienie gęsi. Potem zaczęła się wojna. Miałam 

tylko 13 lat. Był to dla nas bardzo trudny czas. Tata 

poszedł walczyć, a mama się nami opiekowała. Głodo-

waliśmy. Nie mieliśmy pieniędzy, dlatego chodziłam z 

koleżankami do odległych wiosek (nawet po 25 km w 

jedną stronę) i skupowałyśmy od mieszkańców skóry 

cielęce, żeby następnie odsprzedać  je innym, którzy 

robili z nich np. buty. 

Była to bardzo ciężka praca, ponieważ  jak zazwyczaj 

udało nam się kupić około 5-7 skór, to potem musiały-

śmy wracać z powrotem 25 km z naszym dobytkiem na 

plecach. Nie ważył on mało, a jeszcze gdy przejeżdżali 

ukraińscy żołnierze po drodze, to trzeba było się szybko 

chować w rowach lub zaroślach. 7.09.1944 roku zaczęli 

nachodzić na nasze tereny Ukraińcy, którzy wysiedlili 

mnie wraz z rodziną do Suchej Woli. Byliśmy tam do 

13.01.1945 roku, a potem udaliśmy się z powrotem do 

Kurozwęk (do domu). Zastaliśmy już tam tylko spalone 

zgliszcza po naszej wsi, dlatego musieliśmy się prze-

nieść do mojego brata Adama do Niemścic. Mniej wię-

cej we wrześniu 1945 roku wyjechałam do Złocieńca 

(koło Szczecina). Poznałam tam swojego przyszłego 

męża – Stanisława. Wzięliśmy ślub po 3 miesiącach 

znajomości, w Święta Bożego Narodzenia 1945r. Mał-

żonek posiadał niemiecką broń, która w tamtych cza-

sach była nielegalna. Korzystał z niej aby zdobyć poży-

wienie, ale po pewnym czasie wyrzucił ją do stawu, z 

obawy przed karą która mogła go za to spotkać. Ludzie 

bali się również wyrażać swoje opinie na głos, ze wzglę-

du na to, że mogli otrzymać wysoki wyrok. 23.07.1947 

roku urodził nam się pierwszy syn – Krzysztof. 

17.09.1948 roku przyszła na świat nasza córka, która 

wkrótce zmarła na zapalenie opon mózgowych. 

14.10.1959r. urodził się nam drugi syn – Kazimierz 

(czyli mój dziadek). Ostatni już nasz potomek płci mę-

skiej – Adam zapoczątkował swoje życie 25.05.1952 

roku. W międzyczasie podjęłam swoją pierwszą pracę 

w sklepie ogrodniczo-warzywnym, lecz z niej zrezygno-

wałam z obawy przed karą, która mogła mnie spotkać 

za jakąkolwiek pomyłkę. Z mojego drugiego zajęcia 

również zrezygnowałam. Zajmowałam się kuchnią w 

internacie, lecz zarobki były zbyt małe, aby utrzymać 

całą rodzinę. Moją ostatnią pracą w Złocieńcu była sto-

larnia, w której zajmowałam stanowisko przy obsłudze 

wiertarki. Praca była bardzo ciężka, gdyż cały czas mu-

siałam dźwigać grube i ciężkie deski, ale była dobrze 

płatna, dlatego nie mogłam się z niej zwolnić. Na po-

czątku 1958 roku przeprowadziliśmy się do Bogatyni, 

gdzie mieszkam do dzisiaj. 7.09.1961 roku urodziła się 

nam córka – Ewa. Synowie poszli do szkoły nr 3 w 

Markocicach. Mąż podjął się pracy w kopalni, a ja w 

winiarni, z której potem poszłam na emeryturę. 

-A masz może jakieś wspomnienia ze swojego ży-

cia, które zapadło Ci głęboko w pamięć? 

-Tak w sumie to mam nawet dwa. Pierwsze jest zwią-

zane z moim dzieciństwem, jak byłam mała pasłam 

gęsi. Pewnego dnia, przez moją nieuwagę gęsi uciekły 

do sąsiada, który był bardzo bogaty. Mieszkał w pała-

cu, był szlachcicem z rodu Popielów. Aby odzyskać z 

powrotem gęsi musiałam w czasie żniw bardzo ciężko 

pracować u niego w polu. Drugie wspomnienie mam z 

czasów wojny. Zaczęły się bombardowania, schronili-

śmy się w kościele. W  pewnym momencie jeden ze 

strzałów wycelował w drzwi przy których siedziałam. 

Dostałam odłamkiem w tył głowy. Oprócz tego ogłuszył 

mnie sam wystrzał. Nieprzytomna upadłam na ziemię. 

Szybko podbiegi do mnie mama, ksiądz i zakonnice, 

żeby mnie ratować. Okazało się, że nie jestem ranna, 

ale głowa bolała mnie przez długi czas. Ksiądz zabrał 

mnie do zakonu, gdzie  miałam się wyleczyć. Na szczę-

ście szybko doszłam do siebie i miałam siły do dalszej 

ucieczki. 
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Na początku nie wiedziałam o czym mam Wam napisać, najpierw chciałam opisać se-

rial  „Dom z Papieru’’ albo „Stranger Things’’, ale po dłuższym czasie zorientowałam się, że 

nie jest to coś, co mnie zafascynowało. 

 Pewnego dnia natknęłam się na książkę „Inne Zasady Lata’’ autorstwa Benjamina 

Alire Saenza. Opowiada ona historię dwóch samotnych nastolatków z miasta El Paso w Tek-

sasie, o dość niespotykanych imionach. Pierwszy z nich  - Arystoteles jest wciąż wściekły, je-

go brat siedzi w więzieniu. Drugi, Dante, artysta z delikatnie mówiąc nietypowym poglądem 

na świat. Czy mają ze sobą cokolwiek wspólnego? Może wydawać się, że nie, ale gdy zaczyna-

ją spędzać razem coraz więcej czasu, odkrywają przyjaźń, która odkryje kim naprawdę są i 

nauczy ich akceptacji prawdziwej osobowości. 

 Książka pt.: „Inne Zasady Lata’’ dla mnie jest historią zabawną, ale za razem wzru-

szającą oraz uczącą tolerancji. Ważnym faktem również jest to, że została ona napisana dla 

nastolatków, młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Benjamin Saenz użył kilku metafor, 

które zrozumieć można dopiero z wiekiem. 

„Jeśli obserwowalibyśmy ptaki, może moglibyśmy się nauczyć być wolni (…) Nosiłem imię filo-

zofa, ale jakie było moje imię? Dlaczego nie znałem odpowiedzi? I dlaczego niektórzy mieli w 

sobie łzy, a niektórzy ich nie mieli? Różni chłopcy żyją według różnych zasad.”   

     

    „Ta powieść uczy, żeby nie uciekać,  

    a być… być szczęśliwym.’’ 

     Michał Piróg 

„Delikatne, szczere poszukiwanie swojej tożsamości i seksualności, pełne pasji przypomnienie 

o tym,  że miłość – czy to romantyczna czy rodzinna - powinna być otwarta i wolna od wsty-

du.’’ 

Publishers Weekly 

 Mam nadzieją, że mój artykuł oraz tych kilka cytatów przekonało Was do przeczyta-

nia książki pod tytułem „Inne Zasady Lata”. 

Marcela 

 



 

 

MY TAKŻE POSPRZĄTALIŚMY NASZ KAWAŁEK ZIEMI <3 

 

Jak co roku, w trzeci weekend września, Polacy ruszyli posprzątać Polskę. I tym 

razem nie zabrakło nas – uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. 

20 września, w piątkowe popołudnie, w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019 – 

Posprzątam mój kawałek Polski” wzięło udział ponad stu uczniów z Trójki. Świadczy to 

o wrażliwości dzieci i młodzieży na problemy związane z czystością środowiska. Młodzi 

ludzie chcą czystej, nieskażonej ziemi, wody i powietrza i rozumieją potrzebę ochrony 

środowiska. 

Uczestnicy posprzątali teren Obserwatora i przygranicznych lasów. Po skończonej 

pracy było ognisko z kiełbaskami i wspólna zabawa. Podczas czasu wolnego niektórym 

udało się znaleźć grzyby. Odbyła się prelekcja na temat grzybów jadalnych i trujących 

oraz zachowań podczas grzybobrania. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów. 

Może doczekamy jednak czasów, że takie inicjatywy nie będą konieczne, gdyż 

świadomość społeczeństwa wzrośnie i każdy mieszkaniec zadba o swoje najbliższe 

otoczenie? 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Uczniom 

towarzyszyły panie: Małgorzata Sokalska, Henryka Iwanicka, Sylwia Pająk, Izabela 

Góra i Aneta Dziurdź. 
 

 

.  
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XLV  Jeleniogórski  Rajd Młodzieży 

Szkolnej ,,Kowary 2019’’ 

W dniach 26-28.09.2019r. uczniowie naszej szkoły w 

składzie: Antonina Chojnacka, Martyna Fuławka,  Zuzanna Pająk, 

Sylwia Piechurska, Oliwia Piwowarska,  Bartek Kołodziej, Michał 

Fuławka, Tristan Temporale, Wojciech Pająk i Ania Listkiewicz 

pod opieką Pani Anety Dziurdź wybrali się na tzw. ,,Kuratorkę’’, 

jak potocznie nazywamy rajd turystyczny po powiecie 

jeleniogórskim, który od 45 lat organizuje pan Zdzisław Gasz.  

Pierwszego dnia uczniowie przeszli trasę o długości około 15 

km od Kamiennej Góry do Chełmska Śląskiego. Po drodze minęli Długosz, Betlejem, Krzeszów 

(gdzie zwiedzili Sanktuarium  Matki Bożej Łaskawej), Jawiszów, Gorzeszowskie Skały i na 

koniec w Chełmsku Śląskim odwiedzili Domy Tkaczy, po czym busem przejechali do 

schroniska ,,Srebrny Potok’’. Tam wspólnie obejrzeli mecz siatkówki Polska-Słowacja, a potem 

udali się na zasłużony odpoczynek. 

 

Następnego dnia  z samego rana wstali, zjedli śniadanko i udali się na kolejną 

niesamowitą wyprawę  długości około 25 km, którą zaczęli w  Jarkowicach, gdzie znajdowało 

się ich schronisko, potem przeszli przez Dolinę Srebrinka, Łysocinę do Schroniska PTTK 

„Przełęcz Okraj” położonego na wysokości 1064m npm. Tam nareszcie był czas na odpoczynek 

po ciężkiej trasie prowadzącej prawie cały czas pod górkę. Malownicza droga powrotna 

prowadziła przez Rozdroże pod Łysociną, Bielec, Białe Skały z powrotem do 

schroniska ,,Srebrny Potok’’, gdzie na naszych turystów czekał konkurs krajoznawczy o trasie 

i gminie Kowary. Wieczorem odegrali długo przygotowywany program ogniskowy, w skład 

którego wchodził skecz kabaretowy, wiersz i kilka piosenek.  

Ostatni już odcinek „Kuratorki” o długości około 15 km, prowadził przez Rozdroże 

Kowarskie, Przełęcz Kowarską, Pogórze, Uroczysko i Kowary, gdzie odbyło się uroczyste 

zakończenie rajdu, podsumowanie i wręczenie nagród. Na trasie nr 3 uczniowie naszej szkoły 

zdobyli pierwsze miejsce (brawa od redakcji Trójkowej Gazetki!!!), na co składały się wyniki 

z konkursu krajoznawczego, programu ogniskowego i postawy na rajdzie.Następnie w wesołej 

atmosferze udali się autobusem w drogę powrotną do domu, aby wypocząć po tych trzech 

dniach niesamowitej, lecz wyczerpującej wędrówki po górach, która łącznie miała około 55 

kilometrów długości.  

Relacjonowała i uczestniczyła w rajdzie: Ania L. 
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Bogatyńska Dycha za nami 

W niedzielę, 8 września 2019, w Bogatyni odbył się bieg uliczny pod nazwą „Bogatyńska Dycha”. 

Do zawodów zgłosiło się około 100 osób. Najszybszy ze startujących przekroczył metę z czasem 

00:34:45, a najwolniejszy z czasem 01:22:28. 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczona droga biegła przez ulice 

Kusocińskiego, Energetyków, Chopina, Komedy – Trzcińskiego, Matejki, Wyczółkowskiego, 

Kossaka, Żołnierzy II AWP, Warszawska, Styki, Zamoyskiego, Boznańskiej, Kościuszki, 

Dworcowa i Daszyńskiego. Prawie całe centrum miasta było wyłączone z ruchu kołowego. 

Zwycięzca – Sebastian Gołębiewski – okrążył Bogatynię w czasie 00:34:45. Drugi był Daniel 

Firlet z czasem 00:35:22, a trzeci Grzegorz Maciorowski (00:35:28). Najszybszą kobietą była Ewa 

Kamińska (00:44:22). W kategorii open zapisały się 94 osoby, a wystartowały 73 (55 mężczyzn i 

18 kobiet), z czego jedna nie ukończyła biegu. Najlepszy w kategorii 5 kilometrów był Marcin 

Bielawa z czasem 00:18:08. 

Dzień Sybiraka 

W poniedziałek , 16.09.2019 roku, uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z 

Sybirakami, którzy upamiętniali 80 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Młodzież zaśpiewała 

kilka piosenek i zadeklamowała trochę wierszy. Posłuchała również różne opowieści o życiu na 

Sybirze, co na pewno było dla nich cenną lekcją historii, która uczy szacunku i pokory dla ludzi z 

takimi doświadczeniami życiowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Alicja P. 

Kącik z wiadomościami z miasta 
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Wiem, że większość z Was nie szuka 

rozrywki w naszych rejonach, ale wierzcie 

mi jest tutaj dużo pięknych miejsc do 

zobaczenia. Dlatego w tym roku w 

szkolnej gazetce będę  opisywała krótkie 

wycieczki po okolicach Bogatyni. Nasze 

miasto położone jest w pięknym miejscu. 

Mieszkamy na styku trzech granic. Gdy 

spojrzymy na mapę, okazuje się, że 

jesteśmy położeni w ŚRODKU Europy i 

mamy blisko do takich miast jak Wrocław 

(Polska), Praga (Czechy) czy Berlin 

(Niemcy)!!! Więc Nie narzekajmy więc, że 

nie ma co robić! W jednym dniu możemy 

być w trzech państwach! 

W pierwszym artykule chciałabym 

opisać niewielką wieś - Hermanice, leżącą 

zaraz po przekroczniu granicy w 

Markocicach. Jest to wspaniała trasa do 

pokonania na rolkach, deskorolce, rowerze 

czy po prostu pieszo. Celem wyprawy jest 

drewniana wieża widokowa. Powstała 

ona w 2012 roku i ma 24 metry. By wejść 

na górę, musimy pokonać 99 schodów, a w 

dół 90, jest to możliwe dzięki dwóm 

klatkom schodowym. W całej wiosce 

znajdują się piękne rzeźby z drewna. Wiele 

z nich jest efektem pracy rzeźbiarzy 

zjeżdżających się w sierpniu na warsztaty 

rzeźbiarskie. 

Gdy wejdziemy do tej czeskiej wsi, 

od razu po prawej stronie możemy 

zauważyć ruiny dawnego dworca kolejki 

wąskotorowej łączącej trzy państwa. Na 

trasie naszej wycieczki znajduje się duży, 

w większości drewniany  plac zabaw. Są 

tam niespotykane na polskich placach 

zabawki. Idąc niewiele dalej, możemy 

odwiedzić pracownię szkła, w której są 

ręcznie robione ozdoby. W okresie 

bożonarodzeniowym odbywają się tam 

kiermasze świąteczne. Ostatnim punktem 

naszej wycieczki jest sama wieża 

widokowa. Roztacza sie z niej piękny 

widok na pola, lasy, Góry Izerskie i 

Łużyckie  az na polską kopalnię i 

elektrownię. Jeśli pragniecie spotkać się z 

d iab ł em,  proponuj ę  odw iedz i ć 

„Hermanickie Piekło”, w którym 

znajdziecie wykonane rzeźby diabłów. W 

nocy obiekt jest podświetlony. Jeśli uda 

Wam się wyjść z tego cało, na przeciwko 

znajduje się gospoda, w której możecie 

skosztować naleśników, frytek, czeskich 

chipsów, a do picia dają kofolę, malinovkę 

lub przepyszne soczki. Mam nadzieję, że 

uda Wam się namówić rodziców czy 

przyjaciół na tak krótką, a jednocześnie 

atrakcyjną wycieczkę. 

Iga Szczotka 

STR.  13 NR 1 /  2019  DLA MIŁOŚNIKÓW WĘDRÓWEK 

TRÓJKOWA GAZETKA 

 



 

 

STR.  14 NR 1 /  2019  Europejski Dzień Języków 

TRÓJKOWA GAZETKA 

 
 

 

Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w 

całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz 

propagowanie zalet różnorodności językowej.                                                         Święto zostało ustanowione 

przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie zorganizowanego przez Radę Euro-

py, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków. 

Z okazji święta organizowane są liczne wydarzenia – imprezy dla dzieci, okolicznościowe programy telewizyjne i 

radiowe, specjalne kursy językowe oraz konferencje naukowe. W poszczególnych państwach obchody są koordy-

nowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe. Poszczególne wydarzenia organizowane są przez instytucje kultu-

ry, organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki. 

Cele święta to przede wszystkim: 

ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków; 

propagowanie nauki języków obcych przez całe życie; 

propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. 

Europa to kontynent charakteryzujący się  niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków eu-

ropejskich występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się  obywatele  pochodzący z innych kon-

tynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować. 

Ciekawostki dotyczące różnych języków: 

Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; 

używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na 

terenie 189 państw. 

Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjo-

nuje na terenie Azji i Afryki. 

Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 

lub więcej słów, lecz poszczególni użytkowni-

cy  języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie 

ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych 

rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilka-

set słów. 

Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 

lub więcej słów, lecz poszczególni użytkowni-

cy  języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie 

ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych 

rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilka-

set słów. 

Większość języków Europy podzielić można na 

trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i sło-

wiańskie. 

Rodzina języków germańskich obejmuje między 

innymi języki duński, norweski, szwedzki, is-

landzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i ji-

dysz. 

Rodzina języków romańskich obejmuje między 

innymi język włoski, francuski, hiszpański, portu-

galski i rumuński. 

Rodzina języków słowiańskich obejmuje między 

innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, pol-

ski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwac-

ki, macedoński i bułgarski. 

Języki pozaeuropejskie często używane  na teryto-

rium Europy to arabski, chiński oraz hindi; każdy 

z nich dysponuje własnym systemem zapisu słów. 

Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- 

lub wielojęzyczna 

W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej 

mają do czynienia  z językami obcymi. Istnieje 

zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Eu-

ropy większego zainteresowania językami obcymi. 

Rosjamoże poszczycić się największą liczbą używa-

nych na jej terytorium języków: w zależności od 

zastosowanych kryteriów jest ich od 130 do 200. 

Większość języków europejskich opiera się na alfa-

becie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opie-

rają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i 

gruziński posiadają własny alfabet. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował Hubert Wolkiewicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_obcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
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Filmowy ekspres 
Wkrótce: 

1. Joker 

Jeden z najbardziej znanych czarnych 

charakterów studia DC w końcu dostanie 

własny film. Historia będzie opowiadać o 

losach nieudanego komika, który przez swoje 

problemy i niefortunne zdarzenia zmieni się i 

stanie jednym z najbardziej niebezpiecznych 

złoczyńców w Gotham. 

2. Był sobie pies 2 

Jest to kolejna część fenomenu z 2017 roku, która przedstawi 

nam kontynuacje historii psa o imieniu Billy, 

który podejmuje się obowiązku pilnowania 

małej dziewczynki, sęk w tym, że po pewnym 

czasie psu pisane jest odejść, lecz okazuje się, 

że po śmierci pies powraca w ciele innego 

pupila. 

3. Kraina lodu 2 

 Długo wyczekiwana druga część 

genialnego filmu Disneya z 2013 roku 

nadejdzie tej zimy! Tym razem historia jest 

przedstawiona w nieco poważniejszy sposób 

niż jej poprzedniczka. Główna fabuła 

opierać się będzie na odnalezieniu 

przyczyny dziwnych anomalii pojawiających 

się w Arendell i zatrzymaniu ich. Główni 

bohaterowie muszą wyruszyć w podróż poza granice zamku, by 

poznać przyczynę problemów i rozwiązać zagadkę śmierci rodziców 

głównych bohaterek. 

Poleca: Nikodem D. 
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MUZYCZNE TRENDY 

Hejka, tu Stella. Będę przedstawiała 

Wam muzyczne trendy i gwiazdy muzyczne,które 

ostatnio zyskały sławę. 

Ostatnio szał zrobiła polska piosenka 

Dawida Podsiadło pt.: „Najnowszy klip”,ale nie o 

tym chciałabym powiedzieć w tym artykule, lecz 

o najlepszej światowej gwieździe muzycznejj  

która zyskała ogromną sławę w ostatnim czasie, 

a mianowicie o Billie Eilish!!! Największą sławę 

zyskała jej piosenka „Bad guy.”(Zły człowiek) 

Piosenka ta w  ostatnim czasie osiągnęła 

551 mln wyświetleń na Youtube. Najnowsza 

piosenka Billie Eilishnosi tytuł „At the good 

girls go to hell”, w dwa tygodnie zyskała 55 mln 

wyświetleń! Osobiście polecam Wam tę piosenkę, 

teledysk jest świetny a sama piosenka też 

niczego sobie.  

Teraz powiem coś o jej 

najpopularniejszych piosenkach, zacznę od jej 

piosenki ,,Copecat’’ (Naśladowca). Moim zdaniem 

jest to świetna piosenka. Osobiście uważam, że 

jest to jej najlepsza piosenka, oto jej fragment: 

„Srebrny dolar, złoty płomień, brudna 

woda, zatruty deszcz, perfekcyjne morderstwo...” 

 Więcej nie będę tłumaczyć, ponieważ 

czekają inne piosenki. A teraz lecimy z kolejną 

piosenką, a mianowicie o „You should see me in a 

croen”. Teledysk jest przebojowy,a muzyka tym 

bardziej,  ogromnie zachęcam do obejrzenia i 

wysłuchania tej piosenki. To niestety koniec 

naszej muzycznej przygody. Pa! 

 

 

źródło: https://tonedeaf.thebrag.com 

  

  

 

 1 4  w r z e ś n i a  m e c z r o z e g r a ł y  d w i e 

świetne drużyny Fc Barcelona kontra Valencia Cf. Mecz 

zakończył się wynikiem 5:2 dla Barcelony. Po meczu 

wygrana drużyna zajmuje 5 miejsce. Gola na 1:0 strzelił 16-

latek AnssumeFati, na 2:0 podwyższył nowy nabytek - 

Frenkie de Jong. Dwa gole miał Luis Suarez. 

Kolejny mecz rozegrały potężne drużyny: Madryt kontra 

Levante UD. Karim Benzema strzelił dwa gole: w 25 

minucie i 31 minucie. 4 minuty po rozpoczęciu drugiej 

połowy strzelił B. Maroyal (Levante UD) na 3:1. Mecz 

zakończył się wynikiem 3:2. 

Królowie strzelców 

Królowie  Bundesligi  

1.(Bayern Monachium)Robert Lewandowski 10 goli  

2.(BVB)P.Alcacer 5 goli 

3.(RB Lipsk)Timo Werner 5 goli 

4.(BVB)M.Reus 4 gole 

5.(Shalke 09) A.Harit 4 gole 

Królowie Premier League   

1.(Manchester City) S.Aguero 8 goli 

2.(Chelsea)T.Abraham 7 goli 

3. (Arsenal)P.Aubumeyang  7 goli 

4.(Norwich City) T. Pukki  6 goli 

5.(Manchester City) R. Sterling  6 goli  

Przygotował: Miłosz S. 

 

TRÓJKOWA GAZETKA 



 

 

KĄCIK SUDOKU  

 

 

 

 

 
UWAGA! 

Ten, kto pierwszy odda rozwiązane sudoku do Nikodema Dymarskiego z klasy 7d, ten następną gazetkę  

dostaje gratis! 
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świat HUMORu  
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, 

czy wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii?             

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła…(wybuchła) 

- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy?  

- Bezrobotny. 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 

odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - 

nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni 

do męża: 

- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź 

sobie: rodzaj męski, liczba mnoga! 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. 

Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy 

pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do 

odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i 

zastanawia się. Nagle słychać straszny huk i 

unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta 

surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!  

Polonista zwraca się do 

swojej żony: 

- Czy mnie kochasz, 

najdroższa? 

- Oczywiście! - 

odpowiada żona. 

- Całym zdaniem, 

proszę! 

Pani pyta ucznia: 

- Ile klas zdałeś? 

- Osiem, wszystkie 
pierwsze. 

 

Wyszukali: Igor i Rafał. 
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„SZARAK” dla środowiska  

 Pewnie większość z Was słysząc w telewizji, w domu lub w szkole o zanieczyszczeniu i 

ochronie środowiska, zastanawia się: „Ale jak ja –zwykły uczniowski szarak-mogę chronić 

przyrodę?!”. Myślicie, że trzeba być ekologiem lub należeć do jakiejś organizacji walczącej o 

dobro środowiska naturalnego? Nic bardziej mylnego! Bardzo skutecznie możecie pomóc 

przyrodzie w swoim otoczeniu. Wystarczy  pamiętać o kilku prostych zasadach i stosować je 

w życiu codziennym. 

Robiąc zakupy korzystaj z toreb wielokrotnego użytku. Plastikowe jednorazowe „zrywki”, 

w które pakujesz owoce i warzywa rozkładają się około 100 lat! 

Pamiętaj, by podczas mycia zębów zakręcać wodę i korzystać z kubka. Częściej bierz 

prysznic niż kąpiel w wannie. W ten sposób oszczędzasz wodę - nasz największy skarb. 

Postaraj się segregować śmieci. Weź na przykład jakiś karton i zbieraj w nim papier, a 

gdy nadarzy się okazja oddaj go na makulaturę. W naszej szkole również możesz ją 

oddać! Nie zapominaj o zgniataniu butelek plastikowych i puszek oraz odkręcaj 

nakrętki. Zbierając je, pomagasz.  

( Najodważniejsi na tym zarabiają ) 

Pisząc lub rysując, wykorzystuj dwie strony kartki. Gdy masz nie do końca zapisanego 

zeszytu, wyrwij czyste kartki - mogą przydać Ci się na 

kartkówkę, do obliczeń lub szybkich notatek. Oszczędzając 

papier lub zbierając makulaturę, zmniejszasz wycinkę drzew. 

Wychodząc z pomieszczeń, gaś światło, telewizor, komputer, 

tablet itp. Oszczędzając energię, przyczyniasz się do 

poprawienia stanu środowiska. 

Jeśli nie jest dość zimno, przykręć ogrzewanie. Paląc w piecu, 

nigdy nie pal plastiku ani innych tworzyw sztucznych. Dym z 

takiego spalania zabija. 

Korzystaj z ekologicznych środków transportu np. rower, 

hulajnoga, własne nogi. W ten sposób dbasz o siebie i o czyste powietrze. 

Oszczędzaj żywność. Na świecie wciąż głoduje wielu ludzi! Poszukaj w internecie przepisu 

na dania z resztek lub oddaj jedzenie do jadłodajni. Jadłodajnia znajduje się również w 

Bogatyni. 

Edukuj się i rozmawiaj ze znajomymi, rodzicami lub rówieśnikami o tym co możecie 

zrobić, by chronić naszą planetę! Bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwa o 

problemach środowiska naturalnego. Gdyby każdy z nas zaczął chociaż trochę zwracać 

uwagę, na zanieczyszczenie Ziemi – i inne powiązane z tym problemy – wiele by się 

zmieniło. 

Tosia 
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Ciekawostki o zwierzętach 

Czy wiesz że….. 

Jaszczurka zielona jest mieszkańcem południa Europy. U 

nas bywa spotykana bardzo rzadko w miejscach o wyjątkowo 

ciepłym mikroklimacie. 

Jaszczurka zielona 

Może lepiej dać spokój tym pięknym i jakże rzadkim jaszczurkom? Przeciętny obserwator 

myli zwykle jaszczurki zielone z dorodnymi samcami zwinki. Dlatego takie rewelacje o 

jaszczurkach zielonych trzeba starać się zweryfikować. 

Jaguar 

Największym kotem drapieżnym Ameryki Południowej jest jaguar, większy od lamparta. 

Występuje w lesie deszczowym. Jaguar nie tylko świetnie się wspina, ale również dobrze 

pływa. Jego łupem padają głównie kapibary i małe jelenie. Ten duży kot zjada również 

żółwie i aligatory. Ponieważ dziś wycina się dużą część lasów tropikalnych, jaguary są 

zagrożone wyginięciem. 

Delfin zwyczajny 

Delfin zwyczajny mieszka w Atlantyku stada delfinów zwyczajnych często towarzyszą 

statkom na grzbietach fal i prezentują wspaniałe skoki. Szacuje się, że delfin płynie z 

prędkością ponad 50 km/h. Często pływają razem z tuńczykami. 

Ciekawostki znalazła: Amelia Sz. 

Ptasznik Biało-kolanowy (Nhaduchromatus)  

 Witam Cię Drogi Czytelniku, zachęcam Cię do przeczytania mojego artykułu… 

Ptaszniki są bezkręgowcami. Ten, o którym piszę jest przeznaczony dla pół zawansowanych hodowców.  Na odwłoku 

ma kolor brązowo-rudy, a głowę ma jasno-szarą, wszystkie kolana są białe. Wymaga on warunków typowo 

wilgotnych i potrzebuje średniej wielkości terrarium (30*20*20cm). Dorasta  do 90mm długości odwłoku. Jad ma 

bardzo słaby, ale na odwłoku ma włoski parzące stopnia III , które w stresie wyczesuje tylną nogą w stronę 

napastnika. Żyją do 25 lat! Zamieszkuje lasy Brazylii. 

Skorpion (Heterometruspetersi) 

Występowanie: Filipiny, Kambodża, Wietnam. Doniesienia z 

Tajlandii oraz Malezji są wątpliwe… 

Wielkość: 9cm-12cm 

Jad: Gatunek słabo jadowity. Ukłucie może powodować najwyżej 

zaczerwienienie i swędzenie. 

Wilgotność:70%, Temperatura:28 °C 

Przebieg życia: Przechodzą około 7 wylinek. Gatunki podobne: 

TAK 

 

 

Przygotował: Tristan Temporale. 
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Ankieta przeprowadzona wśród uczniów. 

 

 

 

Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli. 

Sondę przygotowała, przeprowadziła i opracowała Gabrysia J. 
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NOCNE ŻYCIE 

Płomykówka  (Tyto alba po łacinie) 

ROZPOZNAWANIE: Wielkość mniej więcej puszczyka, jest jednak deli-

katniejsza i długoskrzydła. Skrzydła od spodu są białe, z wierzchu szara-

we; od spodu płomykówka jest rdzawobrązowa  (podgatunek Tyto alba 

guttata występujący w Europie centralnej i wschodniej) lub biała 

(podgatunek Tyto alba alba występujący w Europie zachodniej). 

Na ,,twarzy’’ występuje charakterystyczna biała szlara w kształcie serca. 

SIEDLISKO I EKOLOGIA: Gatunek związany z siedliskami ludzkimi; 

gniazdo zakłada w stodole, w stajni lub w wieży kościelnej. W nocy poluje na gryzonie, głów-

nie na terenach otwartych, łąkach i pastwiskach. 

WARTO WIEDZIEĆ: W wielu miejscach Polski zanotowano spadek liczebności płomykówki, 

przyczyny mogą być różne, ale dwie podstawowe to: niszczenie miejsc lęgowych przy okazji 

remontów budynków gospodarstw i kościołów oraz zmiany siedliskowe na terenach łowiec-

kich wynikające z intensyfikacji rolnictwa lub przeciwne, w wyniku zarastania obszarów nie-

użytkowanych. 

Gatunki podobne: brak. 

Przygotował: Igor Zasadziński 

ZE ŚWIATA TECHNOLOGII 

Witam Cię Drogi Czytelniku, zachęcam Cię do prze-
czytania mojego artykułu o nowościach, nowinkach 
i zapowiedziach… 

Jak zapewne wiecie, nowe iPhony z serii 11 
sprzedają się świetnie, a najlepiej iPhone 11. Znam 
datę premiery nowego Google Pixela 4 i 4 xl, otóż 
jego premiera odbędzie się 15 października 2019 
roku! Xiaomi  niedługo zaprezentuje nowe smartfo-
ny ze serii mi mix i mi 9. Już wiemy, że nowe Hu-
awei z serii mate 30 nie dotrą jak na razie do Polski. 

Na targach IFA 2019 został pokazany popra-
wiony Samsung Galaxy Fold wraz z nowymi telewi-
zorami od Samsunga 8k. Modele te mają matryce 
Quled ( świetny kontrast i czarny ) i z ogromnymi 
wyświetlaczami 75,85,98 cali a jak mówimy o tele-
wizorach to Sharp zaprezentował największy tele-
wizor 8k, który ma wyświetlacz o przekątnej 120 
cali i prawdopodobnie będzie kosztował 350 tysię-
cy! 

Koleją premierę  szykuje  Oneplus,  zamierza 
zaprezentować nowego flagowca o   nazwie 7t \ 7t 
pro. Premiera odbędzie się 10 października 2019 . 

Xiaomi redmi note 8\8 pro wejdzie do regularnej 
sprzedaży 11 października 2019r. Xiaomi mi mix 
Alpha ma ekran zakrzywiony o 180 c takiego telefo-
nu jeszcze nie było! Na pokładzie ma snapdragona 
855 + i 512 Gb pamięci wbudowanej i 12 Gb pamię-
ci ram wraz z 108 Mpx aparatem, ale za to cena jest 
duża - 11 tysięcy złotych. 

A przy okazji Sony pokazało telewizor 16 k, o któ-
rym jeszcze nic więcej nie wiem, ale opiszę go w 
kolejnym artykule. 
Samsung na targach 
MWC 2020 ma zapre-
zentować Samsunga 
Galaxy s 11. 24-27 lu-
tego 2020r. to przybli-
żona data premiery 
Samsunga s 11. A za to 
iPhone SE 2 zostanie 
zaprezentowany w 
maju 2020 roku. 

 

 

Przygotował: Michał Otrociuk 



 

 

 

STR. 22 NR 1 /  2019  SZKOLNY KĄCIK KUCHARSKI 

TRÓJKOWA GAZETKA 

GotGotowaowanienie      

zz  pprzyjrzyjemnoemnościąścią  
Lody truskawkowo-jogurtowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki:         

100g cukru  

300g mrożonych  truskawek  

200g jogurtu naturalneg 

3-4 truskawki świeże pokrojone w plastry, do dekoracji 

Sposób przygotowania: do wysokiego naczynia wsyp 

cukier, następnie zmiksuj go blenderem na cukier puder. 

Następnie wrzuć truskawki oraz jogurt i zmiksuj. Lody są 

gotowe. Łatwizna. Smacznego!  

Koktajl z arbuzem i jogurtem 

Składniki: 

 200g arbuza, bez pestek w kawałkach  

150g bananów w kawałkach 

150g jabłek w kawałkach 

 100g jogurtu greckiego 

1 łyżka miodu 

 Powiedzenie: „Kto arbuza lubi, nigdy nic nie 

zgubi.” 

Sposób przygotowania szybkich lodów: nabij kawałek 

arbuza na patyk i wsadź do zamrażarki. 

Sposób przygotowania koktajlu: wrzuć arbuza, banan i 

jabłko do wysokiego naczynia i zmiksuj blenderem. 

Dodaj jogurt oraz miód. Deser przelej do ładnych 

pucharków. Gotowe! Smacznego! 

 

 

Bananowy lód z posypką             

Składniki :  

3 małe banany 

1 tabliczka mlecznej czekolady 

Kolorowa posypka, patyczki po lodach 

Sposób przygotowania: stop czekoladę, oblej czekoladą 

banana i posyp posypką. Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko sprawdzone i smaczne przepisy polecał: 

Rafał Karczewski! 

  



 

 

 

 

Witamy serdecznie czytających, w tym artykule wraz z przyjaciółmi zajmiemy się grami. Nasze artykuły bę-

dą wyglądały tak: na początku będą newsy z świata wirtualnego, potem E-sport, a na koniec coś dla osób, które 

uwielbiają lata 80-e i 90-e XX wieku.  

„Wydarzenia z ostatniej rozgrywki” 

28 września 2019 odbędzie MineCon Live, który zacznie się o 18 czasu środkowoeuropejskiego. 2 dni po 

nim na platformę Steam wejdzie gra o nazwie Cube World. Natomiast 26 sierpnia wyszedł na światło dzienne zwia-

stun NBA 2k20, który propagował hazard u dzieci i dostał wiele negatywnych opinii.        

E-sport 

Zacznijmy od Counter Strike Global Offensive. Już 26 września rozpocznie 

się najważniejszy event wrześniowy ESL One New York 2019, podczas 

którego o puchar zmierzą się drużyny: Ence, Liquid, G2, Astralis, Faze, NRG 

oraz eUnited. Tymczasem nasze białe wilki pokonały Mousesports 2:0 na 

V4 Future Sports Festival i zawalczą o 150 tys. zł. z MiBR lub Tricked. 
League of Legends. 2 października zaczynają się Mistrzostwa świata w tę 

grę. Przed nimi był jeszcze turniej LEC (League of Legends European Championship) i MSI (Mid-Season Invitational). 

Obydwie rozgrywki wygrała drużyna G2 Esports, która ma w swoim składzie Polaka Marcina „Jankosa” 

Jankowskiego. 

Zespół e-sportowy Na’Vi 

W ostatni czas w Na’Vi zmienia się zestaw. 29 maja dołączył się Kirill “Boombl4“ Mikhailov, teraz występuje zamiast 

„Edward’a”. 20 września Danylo “Zeus“ Teslenko opuścił drużynę i na jego miejsce dołączył się Ladislav ”GuardiaN” 

Kovács. W ukraińskim zespole na dany moment znajdują się tylko dwaj Ukraińcy: s1mple (szturmowiec) i B1ad3 

(trener). 
Kącik Retr0 
Nintendo World Cup 

 Prekursor Fif’y i PES’a. Nintendo World Cup powstał w 1990 roku - 

najpopularniejsza gra piłkarska na konsolę  Nintendo Entertainment System 

(NES) oraz Game Boy (GB). Pierwotnie ta seria ukazywała się w Japonii pod tytu-

łami  np. Kunio-kun. Największą popularność zyskał po pojawieniu się w Europie i 

USA. Jest to produkcja dwuwymiarowa przypominająca współczesne gry piłkar-

skie, lecz różni się drobnymi niuansami np. jednym przyciskiem sterujemy naszą 

drużyną a drugim wydajemy polecenia naszej postaci, a krzyżakiem sterujemy 

sobą.                       

Ten symulator piłki nożnej był bardzo innowacyjnym tytułem pod względem sztucznej inteligencji zawodników oraz mu-

rawy na boisku. Oponenci mogli nokautować naszych graczy i vice versa. Jeśli chodzi o murawę to mogliśmy ją do woli 

modyfikować np. jeśli zmieniliśmy pole meczu na wypełnione kamieniami i dodaliśmy ulewę to się do tego przystosowy-

wała, w taki sposób, iż postacie ślizgały po boisku i potykały się o kamienie. To diametralnie zmieniło sposób rozgrywki, 

dzięki temu mogliśmy dłużej cieszyć się grą. 

Artykuł stworzyli: Wojciech Janowski, Danylo Chernomorets, Mateusz Użarowski, Konrad Kulak 
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1.Lekcja, na której uczymy się o roślinach, zwie-

rzętach itp. 

2.Liczy czas i wisi na ścianie. 

3. Skrót słowa informatyka. 

4. Na tym przedmiocie są dozwolone małe wybu-

chy. 

5.W słoneczny dzień za nami jest … 

6. W szkole jest tylko sama … 

7.W naszej szkole jest język polski, niemiecki i … 

8.Każdy nauczyciel mówi : ,,Nie chodź po klasie i 

w tej chwili …” 

9. W dzienniku jest wpisana … 

10. Na każdej lekcji posiadamy … 

11. Tej lekcji uczy utalentowana artystycznie pa-

ni Ania. 

12. Nasi graniczni sąsiedzi. 

13. Na tej lekcji górują same daty. 

14. Na tym przedmiocie przydatny jest kompas, 

atlas oraz mapa. 

15. Potrzebna jest na geometrii. 

16. Pała to … 

Przygotowała: Kinga Tulisz 6b 


