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A co w tym
numerze Echa

Trójki?

To już drugie wydanie Echo Trójki! W tym numerze
mamy dla Was konkurs! Uruchomiliśmy kilka nowych
sekcji, więc będzie co czytać!

      Właśnie czytasz zapowiedź drugiego numeru Echa Trójki. W tym
wydaniu pojawi się wiele ciekawych artykułów. Przeczytasz
ciekawostki, pośmiejesz się, poznasz pupili uczniów, dowiesz się, po
jaką książkę warto zajrzeć do biblioteki i nie tylko... Będzie też wywiad
z absolwentem naszej szkoły - młodym poetą. Kto nim jest?
Dowiesz się tego, czytając gazetkę Echo Trójki!
 

Miłej lektury życzy cała redakcja gazetki.

- Nasze podróże,
str. 2
- Wywiad, str. 4
- Nasze zwierzaki,
str. 6
- Coś na ząb, str. 8
- Milion
ciekawostek, str. 9
- Sekrety świata
zwierząt, str. 10
- 11 listopada, str.
11
- Zuzia w bibliotece,
str. 12
- Szkolny
Pokemon, str. 13
- Informacje, str. 14
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       Czy lubisz nietypowe zabawy? Uważasz się za kreatywnego?
Jeśli tak, przeczytaj o naszej wycieczce do Rzeszowa i odkryj nową
formę rozrywki - escaperoom. 

    Główną atrakcją wyprawy był Share_Lock. To pokój zagadek,
gdzie można znaleźć m.in. pokój ,,Bonda", ,,Rzeszowski Skarb
Narodów" i ,,Siedem". Najwięcej wrażeń dostarczył nam pokój
Bonda. Tam dostaliśmy wskazówkę, jak wykonać pierwsze zadanie.
Podczas 45 minut musieliśmy rozbroić bombę, rozwiązać zagadkę z
drinkami itd. Gdy znaleźliśmy klucz dwie sekundy przed czasem,
wydostaliśmy się z pokoju. To była świetna zabawa!                            
   

    Polecam tę wyprawę każdemu, kto lubi adrenalinę i chce  przez
chwilę poczuć się jak Sherlock Holmes.                  
 

  
           

  Kacper J.
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Specjalnie dla was przygotowaliśmy konkurs!

Ułóżcie przysłowie ze słów, które macie w szkle powiększającym. Odpowiedzi
wysyłajcie na naszego maila - gazetka3@vip.onet.pl W temacie wpiszcie "Konkurs
Share_Lock". Spośród osób, które przyślą prawidłowe zgłoszenia, wylosujemy
zwycięzcę. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy w kolejnym wydaniu "Echa
Trójki". Na zwycięzcę czeka świetna nagroda!
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21 października "Trójkę"odwiedził pisarz, absolwent naszej szkoły, autor książki ,,Wiersze,
których nie lubi mój tata" - Jakub Domaradzki. Rozmawiali z nim nasi młodsi i starsi
uczniowie oraz redaktor naczelny gazetki - Kacper Janczy.

Uczeń: Co sprawiło, że został Pan pisarzem?

Jakub Domaradzki: Moi rodzice są matematykami, dlatego to naturalne,że  chcieli, by syn poszedł w ich ślady.
Niestety, zmartwili się, kiedy  w  w czwartej klasie szkoły podstawowej obwieściłem im, że bardziej interesuje
mnie  historia i język  polski, niż matematyka. Nie potraktowali tego zbyt entuzjastycznie. Pamiętam, że  moja
mama miała  mniejszy problem z akceptacją moich pasji, tata gorzej to przyjął.  Morał z tego taki, że nie można
się bać mówić nauczycielom, rodzicom, o tym, co się lubi, bo gdybym rzeczywiście dobrze uczył się
matematyki, chodził na kółka matematyczne zamiast na historyczne, to pewnie zostałbym matematykiem. Finał
znacie, zostałem poetą, bo uważam, że w jakiejś dziedzinie trzeba być najlepszym i trzeba rozwijać swoje pasje. 
U: Jaki był Pana pierwszy wiersz?
JD: To były życzenia dla mojej mamy. Gdy je przeczytałem, mama się popłakała. Wtedy pomyślałem, że warto
iść w tym kierunku.
U: Który z wierszy jest dla Pana najważniejszy?
JD: Myślę, że najważniejszy jest ten pierwszy. Ważne są też wszystkie wiersze o mojej rodzinie.
Małgorzata Śmidowska: Bardzo nas ciekawi, jak to jest z pisaniem wierszy.  Czy nie jest czasem tak, że Pan
sobie zakłada, że rano muszą powstać np. dwa wiersze? 
JD: Nie, nie jest tak. Musi mnie natchnąć wena twórcza i wtedy wiersze same się  piszą. Mój mistrz mówił mi, że
prawdziwy poeta zawsze nosi ze sobą długopis i coś do pisania, a może wyjść nawet bez spodni. I tak zawsze
robię, czyli mam ze sobą coś do pisania. Dużo pomysłów przychodzi mi do głowy, gdy leżę w łóżku. Czasem
wieczorem  myślę, że rano przełożę te przemyślenia na wiersz. I szkoda, że tak to  nieraz odkładałem, potem
zapominałem, a gdybym je skrupulatnie zapisywał, to  miałbym teraz  mnóstwo wierszy w swoim dorobku.
U: Kiedy ostatnio napisał Pan wiersz?
JD: Ostatni napisałem chyba w sierpniu, bo muszę Wam się przyznać, że czasem bywają dni, a nawet miesiące,
gdy nie ma się natchnienia na pisanie lub zwyczajnie w świecie nie chce się.
U: Mówił Pan, że interesuje się  historią, dlatego chciałbym zapytać, czy pisze pan wiersze historyczne?
JD: Nie, pisanie wierszy historycznych jest ciężkie i nie dla mnie.
Nauczyciel: Czy mógłby Pan przeczytać nam choć jeden wiersz?
JD: Oczywiście, chętnie! Przeczytam Wam wiersz pt. ,,Babcia”
Moja babunia z Nowego Sącza
choć nie pijana wszystkich potrąca.
Chyba jest zakochana
w muszce jednego pana
więc wszystkich z krawatami odtrąca.
(brawa)



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 4 11/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Trójki

Kacper Janczy: Dlaczego Pana książka nosi tytuł ,,Wiersze, których nie lubi mój tata”?
JD: To jest metafora. Kiedy byłem dzieckiem, to wszystko, co robiłem, wszystko, co pisałem, było
nakierunkowane na moich rodziców. Byłem przez nich nich bardzo dobrze wychowywany i dlatego
podświadomie chciałem im się przypodobać, mieć ich aprobatę. Później, gdy wydoroślałem, stałem się taki, jak
teraz i zacząłem pisać wiersze, które mi się podobają. I czasem się tak rzeczywiście zdarza, że mój tata ich nie
lubi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie piszę pod rodziców, tylko pod swoje gusta.
KJ: Jest Pan naszym absolwentem. Jak wspomina Pan "Trójkę"?
JD: W piątej klasie z moimi dwoma kolegami reaktywowaliśmy radiowęzeł szkolny. Na korytarzach były głośniki,
dziś już ich nie ma. Pomyśleliśmy sobie wtedy, żeby coś zrobić, żeby nie było nudy w szkole. Pomagał nam w
tym woźny - Pan Romek. To było na starych wzmacniaczach 30-40 letnich i głośniki też nie były najlepszej
jakości, więc to wszystko bardziej wyyłoo niż grało. To miłe wspomnienie, bo graliśmy może miesiąc, ale
przygotowania trwały aż trzy, więc trochę roboty mieliśmy.
KJ: A co się zmieniło?
JD: Hmm… Trudne pytanie. Zmiany poszły na lepsze. Za moich czasów szkoła gorzej wizualnie wyglądała. W
bibliotece nie było aż tylu książek. Teraz jest ich więcej, więc macie szczęście, że możecie się rozwijać. Dziś
szkoła wydaje się mniejsza, niż wtedy, gdy byłem pierwszakiem czy drugoklasistą.
KJ: Którego nauczyciela lubił Pan najbardziej?
JD: Moją pierwszą wychowawczynię, czyli Małgosię Siepetowską, bo ona nauczyła mnie najwięcej.
KJ: Jak Pan się czuł, gdy wygrał Pan Ogólnopolską Olimpiadę Filozoficzną?
JD: O rany! Czułem się dumny nie dlatego, że wygrałem. Byłem dumny z tego, że moja wiedza i lata nauki
przyniosły efekt. Z drugiej strony dzień ten przeżywałem w smutku, bo wtedy doszło do  katastrofy w
 Smoleńsku.
KJ: Skąd przychodzą Panu pomysły na wiersze?
JD: Z codzienności. Wyrazem moich emocji jest pisanie wierszy.
KJ: Jaki przedmiot był Pana ulubionym?
JD: Historia. 
KJ: Słyszałem, że lubi Pan kino, historię i góry. Czy to prawda?
JD: Kurczę, ty wszystko wiesz. Bądź następnym razem mniej doinformowany.
Historię uwielbiam od podstawówki. Miałem przyjemność uczenia się od pani Krystyny Smyk. Ona już nie uczy.
Góry – tata zabierał mnie w nie od dzieciństwa, bo sądził, że chodzenie po górach to takie męskie zajęcie,
kształtujące osobowość młodego człowieka. Góry, to bycie  sam na sam ze swoim strachem, ze swoimi
umiejętnościami.  W czasach podstawówki pokonywałem naprawdę wysokie Tatrach i to uczyło (i dalej uczy)
mnie spokoju. Chojrakom polecam Giewont. Niech się z nim zmierzą. Jeśli chodzi o kino, to właściwie nie wiem,
dlaczego nim się interesuję.
Dziewczyna Pana Jakuba: Może przez ,,Harry'ego Pottera” (śmiech)
JD: O nie! Nie! Nie! Po prostu moim zdaniem kino lepiej wyraża emocje, niż słowo pisane.
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Nasze zwierzaki to nowa seria w gazetce. Tworzycie ją Wy - uczniowie. Jeśli chcecie, żeby Wasz zwierzak
pojawił się w kolejnym wydaniu Echa Trójki, prześlijcie jego zdjęcie na naszego maila, którego znajdziecie na
końcu gazety lub na mojego maila: kacper@echotrojki.int.pl   Proszę o opis Waszego zwierzaka oraz jego
fotografię. Czekamy na Wasze propozycje!

Kacper J.

Moim czworonożnym przyjacielem jest Olaf. Mój pies
jest bardzo łagodny. Jego rasa to lablador. Najbardziej
lubi, kiedy  rzucam mu jego ulubioną zabawkę. Często
Olaf budzi mnie do szkoły. Kocham mojego psa, który
jest członkiem naszej rodziny.

Kamil Żądło z IV d

   To są moje psy, Balbina i
Kropka, Balbi to ta kudłata, a

Kropka ma krótką sierść. Są u
nas od szczeniaczka. Lubią
leżeć na ganku i biegać po

ogrodzie. Pilnują naszego domu
i są dobrymi towarzyszkami

zabaw.

Błażej Piszczek z IV d
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W tym numerze ten dział jest
poświęcony tylko psom, ponieważ 25
października obchodziliśmy Światowy

Dzień Kundelka. W następnym
numerze pojawią się inne zwierzaki,
więc zachęcamy Was do wysyłania
ich opisów oraz zdjęć na naszego

maila: gazetka3@.vip.onet.pl

To jest mój piesek Kropka. To
 kundel, który bardzo lubi się

bawić. Gdy przyjeżdżam do
mojej babci, wtedy śmieje się i

pokazuje ząbki. Kropka ma
szczeniaki: Lili i Fiba.

Są takie słodkie... Kropka jest
zazdrosna, gdy 

bawię się z innymi zwierzątkami,
więc podlatuje wtedy

i macha ogonkiem, żeby zwrócić
na siebie uwagę. Kropka lubi
chodzić na spacery i biegać.

Piesek bardzo lubi słodycze . Z
Kropką najbardziej lubimy się

bawić w chowanego.

Martyna Banach z 4d
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Jeśli chcesz, żeby twój przepis tu był, wyślij go na
maila: kacper@echotrojki.int.pl

ZUPA DYNIOWA KREM 
Składniki:
• 2 -3 kg dyni
• 500 g ziemniaków obranych ze skórki
• 2 duże marchewki
• 2 cebule
• kawałek kłącza imbiru (opcjonalnie)
• sól
• czarny pieprz

Przepis:
Dynie obieram ze skóry. Wyjmuję pestki i kroję w kawałki. Musi być minimum 2 kg netto po
obraniu (jeśli rodzaj dyni to hokkaido, to razem ze skórką gotuję, ponieważ tej dyni nie
obieram ze skóry. Wtedy wybieram 2 dynie po 1,2 kg każda. Wystarczy wyjąc tylko
pestki) Cebule oraz ziemniaki obieram i kroję w dużą kostkę. Marchewki obieram i kroję w
plastry. Do garnka wkładam dynie, ziemniaki, cebule, marchewkę, dolewam około 2-3 litrów
wody, solę i gotuję pod przykryciem przez 30 minut. Jeśli lubicie rzadszą zupę dodajcie
więcej wody, jeśli gęściejszą wystarczą 2 litry. Pod koniec gotowania dodaję (opcjonalnie)
obrany i rozdrobniony imbir. Zupę blenduję na jednolitą masę. Przed podaniem doprawiam
do smaku solą oraz pieprzem.

Łukasz Noworól 4d
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Istnieją góry wyrastające
z dna oceanów.

Najwyższa taka góra ma
10 000 m nad dnem

oceanu. Jej nazwa to
MAUNA KEA.

Kropla deszczu spada z
prędkością od 8 do 32 km/h.

Każdego roku dochodzi
do około 500 000
trzęsień ziemi, jednak
większości człowiek nie
wyczuwa. 
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GOLEC

Afrykański gatunek gryzonia 
kretoszczurów. Nie
odczuwa bólu, jest odporny
na raka i żyje aż 28 lat.

REKIN GOBLIN
 
Ten rzadki i słabo przebadany
gatunek rekina zamieszkuje
wody w okolicach Japonii. 

PSYCHROLUTES MARCIDUS
Ryba-klucha (blobfish) regularnie
wygrywa rankingi na najbrzydsze
stworzenie na Ziemi. Żyje w głę-
binach oceanicznych u wybrzeży
Australii.
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11 listopada
- to właśnie tego dnia odzyskaliśmy niepodległość...

   11 listopada 2016 r. przypada 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. 
Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła
się po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy
Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. 
    Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 
11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Właśnie
dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości
było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada
1918, po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim, zakończyła się I wojna światowa.    
              Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach (1918-1945).
Obchody przywrócono w 1989 r. Do 1937 roku świętowała rocznicę niepodległości 7
listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki
Polskiej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23
kwietnia 1937 roku,czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu
wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca,
jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
     Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone w 1989 r. pod zmienioną
nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Czy wiecie, że? 
  W latach 1939 – 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych
święto nabrało szczególnego znaczenia i 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
                                                                                                                                                   Julia G.

Powiewa flaga, 
Gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze  
Biel i czerwień.
Czerwień to miłość,
Biel - serce czyste. 
Piękne są nasze
Barwy ojczyste. 

 Czesław Janczarski ,,Barwy ojczyste" 
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"Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę,
mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz,
podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie,
przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy
tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele.
Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy – samotność,
upiory i tym podobne … Czasem się zastanawiam, jak
możecie znieść to wszystko wy, którzy nie czytacie."

Arturo Pérez-Reverte – "Królowa Południa"

Odgadnijcie, jakie to tytułyksiążek, o które  czasem pytajączytelnicy w naszej bibliotece:
– Marcin Kruzoe
– Świat kalafiora
– Szatnia z siódmej klasy
– Chłopcy z Placu Bulerbyn
– Bajki robotników
– Kamienie na sanie
– Łowca pierścieni
– Antek Muzykant
– Przygody Kajtusia

   

     Książka, którą w tym miesiącu chciałabym Wam polecić nosi tytuł ,,Mój przyjaciel Bocian". Jej autorem jest
zdobywca I miejsca w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji Narodowej, znany nam wszystkim, Tom
Justyniarski.

  ,,Mój przyjaciel Bocian'' to piękna i mądra opowieść o miłości do zwierząt.Opowiada o przyjaźni 11-letniego
chłopca z bocianem, który wypadł z gniazda. Głównym bohaterem jest 11-latek Piotruś Gniazdo. To on opowiada
nam swoją historię.

    Bardzo polecam tę książkę !

Zuzia G.
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Startujemy z nową inicjatywą!

Szukamy nazwy dla szkolnego pokemona!
Akcja będzie podzielona na kilka etapów:

- Zgłoszenia nazwy dla pokemona,
- Wybór 10 najlepszych, najciekawszych nazw,  
- Ankieta na korytarzu,
- Ogłoszenie wyników.

Już teraz rozpoczynamy pierwszą część! Szczegóły na
żółtym polu!

Jeśli chcecie, żeby Wasza nazwa wzięła udział w
wyborze 10 najlepszych nazw napiszcie na kartce
proponowaną nazwę dla szkolnego pokemona, swoje
imię, nazwisko oraz klasę. Gotową karteczkę możecie
przynieść do p. Katarzyny Chmiel, p. Moniki Stojowskiej
lub do redaktora naczelnego naszej gazetki - Kacpra
Janczy!    
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Uwaga, ważne!

Piszcie listy, propozycje
konkursów itp. na naszego
maila:
gazetkasp3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy
właśnie tutaj!

Nasza szkoła bierze udział w programie #JuniorLab.
Naszym pierwszym wyzwaniem było wykonanie filmu
poklatkowego. Czekamy na wyniki. Jeśli chcecie się
dołączyć do następnego wyzwania, skontaktujcie się z
nami na maila! Nie wiecie o co chodzi? Zobaczcie na
grafice poniżej!

I Ty możesz zostać reporterem ! 
Chcesz przeprowadzić wywiad? 
Chciałbyś polecić książkę lub film? 
Uważasz, że masz coś ważnego do przekazania światu? 
Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się tym podzielić ?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, dołącz do nas!

Stopka redakcyjna:
opiekunowie:p. Katarzyna Chmiel, p. Monika
Stojowska
redaktor naczelny:Kacper Janczy
redaktor i korekta:Zuzanna Chmiel
oprawa graficzna:Grzegorz Rawski
redaktorzy:Alicja Szymańska, Julia Godek, Zuzanna
Garbacz

w tym numerze debiutują : Łukasz Noworól, Błażej
Piszczek, Martyna Banach oraz Kamil Żądło  :)


	A co w tym numerze Echa Trójki?
	Właśnie czytasz zapowiedź drugiego numeru Echa Trójki. W tym wydaniu pojawi się wiele ciekawych artykułów. Przeczytasz ciekawostki, pośmiejesz się, poznasz pupili uczniów, dowiesz się, po jaką książkę warto zajrzeć do biblioteki i nie tylko... Będzie też wywiad z absolwentem naszej szkoły - młodym poetą. Kto nim jest? Dowiesz się tego, czytając gazetkę Echo Trójki!
	Miłej lektury życzy cała redakcja gazetki.
	Czy lubisz nietypowe zabawy? Uważasz się za kreatywnego? Jeśli tak, przeczytaj o naszej wycieczce do Rzeszowa i odkryj nową formę rozrywki - escaperoom.
	Główną atrakcją wyprawy był Share_Lock. To pokój zagadek, gdzie można znaleźć m.in. pokój ,,Bonda", ,,Rzeszowski Skarb Narodów" i ,,Siedem". Najwięcej wrażeń dostarczył nam pokój Bonda. Tam dostaliśmy wskazówkę, jak wykonać pierwsze zadanie. Podczas 45 minut musieliśmy rozbroić bombę, rozwiązać zagadkę z drinkami itd. Gdy znaleźliśmy klucz dwie sekundy przed czasem, wydostaliśmy się z pokoju. To była świetna zabawa!
	Polecam tę wyprawę każdemu, kto lubi adrenalinę i chce  przez chwilę poczuć się jak Sherlock Holmes.
	Kacper J.
	Kacper J.

	Specjalnie dla was przygotowaliśmy konkurs!
	Ułóżcie przysłowie ze słów, które macie w szkle powiększającym. Odpowiedzi wysyłajcie na naszego maila - gazetka3@vip.onet.pl W temacie wpiszcie "Konkurs Share_Lock". Spośród osób, które przyślą prawidłowe zgłoszenia, wylosujemy zwycięzcę. O rozstrzygnięciu konkursu poinformujemy w kolejnym wydaniu "Echa Trójki". Na zwycięzcę czeka świetna nagroda!
	Moim czworonożnym przyjacielem jest Olaf. Mój pies jest bardzo łagodny. Jego rasa to lablador. Najbardziej lubi, kiedy  rzucam mu jego ulubioną zabawkę. Często Olaf budzi mnie do szkoły. Kocham mojego psa, który jest członkiem naszej rodziny.   Kamil Żądło z IV d
	To są moje psy, Balbina i Kropka, Balbi to ta kudłata, a Kropka ma krótką sierść. Są u nas od szczeniaczka. Lubią leżeć na ganku i biegać po ogrodzie. Pilnują naszego domu i są dobrymi towarzyszkami zabaw.  Błażej Piszczek z IV d
	W tym numerze ten dział jest poświęcony tylko psom, ponieważ 25 października obchodziliśmy Światowy Dzień Kundelka. W następnym numerze pojawią się inne zwierzaki, więc zachęcamy Was do wysyłania ich opisów oraz zdjęć na naszego maila: gazetka3@.vip.onet.pl
	To jest mój piesek Kropka. To  kundel, który bardzo lubi się bawić. Gdy przyjeżdżam do mojej babci, wtedy śmieje się i pokazuje ząbki. Kropka ma szczeniaki: Lili i Fiba. Są takie słodkie... Kropka jest zazdrosna, gdy  bawię się z innymi zwierzątkami, więc podlatuje wtedy i macha ogonkiem, żeby zwrócić na siebie uwagę. Kropka lubi chodzić na spacery i biegać. Piesek bardzo lubi słodycze . Z Kropką najbardziej lubimy się bawić w chowanego.  Martyna Banach z 4d

	Jeśli chcesz, żeby twój przepis tu był, wyślij go na maila: kacper@echotrojki.int.pl
	ZUPA DYNIOWA KREM
	Składniki:
	• 2 -3 kg dyni • 500 g ziemniaków obranych ze skórki • 2 duże marchewki • 2 cebule • kawałek kłącza imbiru (opcjonalnie) • sól • czarny pieprz
	Przepis: Dynie obieram ze skóry. Wyjmuję pestki i kroję w kawałki. Musi być minimum 2 kg netto po obraniu (jeśli rodzaj dyni to hokkaido, to razem ze skórką gotuję, ponieważ tej dyni nie obieram ze skóry. Wtedy wybieram 2 dynie po 1,2 kg każda. Wystarczy wyjąc tylko pestki) Cebule oraz ziemniaki obieram i kroję w dużą kostkę. Marchewki obieram i kroję w plastry. Do garnka wkładam dynie, ziemniaki, cebule, marchewkę, dolewam około 2-3 litrów wody, solę i gotuję pod przykryciem przez 30 minut. Jeśli lubicie rzadszą zupę dodajcie więcej wody, jeśli gęściejszą wystarczą 2 litry. Pod koniec gotowania dodaję (opcjonalnie) obrany i rozdrobniony imbir. Zupę blenduję na jednolitą masę. Przed podaniem doprawiam do smaku solą oraz pieprzem.

	Istnieją góry wyrastające z dna oceanów. Najwyższa taka góra ma 10 000 m nad dnem oceanu. Jej nazwa to MAUNA KEA.
	Każdego roku dochodzi do około 500 000 trzęsień ziemi, jednak większości człowiek nie wyczuwa.
	Kropla deszczu spada z prędkością od 8 do 32 km/h.
	GOLEC
	REKIN GOBLIN
	PSYCHROLUTES MARCIDUS
	11 listopada
	11 listopada 2016 r. przypada 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
	Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku.
	Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski.
	Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość.
	11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Właśnie dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918, po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim, zakończyła się I wojna światowa.                   Święto Niepodległości zostało ustanowione w ostatnich latach (1918-1945). Obchody przywrócono w 1989 r. Do 1937 roku świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku,czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
	Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.


	Odgadnijcie, jakie to tytuły książek, o które  czasem pytają czytelnicy w naszej bibliotece:
	Startujemy z nową inicjatywą!
	Szukamy nazwy dla szkolnego pokemona! Akcja będzie podzielona na kilka etapów:
	- Zgłoszenia nazwy dla pokemona, - Wybór 10 najlepszych, najciekawszych nazw,   - Ankieta na korytarzu, - Ogłoszenie wyników.
	Już teraz rozpoczynamy pierwszą część! Szczegóły na żółtym polu!
	Uwaga, ważne!
	Stopka redakcyjna:

