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21 marca - pierwszy dzień wiosny. Echo Trójki zmienia kolory na
wiosenne, zielone!!! Zobaczycie to w całej oprawie graficznej.

Drogi czytelniku!

    Właśnie czytasz piąty numer gazetki szkolnej. Obchodzimy mały jubileusz...
Niedawno obchodziliśmy Dzień Kobiet, więc składamy wszystkim dziewczynom oraz
kobietom najserdeczniejsze życzenia. W tym numerze dowiesz się paru ciekawych
rzeczy, np. jak wygląda najpopularniejszy sport oraz ile zwierząt przeżyło w Titanicu.
Przekonasz się również, że nie jest trudno przygotować przekąski na spotkania z
przyjaciółmi. Nie zabraknie też wywiadu, specjalnie dla Pań ktoś znany... ale nieznany.

Miłej lektury życzy Redakcja Echo Trójki !

A co w tym numerze Echa

Trójki?

-Wywiad, str. 2
-Coś na ząb, str.4
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-Sekrety świata
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Znany... ale nieznany. Wywiad z trenerem piłki nożnej, p. Piotrem Ordonem przeprowadził
redaktor naczelny gazetki szkolnej, Kacper Janczy

Kacper Janczy: Jak to się stało, że został  Pan trenerem piłki nożnej?
Piotr Ordon:  Hmm... Od najmłodszych lat uwielbiałem piłkę nożna, oglądać w telewizji, zarówno jak i grać z
kolegami przed blokiem. W szkole podstawowej zacząłem uczęszczać na treningi w "UKS 10" . Z
Uczniowskiego Klubu Sportowego Trener Siarki Tarnobrzeg zachęcił mnie do trenowania w Klubie. I tak się
zaczęło… W ,,trampkarzach” trener Michał Szymczak zaraził mnie swoja pasją do piłki, to dzięki Niemu jestem
związany z klubem już 16 lat, z czego 12 lat jako zawodnik (,,młodzików”, ,,trampkarzy” i ,,juniorów”), a jako
trener grup młodzieżowych 4 lata.  
KJ: Mój ulubiony film to...
PO: Co mogę powiedzieć o filmach, jednym z ulubionych są serie o Harrym Potterze, o Władcy Pierścieni, o
Hobbicie. Bardzo lubię również oglądać horrory, dokumenty, filmy SCI-FI, ogólnie wszystkie filmy oprócz komedii
romantycznych.
KJ: Jakie są Pana pasje, oprócz piłki nożnej?
PO: Uwielbiam jeździć na rowerze. Wcześniej, gdy miałem troszkę więcej czasu lubiłem pograć w tenisa
ziemnego, a obecnie oprócz jazdy na rowerze lubię ćwiczyć na siłowni, aby dbać o swoją formę fizyczną.
KJ: Ostatnio przeczytałem książkę pt. ...
PO: ,,Murinho, Anatomia Zwycięzcy”
KJ: Czy ma Pan w domu zwierzęta?
PO: Obecnie nie posiadam żadnego zwierzaka w domu, ale gdy byłem młodszy posiadałem akwarium z rybkami
i mam nadzieję, że kiedyś ponownie będę posiadał duże, piękne akwarium.
KJ: Ma Pan dziecko. Proszę coś o nim opowiedzieć.
PO: Tak, mam synka Jasia, który właśnie skończył 6 miesięcy, rośnie jak na drożdżach i ma się dobrze.
KJ: Jakie ma Pan porady dla naszych uczniów?
PO: Co do porad, to tylko ciężka i wytrwałą praca można osiągnąć zamierzony sukces, nigdy nie można się
poddawać. Czasami to, co robimy można porównać do syzyfowej pracy, gdzie pchamy pod górkę ten wielki głaz
i u szczytu on spada, więc wszystko trzeba zaczynać od nowa. Ale w końcu przyjdzie ten dzień gdzie
uśmiechnie się do nas szczęście i osiągniemy zamierzony cel. Dlatego zawsze walczmy do końca!
KJ: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu!
PO: Ja również.
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Przepis #3

ZDROWE PRZEKĄSKI

Chipsy z jarmużu.

Składniki:
-100 gram jarmużu

-sól
-oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:
Piekarnik nagrzej do 190 stopni C. Jarmuż umyj, oderwij liście od twardej łodyżki (łodyżkę odrzucić). Liście
umieść w misce, dopraw solą, polej oliwą i dokładnie wymieszaj. Wyłóż na blaszkę z wyposażenia piekarnika
wyścieloną papierem do pieczenia, zachowując małe odstępy. Wstaw na górną półkę piekarnika i piecz przez 10
minut. Gotowe!

Prażone orzeszki.

Składniki:
-Garść orzechów (najlepiej nerkowca)

Sposób przygotowania:
Na blaszce połóż papier do pieczenia, a na nim orzechy. Włóż to do nagrzanego do 200 stopni piekarnika w trybie
termoobiegu. Praż orzechy przez ok. 15 minut do momentu, gdy staną się lekko brązowe. Gotowe!

Kacper J.

Przepis #3
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Kiedy jest pierwszy dzień wiosny 2017?

To jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Szczególnie zimą, kiedy szaruga za oknem daje się we znaki
resztki śniegu przypominają o swoim istnieniu. Na szczęście budząca się do życia przyroda przypomina o
nadejściu nowej pory roku.
Oficjalnie za pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uważany jest  21 marca. Ta astronomiczna zaczyna się w
momencie gdy Słońce przekracza równik. Jest to moment zwany przez astronomów równonocą wiosenną i
przeważnie ma  miejsce około 20 marca.
Pierwszy dzień wiosny
O ile pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest umownie na 21 marca, o tyle wiosna astronomiczna
rozpoczyna się w chwili gdy słońce przekracza równik. Dzieje się to zazwyczaj 20 lub 21 marca (stąd też data
pierwszego dnia wiosny kalendarzowej).Co roku początek kalendarzowej wiosny zaczyn się o innej porze. Na
przykład w 2008 roku wiosna astronomiczna zaczęła się 20 marca punktualnie o 6:48 ,w 2007 roku wiosna
przyszła 21 marca 7 minut po północy.
Astronomiczna wiosna kończy się letnim przesileniem, czyli najdłuższym dniem roku wypadającym z 20 na 21
czerwca. Jest to ostatni dzień wiosny kalendarzowej,ponieważ 22 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato.
W tym roku wiosna astronomiczna zaczynie się 20 marca o godzinie 17:32 UTC (Universal Time Clock) czyli
18:32 czasu polskiego. dla porównania można dodać, iż w 2009 roku rozpoczęła się 20 marca o godzinie 12:44
czasu polskiego a w 2008 o 6:48 rano czasu polskiego.
Tradycje, obrzędy, zwyczaje
Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy i przebudzaniem się przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów

pogańskich pochodzi święto wiosny o nazwie "Jare". To bogate w obrzędy powitanie wiosny. Niektóre z nich, np. topienie „Marzanny” jest znane i praktykowane do dzisiaj.

Słowiańska historia

Nasi słowiańscy przodkowie szczególnie dużo uwagi poświęcali Matce Ziemi. Towarzyszące mu magiczne obrzędy miały wnieść do domów energię i radość życia, oraz

zapewnić dobry urodzaj i powodzenie na cały rozpoczynający się  rok. Najbardziej powszechnym i znanym zwyczajem było topienie lub palenie słomianej kukły, zwanej

Marzanną. Gałgan symbolizował przepędzenie zimy. Zazwyczaj czyniono to tuż po wszczęciu hałasu. Tupano, kołatano na kołatkach, trzaskano z batów,  grzechotano łącząc

powstały hałas z donośnym śpiewem.

Wiosenne porządki
Po rytualnym symbolicznym przepędzeniu zimy, przychodziła kolej na powitanie i przyjęcie wiosny. Mężczyźni
rozpalali na wzgórzach ogniska mające dodatkowo przyspieszyć oczekiwane przyjście słonecznych dni. Młodzi
wyruszali do lasu w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek pokrytych pąkami bazi, którymi następnie
dekorowali domowe wiechy. Wiosenne porządki mają swój początek właśnie w czasach średniowiecznych, kiedy
to nasi pradziadkowie razem z nadejściem wiosny wietrzyli obejście i wymiatali kurze z izby.
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TELEWIZJA DLA PSÓW

 4  czerwca 2016 roku kanał Animal Planet HD uruchomił program telewizyjny Dog TV, przeznaczony specjalnie
dla psów. Głównie tych, które w samotności czekają na powrót swoich opiekunów z pracy. Serię tematycznych
odcinków przygotowano we współpracy z doświadczonymi specjalistami z dziedziny weterynarii i zwierzęcych
zachowań. Przekaz przystosowany jest do psich zmysłów – wzroku i słuchu. Pupile oglądają inne psiaki w
trakcie zabawy, odpoczynku i nawiązywania nowych znajomości. Obrazy okraszone są łagodną muzyką i
odgłosami przyrody. Całość jest relaksująca dla stworzeń, które zostawione bez opieki są smutne, smętne, a
czasami nawet agresywne. Gdy oglądają telewizję, czują się mniej samotne, mają wrażenie, że ktoś jest z nimi i
nie zwracają uwagi na niepokojące dźwięki dochodzące spoza domu. Najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, gdy
ekran telewizora znajduje się na wysokości oczu psa. Łatwiej mu wtedy odbierać wyświetlone obrazy jako
atrakcyjną rzeczywistość, która przyciąga jego uwagę. Ponadto na Dog TV są też porady i wskazówki dla
właścicieli czworonogów.

Czy wiesz, że...

Warstwa śluzu na nosie psa poprawia jego węch.
Zanim zapach dotrze do receptorów, pokonuje
warstwę śluzu. Zwierzak oblizuje się często, smakując
zapach i dlatego ma mokry nos. Do tej pory uważano,
że wilgotny nos jest oznaką zdrowia zwierzaka

Czy wiesz, że...
Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno

oko koloru zielonego, a drugie koloru niebieskiego?

Spośród 12 psów na pokładzie Titanica, trzy przeżyły
katastrofę?

Czy wiesz, że...
Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich

palców – ich odciski mogą służyć do identyfikacji
osobników.

Niedźwiedź himalajski wywęszy miód z odległości 5
km.

Czy wiesz, że...

Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony
głowy – ostatecznie zabija go głód.

Sztywne kolce jeży to przekształcone włosy
zbudowane z keratyny. Są mocno osadzone na ciele.
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Najpopularniejsza  dyscyplina sportowa z około 4 miliardami fanów na całym świecie. Uprawiany na całej planecie ziemskiej, tak to piłka nożna. 

UEFA Euro
Turniej rozgrywany na europejskich boiskach. Udział w nich biorą tylko europejskie drużyny, tak jak sama nazwa mówi. Najwięcej
zwycięstw w tych turniejach odniosły Niemcy oraz Hiszpania (3 zwycięstwa), a obecnym mistrzem jest Portugalia. 

Copa America
Turniej rozgrywany w Ameryce Południowej oraz po raz pierwszy w 2016 roku wzięły w nim udział Stany Zjednoczone Ameryki.
Najwięcej zwycięstw w tych mistrzostwach odniósł Urugwaj (15 zwycięstw).

Mistrzostwa świata
W tym turnieju mogą brać udział reprezentacje z każdego zakątku świata (oczywiście jeśli się zakwalifikują). Jest to
najbardziej wartościowa nagroda dla drużyn narodowych. Obecnym mistrzem są Niemcy, a najwięcej zwycięstw odniosła Brazylia ( 5 ).

Liga Mistrzów 
Drużyny które zakwalifikują się na ten turniej już można nazwać jednymi z najlepszych. Grają tam niesamowite drużyny jak FC
Barcelona, Real Madryt czy Bayern Monachium. Najwiecej zwycięstw odnieśli Królewscy czyli wielki Real Madryt bo aż 11. Najlepszym strzelcem jest
Cristiano Ronaldo 96 goli w 139 meczach tuż za nim jest Leo Messi 94 gole w 113 meczach.

Złota piłka i złoty but
Złota piłka przyznawana zawodnikowi z najlepszymi występami w danym sezonie. Najwięcej tych nagród ma Leo Messi ( 5 ).
Złoty but przyznawany dla zawodnika z największą liczbą strzelonych bramek. Najwięcej ma ich Cristiano Ronaldo ( 5 ).
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Informacje

Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Kacper Janczy
Opiekunowie : p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska 
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Amelia Ciba, Alicja Szymańska, Zuzanna
Garbacz, Julia Godek

Piszcie listy, propozycje
konkursów itp. na naszego maila:
gazetka3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy właśnie
tutaj!

I Ty możesz zostać reporterem ! 

Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się tym
podzielić ?
Chcesz przeprowadzić wywiad? 
Chciałbyś polecić książkę lub film? 
Uważasz, że masz coś ważnego do przekazania
światu? 
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś

twierdząco, dołącz do nas !

W poprzednich numerach
były działy pt. ,,Nasze
zwierzaki". Jeśli chcecie,
aby w kolejnym numerze
znalazły się Wasze
zwierzaki piszcie ich opis
oraz dołączcie zdjęcie i
wyślijcie je na maila:
kacper@echotrojki.int.pl

Biblioteka Szkolna organizuje konkurs na najciekawszą prezentację
wykonaną w programie PowerPoint na temat życia i twórczości Jana
Słomki, autora ,,Pamiętników włościanina". Czekamy na prace do
piątku, 24 marca 2017r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!
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