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A co w tym
numerze ,,Echa

Trójki"???

7 numer - to właśnie on! Wakacje już
za pasem, więc zapraszamy do letniej

lektury!
Drogi czytelniku!

Mamy dla Ciebie dobre wiadomości! Wakacje już za pasem. Czytasz również ostatni
numer ,,Echa Trójki" w tym roku szkolnym! Specjalnie dla Ciebie mamy opis
ciekawych zwierząt, przepis na letnie lody, wakacyjny humor i wiele innych informacji.
Są one lekkie i przyjemne, jak same wakacje. Zajrzyj na ostatnią stronę numeru, aby
poznać szczegóły wspaniałego konkursu! Widzimy się ostatni raz w tym roku
szkolnym, więc chcemy życzyć Ci bezpiecznych, zdrowych, fajnych i udanych
wakacji! Niech będą one pełne przygód, radości i beztroski. Zwiedzajcie,
odkrywajcie nowe miejsca oraz nawiązujcie przyjaźnie. Do zobaczenia już za
dwa miesiące!

Miłej lektury życzy cała redakcja ,,Echo Trójki"!

- Nasze podróże,
str.2
- Sekrety świata
zwierząt, str.3
- Zuzia w księgarni,
str.4
- Co? Gdzie?
Kiedy?, str.5
- Coś na ząb, str.7
- Informacje, str.8
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W stolicy królów Polski

Za klasą 4 c i 4 d bardzo udana wycieczka do Krakowa. Najpierw
Wawel ze swoimi zabytkami, spacer po Rynku do Kościoła
Mariackiego, zakupy pamiątek w Sukiennicach, wspólny obiad i
wreszcie przepiękne ZOO z flamingami, pingwinami, dumnym
pawiem, zebrami i mnóstwem innych zwierząt. Zarówno dla dzieci,
jak i nauczycieli było to miłe przeżycie. Wróciliśmy pełni wrażeń i z
ogromną chęcią do powrotu w te niezwykłe miejsca.
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PSY, KTÓRE JEŻDŻĄ SKUTEREM

Ace i Armani to sympatyczne golden retrievery, które razem ze swym panem wzbudzają sensację w mieście
Surabaja w Indonezji. Niczym prawdziwi motocykliści przemierzają ulice miasta na skuterze. Kierujący pojazdem
Handoko Njotokusumo zakłada zwierzakom kolorowe gogle i kaski, aby były bezpieczne jeździ z nimi po
zatłoczonych arteriach metropolii. Armani i Ace wprost to uwielbiają. Oryginalna trójka przyjaciół robi sobie
miejskie wycieczki od trzech lat, świetnie się przy tym bawiąc.

Czy wiecie, że 21 czerwca
obchodzimy Światowy
Dzień Żyrafy?

Czy to przypadek że
Światowy Dzień Żyrafy
obchodzony jest w
najdłuższy dzień roku? Nie
trzeba być Einsteinem, by
skojarzyć to z szyją tego
sympatycznego zwierzaka.

Już 19 czerwca
obchodzimy Dzień Kota
Garfielda!

Chyba zna go każdy z
nas. Garfield uchodzi za
celebrytę nie tylko wśród kotów.
Najciekawsze, że specjalnie na to
nie zapracował – w końcu jego
ulubione zajęcia to leżenie i
jedzenie lazanii.
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Morza szum, ptaków śpiew… Skrzeczenie mew, wiatr niosący zapach soli i morskiej wody. Rozgrzany
piach, tłum naoliwionych, rozbawionych ludzi, krzyki, piski i cały letni morski kram. Gdzieś ktoś krzyczy o
najlepszych gofrach, powiew niesie zapach świeżutkiej ryby z frytkami, a na przekąskę plażową obwoźni
sprzedawcy proponują kukurydzę i zimne piwko dla ochłody. Nadmorskie wakacje to opalanie do
upadłego, to surfing, rozpędzone banany i skutery ratowników. Na wakacyjną niepogodę polecamy dwie
książki: 

1.  Pirania na kolację, Magda Bogusz
Świetna książka na wakacje! . Idealna na wakacyjne dni (te słoneczne i te pochmurne też). To historia
autorów bloga z2strony.pl, którzy przemierzyli świat dookoła, czasem jadąc starą hondą, a czasem na
motorze.

2.Małe życie, Hanya Yanagihara
Podobno najgłośniejsza amerykańska powieść 2015 roku. Poruszająca historia czwórki przyjaciół.
Książka porusza i jest z serii tych, przy której można jednocześnie płakać i śmiać się. Jest o empatii,
miłości i trudnym dzieciństwie. 

"Z książkami jest tak, jak z
ludźmi: bardzo niewielu ma dla
nas ogromne znaczenie. Reszta
po prostu ginie w tłumie"

Wolter

PORCJA DOWCIPÓW

Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby
założyć na plażę coś takiego, co
sprawiłoby, że wszyscy by
osłupieli.
- Łyżwy załóż.

Rozmawiają dwie pchły:
- Gdzie byłaś na wakacjach?
- Na krecie

Blondynka dzwoni na informację
PKP:
- Chciałam się dowiedzieć jak długo
jedzie pociąg z Warszawy do
Gdańska?
- Chwileczkę…
- Dziękuję!
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Egzamin rowerowy zaliczony!

Wszyscy uczniowie klas IV, którzy podeszli do
egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na kartę
rowerową wybrnęli zwycięsko z tej walki i otrzymali
karty rowerowe. Dla wielu z nich był to pierwszy
egzamin, dlatego towarzyszyły im wielkie emocje. Na
szczęście obyło się bez żadnych problemów, kontuzji i
wypadków. Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy,
nie tylko w wakacje!

Szef ORU wybrany!

W przedostatnią środę roku szkolnego odbyły się
wybory na przewodniczącego Ogólnoszkolnej Rady
Uczniowskiej. Kandydowały trzy osoby: Weronika
Kawa, Julia Godek oraz Kacper Janczy. Wszyscy
zaprezentowali swe pomysły przed kolegami i
koleżankami z klas IV-VI. Najbardziej przekonujący
okazał się Kacper. Zaproponował on m.in. powrót
,,Szczęśliwego numerka", szkolne Talent Show,
międzyszkolne zawody sportowe ,,Sportem żyjemy,
sportem zwyciężamy" oraz wiele innych inicjatyw.
Uczniowie wybrali również opiekunów spośród
nauczycieli. Zostali nimi: Joanna Lipińska, Monika
Stojowska, Małgorzata Karbarz oraz Marcin Sobowiec.
Gratulujemy!

Twoja klasa spotkała jakąś gwiazdę, a
może byliście w ciekawym miejscu? Jeśli
tak, to podziel się tym z nami! Wyślij nam
zdjęcie i krótki opis, a my opublikujemy to

w najnowszym numerze Echa Trójki! 
Czekamy na Wasze zdjęcia!

Nasz mail: gazetka3@vip.onet.pl
Mail redaktora naczelnego:
kacper@echotrojki.int.pl
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Koniec roku się zbliża.

Jedni się uczą...

...a inni się bawią!

Kolejne Co? Gdzie?
Kiedy? już po
wakacjach! Do

zobaczenia wkrótce!



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 9 06/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Trójki

Przepis #5

SORBET TRUSKAWKOWY

Lato już za pasem, więc proponuję Wam na te gorące dni zimne i pyszne lody.

Składniki:
-250g truskawek
-330g jogurtu greckiego
-100 ml mleka skondensowanego.
Z ilością składników możemy eksperymentować.

Sposób przygotowania:
Truskawki blendujemy na mus. Do miski lub starego pudełka po lodach wlewamy jogurt, mleko i mus
truskawkowy. Wstawiamy do zamrażarki na kilka godzin. Jeśli chcemy mieć kremowe lody bez sopelków lodu
należy co ok. 20 minut lody przemieszać (dostaje się do nich powietrze, więc stają się kremowe. Lody
przekładamy do pucharków lub wafelków. Smacznego!

Kacper J.

Przepis #5
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Informacje

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny: Kacper Janczy
(kacper@echotrojki.int.pl)
Opiekunowie : p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska 
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Amelia Ciba, Alicja Szymańska, Zuzanna
Garbacz, Julia Godek

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!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową -echotrojki.wix.com/echotrojki. To właśnie tampojawiają się najnowsze numery, newsy i wieleinnych rzeczy! Serdecznie zapraszamy!

Wysyłajcie nam na maila
konkurs@echotrojki.int.pl Wasze zdjęcia

z wakacji. Najlepsze fotki zostaną
nagrodzone oraz opublikowane we

wrześniowym numerze. Czekamy na
zdjęcia!

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

3 WAŻNE ZASADY NA WAKACJACH NAD
WODĄ.

1.Kąp się tylko w miejscach strzeżonych
2.Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń
ratowników
3.Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób

I TERAZ BĘDĄ BEZPIECZNE WAKACJE,
WYSTARCZY SIĘ STOSOWAĆ DO TYCH ZASAD!
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