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Witamy w listopadzie! W tym numerze dowiecie się trochę o Narodowym
Święcie Niepodległości oraz zobaczycie nowy konkurs! Miłej lektury życzy cała
redakcja ,,Echa Trójki"!

Zostań naszym redaktorem!

A co w tym numerze ,,Echa
Trójki"?

Masz ważną informację? Chcesz się czymś podzielić ze światem? A
może masz smykałkę do pisania? Bądź jednym z nas i dołącz do
naszej redakcji! Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 13:20 w
bibliotece. Możesz również do nas napisać maila gazetka3@vip.onet.pl lub odwiedzić naszą stronę echotrojki.wix.com/echotrojki.
Czekamy na Ciebie!

-Zuzia w bibliotece,
str.2
-Sekretne życie
zwierząt, str.3
-Zagadka, str.4
-Narodowe Święto
Niepodległości,
str.5
-Informacje, str.6
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Ostatnio przeczytałam książkę „Biały Kieł” autorstwa Jacka Londona. Opowiada ona o
losach udomowionego wilka, tytułowego Białego Kła. Mamy w niej szereg akcji: od narodzin
wilczka, przez długą niewolę w obozie Indian i wykorzystywanie do psich walk, po
odnalezienie sympatii w człowieku.
Najmilej wspominam część, w której młody wilczek dopiero odkrywał otaczający go świat.
Autor zagłębił się w psychikę zwierzęcia, które pozostawione samo sobie coraz bardziej
zamykało się. Książka J.Londona jest niezwykle ciekawa, ukazuje nam trudy życia ludzi i
zwierząt, niemalże przenosi nas do tamtych czasów. Od powieści nie sposób się oderwać.
Jeśli szuka ktoś powieści na długie, zimowe wieczory to warto sięgnąć po „Białego Kła”.
Zuzanna G.

www.nowiny24.pl
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DZIWNE FAKTY O ZWIERZĘTACH

Turkucie
Turkucie podjadki są najgłośniejszymi zwierzętami świata. Ich głos można usłyszeć z odległości 0,5 kilometra.
Słoń
Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe świata. Osiąga do 7,5 metra długości i 5 ton wagi.
Kałamarnica
Kałamarnica olbrzymia ma największe oczy. Ich średnica dochodzi do 40 cm .
Nietoperze
Nietoperze zapadają w zimowy sen. Gromadzą się wtedy w jaskiniach, starych opuszczonych budynkach.
Przyczepiają się tylnymi nogami do stropu lub belki, z głową w dół. Otulone są swymi swymi skrzydłami jak
peleryną.
Zające
Zajęcza samica rodzi młode 3-4 razy w ciągu roku.
Koty
...Koty cechują się silnym, muskularnym i sprężystym ciałem. Mają masywną głowę z krótkim pyskiem i silne
nogi. Ubarwienie ich zależne jest od środowiska. Brązowe, rdzawobrązowe lub płowe futro ...
Papugi
Na ogół są kolorowo ubarwione, mają zakrzywione dzioby oraz stopy, wyposażone w dwa palce, skierowane do
przodu i dwa do tyłu, dzięki czemu mogą niezwykle sprawnie poruszać się po gałęziach drzew ...
Dziki
Jesienią dziki łączą się w stada na całą zimę. Wędrując po lasach długim ryjkiem przeorują ziemię w
poszukiwaniu pożywienia.
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KUPON KONKURSOWY LISTOPAD 2017

Hasło: .....................................................................................................................................................................
Imię: ........................................................................ Nazwisko: .......................................................
Klasa:....................... Wychowawca: .............................................................................
Wypełniony, wydrukowany kupon przekaż jednemu z opiekunów gazetki: p.Katarzyna Chmiel oraz p.Monika
Stojowska. Pod koniec roku spośród poprawnych zgłoszeń rozlosujemy nagrody!

www.nowiny24.pl
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Gawęda o miłości ziemi
ojczystej
Wisława Szymborska
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce puste jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie wić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.

By na tej twarzy spokój był
i dobroć, i rozumny uśmiech,
naród mój nie żałuje sił,
walczy i tworzy, i nie uśnie.
Pierścienie świetlnych lat nad nami,
ziemia ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym
ani jak puste gniazdo po nim.

Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
Ta dawność jej w głębokich warstwach...
Czasem pośrodku drogi stanę:
może nieznanych pieśni garstka
w skrzyni żelazem nabijanej,
a może dzban, a może łuk
jeszcze się w łonie ziemi grzeje,
może pradawny domu próg
ten, którym wkroczyliśmy w dzieje?
Stąd idę myślą w przyszłe wieki,
wyobrażenia nowe składam.
Kamień leżący na dnie rzeki
oglądam i kształt jego badam.
Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły
wyrzeźbi głowę rówieśnika.
Ten kamień leży w nurcie Wisły,
a w nim potomna twarz ukryta.

11 listopada 1918
Pamiętajmy...
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INFORMACJE

I Ty możesz zostać reporterem!

Na czwartej stronie widziałeś zagadkę. Od tego
numeru rozpoczynamy konkurs, w którym do
wygrania atrakcyjne nagrody. Co należy zrobić?
Musicie rozwiązać krzyżówkę i odnaleźć hasło. Już?
To teraz wypełnij kupon konkursowy i przekaż go
jednemu z opiekunów naszej gazetki! Pod koniec roku
szkolnego rozlosujemy nagrody. No to powodzenia!
PS: Nie wiesz, jakich mamy opiekunów? Zobacz tutaj>->->

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!

STOPKA REDAKCYJNA:
Opiekunowie: p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska
Redaktor Naczelny: Kacper Janczy

Masz propozycje artykułów? A może jakiś
konkurs? Pisz do nas listy na maila:
gazetka3@vip.onet.pl Najciekawsze
umieścimy właśnie tutaj!

Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Zuzanna Chmiel, Kacper Janczy,
Zuzanna Garbacz, Amelia Ciba

