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Witamy po nieco dłuższej przerwie! Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer
gazetki ,,Echo Trójki". Mamy nadzieję, że się Wam spodoba. Miłej lektury!

Zostań dziennikarzem i dołącz do nas!
Rok szkolny zmierza ku końcowi, więc chcielibyśmy zaprosić Was do
jej współredagowania. Jeśli chciałbyś nauczyć się redakcyjnej pracy,
publikować własne teksty na tematy, które Cię interesują, dołącz do
nas. Przysyłaj nam teksty, zdjęcia oraz propozycje tematów na nasz
adres mailowy: gazetka3@vip.onet.pl O redakcji dowiesz się również
poprzez naszą stronę: echotrojki.wix.com/echotrojki, Facebook'a:
fb.com/echotrojki.sp3 oraz Instagram'a: instagram.com/echotrojki.sp3

A co w tym numerze Echa
Trójki?

-Sekretne życie
zwierząt, str. 2
-Coś na ząb, str. 3
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Żółwie zręczniejsze, niż sądzono

Żółwie morskie używają swoich płetw nie tylko do pływania, lecz także do ośmiu
innych zadań. Ustalili to amerykańscy naukowcy, którzy prowadzili badania w
oceanarium Monterey Bay Aquarium w stanie Kalifornia. Zanalizowali zdjęcia trzech
gatunków żółwi – zielonego, szylkretowego i karetta. Okazało się, że płetwami potrafią
one wykonywać takie czynności jak przytrzymywanie, kopanie w ziemi, uderzanie
czegoś, ciskanie, podważanie, przesuwanie, zaganianie, i bicie w ziemię. Są w stanie
np. przytrzymywać koral, żeby zjeść gąbkę. Jest to o tyle dziwne, że żółwie są gadami
i nie mają na tyle rozwiniętej kory czołowej mózgu co ssaki. Dlatego dotąd uważano,
że skomplikowane działania kończynami są poza zakresem ich możliwości.
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Placuszki na mleku a’la amerykańskie pancakes
Składniki:

-2 szklanki mąki
-2 jajka
-1,5 szklanki mleka
-75g rozpuszczonego masła
-3 łyżeczki proszku do pieczenia
-1/3 szklanki cukru pudru
-szczypta soli

Sposób przygotowania:
Przesiej mąkę. Roztrzep jajka. Wymieszaj je z mlekiem. Dodaj pozostałe składniki. Na
końcu dodaj masło. To wszystko odstaw na 15 minut. Placuszki smaż na suchej
patelni, bez tłuszczu, na średnim ogniu. Ciasta nalej więcej, niż na zwykłę naleśniki.
Daj ciastu wyrosnąć na patelni. Delikatnie przewróć je na drugą stronę. Smaż, aż się
zarumienią. Smacznego!
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Niestety, ale w tym numerze nie
przygotowaliśmy dla Was
zagadki. Ale dalej możecie
rozwiązywać zagadki z
poprzednich numerów i
wygrywać atrakcyjne nagrody!
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I Ty możesz zostać
redaktorem!
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:
Masz propozycje artykułów? A może jakiś
konkurs? Pisz do nas listy na maila:
gazetka3@vip.onet.pl
Najciekawsze
umieścimy właśnie tutaj!
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