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Witajcie! To już nasz ostatni numer w tym roku! Mamy nadzieję, że się Wam
spodoba! Do zobaczenia po wakacjach!

Tutaj normalnie byśmy zachęcili Cię do tego, abyś był redaktorem. Ale tak nie zrobimy. Zapraszamy Cię
na nasze social-media, które będą aktualizowane przez całe wakacje! Linki znajdziesz poniżej!

FACEBOOK: fb.com/EchoTrojki.SP3
MESSENGER: m.me/EchoTrojki.SP3
INSTAGRAM: instagram.com/EchoTrojki_SP3
TWITTER: twitter.com/EchoTrojki_SP3
WWW: echotrojki.wixsite.com/echotrojki

A co w tym numerze ,,Echa
Trójki"?
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Kacper Janczy, przewodniczący Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej
poprosił nas o to, abyśmy opublikowali to, co się działo w tym roku
szkolnym w ORU. Zapraszamy do przeczytania!
Czerwiec 2017: wybory do ORU na rok szkolny 2017/2018, przekazanie władzy
nowemu przewodniczącemu ORU, Kacprowi Janczy
Wrzesień 2017: Pierwsze spotkania ORU, ubieranie się w kropki z okazji
Międzynarodowego Dnia Kropki
Październik 2017: zbiórka słodyczy dla potrzebujących dzieci
Listopad 2017: wspólne zdjęcia z misiami z okazji Dnia Pluszowego Misia, dyskoteka
szkolna
Grudzień 2017: Konkurs kolęd i pastorałek
Styczeń 2018: dyskoteka szkolna
Luty 2018: szkolna poczta Walentynkowa
Marzec 2018: akcja ,,Babeczka”, Wiosenny Dzień Liczby Pi
Kwiecień 2018:
Maj 2018:
Czerwiec 2018: wybory do ORU na rok szkolny 2017/2018, przekazanie władzy
nowemu przewodniczącemu ORU, Aleksandrowi Polnickiemu

www.nowiny24.pl
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Bolesław Papiernik urodził się 7.10.1893 w Zajączkowie powiat
Opoczno. Ukończył 4 klasy gimnazjalne. W 1906 rodzina Bolesława Papiernika przeniosła
się do Tomaszowa Mazowieckicgo. W domu było 7 dzieci. Bolesław najstarszy
3 października 1914 roku Bolek wstępuje do Legionów Polskich 1 Brygady. Przed wojną
należał do tajnej organizacji Strzelec" utworzonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego
Bierze udział we wszystkich walkach przeciw Rosji bedąc w Legionach. Bolesław Papiernik
po opuszczeniu Szczypiorny 1 listopada 1918 przydzielony zostaje do 34 pułku piechoty
w Dęblinie z polskich sił zbrojnych 2 pułku piechoty. Przeszedł cała Kampanię Bolszewicką
w 1920 roku w 34 pułku piechoty. Awansowany w 1918 plutonowy, 1919 sierżant, 1920
starszy sierżant, w 1921 mianowany podoficerem zawodowym. W 1930 zostaje przeniesiony
do Warszawy 21 pułk piechoty Cytadela. W 1939 Awansowany na stopień chorąży
1 września 1939r. Bolesław Papiernik wraz z całym dowództwem zostaje skierowany na
wschód na Wileńszczyznę. 17 września 1939 roku Rosja Sowiecka napada na znajdujące się
wojsko Polskie na wschodnich terenach przekraczając granice polsko-litewską i na Litwie
zostają jako internowani, aby nie dostać się do Sowieckiej niewoli. W 1940 roku Bolesław
Papiernik dostaje się do obozu w Kozielsku i czeka na wyrok (nie zostaje wykonany). Dostaje
się do Armii Andersa 1 toczy ostatnią w swym życiu bitwę o Monte Cassino. gdzie zostaje
ciężko ranny. W styczniu 1945 roku umiera w szpitalu w Aleksandrii w Egipcie i tam zostaje
pochowany
ARTYKUŁ WSTAWIONY NA PROŚBĘ KACPRA JANCZY ORAZ ZUZANNY ZIĘTKOWSKIEJ
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NAJWIĘKSZE PAJĄKI

Spachaczowate są największymi pająkami zamieszkującymi ziemię. Występują głównie w tropikach. Cechują
się spłaszczonym ciałem i długimi odnóżami, dzięki którym mogą osiągać duże prędkości. Są gęsto pokryte
włoskami czuciowymi lokalizującymi ofiarę. Poruszają się do przodu, do tyłu oraz bokiem zarówno na
powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Dla człowieka nie są niebezpieczne, jednak gdy czują się zagrożone
mogą zaatakować. Ugryzienie jest w stanie spowodować bolesne rany. Pająki te spotyka się w budynkach,
ogrodach, w rzeczach osobistych. Mimo to są mile widziane ze względu na wyłapywanie drobnych zwierząt.
Spachaczowate prowadzą przeważnie nocny tryb życia.
Zuzia Ch.
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Wakacje już za chwilę, więc żegnamy się z Wami i
wracamy po wakacjach. Ale nie przejmujcie się, nie
zapomnimy o Was. Zajrzyjcie na nasze socialmedia! Do zobaczenia za dwa miesiące!

Od 12 lat Polska nie grała na
Mistrostwach Świata FIFA w
Piłce Nożnej Mężczyzn. Z tej
okazji na naszej stronie
internetowej pojawiła się strona
MUDIAL 2018! Są na niej wyniki
wszystkich meczów, zapowiedzi
oraz tabele punktowe.
Zapraszamy!

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:
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!
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