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Drodzy czytelnicy!

Święto Komisji Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela zbliża
się wielkimi krokami! Z tej okazji pragniemy nauczycielom złożyć najserdeczniejsze
życzenia! Abyście byli wytrwali w tym, co robicie dla nas, uczniów; aby Wasza
praca była ważna dla każdego; a w dobie reform oświaty - wytrwałości dla Was!
Już wkrótce Echo Trójki będzie świętować swoje drugie urodziny! Z tej okazji
mamy dla Was wiele atrakcji! Wrzucajcie posty w social mediach z hashtagiem
#2lataET! Więcej informacji na ten temat znajdziecie na ostatniej stronie.
Witamy Was w nowym roku szkolnym pełni świeżej energii, nowych pomysłów i
treści! Jak widzicie, od tego numeru zmieniamy wygląd, począwszy od loga, po
gazetkę przez stronę internetową. W tym numerze czekają na Was nowe serie,
które zamierzamy kontynuować. Bądźcie z nami w tym roku szkolnym!

Miłej lektury!

W tym numerze:

Co by było gdyby?,
str. 2

Zuzia w bibliotece,
str. 3

Tajemnice zwierząt,
str. 4

Zdrowym być…,
str. 5

Informacje,
str. 6

Facebook: fb.com/EchoTrojki.SP3
Instagram: instagram.com/echotrojki_sp3
Twitter: twitter.com/EchoTrójki_SP3
WWW: echotrojki.wixsite.com/echotrojki
Mail: gazetka3@vip.onet.pl
Udostępniaj posty z hashtagiem #2lataET
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,,Co by było gdyby?" to nowa nazwa wywiadów. Mamy nadzieję, że będą one jeszcze lepsze, niż dotychczas, a tymczasem zapraszamy
do kolejnego wywiadu z serii ,,Znany, ale nieznany". Tym razem naszym obiektem zainteresowań stała się p. Urszula Kuczyńska -
nauczycielka Języka angielskiego w naszej szkole.

Kacper Janczy: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?

Urszula Kuczyńska: Tak, lubię pracę z młodzieżą. Oni są super. Ucze sie od nich naprawdę wiele. Dzięki nim
jestem młoda duchem, staram się podążać za nimi. Wciąż mnie zaskakują. 
KJ: Czy lubi Pani uczyć w szkole i dlaczego?
UK: Lubię uczyć w szkole. Praca w szkole sprawia mi dużą przyjemność. Już w szkole podstawowej lubiłam
uczyć się języków obcych, brałam udział w konkursach językowych, a w liceum zdecydowałam, po namowach
mojej profesorki, że idę na studia pedagogiczne.
KJ: Czy podoba się Pani nowy system oceniania?
UK: Czy podoba mi się nowy system oceniania? Dla mnie to nie ma znaczenia, jest i trzeba go zaakceptować. 
KJ: Ile lat pracuje Pani w szkole?
UK: W przyszłym roku minie 30lat mojej pracy w szkole. I super.
KJ: Co zmieniłaby Pani w szkole?
UK: Co zmieniłabym w szkole? Zarobki.
KJ: Czy ma Pani jakieś pasje poza nauką angielskiego?
UK: Poza pracą lubię spędzać czas na świeżym powietrzu. Relaksuję się w ogródku, w zimie jeżdżę na nartach,
a latem uwielbiam egzotyczne plaże.
KJ: Jakie kraje Pani odwiedziła?
UK: Byłam w wielu miejscach jak większość z nas, również w Wielkiej Brytanii. Polecam.
KJ: Czy ma Pani dzieci?
UK: Tak, mam 2 dorosłych synów.
KJ: Jak spędzacie czas w rodzinie?
UK: Oni już nie spędzają z nami dużo czasu, ale zawsze latem wyjeżdżamy na wspólne wakacje do ciepłych
krajów a w ziemie na narty.
KJ: Kiedy jest Pani smutna myśli Pani o...?
UK: Kiedy jestem smutna idę na zakupy. I już poprawia się humor.
KJ: Co sprawia Pani radość i wywołuje uśmiech na twarzy?
UK: Zadowoleni ludzie obok mnie dają mi poczucie, że ja też jestem szczęśliwa.
KJ: Dziękuję serdecznie!
UK: Ja również.

Pytania do wywiadu układali uczniowie klasy VId

KJ
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Serdecznie witam was w nowym roku szkolnym. A co się z tym wiąże? Oczywiście nowe książki, które mam
wam do zrecenzowania.  W czasie wakacji przeczytałam ich dość dużo, więc jest co polecać. 
Jedni cieszą się z powrotu do szkoły bardziej, inni mniej. Więc, specjalnie na początek przygotowałam coś, aby
umilić wam ten czas. Igrzyska Śmierci. To jest coś. Pierwszy tom bestsellerowej trylogii Suzanne Collins. Już na
początku obiecuję, że sięgniecie po następne. 
Jest to opowieść o świecie Panem,  którym rządzą okrutne władze Kapitolu. Co roku z każdego z dwunastu
dystryktów wybierana jest dwójka nastolatków- chłopak oraz dziewczyna, od dwunastego, do osiemnastego roku
życia.

Biorą oni udział w okrutnych igrzyskach, by stoczyć
walkę na śmierć i życie. Bohaterką, a jednocześnie
narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss
Everdeen, która wraz z młodszą siostrą oraz matką
mieszka w najbiedniejszym, dwunastym dystrykcie.
Po śmierci ojca została głową rodziny- musi
wykonywać ciężką pracę, by zapewnić byt rodzinie.
Już to zasługuje na miano prawdziwej walki o
przetrwanie, a jednak...Podczas wyborów, pada imię i
nazwisko jej siostry. Niczego innego nie można by się
spodziewać- na zastępcę za nią zgłasza się Katniss.
Kolejnym ''trybutem'' zostaje Peeta Mellark.
Zapamiętajcie go... Peeta wraz z Katniss wyruszają
pociągiem do Kapitolu i tam zaczyna się prawdziwa
przygoda.
Niestety już muszę skończyć, bo najchętniej
opowiedziałabym wam całą książkę, a tego jednak nie
chcę robić. Powstał także film, aczkolwiek bardziej
polecam wersję papierową, gdyż w niej poznajemy
wszystkie przemyślenia bohaterki. Przed końcem
powiem wam coś jeszcze. Gdy wciągnęłam się w
czytanie tej książki, nie mogłam się od niej oderwać.
Zabierałam ją wszędzie, nie spałam po nocach, bo tak
bardzo byłam ciekawa co będzie dalej. Więc sięgając
po tę książkę, bądźcie gotowi na nieprzespane noce i
bolące karki :) Na pewno polecą też łzy, ale powiem
tyle- warto! 

ZG

Zuzia w bibliotece, to niezmienna seria, w której prezentujemy książki warte przeczytania. Jest ona tworzona przez osobę, która uwielbia
czytać. Zatem sprawdźmy, co przygotowała specjalnie na ten numer!

Źródło: empik.com
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,,Tajemnice zwierząt", to skrócona nazwa poprzedniej serii, która się nie zmienia. Ten sam autor, te same świetne teksty, te same fakty. A
w tym numerze coś wyjątkowego. Co to jest? Zobaczcie poniżej!

Źródła:
mrowkojad.wordpress.com,
kobieta.onet.pl, zoo-mar.pl,
wikipedia.org, zoo.zamosc.pl

NAJSŁODSZE ZWIERZĘTA
Zwierzęta zaskakują, bawią, rozczulają i budzą zachwyt. Oto
mój subiektywny ranking. Poznajcie najsłodsze zwierzęta
świata. Które z nich jest najbardziej urocze? Które z chęcią
byście przygarnęli?

1. Lori

2. Pandka ruda

3. Piesek preriowy

4. Pręgowiec amerykański

5. Kapucynka

ZC
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,,Zdrowym być...", to nowa seria, która będzie ukazywała się w każdym numerze. Jest ona tworzona we współpracy z higienistką szkolną
- p. Renatą Barszcz. Będziemy w niej ukazywać, jak dbać o siebie, aby cieszyć się zdrowiem przez długie lata. Zatem zapraszamy do
pierwszego artykułu!

TEMAT NUMERU: WSZY
Nie każdy jeszcze wie, że pojawiają się przypadki wystąpienia wszawicy w naszej szkole. Dlatego
postanawiamy zaprezentować Wam, jak sprawdzić, czy takowych się nie posiada oraz jak z nimi walczyć,
dlatego pokaż ten artykuł swoim rodzicom!

FAKTY I MITY NA TEMAT WSZAWICY

1. Wszawica, to choroba, która występuje na wszystkich kontynentach FAKT
2. Wszawica częściej dotyczy dzieci, niż dorosłych FAKT
3. Swędzenie głowy zawsze oznacza wszawicę MIT
4. Wesz może skakać i pływać MIT
5. Wszy mogą mieć różne kolory FAKT
6. Wszy mogą być roznoszone przez zwierzęta domowe MIT
7. Wesz nie potrafi przeżyć bez żywiciela (człowieka) dłużej, niż trzy dni FAKT
8. Skrócenie lub obcięcie włosów, to najlepszy sposób na pozbycie się wesz MIT

Artykuł powstał we współpracy z higienistką szkolną, p. Renatą Barszcz
KJ
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Masz smykałkę do pisania?
A może lubisz nowe technologie?

Albo chcesz się wyrazić?

Jeśli odpowiedziałeś tak, dołącz do nas! Jak?
To proste! Napisz maila do redaktora
naczelnego: kacper@echotrojki.int.pl lub
podejdź do niego w szkole i mu to po prostu
powiedz! Chętnie zobaczymy Cię w naszym
zespole! Gwarantujemy pomoc, nagrody oraz
satysfakcję i szacunek.

Czekamy na Ciebie!

Już wkrótce Echo Trójki obchodzić będzie swoje drugie urodziny. Z tej okazji
zapraszamy Cię, do uczestnictwa w nich! Będziemy świętować przez kilka dni!
Szczegółowy program oraz informacje na naszym wydarzeniu na FB, do którego
dołączenia bardzo gorąco Cię zachęcamy! Wejdź na
stronę: https://www.facebook.com/events/717037448659346/ lub zeskanuj kod QR, aby
przejść do niego! Przyszykowaliśmy dla Was wiele konkursów! Będziemy również
pomagać naszemu koledze - Erykowi. Więcej informacji pojawi się również na stronie:
echotrojki.wix.com/echotrojki/2lataet. Serdcznie zapraszamy!

Stopka redakcyjna

p. Monika Stojowska (MS) – opiekun
p. Katarzyna Chmiel (KC) – opiekun
Kacper Janczy (KJ) – redaktor naczelny
Zuzanna Chmiel (ZC) – korekta, redaktor
Zuzanna Garbacz (ZG) - redaktor

Masz jakieś propozycje, uwagi,
sugestie, listy? Pisz je na maila:
gazetka3@vip.onet.pl. Na każdą
wiadomość odpowiemy, a
najciekawsze z nich umieścimy
tutaj!


	Drodzy czytelnicy!
	Facebook: fb.com/EchoTrojki.SP3 Instagram: instagram.com/echotrojki_sp3 Twitter: twitter.com/EchoTrójki_SP3 WWW: echotrojki.wixsite.com/echotrojki
	Mail: gazetka3@vip.onet.pl Udostępniaj posty z hashtagiem #2lataET
	NAJSŁODSZE ZWIERZĘTA
	Zwierzęta zaskakują, bawią, rozczulają i budzą zachwyt. Oto mój subiektywny ranking. Poznajcie najsłodsze zwierzęta świata. Które z nich jest najbardziej urocze? Które z chęcią byście przygarnęli?
	1. Lori
	2. Pandka ruda
	3. Piesek preriowy
	4. Pręgowiec amerykański
	5. Kapucynka

	TEMAT NUMERU: WSZY
	Już wkrótce Echo Trójki obchodzić będzie swoje drugie urodziny. Z tej okazji zapraszamy Cię, do uczestnictwa w nich! Będziemy świętować przez kilka dni! Szczegółowy program oraz informacje na naszym wydarzeniu na FB, do którego dołączenia bardzo gorąco Cię zachęcamy! Wejdź na stronę: https://www.facebook.com/events/717037448659346/ lub zeskanuj kod QR, aby przejść do niego! Przyszykowaliśmy dla Was wiele konkursów! Będziemy również pomagać naszemu koledze - Erykowi. Więcej informacji pojawi się również na stronie: echotrojki.wix.com/echotrojki/2lataet. Serdcznie zapraszamy!
	Masz smykałkę do pisania?



	Stopka redakcyjna
	p. Monika Stojowska (MS) – opiekun p. Katarzyna Chmiel (KC) – opiekun Kacper Janczy (KJ) – redaktor naczelny Zuzanna Chmiel (ZC) – korekta, redaktor Zuzanna Garbacz (ZG) - redaktor


