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W tym numerze:

Drodzy czytelnicy!
100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę już co prawda minęła, ale
warto to zapamiętać w swoim sercu.
Ale co się zbliża, no co? Święta Bożego Narodzenia oraz Mikołajki! Z tej okazji
składamy Wam najserdeczniejsze życzenia - dużo wymarzonych prezentów na
Mikołajki i radosnego oczekiwania na nadejście Jezusa.
Echo Trójki też będzie świętować!. Dowiecie się dzisiaj, jakie programy telewizyjne
oglądacie oraz zobaczycie, co specjalnego szykujemy dla Was z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia (ostatnia strona).
Miłej lektury!

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
Świętuj 100-lecie odzyskania niepodległości dodając #niepodległa
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W tym numerze Zuzia przygotowała nam ciekawostkę o... związku mrówkojadów z termitami, waranie i krokodylach. Co ciekawego
możemy się o nim dowiedzieć? Sprawdźmy to!

Język mrówkojada wykonuje nawet 160 ruchów na minutę. Ssak
wydrąża jeden otwór w termitierze i wyjada kilkaset owadów. Potem
przechodzi do innego gniazda. Termity dostarczają mrówkojadom
płynów i białka. Kiedy mrówkojad przejdzie do kolejnego miejsca,
termity reperują gniazdo odchodami pokrytymi śliną. Ich królowa
wytwarza dziesiątki tysięcy jaj dziennie.
Samica krokodyla różańcowego pilnuje swego gniazda przez wiele
miesięcy. Czasami musi zanurzyć się w wodzie, by wyrównać
temperaturę ciała.
Waran ma rozszczepiony język, który służy mu do wykrywania
zapachów.

www.nowiny24.pl
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Witajcie ponownie! W ostatniej recenzji przedstawiłam wam pierwszą część trylogii Igrzyska Śmierci. Pewnie wypadałoby zrecenzować teraz następne części, ale
tego nie zrobię. Oczywiście mam nadzieję, że nie muszę tego robić, bo sami po nie sięgniecie lub już to zrobiliście. Teraz odpoczniemy troszkę od trylogii, bo
chciałabym przedstawić wam książkę pod tytułem Niezauważalna autorstwa Marcusa Sedgwicka.

Czy życiem naprawdę rządzą tajemnicze zbiegi okoliczności? Odpowiedzi na to pytanie szuka szesnastoletnia
Laureth, która udaje się w podróż z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, w poszukiwaniu ojca. Wyprawa
bez przygotowania i bez udziału dorosłych zapowiada się bardzo ciekawie- tym bardziej, że niewidoma
dziewczyna angażuję w to swojego siedmioletniego brata Benjamina, który ma być jej przewodnikiem. Nastolatka
zobaczy więcej, niż zdołałby dostrzec niejeden widzący. Kim jest tajemniczy Mr. Walker, w ręce którego wpadł
notes jej ojca? I jaką rolę w tej szalonej układance odgrywa liczba 354?

Tego dowiecie się, sięgając po ten egzemplarz. Osobiście uważam, że
jest to typowo młodzieżowa książka. Skłania do wielu refleksji. Jest
smutna, ale i wesoła. Mimo to bardzo ją polecam!
ZG

Źródło: Empik.com
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I właśnie tutaj pojawiły się dwa teksty, w których uczennice naszej szkoły - Ada i Roksana
opisały nam programy, które lubią oglądać w telewizji. Sprawdźmy, czym warto się
zainteresować!
Spośród programów telewizyjnych, a w
zasadzie stacji TV, uwielbiam oglądać
TLC. Lubię tam oglądać np. "Małą
piękność", "Historię Wielkiej wagi" oraz
"Manię chomikowania". Są to programy
amerykańskiej produkcji oparte na
faktach. Mówią one o problemach ludzi.
W "Historii wielkiej wagi" widzimy
historię jakiejś osoby, która walczy z
otyłością, a w "Manii chomikowania"
ukazany jest problem niektórych ludzi,
którzy gromadzą i przechowują różne
przedmioty.
Natomiast
w
"Małej
piękności" ukazywana jest obsesja matek
na punkcie wygranej ich córek w
konkursach
piękności.
UWAGA!
Programy odpowiednie dla osób od 12
roku życia.
RS1

Moim
ulubionym
programem
telewizyjnym są ,,Kuchenne Rewolucje”.
Prowadzi je p. Magda Gessler. Podróżuje
ona
po
całym
kraju
i
pomaga
właścicielom
restauracji
prowadzić
działalność.
Przez cztery dni prowadząca zmienia
wygląd tych miejsc, pokazuje kucharzom
jak dobrze gotować, a właścicielom daje
porady, co do bycia najlepszym w świecie
kulinariów.
Lubię ten program, ponieważ jest bardzo
ciekawy, emocjonujący, a często bardzo
śmieszny. Pani Magda Gessler, lubi w nim
rzucać talerzami z niedobrym jedzeniem.
Czasami wybija okna lub zrywa firanki. W
wielu restauracjach, które odwiedza, jest
naprawdę brudno, a jedzenie jest stare i
spleśniałe. A to zazwyczaj główny powód
jej złości.
Uważam, że jest to idealny program do
poprawienia sobie humoru po ciężkim
dniu w szkole. UWAGA! Program może
budzić negatywne emocje. Przeznaczony
jest dla osób od dwunastego roku życia!
AT1

www.nowiny24.pl
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Co? Gdzie? Kiedy? Czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca - października. Sprawdźmy, co mogliśmy
zobaczyć w dziesiątym miesiącu w roku!

Hucznie świętowaliśmy swoje drugie urodziny!
Połączone one zostały z akcją Trójka dla Eryka,
podczas której wspieraliśmy naszego chorego kolegę.
Czekały na Was m. in.: loteria fantowa, urodzinowe
ciasta, torty, babeczki i wafelki. Cały dochód z akcji
przeznaczony został na leczenie Eryka.
Z tego miejsca pragniemy również
podziękować
wszystkim
sponsorom,
wspomogli nas w tworzeniu loterii fantowej!

COŚ SIĘ STAŁO
SENSACYJNEGO?
TWOJA KLASA SPOTKAŁA
KOGOŚ SŁAWNEGO?
BYLIŚCIE NA NIEZAPOMNIANEJ
WYCIECZCE?
DO SZKOŁY PRZYBYŁA
GWIAZDA?

gorąco
którzy
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Na prośbę szkolnego klubu mediatorów informujemy, że w
naszej szkole zbieramy pluszowe zabawki, które zostaną
przekazane oddziałowi SOR w Tarnobrzegu. Będą one
służyły najmłodszym pacjentom. Misie i inne stworki można
oddawać do p. Anny Czaplińskiej (s. 39) do 4 grudnia
2018r.
Liczymy na Wasze wsparcie!

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 czekać na Was będzie Świąteczna
playlista Echa Trójki

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi
krokami. Z tej okazji uruchomiliśmy dla Was specjalną,
świąteczną stronę! Czekać tam na Was będzie
wiele konkursów, filmów, piosenek i niespodzianek!
Zajrzyj tam już teraz! Adres: bit.ly/SwietazET
Sprawdź też nasze świąteczne playlisty!
Spotify: bit.ly/SpotifySwieta
YouTube: bit.ly/YTSwieta
Udostępniaj
również
posty
w
mediach
społecznościowych z #SwietazET
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