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Obraz przedstawiony powyżej to
malowidło autorstwa Leonida
Afremowa - współczesnego malarza,
który tworzy bardzo oryginalne i
unikatowe rysunki. Wykonuje je za
pomocą... małej szpachelki. Jego styl
świetnie nadaje się właśnie do
malowania jesiennych pejzaży. 

Witamy wszystkich Czytelników
"Trójwywiadu" w roku szkolnym
2017/2018. Oddajemy w Wasze ręce
najnowszy, piąty numer naszej szkolnej
gazetki. Przed nami nowe wyzwania i
ciekawe projekty.
Zachęcamy wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do naszego zespołu i
współtworzyć to czasopismo.
Przyjdźcie na spotkanie w czwartek,
16.11. o godz. 12.20 (na długiej
przerwie), do gab. 31.

                   ZAPRASZAMY!

W TYM NUMERZE M.
IN.:

Wywiad z panią
Jadwigą Skiminą

Wydarzenia z życia
szkoły

Ciekawe artykuły

Trochę humoru

Przepis

Krzyżówka.

Leonid Afremow
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                            Z życia Trójeczki

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

4 września zebraliśmy się na szkolnym
boisku, aby uczestniczyć w uroczystym
apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Nowy rok, spore zmiany
spowodowane reformą edukacji,
przyłączenie do naszej szkoły
Gimnazjum nr 3  - to wszystko rodziło w
nas pewne obawy, które jednak okazały
się zupełnie niepotrzebne. Dyrekcja
oraz nasi nauczyciele bardzo się
starają, abyśmy jak najmniej odczuli
zmiany, które nas dotykają. Ogromnie
im za to dziękujemy!

29 września, jak co roku, odbył się w naszej szkole
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie z
zapałem rozwiązywali zadania sprawdzające
znajomość matematyki. Jak zawsze spisaliście się
na medal!

.

Pomimo że od rozpoczęcia roku szkolnego
minęły zaledwie 2 miesiące, nasi uczniowie już
zdążyli zdobyć sportowe trofea:

Nasza drużyna w składzie: Igor Muszyński,
Igor Kosiński, Konrad Rusu, Nikolas Krysztofik,
Kamil Żbikowski, Szymon Machalski, Jakub
Mazur, Dominik Kapral, Gracjan Kwieciński
oraz Kacper Strózik zajęła III miejsce w finale
Mistrzostw Powiatu w mini piłce nożnej.

2.10. drużyna chłopców i drużyna dziewcząt
zajęły I miejsce na Mistrzostwach Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych, a w finale
w Olsztynie drużyny zajęły V i VII miejsca.

23.10 w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Mini Koszykówce chłopców. Po
pięknej walce reprezentacja naszej szkoły
uplasowała się na II miejscu.

Sportowcom oraz ich trenerom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych
sukcesów!

zespół

15 września odbyły się uroczyste obchody Dnia
Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się uroczysty
apel, który przygotowali uczniowie klas Vb i 7c. Nie
zabrakło oczywiście życzeń, miłych słów i
podziękowań dla nauczycieli. Na apelu nie zabrakło
oczywiście występów naszego wokalnego zespołu.

.

Trójeczki
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16 października podczas “Europejskiego Dnia
Przywracania Czynności Serca” uczniowie naszej
szkoły pobili rekord w resuscytacji krążeniowo-
oddechowej. O godzinie 12.00 dzieci  przystąpiły do
wykonywania czynności resuscytacyjnych na
fantomach. Wcześniej jednak pan Mariusz
Zajączkowski - ratownik medyczny przypomniał
zasady wykonywania resuscytacji. Punktualnie w
południe rozpoczęła się akcja i trwała przez 30
minut bez przerwy. Rekord został pobity, a w akcji
wzięło udział aż 410 osób. BRAWO!

.

OGŁOSZENIE

Rozpoczęliśmy akcję PSU N BUDĘ, dzięki której
możemy pomóc czworonogom ze schroniska.
Zbiórka dotyczy:
- karmy suchej i mokrej dla piesków i kotków;
- smyczy / min. 2 m/, szelek, obroży;
- misek, szczotek, innych akcesoriów;
- zwierzaki ucieszą się też z zabawek  (piłki,
gryzaki, szarpaki , myszki i tym podobne).
Prosimy, nie przynoście maskotek i pluszaków,
psy je rozszarpują.
Szkoła, która zbierze największą ilość karmy i
akcesoriów dla zwierząt do 30 listopada 2017
roku, zostanie uhonorowana
tytułem„Zwierzoluba roku 2017”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia
2017 roku.

DARY DLA ZWIERZAKÓW WKŁADAMY DO
PUDEŁKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY

PORTIERNI

.

28. i 29.09. klasy 4e i 5b wybrały się na wycieczkę
do lasu do Jerzmanek zorganizowaną przez Koło
Łowieckie "Wieniec". Pamiętacie zeszłoroczną
akcję zbierania żołędzi dla zwierząt? Wycieczka
była nagrodą dla obu klas za tę zbiórkę. Dzieci z
zaciekawieniem słuchały wykładu pana Artura
Słabika m.in. na temat pomocy zwierzętom w zimie,
wyznaczania kierunków świata, właściwego
zachowania się w lesie. Nie zabrakło też pieczenia
kiełbasek przy ognisku.
Bardzo dziękujemy Kołu Łowieckiemu "Wieniec" za
wycieczki obu klas oraz współpracę z naszą szkołą

Vb

.

kolorowanka

.
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Warto wiedzieć...

Ziemia w Twoich rękach

Stan środowiska naturalnego na Ziemi znacznie się
pogorszył i proces ten cały czas postępuje.
Powinniśmy dbać o otaczającą nas przyrodę.
Dlaczego? Oto kilka ważnych powodów:

1. Wycinanie lasów to mniej tlenu. Należy chronić
lasy i zaprzestać ich wycinania. Lasy pochłaniają
dwutlenek węgla z atmosfery, ale są również
największym producentem tlenu, który jest nam
niezbędny do życia. 

2. Zmiany klimatyczne mogą oznaczać koniec życia
na naszej planecie. Zanieczyszczenie atmosfery
spowodować może nagłe ocieplenie klimatu, może
też zapoczątkować epokę zlodowacenia.

3. Dziura ozonowa to brak ochrony przed szkodliwym
promieniowaniem słonecznym. Nadmierna emisja
dwutlenku węgla oraz gazów przemysłowych
zawierających azot, brom i chlor jest zagrożeniem dla
ozonu tworzącego naturalny filtr, który chroni nas
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

4. Zagrożona wyginięciem flora i fauna, z powodu
coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska i
naruszenia przez człowieka ładu panującego w
przyrodzie, z powierzchni Ziemi wciąż znikają nowe
gatunki roślin i zwierząt. 

5. Nasilają się alergie i inne choroby.

Ziemia w Twoich rękach

6. Należy pamiętać, że nieskażona przyroda przyciąga
turystów. Czyste morza, jeziora, lasy, góry i parki są
elementem udanego wypoczynku.

PODSUMOWUJĄC:

 Nikt z nas nie chce żyć w miejscach, gdzie jest
brudno. Ziemię powinniśmy traktować jak nasz dom, w
którym panuje ład i porządek. Segregujmy zatem
odpady, nie palmy śmieci, które potem wdychamy z
powietrzem. Jeśli będziemy niszczyć środowisko
poprzez zanieczyszczanie, w końcu wyginą całe
gatunki roślin i zwierząt. Zabraknie lasów, jezior,
parków. Zostaną tylko wielkie, pełne smogu miasta,
huk samochodów, a my - mieszkańcy Ziemi skrócimy
tym samym życie nasze i naszej planety.

/Wojtek Czeryba, kl. 7c/

plakat
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Wywiad z panią Jadwigą Skiminą

Wszystkich Świętych

Jagoda Sterkowicz: Ile lat
pracuje Pani w naszej szkole?
Jadwiga Skimina: Ponad 20 lat.

J.St.: Co najbardziej lubi Pani w
swojej pracy?

J.Sk.: Kontakt z dziećmi. Poza
tym bardzo lubię tłumaczyć.
najbardziej lubię jednak te chwile,
gdy coś tłumaczę i widzę te oczy
otwarte szeroko, ten wyraz
twarzy "ojej, zrozumiałam!" Wtedy
jest super.

Martyna Rakoczy.: Jak
wspomina Pani swoją naukę
matematyki w dzieciństwie?

J. Sk.: Miałam taką
matematyczkę w liceum: nie
można było zdobyć u niej innej
oceny niż 3, czasem 4, a 5
stawiała dopiero w klasie
maturalnej. 

J. St.: Czy uczyła Pani jakiegoś
innego przedmiotu?

J. Sk.: Tak, 2 lata uczyłam
informatyki. A wiele lat temu,
kiedy zaczynałam pracę, uczyłam
nauczania początkowego,
prowadziłam klasy 1-3. Jednak
wolę matematykę.

Do pudełka umieszczonego w
bibliotece wrzucajcie karteczki z
nazwiskiem nauczyciela, o którym
chcielibyście dowiedzieć się
czegoś więcej. Wywiad z
wytypowanym przez Was
nauczycielem pojawi się w
następnej gazetce.

Święto wywodzi się ze wspomnienia męczenników
chrześcijańskich. Obchody wprowadzono w IV
wieku. Najstarsze świadectwa przeniesienia do
Rzymu bizantyjskiego zwyczaju wspominania
wszystkich męczenników w pierwszą niedzielę po
Zielonych Świątkach pochodzą z końca V wieku. W
wieku VI rozszerzono obchody o Dzień Zaduszny,
czyli wspomnienie wszystkich zmarłych. Co
ciekawe, papież w wieku VI wykreślił to święto z
kalendarza liturgicznego. Przywrócono je jednak już
wiek później, prawdopodobnie pod wpływem
dawnych pogańskich obrzędów.
W święto Wszystkich Świętych, a także następnego
dnia, odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić groby
swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. 

/Dominik Krawczyński, kl. 5b/

Danuta
Wawiłow,
"Znicze"

Na
Marszałkowskiej
na Kanoniczej
Palą się znicze.

Na Ogrodowej,
Sadowej,
Wilczej, 
Palą się znicze.

Kwitną zniczami
ciemne chodniki

Wśród żółtych
liści 
listopadowych
Palą się znicze.

Jesienne
kwiaty,błędne
ogniki.
Palą się znicze.

Dziesiątki, setki,
tysiące zniczy.
Nikt ich nie
zliczy.

[...]

Przechodzą
ludzie 
i chylą głowy
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Przepis

MUFFINKI DYNIOWE

Składniki na 12 sztuk

300 g. mąki pszennej, np. tortowej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
170 g. cukru
szczypta soli
skórka starta z 2 pomarańczy
2 łyżki cukru wanilinowego lub 1 łyżeczka
ekstraktu waniliowego
2 duże jajka
250 ml puree z upieczonej dyni
60 ml mleka
150 g. masła, roztopionego

Dodatkowo (opcjonalnie):

wiśnie (świeże lub mrożone, po 3 na muffinkę)
powidła śliwkowe (po łyżce na muffinkę)
pestki dyni (po łyżce)
cukier puder

PRZYGOTOWANIE:

Piekarnik nagrzać do 190 stopni. Formę na
muffiny wyłożyć 12 papilotkami. Masło roztopić i
ostudzić.
Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem do
pieczenia i sodą. Dodać cukier, sól, skórkę z
pomarańczy, wanilię. Wymieszać i odstawić. 
W drugiej misce roztrzepać widelcem jajka razem
z puree z dyni. Dodać roztopione masło i mleko.
Wymieszać widelcem.
Teraz wszystkie składniki łączymy za pomocą
łyżki: do sypkich, przesianych składników
dodajemy masę jajeczną i krótko oraz delikatnie
mieszamy łyżką. Ciasto ma być lekko
grudkowate, ale surowa mąka nie powinna być
widoczna. Nie można zbyt długo mieszać
składników.
Ciasto wyłożyć do papilotek, na wierzchu można
położyć owoce lub pestki dyni. Wstawić do
piekarnika. Piec około 18-20 minut, do suchego
patyczka. Posypać cukrem pudrem.

Przepis wykonały Martyna Rakoczy, Zuzia Gałach i
Karolina Leszczyńska z klasy Vc.

.

dynia

Redakcja:
Zuzia Gałach, Jagoda Sterkowicz, Karolina
Leszczyńska, Martyna Rakoczy, Dominik
Krawczyński, Piotrek Górzyński

opiekun: Ewa Przybyłowska

.

kolorowanka
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Warto przeczytać

Rebus

Warto obejrzeć

Na poprawę humoru

Andrzej Maleszka, "Magiczne
drzewo"
Cathrine Clement, "Podróż Teo"
Ewa Rosolska, "Tajemnica starego
witraża"
Francesca Simon, "Koszmarny
Karolek"
Feff Kinney, "Dziennik cwaniaczka"
J.K. Rowling, "Harry Potter"
Roberto Santiago, "Najfutbolniejsi"
Zbigniew Nienacki, "Pan
Samochodzik"

Matthew i Marilla Cuthbert decydują się zaadoptować
chłopca, by pomagał w pracy przy farmie zwanej
Zielonym Wzgórzem. Jednakże gdy mężczyzna
przyjeżdża po podopiecznego na stację, nie zastaje
tam nikogo, z wyjątkiem rudowłosej dziewczynki Anne
Shirley...
 Pamiętacie Anię z Zielonego Wzgórza? Uczniowie
klas piątych są na bieżąco, gdyż omawiają w tym roku
lekturę napisaną przez L.M. Montgomery. Co do
pozostałych klas... Może warto przypomnieć sobie
losy niezwykle urokliwej dziewczynki oglądając film w
reżyserii J.K. Harrisona z 2016 roku? Twórca filmu w
wiarygodny i barwny sposób przedstawia historię Ani. 

 Polecamy!

-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora
roku?
-Bo można dostać z liścia.

-Co ma wspólnego jesień z łyżką?
-Je się nią.

Tato sprawdza oceny Jasia na Librusie.
-Co to? Znowu jedynka z historii?
-Niestety, historia lubi się powtarzać...

labirynt dla najmłodszych
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