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Dzień dobry!!! 

Witamy się serdecznie ze wszystkimi  
osobami  z naszej szkoły  

 
 

 

Drogi czytelniku! 

Trzymasz w ręce pierwszy numer 

stacjonarnej gazetki  Trójkowe nowinki. 
 
 
 

 

Co miesiąc będziemy prezentować 
interesujące, pełne wiedzy i zabawy 

materiały. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skład redakcji naszej 

gazetki: 

Redaktor naczelny: 

Gabriel Siorek 

Kolportaż: klasa 7 

Opiekun i skład: 

Justyna Kowalska 
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AKTUALNOŚCI : 
 

LISTOPAD 2022 

 

● 04.11- Dzień postaci z bajki  

● Warsztaty Nasz ogród – jesienna pielęgnacja ogrodu 

● Kiermasz książek w bibliotece szkolnej 

● Konkurs Przepisy ruchu drogowego 

● 10.11.2022 – Święto Odzyskania Niepodległości: 

przedstawienie teatralne Opowieści dziadka oraz przegląd 

piosenki patriotycznej 

● 14.11.2022 - Przedstawienie Opowieści dziadka w Centrum 

Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku w ramach 

projektu Na deskach teatru. 

● 21.11.2022 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

● 23 i 24.11.2022 - Święto Dziękczynienia na lekcjach języka 

angielskiego 

● 24.11.2022 - Dyskoteka andrzejkowa - otrzęsiny klasy 4. 
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Zwierzęta 
   Zwierzęta zagrożone w  Polsce: 

 

● Wilk- Obecnie wilki zamieszkują we wszystkich większych kompleksach leśnych centralnej  

zachodniej Polski m.in: Puszczy Goleniowskiej, Wkrzaoskiej i Puszczy Piaskowej. Są pod 

ochrona ponieważ były za często zabijane. 

 

● Jeż-Żyje w lasach i to jest jego naturalne środowisko. Jednak jeże można spotkad również w 

ogrodzie, na działce, czy też w miejskich parkach. Żywi się owadami, ślimakami i małymi 

gadami. Są objęte ochroną ponieważ przez działalnośd człowieka większa częśd tego 

gatunku ginie. 

 

● Bóbr europejski-Zamieszkuje doliny rzeczne, jeziora, bagna i niewielkie cieki. Zazwyczaj 

mieszkają w norze, do której wejście znajduje się pod wodą. Nora ma zwykle 10 m długości, 

chod w miejscu używanym przez kolejne pokolenia może byd bardziej rozbudowana. Są 

roślinożerne ,żywią się liśdmi, gałęziami i korą drzew liściastych i liście roślin wodnych i 

lądowych. Bóbr jest pod ochroną prze to że w dawnych latach ich żeremia były niszczone 

przez ludzi a one same zabijane na futro.  
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Interesujące miejsca na naszej planecie… 

Machu Picchu 
To tajemnicze, piękne, pełne duchów przeszłości miasto, zbudowano w XV wieku. 

Nie wiadomo kim byli ludzie, którzy je zbudowali ani dlaczego? Nie było fortecą, bo 

brak tu murów obronnych. Są tu fontanny, sadzawki, świątynie i dziwne ołtarze. Nie 

ma żadnych wskazówek pisanych ani rytów na ścianach, które wskazywałyby jakie 

było jego przeznaczenie. Dlaczego zbudowano Machu Picchu w tak niedostępnym 

miejscu i dlaczego zostało opuszczone? Istnieje wiele hipotez na ten temat.  

Machu Picchu zbudowano 

 około 1450-1460 roku. 

W Machu Picchu mieszkało  

około 1000 osób. 

Miasto miało system 

 kanałów doprowadzających  

wodę zebraną  

w zbiornikach wykutych w skale.  
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Konkurs!!!! 

 

Na Najładniejszy obrazek  

Narysuj swoje 

wymarzone święta 
 

 
 
 
 

Zrobione prace proszę oddawać 
 

Oli Szylar    - klasa 7 
 

Do 16.12.2022 roku 
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Ciekawe tematy… 

 

II wojna światowa 
Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 

1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku). Obszar działań wojennych objął prawie 

całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego 

Wschodu wyspy Oceanii i wszystkie oceany. 

 

  

 

Agresja III Rzeszy i ZSRR na Polskę 
1 września 1939 roku III Rzesza w porozumieniu ze ZSRR dokonała zbrojnej agresji 
na Polskę na całej długości granicy międzypaństwowej.  

Operacją dowodzili generałowie Walther von Brauchitsch, Fedor von 
Bock oraz Gerd von Rundstedt.  

Obroną Polski kierowali marszałek Edward Śmigły-Rydz  

(Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych) i generał Wacław Stachiewicz  

(szef Sztabu Głównego). 
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Przepiśnik Zuzi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Składniki: 

1 szklanka mleka 

2 banany 

1 łyżka kakao 

1 łyżka miodu 

 

Sposób 

przygotowania: 

Banany obierz i pokrój w 

plasterki. Przełóż do 

miski. 

Dodaj pozostałe składniki 

i zmiksuj blenderem. 

Przelej do szklanek. 

 

 

Składniki: 

1 bagietka, 4 pomidory, 

1 ząbek czosnku,1/2 

małej cebuli, garśd liści 

bazylii, oliwa z oliwek, 

pieprz i sól, 

Sposób przygotowania: 

Bagietkę pokroid w plastry i 

przełożyd do piekarnika 

rozgrzanego do 190stopni 

(termobieg) na 5-10 min. 

Pomidory (bez 

pestek)pokroid w małą 

kostkę, dodad drobno 

posiekaną cebulę, czosnek i 

bazylię. Skropid oliwą z 

oliwek, doprawid solą i 

pieprzem. Dokładnie 

wymieszad i przełożyd na 

ciepłe grzanki. Podawad od 

razu. 

Bruschetta 

Sposób przygotowania:  
Za pomocą tłuczka rozgniatamy 
herbatniki. Pokruszone ciastka mieszamy 
w misce z roztopionym masłem i dwoma 
łyżeczkami cukru. Masę wkładamy na 
spód małych słoików, na wysokośd ok. 1 
cm. Następnie mieszamy rózgą twaróg z 
sokiem z cytryny oraz pozostałym 
cukrem. Do masy serowej dodajemy 
ubitą śmietanę i delikatnie mieszamy 
całośd. Masę układamy w słoiczkach na 
przemian z malinami. 
 

Deser w słoiku    –   

sernik z malinami dla 6 osób 

Składniki:  

400 g malin 

200 g herbatników 

½ szklanki cukru 

2 łyżki masła 

250 g twarogu 

sernikowego 

½ szklanki śmietany 18% 

2 łyżki soku z cytryny 
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Muzyka 
 

Jest Boże Narodzenie      It's Christmas 

Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki                                             Jingle bells, jingle bells 

Jingle przez całą drogę                                                                  Jingle all the way 

Och, jak fajnie jest jeździć                                                             Oh, what fun it is to ride 

W saniach otwartych na jednym koniu                                         In a one horse open sleigh 

Hej, dzwoneczki, dzwoneczki                                                        Hey, jingle bells, jingle bells 

Dzwonią przez całą drogę                                                              Jingle all the way 

Och, jak fajnie jest jeździć                                                             Oh, what fun it is to ride 

W saniach otwartych na jednym koniu                                         In a one horse open sleigh 

Dzwonią dzwonki, dzwonią dzwonki                                            Jingle bells, jingle bells 

Dzwonią przez całą drogę                                                              Jingle all the way 

Och, jak fajnie jest jeździć                                                             Oh, what fun it is to ride 

W saniach otwartych na jednym koniu                                         In a one horse open sleigh 

Hej, dzwoneczki, dzwoneczki                                                         Hey, jingle bells, jingle bells 

Dzwonią przez całą drogę                                                               Jingle all the way 

Och, jak fajnie jest jeździć                                                              Oh, what fun it is to ride 

W saniach otwartych na jednym koniu                                         In a one horse open sleigh 

Jest Boże Narodzenie                                                                     It's Christmas 

Hej, dzwoneczki, dzwoneczki                                                         Hey, jingle bells, jingle bells 

Dzwonią przez całą drogę                                                              Jingle all the way 

Och, jak fajnie jest jeździć                                                             Oh, what fun it is to ride 

W saniach otwartych na jednym koniu                                         In a one horse open sleigh 

Hej, dzwoneczki, dzwoneczki                                                        Hey, jingle bells, jingle bells 

Dzwonią przez całą drogę                                                               Jingle all the way  

Och, jak fajnie jest jeździć                                                             Oh, what fun it is to ride  

W saniach otwartych na jednym koniu                                        In a one horse open sleigh 

Jest Boże Narodzenie                                                                    It's Christmas 
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Kino-maniak poleca: 

W grudniu tego roku w kinach pojawiło się sporo filmów dla dzieci, młodzieży   

i dorosłych, czekają nas również premiery seansów wartych uwagi. 

Filmy dla dzieci 

„Bella i Sebastian : Nowe pokolenie” 

Wielki powrót familijnej serii o przyjaźni psa i dziecka – Belli i Sebastiana. 

Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego 

głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje 

chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego, 

puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego właściciela. 

Dziwny Świat  

Nowa produkcja Walt Disney Animation Studios to pełna 

przygód podróż w głąb zupełnie niesamowitego świata 

zamieszkanego przez najdziwniejsze stwory. Czy skłócony klan 

Klanów, rodzina odkrywców i poszukiwaczy przygód, zdoła się 

dogadać i wypełnić najważniejszą misję swojego życia? 

 

Chłopiec zza szyby 

Pino cierpi na hemofilię. Całe dzieciństwo musiał na siebie uważać. Zabawom 

rówieśników najczęściej przyglądał się z okna swojego pokoju. Został nazwany 

"chłopcem zza szyby". Kiedy jedno z dzieci zauważyło, że Pino je szpieguje, 

postanowiło go odwiedzić i doprowadzić do konfrontacji. Okazało się, że Pino to 

sprytny, zabawny i ciekawy chłopak. 
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Zbliżające się premiery 

„Asteriks i Obeliks:  Imperium smoka”      „Kierunek: Księżyc” 

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu 

 stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia,               „Zadziwiający kot Maurycy” 

zostaje uwięziona. Córka porwanej władczyni – 

 księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim wiernym ochroniarzem  „Wielki Zielony Krokodyl Domowy” 

 i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii,  

aby szukad pomocy dla swojego kraju.  

Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów,  

którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzid ład 

 i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie. 

 

 

Kino-maniak poleca na zimowe wieczory film komediowy pt: 

 „ Niezapomniane Święta” 
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Zagadki, krzyżówki… 

 

 

 

 Rozwiąż, podpisz i wrzuć do skrzynki - 3 wylosowane osoby 

otrzymają kupon na niepytanie ! :) 
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                            W tym miesiącu ( LISTOPAD) superklasą jest: 

KLASA 8 

 

 

Widzimy się za miesiąc… 

czekają na Was kolejne, nowe interesujące fakty i wydarzenia ! 

Redakcja Trójkowych Nowinek 

 


