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Dzień dobry!!! 

Witamy się serdecznie ze 

wszystkimi  osobami  z naszej 

szkoły  

w Nowym Roku ! 

 
 

Rok 2022 mamy już za sobą…  

Teraz z nową energią, entuzjazmem i spokojem ducha 

wkraczamy w 2023 rok. 

 

Składamy serdeczne życzenia dla pani dyrektor, 

nauczycieli, pracowników oraz wszystkich uczniów. 

 

Do siego roku! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Skład redakcji naszej 

gazetki: 

Redaktor naczelny: 

Gabriel Siorek 

Kolportaż: klasa 7 

Opiekun i skład: 

Justyna Kowalska 
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AKTUALNOŚCI : 
 

GRUDZIEŃ 2022 

 

● 06.12- Odwiedziny Świętego Mikołaja. 

● 12.12 - Świąteczny kiermasz słodkości pod  hasłem 

„Piernikowy zawrót głowy”. 

● Rozstrzygnięcie konkursu „ W pogoni za gminną jesienią”. 

● 7-9.12 – Warsztaty klas I-III „ Czarna książka kolorów”. 

● Warsztaty ekologiczne "Zielono mi". 

● 16.12 – Kiermasz Bożonarodzeniowy – stroiki i ozdoby 

świąteczne. 

● Zbiórka dla Domu dla Dzieci w Rzeszowie. 

● Spotkanie autorskie w Kółku Młodego Czytelnika. 

● 19.12 - Przedstawienie teatralne „Bałwankowe rozterki”. 

● 22.12 – Wigilia szkolna. 
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Zwierzęta 

Jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy: 

 
Jednym ze sposobów przetrwania tego czasu jest zapadanie w sen zimowy, w który 

zapadają niedźwiedzie, jeże, borsuki. Jesienią spożywają duże ilości pożywienia, 

dzięki temu gromadzą zapasy tłuszczu, który ma wystarczyć na zimowe czasy. 

Wiewiórki na zimowe czasy gromadzą zapasy w swoich dziuplach i kryjówkach w 

ziemi. Składają: orzechy, żołędzie i inne nasiona, z których korzystać będą podczas 

zimowych przerw w spaniu. Kolejnym sposobem umożliwiającym przetrwanie zimy 

przez zwierzęta jest zmiana sierści z letniej na zimową. Zmiana ta jest zasadna i wręcz 

potrzebna dla  bezpieczeństwa, jak  i  dla polepszenia termiki zwierząt . Ubarwienie 

zimowe , jaśniejsze pozwala zwierzęciu na lepsze ukrycie się oraz lepiej izoluje jego 

ciało, nie pozwalając na niebezpieczne wychłodzenie. 

Jak dbać zimą o zwierzęta: 

   

 

W zimę zwierzętom leśny np. sarnom, jeleniom czy zającom w paśnikach wykłada się 

ziarna zbóż, siano, kapustę, marchew czy tzw. liścianki, czyli pęczki suszonych gałązek 

malinowych, pokrzyw czy wierzb. A dla dzików w leśnej stołówce powinna znaleźć się 

przede wszystkim sucha karma – najlepiej żołędzie i kasztany. Leśnicy i myśliwi 

zakładają specjalne poletka z kukurydzą, pszenicą, kapustą pastewną i innymi 

roślinami, na których duże i małe zwierzęta lasu mogą się posilić. 
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Interesujące miejsca na naszej planecie… 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

Arashiyama, Kioto – 

bambusowy raj w 

Japonii 

Bambusowy las w Arashiyama to miejsce, w którym można poczuć się jak na innej planecie.  Stanowi 

on obowiązkowy punkt na liście rzeczy do zrobienia podczas wycieczki do Kioto. Drapacze chmur, 

które w tym przypadku stanowią drzewa, pretendują do miana głównej atrakcji tego obszaru Japonii. 

Tutejsze lasy już tysiące lat temu były odwiedzane przez japońskich arystokratów. Dziś „bambusowy 

raj” jest najczęściej fotografowanym miejscem w Kioto. 

Arashiyama to idealne miejsce na relaks. Ludzie z całego świata zjeżdżają do magicznego 

lasu, by zaznać spokoju i odciąć się od codzienności. Szum drzew, świeży powiew natury, 

soczysta zieleń to elementy, które od razu przenoszą człowieka w inny wymiar – 

wyciszenia. 
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Konkurs!!!! 

Na Najładniejszy obrazek ☺ 

Narysuj, jak świętowałaś/ eś  

Nowy 2023 Rok 

 
Technika dowolna 

 
 

 
 

Zrobione prace proszę oddawać 
 

Julia Szal    - klasa 7 
 

Do 03.02.2023 roku 
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Ciekawe tematy… II Wojna Światowa 

 
Bitwa o Anglię 

8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa               

o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji                    

w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do 

morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja „Lew Morski”). Oprócz ataków na cele 

czysto wojskowe, Luftwaffe podjęła także szeroko zakrojoną kampanię nalotów 

wymierzonych przeciwko ludności cywilnej, mających złamać morale brytyjskiego 

społeczeństwa. Wskutek dobrze zorganizowanej brytyjskiej obrony (m.in. skuteczne 

wykorzystanie sieci stacji radarowych), bitwa zakończyła się jednak porażką Niemiec. 

 

 

Lotnictwo w czasie II wojny światowej 

Samoloty wszystkich kształtów i rozmiarów odegrały istotną rolę na polach bitew II wojny 
światowej. Od chwili wybuchu wojny w Europie główne mocarstwa starały się wyprodukować 
wystarczającą liczbę samolotów. Przez cały okres wojny przemysł lotniczy rozwijał się skokowo, 
zarówno pod względem skali, jak i zaawansowania technologicznego. 

Lotnictwo wojskowe w samych Stanach 
Zjednoczonych rozrosło się z około 2500 samolotów 
do prawie 300 000 pod koniec wojny. Wiele fabryk 
zostało przestawionych na produkcję samolotów i ich 
komponentów, a cały kraj podjął znaczny wysiłek, aby 
wyprodukować zapasy na czas wojny. Produkcja 
dóbr konsumpcyjnych praktycznie ustała w tym 
okresie, ponieważ fabryki produkowały samoloty i 
statki oraz wszystkie związane z nimi komponenty. 
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Przepiśnik Zuzi 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tortille z łososiem i twarożkiem 

        

Sposób przygotowania: 

Tortille smarujemy twarogiem, 

posypujemy posiekanym koperkiem 

i pieprzem. Na twarogu układamy kawałki 

wędzonego łososia oraz jeden rząd czarnych 

oliwek. Zwijamy tortille w rulon i przecinamy w 

kilkucentymetrowe kawałki. 

 

 Składniki: 

4 tortille, 

500g twarogu 

półtłustego, 

100g wędzonego 

łososia, 

Ok.150 g czarnych 

oliwek, 

1 pęczek koperku, 

Świeżo mielony 

pieprz, 

 

Sposób przygotowania: 

1.Ciasto francuskie rozwijamy z rolki, 

przekrawamy na pół, prostopadle do 

dłuższego boku. Oba placki smarujemy 

koncentratem, posypujemy ziołami i 

czosnkiem.    

 2.Ser i szynkę tarkujemy na tarce, 

posypujemy jeden z placków, dociskając 

do koncentratu. Przykrywamy drugim 

plackiem, również dociskamy. Kroimy 

na paski o grubości 1,5-2cm. Każdy 

pasek przyciskamy z jednej strony, a 

trzymając za drugi koniec wykręcamy 

jak spiralę.   

3.Paluchy wykładamy na blaszkę 

wyłożoną papierem do pieczenia. 

Smarujemy roztrzepanym jajkiem, 

posypujemy sezamem. Pieczemy w  

temperaturze 220 stopni, przez 

około 15 min. 

 

 

 

 

 

 

Włoskie paluchy z 

ciasta francuskiego 

Gorąca czekolada z piankami 

          
 

                             

  

Sposób przygotowania: 

 

1.Do garnka wlać trochę wody, aby tylko                

 przykryś dno, zagotować. 

2.Wlać mleko i doprowadzić do wrzenia. 

3.Wsypać kakao i gotować przez 2-3  

minuty, mieszając, aby kakao się nie 

 przypaliło. 

4.Zdjąć z ognia dodać połamaną 

czekoladę 

 i pianki, mieszać, aż wszystkie składniki  

Się roztopią. 

5.Czekoladę od razu przelać do szklanek 

 i udekorować piankami. 

                             

 Składniki:  

      na 5-6porcji 
750ml mleka 

2 łyżki kakao 

80-100g pianek 

100g połamanej gorzkiej 

czekolady 
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Na językach… 
 

 

 

 

Język hiszpański – język należący do rodziny romańskiej 

języków indoeuropejskich.  

Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i 

Hispanoameryki) wywodzą się ze średniowiecznego 

języka kastylijskiego.  

Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, 

dla odróżnienia go od innych języków używanych w 

Hiszpanii.                         

   Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi!  

W 2006 roku oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na 

siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i 

zachodniej Afryce.  

Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie 

mówiących tym językiem przekracza półtora miliarda.  

 
 

Zwroty podstawowe 

sí - tak 

no - nie 
gracias - dziękuję 

por favor (prosząc o coś) lub de nada / no hay de que (nie ma za co) - proszę 

buenos días - dzień dobry 
adiós - do widzenia 

buenas noches - dobry wieczór 
buenas noches - dobranoc 

hola - cześć (nieformalne przywitanie) 

chao - cześć (nieformalne pożegnanie) 
hasta luego - do zobaczenia 

lo siento (przykro mi); perdona; disculpe - przepraszam 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_(mowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_j%C4%99zykowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_literacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hispanoameryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kastylijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kastylijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ojczysty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
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Kino-maniak poleca: 
 

 

Filmy od 13 lat: 
,,AVATAR: Istota wody” 
 

Akcja filmu „Avatar: Istota wody” rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o 

rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których 

wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.              

 

 

 

 

 

 
Film dla dzieci: 

 

                     „ Pan Zabawka” 

Komedia o przyjaźni, zabawie i prawdziwej radości, które 

 są silniejsze i ważniejsze od wszystkich pieniędzy tego świata – nawet 

jeżeli ma się do czynienia z najbardziej rozkapryszonym synem miliardera! 

 

 

 

,,Fabelmanowie” 

Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by 

opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego 

nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego filmowca. 

Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i 

odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam 

odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych. 
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Zbliżające się premiery: 

,,Kot w butach”                                                           ,,Na twoim miejscu” 

 Nadchodzi sequel nominowanej do Oscara® w 2011 roku 

 animacji„Kot w Butach” 

 Kontynuacja  Dreamworks Animation pod tytułem  

„Kot w butach. Ostatnie życzenia”  

 zostanie wyreżyserowana przez Joela  

Crawforda i wyprodukowana przez Marka 

 Swifta. Kot w Butach odkryje, że jest  

pasjonatem przygód. Wykorzystał już wszystkie 

 swoje osiem z dziewięciu istnień.  

Postanawia wyruszyć w podróż, aby znaleźć mityczne „Ostatnie Życzenie” i 

przywrócić swoje dziewięć żyć. 

 

 

Kino-maniak poleca na chłodne wieczory serial pt: 

 

,,Na tafli marzeń” 
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Zagadki, krzyżówki… 

 

 

 

 

 Rozwiąż, podpisz i wrzuć do skrzynki - 3 wylosowane osoby 

otrzymają kupon na niepytanie oraz zgłaszam brak zadania ! :) 
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Krzysztof Krawczyk „ Nowy rok bieży’ 
 
Nowy rok bieży, w jasełkach leży 
A kto, kto? 
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę 
Na ziemi 
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę 
Na ziemi 
Leży dzieciątko jako jagniątko 
A gdzie, gdzie? 
W Betlejem mieście, tam się pospieszcie 
Znajdziecie 
W Betlejem mieście, tam się pospieszcie 
Znajdziecie 

Jak go poznamy, gdy go nie znamy 
Jezusa? 
Podło uwity, nie w aksamity 
Ubogo 
Podło uwity, nie w aksamity 
Ubogo 

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają 
A co, co? 
Niech chwała będzie, zawsze i wszędzie 
Dzieciątku 
Niech chwała będzie, zawsze i wszędzie 
Dzieciątku 

 

Widzimy się za miesiąc… 

czekają na Was kolejne, nowe interesujące fakty i wydarzenia ! 

BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH !!! 

Redakcja Trójkowych Nowinek 


