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MARZANNA 

Jestem bogini, 
przyjaciółka zimy! 
Kukiełka słomiana 
strojnie dziś przebrana. 
Na głowie wianuszek pleciony. 
wstąŜkami, kwieciem zdobiony. 
Spódnica jak chmurka róŜowa! 
Zakończyć zimę jestem gotowa. 
  

13 marca harcerze ,,Dragoni’’ robili Marzannę na 
konkurs, który odbędzie się 20 marca na biwaku 
w Świbnej. Harcerze byli podzieleni na grupy, jedna 
robiła głowę inna tułów a następna nogi. KaŜdy miał 
przydzielone swoje zadanie. Była współpraca, a przy 
tym świetna zabawa. Pomogła nam teŜ pani szatniar-
ka, która wynalazła jakieś stare, niepotrzebne ubrania. 
Marzanna zwana Marzeną wyszła wspaniale, była 
straszna, jak przystało na boginię śmierci, ale teŜ zara-
zem zabawna. Mamy nadzieję, Ŝe nasza Marzena wy-
gra w konkursie. Trzymamy kciuki! 



ZIMA W „TRÓJCE” 

Choć styczeń i luty to miesiące zimowe, ale wcale nie muszą być senne, 
o czym świadczy bogaty kalendarz imprez i uroczystości, jakie odbyły się w 
naszej szkole. 

Pierwszą zimową niespodziankę sprawił swoim uczniom dyrektor szkoły 
Dariusz Sidelnik, zapraszając 12 stycznia wszystkie klasy, począwszy od 

,,zerówki”, do udziału w kuligu. PrzejaŜdŜka ośnieŜonymi polami i leśnymi drogami, w długim 
szeregu sań, wśród okrzyków i śmiechu dostarczyła dzieciom niezapomnianych wraŜeń. To były 
chwile prawdziwej radości i zabawy, uczniowie z Ŝalem schodzili z sanek, by inni mogli na nich 
zasiąść. 

Nieco inne przeŜycia były udziałem gości zaproszonych do szkoły 21 stycznia. O swoich bab-
ciach i dziadkach, jak co roku, nie zapomniały wnuczęta z klas I- III, które wspólnie z wychowaw-
cami  przygotowały uroczysty apel. Dziadkowie, 
podziwiając występy swoich wnuków, łatwo ulegali 
wzruszeniu, potwierdzając znaną prawdę, Ŝe choć 
są to pokolenia tak odległe wiekowo, to jest coś, co 
je do siebie zbliŜa- to po prostu uczucie miłości. 

Po wspólnej uroczystości goście spędzili 
jeszcze przyjemne chwile przy słodkim poczęstun-
ku, prowadząc oŜywione rozmowy na temat swoich 
wnuków. 

Dwa dni później, 23 stycznia, obchodzono 
w szkole bardzo uroczyście  Święto Patrona 
Szkoły- Adama Mickiewicza. 

Tradycyjnie juŜ dzień ten dla całej 
społeczności uczniowskiej jest podsumowaniem 
wcześniejszych zadań i działań, jakie podejmowane są w klasach w celu wzbogacenia wiedzy na 
temat tego znakomitego poety i Polaka. Rozstrzygnięto konkursy na najładniejszy kącik o patronie 
szkoły, świąteczny wystrój klasy, wiersz poświęcony poecie oraz najciekawszy album. 

Finałem obchodów był bogaty spektakl słowno- muzyczny, przygotowany przez szkolne koło 
teatralne, którego opiekunem od wielu lat jest p. Małgorzata Cichocka. Obecni na uroczystości 
przedstawiciele zaproszonych placówek oświatowych byli pełni podziwu dla aktorskich i wokalnych 
umiejętności dzieci. 

(red.) 
 



    

ŚWIĘTO SZKOLNYCH ORŁÓW 

Dnia 10.02 (wtorek), o godz. 16.30 w Lubskim Domu Kultury odbyło się wręczenie listów gra-
tulacyjnych rodzicom uczniów wyróŜniających się w nauce i zachowaniu. Uroczystość poprowadzi-
ły uczennice Dagmara Cierpica i Julia Mickiewicz. 

W pierwszej części zaproszeni goście obejrzeli bogaty i ciekawy program artystyczny. Mogli 
podziwiać umiejętności taneczne, wokalne i teatralne uczniów naszej szkoły. Widzieliśmy m. in.: 
pantomimę, szkolny kabarecik, inscenizacje bajek Adama Mickiewicza, dwa tańce i wysłuchaliśmy 
kilku piosenek. Wszystkim widzom występy dzieci niezmiernie się podobały. Program przygotowa-
ły p. M. Cichocka i p. U. Pociecha.  

Następnie przemówił pan dyrektor, po czym wraz z panią dyrektor wręczali listy gratulacyjne 
rodzicom. Uczniów natomiast obdarowano czekoladowymi słodkościami. Nie zapomniano równieŜ 
o sportowcach naszej szkoły- oni teŜ zostali wyróŜnieni. 

Dyrekcja szkoły dziękowała nie tylko rodzicom prymusów za ich troskę i wkład w osiągnięcia 
edukacyjne dzieci, ale przy okazji wyróŜniła wielu rodziców za zaangaŜowanie i aktywność na rzecz 
naszej szkoły, wręczając im z podziękowaniem Dyplom Przyjaciela Szkoły. 

Godne podkreślenia są bardziej znaczące osiągnięcia uczniów, które napawają dumą i przyno-
szą nauczycielom satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Taki duŜy sukces odniosła Dagmara Cierpica z kl. VI b, która zakwalifikowała się do finału 
wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego, gdzie zajęła bardzo wysokie- 3. miejsce. Opiekunami 
uczennicy są p. Danuta Gawron- nauczycielka historii i p. Danuta Łyczko- nauczycielka języ-
ka polskiego. 

Drugi znaczący sukces odnieśli mali recytatorzy biorący udział w Lubuskim Konkursie Recy-
tatorskim. Aleksandra Bardel z kl. III a- opiekun p. Lidia Bryłka oraz Jakub Włodarczyk 
z kl. IV a- opiekun p. Małgorzata Cichocka- reprezentowali szkołę w powiatowych eliminacjach 
konkursu. 

Sukcesy na swoim koncie mają takŜe sportowcy. I miejsce w powiecie wywalczyli chłopcy 
w piłce siatkowej czwórek, II miejsce w powiecie zdobyły dziewczęta. Ich trenerami są 
p. Jerzy Niedźwiedzki i p. Anna Walczak. 

A oto najlepsi uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali za semestr 
średnią ocen 4,75 i wyŜej: 

kl. I a: Sara Gorczyca, Dominik Kędzierski, Magda Rodziewicz, Przemysław Fiołek 
kl. I b: Anastazja Andrzejewska, Dominika Czepanik, Michał Dąbrowski, Klaudia Marciniszyn, 

Kamila Przybyła 
kl. II a: Bartosz Dragańczuk, Karolina Graczyk, Gracjan Juncewicz, Natalia Kościk, Julia Paś, 

Rafał Rafalski, Kacper Skrzyniarz, Damian Słoniowski, Patryk Sobczak, Karolina Terlecka 
kl. II b: Natalia Baszczyk, Weronika Cichowlas, Daria Czerw, Zofia Dziurzyńska, Paula Śliwka, 

Bartłomiej Zaród, Weronika Zarzycka, Klaudia Kuzyk, Kamil Biskowski 
kl. III a: Dagmara Antczak, Aleksandra Bardel, Anita Bochenek, Agata Kawalir, Dominik 

KrzyŜanowski, Klaudia Perzanowska, Iwona Zagrajczuk 
kl. III b: Jakub Graczyk, Paweł Nawrot, Emilia Przybyła, Julia Ratomska, Tobiasz Rojczuk, Daniel 

Szklarek, Szymon Szymaniec, Edyta Wierzbicka, Oliwia Fałek 
kl. IV a: Kamila Oryga, Oktawia Szydłowska, Jakub Włodarczyk, Adrianna Łanda 
kl. IV c: Natalia Perzanowska, Mateusz Madej, Weronika Steczyńska, Patrycja Ziemba 
kl. V a: Marlena Boranowska, Klaudia Gorczyca, Pamela Białooka, Marlena śyluk, Nikoletta 

Boczarska, Julia Mickiewicz 
kl. V b: Paulina Przygoda, Klaudia Strauss 
kl. VI a: Natalia Jaros, Aleksandra Krzesińska, Oliwia Gawrych, Nikoletta Gawrych, Patrycja Gawron 
kl. VI b: Dagmara Cierpica, Justyna Niedźwiedzka, Dominika Rybicka, Agnieszka Kowalska, 

Nikoletta Bitel 
 



 
 

W ostatnim dniu zajęć szkolnych przed feriami (13.02.09) zespół wychowawczy i Szkolne Ko-

ło Caritas zorganizowały bal charytatywny. Nie zawiedli teŜ harcerze SP- 3, na pomoc których 

zawsze moŜna liczyć. Cały dochód z balu w kwocie 1065 zł został przeznaczony na zorganizowanie 

ferii zimowych dla uczniów naszej szkoły. 

Dzięki pomocy rodziców i nauczycieli udało się zorganizować w świetlicy stoiska z pysznym 

ciastem, które przynieśli członkowie Szkolnego Koła Caritas (I. Stemler, D. Bielecki, M. Popraw-
ski, P. Rudziewicz, A. Wawrów, 
K. Strauss, P. Stodolska, K. Czepanik, 
J. Nawrot), harcerze (N. Zojszły, 
N. Wolak, K. Samonek, J. Mickiewicz) 

i panie O. Małyska, J. Długokińska, 
B. Dragańczuk. 

Były teŜ hot- dogi i tosty. Po te 

smakołyki kolejka zawsze jest długa, 

dlatego p. Joannie Lisickiej pomagali 

członkowie SKC (P. Przygoda 
i K. Sadowska). Zapach frytek „zwabiał” 

uczestników balu. SmaŜyły je p. Sylwia 
Pazur i p. Jolanta Murawska. 

Na sali gimnastycznej przy dyskotekowej muzyce trwała zabawa. Bal prowadziły panie: Joan-
na Duszeńko, Dorota Merwa i Lidia Bryłka. 

Program składał się z dwóch części. W pierwszej- oficjalnej -nastąpiło rozdanie nagród. Pani 

dyrektor Joanna Działa wręczyła nagrodę klasie VI a, która w I semestrze zwycięŜyła w konkursie 

na klasę o najlepszej frekwencji, a takŜe nagrody dla członków SK Caritas, którzy działali najaktyw-

niej i najbardziej ofiarnie. 

W drugiej części balu odbyły się 

konkursy oraz parada strojów. 

Największym powodzeniem cieszył 

się konkurs „Taniec z krzesłami”, do 

którego chętnych było dziesięć razy 

więcej niŜ krzeseł. Trudno było wybrać 

zawodników spośród wróŜek, księŜniczek, 

pielęgniarek, królików, kowbojów, 

a nawet wampirów. 

Królową balu została Julia 
Mickiewicz z kl. V a, a królem Tomek 
Socha z V b. Pierwszy semestr zakończył 

się wspaniałą zabawą. 

Wszystkim nauczycielom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. 
 

Joanna Duszeńko 
 



 

 

 

ZIMOWISKO 
 

Podczas ferii zimowych budynek naszej szkoły tętnił Ŝyciem- 
odbywało się tu zimowisko. W pierwszym tygodniu zajęcia 
poprowadziły panie Sylwia Pazur i Anna Walczak. Przygotowały 
atrakcyjne formy spędzania czasu dla starszej grupy dzieci z klas  
IV- VI. Najwięcej było zajęć sportowych. Dnia 19.02 grupa ta 
wyjechała do śar na basen, wszyscy bardzo się ucieszyli. Po 
pływaniu uczniowie udali się do baru, gdzie otrzymali po dwa 
pączki i soczek. 

Młodszą grupą, czyli z klas I- III zajmowały się panie: Dorota Merwa i Jolanta Wróblewska, 
pomagała im pani Monika Merwa. Podczas ferii udaliśmy się z wizytą na Komisariat Policji, były 
teŜ zajęcia taneczne, plastyczne, gry w ping- ponga. Dnia 26.02 dzieci z klas I- III takŜe z radością 
pojechały na basen. Spędziły tam udanie czas na zabawach w wodzie i na nauce pływania, oblegając 
jednak najczęściej zjeŜdŜalnię. W ostatnim dniu zimowiska odbył się bal z konkursami, nagrodami 
i wesołymi tańcami. 

Mimo iŜ były to radosne chwile, wszystkim uczestnikom zrobiło się smutno, Ŝe ferie juŜ się 
skończyły. Zgodnie stwierdzili, Ŝe były bardzo udane, urozmaicone i poŜyteczne. Choć miejscem 
spotkań była szkoła, nie przeszkadzało im to w niczym. DuŜa grupa dzieci chętnie do niej przycho-
dziła, nie musiały bowiem nudzić się w tym czasie w domu. Pod opieką wykwalifikowanych 
nauczycieli uczestnicy zimowiska rozwijali swoje zainteresowania i doskonalili umiejętności. 

 

Nikoletta Bitel, kl. VI b 

 
HARCERSKI DZIEŃ KOBIET 

Dnia 6 marca harcerze z naszej szkoły obchodzili Dzień 
Kobiet. Przygotowali wspólnie smaczny poczęstunek. Była 
miła, sympatyczna atmosfera. Druhowie zaśpiewali druhnom 
,,Sto lat” i złoŜyli Ŝyczenia. Wspólnie śpiewali piosenki i grali 
w gry i zabawy. Było świetnie. Na koniec wszyscy posprzątali 
i w radosnej atmosferze puścili tzw. ,,Iskierkę”. 

 

Agnieszka Kowalska, kl. VI b 
 

SPOTKANIE Z TEATREM 

Dnia 9 marca uczniowie klas IV-VI udali się do Lubskiego Domu Kultury na przedstawienie teatral-
ne. Sztuka ,,Szatan z VII klasy” , wystawiona przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza 
we Wrocławiu, została napisana na podstawie ksiąŜki Kornela Makuszyńskiego o tym samym tytule. 

Głównym tematem przedstawienia jest wątek detektywistyczny. Tytułowy bohater ,,szatan”- Adaś 
Cisowski, wraz ze swym ulubionym profesorem od historii, panem Gąsowskim i jego bratanicą Wandą, 
rozwiązuję zagadkę tajemniczego skarbu, ukrytego ponad dwieście lat temu w pałacyku, w którym 
mieszka teraz rodzina profesora. Po wielu zabawnych perypetiach znajdują skarb, dzięki czemu Gąsow-
scy mogą zostać w pałacyku. 

Spektakl został przedstawiony ciekawie i wesoło. Wszystkie postacie były na swój sposób śmieszne- 
nawet ,,zbóje” nie byli straszni, a wręcz mili. W sztukę zostały wplecione dwie piosenki, co urozmaiciło 
przedstawienie. Scenografia była bogata i ruchoma, gdy na scenie robiło się ciemno, aktorzy odwracali 
dekoracje. Sprawiało do wraŜenie, Ŝe raz są w dworku, a innym razem w lesie. Ciekawa była równieŜ 
oprawa muzyczna: melodie zostały dostosowane do róŜnych sytuacji, były nastrojowe, np. gdy na scenie 
działo się coś złego, muzyka trzymała w napięciu i stawała się groźna. 

Spektakl był zajmujący i zabawny, Z całym przekonaniem mogę teraz polecić Wam przeczytanie 
ksiąŜki ,,Szatan z VII klasy”. 

Dagmara Cierpica, kl. VI b 



 

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 

Dnia 28 stycznia 2009 roku w naszej szkole odbyła się 5 edycja Turnieju piłki siatkowej dziew-

cząt i chłopców. Organizatorem był istniejący przy szkole UKS „Spartakus”. 

Turniej ten był podsumowaniem całorocznych zmagań siatkarzy ze szkół podstawowych. 

W rozgrywkach dziewcząt I miejsce zajęły siatkarki z SP- 1, II miejsce- SP- 3, a III miejsce- 

SP Jasień. Wyniki końcowe wśród chłopców: I miejsce- SP- 3, II miejsce- SP Jasień, III miejsce- 

SP- 1 i IV miejsce- SP- 2. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali słodkie upominki z rąk prezesa UKS „Spartakus”- 

p. Dariusza Sidelnika. 

Turniej przeprowadzili nauczyciele SP 3- p. Anna Walczak i p. Jerzy Niedźwiedzki. 

 

        

 

LIGA STRZELECKA 

Grupa uczniów naszej szkoły chodzi systematycznie, raz w miesiącu, na strzelnicę LOK- u, 

gdzie odbywają się zawody strzeleckie uczniów szkół podstawowych. Reprezentacja szkoły liczy 

ośmiu uczniów. W zawodach strzeleckich kaŜdorazowo bierze udział pięciu uczniów (dwie dziew-

czyny i trzech chłopców). Do końca lutego uczniowie strzelali z broni długiej- wiatrówka. Natomiast 

w marcu i w kwietniu będą strzelać z broni krótkiej- pistolet. Podliczenie punktów i ostateczne 

wyniki zawodów strzeleckich będą miały miejsce podczas Dni Lubska. 

W skład druŜyny strzeleckiej wchodzą:  

- Mateusz Dąbrowski klasa VI b, 
- Dagmara Cierpica klasa VI b, 
- Karolina Samonek klasa VI b, 
- Dawid Bielecki klasa VI b, 
- Edwin Kucharski klasa VI b, 
- Dominika Rybicka klasa VI b, 
- Erwin Imbierski klasa VI b, 
- Robert Mycek klasa V a 

Justyna Niedźwiedzka, kl. VI b



 

 
 
 
 
 

 

 
Luźne, wygodne, odjechane, kolorowe– świetne ciuchy nie tylko 

do tańca. Zasady? śadnych zasad, absolutny freestyle! Miksuj z sobą 
style, wzory i kolory. Noś warstwowo jedne na drugie. Eksperymentuj. 
Sprawdź, jak się czujesz w hiphopowych spodniach z krokiem w kola-
nach, kolorowej bandanie czy arafatce na szyi. Pamiętaj o kolorowych 
skarpetach i legginsach…Powodzenia!!! 

 

 

 

 
 
Stylowe, znane, podziwiane i … bardzo młode! Tancerki, piosen-

karki, aktorki maja prawie tyle lat co Ty, więc śmiało moŜesz się na 
nich wzorować. Bo przecieŜ nikt lepiej nie zna się na modzie jak sławne 
nastolatki. Najmodniejsze ciuchy w stylu Demi Lovato, Miley Cyrus, 
Ady Kaweckiej z ,,You Can Dance” i Ewy Farny. 

 

 
 

 

 

 
Kontrastowe i stonowane, proste i ukośne, krzykliwe i delikat-

ne– w tym sezonie rządzą kratki. Na absolutnym topie jest klasyczna, 
szkocka, w róŜnych odmianach i kolorach. Modne są nie tylko kraciaste 
spódnice i spodnie, ale równieŜ chusty, skarpetki, torby a nawet… buty! 
śeby nie było nudno ani zbyt grzecznie, łączymy je ze sobą w szalony 
kratkowy misz masz. 

 

 
 

 
 



 

 

Upodobania kolorystyczne to coś więcej niŜ tylko wybór barwy, w której jest komuś do twa-
rzy. To oznaka charakteru! Zdecydowana przewaga jednego koloru w ubraniu, to sygnał, który 
pozwoli ci szybko ocenić, z kim masz do czynienia. 

Czarny Brązowy Fioletowy Granatowy Czerwony 

Zielony śółty Pomarańczowy Niebieski Szary 

 

Wybierz swój ulubiony kolor i sprawdź, co oznacza. 
 

Czarny : Czarny lubią na ogół osoby bardzo skoncentrowane na własnych sprawach. Nie licz na 
to, Ŝe łatwo skłonisz miłośnika czerni do kompromisu. Ale to dobrzy kompani do długich rozmów 
i gorących dyskusji.. 
Brązowy: Brązowy ujawnia silną potrzebę bezpieczeństwa i brak pewności siebie. Tacy ludzie 
bywają nieśmiali. Musisz przejąć inicjatywę!. 
Fioletowy: Fioletowy sygnalizuje zainteresowanie sprawami ducha i upodobanie do kameralnej 
atmosfery. 
Granatowy: Granatowy to poczucie obowiązku. Z miłośnikiem granatu raczej nie przeŜyjesz 
szalonej przygody. 
Czerwony: Czerwony symbolizuje potrzebę aktywności, energię i Ŝyciowy optymizm. Ten kolor 
wybierają osoby, które chcą zostać dostrzeŜone i docenione, a takŜe kierujące się w Ŝyciu 
głównie emocjami. 
Zielony: Zielony to ulubiony kolor osób bardzo impulsywnych, które jednak pragną uporządko-
wać swoje Ŝycie. Jeśli chcesz się z kimś takim zaprzyjaźnić, musisz wziąć pod uwagę częstą 
huśtawkę nastrojów. 
śśóółłttyy::  śółty oznacza obawę przed samotnością, pragnienie towarzystwa i gotowość uczestni-
czenia w Ŝyciu innych. Z wielbicielem Ŝółtego łatwo się zaprzyjaźnisz i... trudno ci będzie 
zakończyć znajomość. 
Pomarańczowy: Pomarańczowy to sygnał dąŜenia do realizacji nawet najbardziej szalonych 
pragnień. Oznacza duŜą energię, upór i pragnienie zwycięstwa. "Pomarańczowi" to świetni 
kompani w poszukiwaniu przygód. 
Niebieski: Symbolizuje potrzebę tworzenia, łamania schematów. To kolor artystów. W takim 
towarzystwie nie będziesz narzekać na nudę. 
Szary: Szary oznacza potrzebę odsunięcia się, wyciszenia i pragnienie osiągnięcia wewnętrznej 
równowagi. Taka osoba unika rywalizacji. Jest skromna, ugodowa, ale... niestety niezbyt lubi 
rozrywki. 

 



 

••  LLiitteerroomm  AA,,  ĄĄ,,  JJ,,  SS,,  ŚŚ  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  11..  
••  LLiitteerroomm  BB,,  KK,,  TT  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  22..  
••  LLiitteerroomm  CC,,  ĆĆ,,  LL,,  ŁŁ,,  UU  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  33..    
••  LLiitteerroomm  DD,,  MM,,  VV,,  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  44..  
••  LLiitteerroomm  EE,,  ĘĘ,,  NN,,  ŃŃ,,  WW  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  55..  
••  LLiitteerroomm  FF,,  OO,,  ÓÓ,,  XX  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  66..  
••  LLiitteerroomm  GG,,  PP,,  YY  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  77..  
••  LLiitteerroomm  HH,,  QQ,,  ZZ,,  śś,,  ŹŹ  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  88..  
• LLiitteerroomm  II  ,,  RR  jjeesstt  pprrzzyyppiissaannaa  ccyyffrraa  99.. 

LLiicczzbbaa  pprrzzyyppiissaannaa  lliitteerrzzee,,  oodd  kkttóórreejj  zzaacczzyynnaa  ssiięę  TTwwoojjee  iimmiięę  ttoo  TTwwóójj  nnuummeerr..  

SSpprraawwddźź,,  ccoo  oozznnaacczzaa..  

• 1 - to człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, 
człowiek o silnej "wibracji", mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego, 

• 2 - to "dyplomata" mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowie-
kiem, wraŜliwy, kierujący się w Ŝyciu uczuciami, 

• 3 - to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o duŜych talentach i moŜliwościach 
w kaŜdej dziedzinie, we wszystkim, co robi, widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz 
kreatywność. PoniewaŜ jednak jest zwykle osobą świecącą "światłem odbitym", to kiedy jest 
słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć, 

• 4 - to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na 
stres związany z pracą, 

• 5 - to osoba chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca duŜą łatwość 
w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do uŜywek, 

• 6 - to osoba rodzinna, uwaŜająca rodzinę za fundament swojego Ŝycia i mocno z nią związana. 
Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie 
lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa, 

• 7 - to osoba wraŜliwa i introwertyczna, łatwo robiąca karierę zawodową, bardzo zaintereso-
wana sprawami duchowymi. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii, 

• 8 - to twórca na duŜą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca 
poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu, 

• 9 - to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca "wibrację" 
spełnienia, skazana na powodzenie, które często objawia się po 36, a na pewno po 45 roku Ŝy-
cia. 

 



  

SMS-y 
 

Byłeś w zoo? Widziałeś małpki? 
Nie? No to patrz: 
@@@@@@@ 
 

 

M... M... MA... Ma... Mam... 
Mam... Mama... Mama... Co się 
dziwisz? Nie wiesz, Ŝe twój telefon 
uczy się mówić? 
 

 

Tu twoja sieć. Pieniądze z twojego 
konta zostały przekazane na cele 
charytatywne. Dziękujemy! 
 

 

Z okazji, iŜ mam dobry humor, 
chciałabym zasilić Ci konto kwotą 
50 PLN. Oto kod zasilający: 
************** 
Musisz go tylko sobie zdrapać. 

 
 
 

Dlaczego warto mieć katar? 

☺☺☺☺ MoŜesz kichać na wszystko. 
☺ Świetnie usprawiedliwia czerwony nos i podkrąŜone 
oczy. 
☺UmoŜliwia dostanie legalnego zwolnienia lekarskie-
go. 
☺ śeby sprawdzić, czy chusteczki do nosa ,,Velvet” są 
równie miękkie jak aksamit- papier do... ,,Velvet”. 
☺ Bo moŜna się skutecznie wycofać od kurtuazyjnego 
obcałowywania całych stad ciotek. 
☺ Pozwala bezpiecznie i bez tłoku podróŜować komu-
nikacją miejską. 
☺ Świetnie wpływa na twoją sylwetkę- dzięki niemu 
tracisz apetyt i... kilogramy. 
☺ Przestajesz bać się alergii. 
☺ Niestraszne Ci miejskie toalety. 

 
 
 
 
 
 
 

- Jak koza przeskakuje rzekę? 
- Tak samo jak kozioł. 
 

- Kiedy jajka są podobne do roślin? 
- Gdy są sadzone. 
 

- Pod jakim drzewem siada lis, gdy pada? 
- Pod mokrym. 
 

- Czy wróbelek siedzi na gałązce, czy przycupuje? 
Przycupuje, bo gdyby siedział, to by mu nóŜki dynda-
ły. 

 
 

 
Oblicze swego przyjaciela moŜesz poznać, przyglądając 
się jego kciukowi. Nisko osadzony gruby kciuk rokuje 
człowieka mało cierpliwego i kłótliwego. Mały kciuk ma-
ją osoby zazdrosne, a wygięty do tyłu- zapominalscy. Pro-
porcjonalnie zbudowany- to kciuk intelektualisty, który 
wie czego chce. Kciuk giętki i ruchliwy charakteryzuje 
dobrego człowieka i partnera. Sztywny- uwaŜaj, jego wła-
ściciel to pedant do przesady! 

Agnieszka Kowalska, kl. VI b 

 

To nasz zespół podczas pracy 
nad tym wydaniem PULSU TRÓJKI :) 

 

Redakc ja sk łada spec ja lne podziękowania 
p.  Izabel i  Niedźwiedzkiej  za pomoc 

w opracowaniu szaty  graf icznej  i  sk ładu 
komputerowego gazetk i  

 

 

Zespół  redakcyjny:  członkowie kółka polonistycznego- opiekun:  p.  Danuta Łyczko 

 


