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                Święta Tuż...Tuż...

          ♥Święta♥
.

                 STOPKA

W skład naszego
redakcyjnego
zespołu wchodzą:
Karol Panek – napisał
o ‘’English is
COOL!!!!’’ i ’’Stopka’’
Mateusz Ożóg –
napisał o ‘’ Turniej
Piłki Ręcznej
Chłopców’’
Konrad Boho

– napisał o ‘’Bochni’’
Weronika Tryniecka –
napisała  ‘’Święta
Tuż… Tuż…’’oraz
Magda Wasiuta ,
Madzia Wojdyło , Ewa
Stopyra i Julka Dec
napisały artykuł o
,,Młodym Noblu”

Święta zazwyczaj kojarzą się nam ze śniegiem i z choinką. U nas śniegu na razie nie ma,
ale mamy nadzieję,że napada nam go po uszy. Zaś choinkę na pewno macie już ubraną, a u
nas w szkole panuje mnóstwo świątecznego nastroju. Na pewno każdy z was lubi
otrzymywać prezenty, jak i je wręczać, bo my bardzo lubimy! To miłe, gdy ktoś cieszy się z
wręczonego przez nas podarunku. Potrawy świąteczne to kolejna fajna rzecz na święta, są
one zawsze przepyszne i zapewne niektórzy z was mają swój ulubiony przysmak. Zawsze
oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, po jej zobaczeniu możemy zacząć łamać się opłatkiem
i wigilijną ucztę. Zawsze po kolacji wigilijnej, każdy jest najedzony pysznymi potrawami i nie
ma na nic siły... Przyjemnie jest również pośpiewać kolędy wraz z rodziną przy choince>

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi, zaś
w Nowym Roku o każdej godzinie, niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.☺

.
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Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

             English can be COOL!!!!

K.P

Czy można uczyć się
języka angielskiego z
przyjemnością?
Oczywiście że tak!
Wystarczy tylko
znaleźć alternatywne
miejsce do jego
nauki.  Książki wciąż
są pomocą w nauce,
ale to nie jedyny
sposób. Ogromną
kopalnią wiedzy jest
również internet,
trzeba tylko wiedzieć
które źródła są
najlepsze.

Na pierwszym
miejscu w naszym
rankingu znajduje się
kanał na YouTube
"Po cudzemu"
prowadzony przez p.
Arlenę Witt. Po
cudzemu czyli
oczywiście po
angielsku ;) Pani
Arlena w sposób
zabawny i
przystępny tłumaczy
co i jak

z tym angielskim.
Polecamy również
stronę Gettin'
English prowdzoną
przez p. Sławka
Mączkę. Znajdziecie
tam gramatykę,
słownictwo, czytanki
i wiele innych
zagadnień, a
wszystko
przedstawione w
bardzie ciekawy
sposób.

W.W

12 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej nr 3  odbył się turniej piłki
ręcznej chłopców. Udział w tych zawodach wzięły drużyny ze szkół w:
Węgliskach,  Wydrzu oraz SPnr 2 w Rakszawie. Gospodarze od
początku mieli przewagę nad innymi zespołami. Zawody zakończyły się
zwycięstwem drużyny z SP nr 3!
Dziewczyny z naszej szkoły również zajęły pierwsze miejsce!

Narada z trenerem w przerwie meczu

K.P

W.Ww.w.
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Młody Nobel

11 listopada 2015r zostaliśmy zaproszeni do Zespołu Szkoły
Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie na piknik edukacyjny
"Młody Nobel". Mimo niedzieli, chętnie wzięliśmy udział. Projekt ten
polegał na fascynujących pokazach i intrygujących doświadczeniach.
Eksperymenty, doświadczenia i pokazy dotyczyły chemii, fizyki,
biologii, robotyki i kryminalistyki. Bawiliśmy się świetnie,
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Nawet było gotowanie,
robienie galaretki i fantastyczne wybuchy.

Wybuchowe eksperymenty

sp3Kacper Nawuj

L.G. L.G.

sp3Kacper Nawuj
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Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

k.n

Bochnia
Nasza szkoła pojechała do Kopalni Soli w Bochni zał. 1248r.
Wyjechaliśmy o godz. 8.25 na miejscu byliśmy już o 10.30. Na początku
zjechaliśmy do pięknych podziemi kopalni soli. Po przywitaniu z
przewodnikiem zaczęliśmy zwiedzanie cudownych wyrobisk kopalni
soli w Bochni. Po zwiedzaniu kopalni poszliśmy coś przekąsić.
Następnie zaczęły się gry i zabawy. Zaraz po tym zaczęła się zabawa
Andzrzejkowa i wróżby.
O 16.00 wyjechaliśmy na powierzchnie. Przeżycia związane z wycieczką
zapamiętamy na całe życie.

k.n
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