
PINEZKA3
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana
Pawła II w Rakszawie
Rakszawa 946
37-111, Rakszawa

Numer 22 02/16

Hej ho, hej ho do biblioteki by się szło!

STOPKA
REDAKCYJNA

Magda Wasiuta - Wielkanoc,
Walentynki 
Weronika Tryniecka -
Ciekawostki o fotografii
Mateusz Cisek - Auta stare
ale jare
Konrad Boho - Auta stare ale
jare
Karol Panek - Wycieczka do
biblioteki
Mateusz Ożóg - Wycieczka
do biblioteki

pizap.com

3 lutego uczniowie naszej szkoły brali udział w wyjeździe do Biblioteki w
Jarosławiu. Szczęśliwcami, którzy mogli wziąć udział w tej wycieczce były
kl. IV-VI. Wszyscy uczestnicy wyjechali autokarem spod szkoły o godz
09:00, powrót do szkoły natomiast był o o godz. 10:00. Spotkanie
rozpoczęło się od zwiedzania biblioteki. Później zobaczyliśmy wystawę
komputerów, z których  jeden był ze specjalną klawiaturą przeznaczoną
dla osób niewidzących. Na koniec uczniowie obejrzeli film pt. "Minionki".
Wyjazd z pewnością można zaliczyć do bardzo udanych!
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Wierszyk w dniu zakochanych!!!♥Co to takiego Walentynki i jak je
obchodzimy ♥

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego.Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne często pisane
wierszem. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi
upominkami.Największe Walentynki  w Polsce odbywają się corocznie
od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie - mieście zakochanych
(województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą "Walentynki
Chełmińskie".Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie
wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone,
najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem,
a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj
obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci
kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej
osobistych elementów garderoby.Walentynki to szczególny dzień, na
który warto starannie przygotować coś wyjątkowego.

Dziś święty Walenty może sprawić
cuda - dzięki niemu miłość znaleźć
Ci się uda. Słońce znów zaświeci,

w sercach żar roznieci, a my w
środku zimy śnieg i lód stopimy.

wasiuta
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         Ciekawostki o fotografi :) Najlepsze zdjęcia wychodzą
podczas ruchu. Wtedy są
bardziej ciekawe, a czasami
zabawne. Oczywiście zdjęcia
przyrody też są całkiem fajne,
a najlepiej wychodzą zimą lub
wiosną. Zwierzęta również
mogą być modelami na
naszej sesji fotograficznej.

Czy wiesz, co dosłownie oznacza słowo
„fotografia”? Rysowanie światłem.Słowo
fotografia pochodzi od greckich photos
(„światło”) i graphe („rysowanie”). Terminu
tego po raz pierwszy użył Hercules Florence,
francuski malarz i wynalazca, opisując
technikę robienia zdjęć w swoim pamiętniku.
Pamiętaj - to nie aparat robi zdjęcia, tylko
fotograf :)
Warto próbować czarno-białych
klimatów.W tej chwili mamy tak kolorowy czas,
że aż szkoda, pozbywać się barw... Czerń i biel
to barwy reportażu społecznego.

.

WIELKANOC...

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna także Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie Pańskie w prawosławiu Pascha. To najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
Zmartwychwstanie Jezusa, obchodzone przez Kościoły
chrześcijańskie. U nas w szkole odbyły się warsztaty wielkanocne z
rękodziełami artystycznymi.Prowadzone były przez panią Barbarę i
Bożenę Nawój w ramach akcji charytatywnej.Na warsztatach
wykonywane były ozdoby wielkanocne, które będą zawiezione na
kiermasz.Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży będą przekazane na
rehabilitację dla 27 letniego Damiana Cyburta z Dębiny koło
Łańcuta. Jest porażony czterokończynowo. Tylko systematyczne
ćwiczenia dają szansę na przywrócenie samodzielności
mężczyzny.Miesięczna rehabilitacja kosztuje około 10 tysięcy złotych.
Naszym zdaniem warto pomagać potrzebującym, jeśli mamy
możliwości aby to zrobić.

                                    

świąteczne pisanki

.
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Auta stare ale jare :)

W tym artykule będziemy pisać o starych autach. Pierwsze dwa będą z polski a drugie zza granicy. Oto polski fiat Fiat
126p ,,Maluch" -samochód osobowy skonstruowany w zakładach FIAT, produkowany we Włoszech w latach 1972–1980,
a w Polsce od 6 czerwca 1973 do 22 września 2000 roku (Polski Fiat 126p). Polska wersja licencyjna produkowana była
przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych „Polmo” Bielsko-Biała w Bielsku-Białej oraz w Tunach.
Następny to Fiat 125p ,,Duży fiat"-samochód osobowy klasy średniej produkowany w FSO od 28 listopada 1967[2] do
29 czerwca 1991 na podstawie umowy licencyjnej z włoską firmą FIAT z 1965 roku. Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku
nazwę zmieniono na FSO 125p.
Ten to zagraniczny Mercedes W124- następca Mercedesa W123, poprzednik samochodu Mercedes W210. Produkowany
był w latach 1984–1997 w pięciu wersjach nadwozia: sedan, kombi, coupé, cabrio, limousine, a także jako podwozie pod
zabudowę, służące do produkcji karetek pogotowia czy też karawanów pogrzebowych. Łącznie zostało
wyprodukowanych 2 583 470 egzemplarzy.
A ten z kolei to Hispano Suiza K6-był hiszpański firma motoryzacyjna i technika, a po II wojnie światowej był francuski
silnik lotniczy i elementy producentem. Jest to najbardziej znany ze swoich luksusowych samochodów i silników
lotniczych sprzed II wojny światowej. W 1923 roku, jego francuska filia stał się pół-autonomiczne partnerstwo z
hiszpańskiej firmy macierzystej. W 1946 roku hiszpańska spółka dominująca sprzedała wszystkie swoje hiszpańskie
aktywa samochodowych do Enasa.

W następnym artykule napiszemy o motorach z polski jak i za granicy.
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