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 OBCHODY 60-LECIA
NASZEJ SZKOŁY

Już jest! Pierwszy, wyczekiwany numer naszej
szkolnej gazetki. Będziemy w niej zamieszczać to,
co dla Was ważne - wydarzenia z życia szkoły,
konkursy, wycieczki... Poznacie też bliżej naszych
nauczycieli, z którymi wywiady będą
przeprowadzać nasi redaktorzy. W Trójwywiadzie
znajdziecie również garść porad, co warto
przeczytać, na co opłaca się pójść do kina,
poczytacie ciekawe historie. Wasze najlepsze
prace będą publikowane w dziale Nadesłane do
redakcji. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w
tworzeniu naszego "trójkowego" czasopisma!

Nasi redaktorzy
przeprowadzili
wywiad z
nauczycielem
techniki i
informatyki,
panem Machem. 

22.09 powitaliśmy
astronomiczną jesień. Z tej
okazji zaprosiliśmy Was do
podzielenia się swoimi
wierszami, opowiadaniami i
rysunkami dotyczącymi tej pory
roku. Bardzo dziękujemy za
zainteresowanie! Najlepsze
prace znajdziecie na 5. stronie
naszej gazetki.

A.S.

Dwumiesięcznik

Wywiad z panem
Krzysztofem Machem

          
JESIEŃ

źródło

wywiad

fotopolska.eu
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

30.09.2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień
Tabliczki Mnożenia. Nasi uczniowie mieli okazję
wykazać się znajomością tabliczki mnożenia. Na
korytarzach w całej szkole były rozstawione
stoiska, przy których można było rozwiązać
zadania matematyczne. Po udzieleniu bezbłędnych
odpowiedzi uczniowie otrzymywali certyfikaty.
Uzyskanie certyfikatów ze wszystkich stolików
było nagradzane oceną bardzo dobrą z
matematyki. 
Dziękujemy organizatorom i uczniom za aktywny
udział w tym wydarzeniu.

Pomimo tego, że dopiero mija pierwszy
miesiąc szkolnej przygody, nasi
uczniowie zdobyli już wyróżnienia w
dziedzinie sportowej. Małgorzata
Klimczak, Bartek Suski oraz Kacper
Mariański z klasy VI b zdobyli II miejsce
w sztafecie na 800 m. Serdecznie
gratulujemy !!!

Wielkimi krokami zbliżają się obchody 60 lecia naszej
szkoły. Uroczystości związane z jubileuszem odbędą
się 12 października. Z tej okazji zarówno nauczyciele,
jak i uczniowie przygotowują apel. Organizatorzy
wydarzenia od dłuższego czasu pracują nad
występami. Do pracy ostro zabrał się również nasz
szkolny zespół Poziomeczki.

Dnia 21 września 2016r. uczniowie klasy Ia odwiedzili
siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zgorzelcu. Dzieci dowiedziały się, jak
trudną i odpowiedzialną pracę wykonują strażacy.
Każdy uczeń, biorąc udział w prawdziwych
ćwiczeniach pożarowych, mógł poczuć się jak
prawdziwy strażak.Strażacy

Poziomeczki

E.P.

.

Ia

Zespół

dyplom

.
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OGŁOSZENIA

Zapraszamy wszystkich uczniów klas od I do VI do wzięcia udziału w
akcji zbierania żołędzi dla dzików. Organizatorem jest Koło Łowieckie
Wieniec ze Zgorzelca. 
Klasa, która nazbiera największą ilość żołędzi, pojedzie wiosną na
wycieczkę przyrodniczą do lasu 
(z ogniskiem).
Zważone żołędzie przynosimy do klasy, a następnie, kiedy będzie już ich
większa ilość, zanosimy do gabinetu p. M. Tabiś (42).

Łowieckie

NABÓR NA REDAKTORA!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
mieć swój wkład w tworzenie naszej
gazetki. Jeżeli lubisz pisać
wiersze/opowiadania/wypracowania, jeśli
interesujesz się fotografią, jeśli chciałbyś
zobaczyć, jak wygląda prawdziwa praca
dziennikarza, przyjdź na Koło
Dziennikarskie (w każdy czwartek o
godzinie 15.15 w gab.31).

Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy dostarczyli swoje pomysły
na nazwę gazetki. Wykazaliście
się pomysłowością, a wybór był
trudny. W głosowaniu, które
odbyło się w naszej redakcji,
wybraliśmy nazwę Trójwywiad.
Nazwa ta spodobała nam się
najbardziej, bo nawiązuje i do
nazwy naszej szkoły i do pracy
dziennikarskiej. Za pomysł
dziękujemy naszej pani
wicedyrektor, Marzenie Bartczak. 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017:

12.10.2016 r. - jubileusz 60-lecia szkoły
23 – 30.12.2016r. – zimowa przerwa świąteczna
13 – 24.02.2017r. – ferie zimowe
13 – 18.04.2017r. – wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2017r. – Święto Szkoły
27.05 2016– Festyn Rodzinny (po wyłonieniu grupy
Rodziców, która zajmie się jego organizacją)
23.06.2017r. – uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017

Dodatkowe dni wolne w roku
szkolnym 2016/2017:

31 października 2016
2,4,5 maja 2017
16 czerwca 2017

źródło

Koło

Internet
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60-lecie Szkoły Podstawowej nr 3

Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3
serdecznie zapraszają na
uroczystości związane z
obchodami 60-lecia, które
odbędą się w środę, 12.10.2016
o godz.11:00.

Historia naszej szkoły w pigułce

.

Budynek naszej
szkoły pochodzi
aż z XIX wieku,
a wybudowały
go władze
niemieckie. W
czasie wojny
budynek ten był
siedzibą wojska.
Po wojnie obiekt
był własnością
Wojska
Ochrony
Pogranicza. W
1956 roku
władze
zadecydowały o
przeistoczeniu
koszar w szkołę
podstawową.
Pierwszy rok
funkcjonowania
placówki to
ciężka praca
związana z
organizacją
sprzętu, ławek
oraz
dostosowaniem

pomieszczeń do
potrzeb
edukacyjnych.
W pierwszym
roku
zatrudnionych
było jedynie
czterech
nauczycieli.  Z
biegiem czasu
grono
pedagogiczne
powiększało się,
szkoła działała
coraz prężniej,
powstały
pierwsze koła
zainteresowań.
W drugim roku
funkcjonowania
szkoły
utworzono dwie
klasy dla dzieci
z mniejszości
greckiej. W roku
1968 na
najwyższym
piętrze powstał
Ośrodek

Szkolno-
Wychowawczy,
gdzie dzieci z
trudnych rodzin
znalazły opiekę i
dach nad głową.
Z czasem
utworzono
stołówkę
szkolną, boisko,
wybudowano
obok salę
gimnastyczną.
W 1980 roku
odbyła się
wielka
uroczystość,
szkole nadano
imię Janusza
Korczaka. 

Dziś nasza
szkoła napawa
nas dumą.
Uczniowie Trójki
zdobywają
liczne nagrody
w konkursach,
osiągają świetne
wyniki w
testach. Szkoła
bierze udział w
różnych
projektach

i zdobywa
certyfikaty, w
ostatnim czasie
m.in. Szkoła
dbająca o
bezpieczeństwo,
Wiarygodna
Szkoła,
Bezpieczna
Placówka
Oświatowa.
Dziękujemy
dyrekcji,

nauczycielom,
pracownikom
szkoły i
wszystkim
uczniom za
wkład włożony
w jej
funkcjonowanie!

.
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NADESŁANE DO REDAKCJI

Jesienią

Jesienią idziemy do szkoły
i bawimy się z kolegami.
Jesienią spadają liście

i kasztany z drzew.
Dzisiaj nie popływam już w morzu

i nie poopalam się na słońcu.
Lecz pozbieram żołędzie
i pobawię się z kolegami,

poczytam książki 
i nauczę się zasady.
Jesień ma dużo zalet

i ciekawych zajęć.
Powiedzcie moi drodzy

czym jest jesień?

/Zuzia Gałach, kl.IVc/

Jesień

Piękna jesień już przybywa
wszystkich nas zauroczyła,

kropelkami deszczu się podzieliła,
krótki rękaw w kurtkę zamieniła.

Wietrzyk figluje 
i włosy nam splątuje.

/Kacper Strózik, kl. IVc/

Jesień

Jaka piękna dziś pogoda
Lecą liście dookoła.

Żółte, zielone i brązowe
Ułożyły się w dywany kolorowe.

Przyszła jesień!
W krople deszczu się ubrała

i cichutko
W okna do nas zapukała.
Dla mnie to pora wesoła!

Rozczochrana i kolorowa.

Skończyło się już lato: zabawy na plaży, pyszne lody i
wolne dni. Zaczęła się już jesień: częściej pada
deszcz, spadają liście z drzew i dni są już zajęte
szkołą. W weekendy chodzimy zbierać kasztany i
żołędzie, a w domu robimy z nich różne stworki. Taka
jest ta nasza jesień, ale my wszyscy i tak ją lubimy.

/Jagoda Sterkowicz, kl. IVc)

Jak wczoraj ze szkoły przybyłam,
krótki wierszyk ułożyłam.
Jest to wierszyk o jesieni
co się złotem w liściach mieni.
A także o jej mamie, przyrodzie
I pięknej, jesiennej pogodzie.
O wietrzyku, który ciągle figluje
I włosy nam psotnie splątuje.

/Zuzia Gazdecka, kl. IVc/

Nasza jesień przeszła dziś przez las.
Wszystkie liście malowała, drzewom jarzębiny dała.
A w cieplejszy dzień babie lato utkała.
Nie zapomniała też o zwierzętach
 i owoców swych im podarowała.

/Marta Cofta, kl. IVc/

dziewczynka jesień
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Na co warto pójść do kina
Co warto

przeczytać

Sekretne życie zwierzaków domowych- coś
co musisz zobaczyć!
  
Jest to kolejna animacja Studia Illumination, które
wyprodukowało m.in.sławne Minionki. Sekretne życie
zwierzaków domowych jest przezabawną i ładną animacją,
która opowiada o przygodach  psa Maxa i jego przyjaciół.
  Pewnego dnia świat Maxa wywraca się do góry nogami,
ale żeby nie psuć wam dobrej zabawy, zdradzę tylko, że 
chodzi tutaj o pojawienie się nowego członka rodziny, za
którym główny bohater wcale nie przepada i przez którego
wpada w niemałe tarapaty.
   Film mi się podobał, ponieważ jest pełen humoru,
zwrotów akcji, pościgów i wielokrotnie powoduje salwy
śmiechu. Animację oceniam na bardzo dobrą, więc musisz
koniecznie sam ją zobaczyć!

/Filip Witkowski, kl. VIc/

FW

FW

FW

Dziennik cwaniaczka J. Kinney to
książka, która na pewno cię
zainteresuje. Pełna humoru
opowieść młodego chłopca o
zwyczajnych problemach, z
którymi boryka się każdy z nas.
Dla urozmaicenia przepełniona
mnóstwem żartobliwych obrazków.
Cała seria dostępna w naszej
szkolnej bibliotece!

JK
Redakcja:
Ola Bohonos, kl. VIc
Filip Witkowski, kl. VIc
Patrycja Maniora, kl. VIb
Opiekun: Ewa Przybyłowska

e-mail: trojwywiad@wp.pl
Polub naszą stronę na
facebooku!

plakat filmu

sekretne życie zwierzaków

sekretne życie zwierzaków

Dziennik
Cwaniaczka
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Wywiad z panem Krzysztofem Machem - nauczycielem informatyki i
techniki w naszej szkole

A.S.

Ola i Tatiana: Dzień dobry.

Krzysztof Mach: Dzień dobry.

Kim chciał Pan zostać w przyszłości, gdy był Pan
małym chłopcem?

Chciałem zostać aktorem.

Czy lekcje techniki dziś wyglądają inaczej niż
kiedyś?

Lekcje techniki i sam przedmiot wyglądają zupełnie
inaczej. Dawno temu były dwie godziny w tygodniu i
uczniowie byli podzieleni na dwie grupy: dziewczyn i
chłopców. Trochę innych umiejętności uczyło się na
zajęciach technicznych dziewczyn, a inaczej
wyglądały zajęcia dla chłopców. Teraz obie te grupy
uczą się tych samych informacji. 

            Ile lat Pan pracuje w naszej szkole?

W naszej szkole pracuję 32 lata.

                           Ile Pan ma lat?

53 lata, ale nie wiem, czy tak długo się żyje (śmiech).

Jaki projekt uczniów najbardziej utkwił Panu w        
                                pamięci?

Było mnóstwo takich projektów, ale z ostatnich lat
projekt budynku. Jest to praca zespołowa, niestety ci
uczniowie poszli już do gimnazjum.

Czy pracował Pan kiedyś w jakiejś innej placówce
niż w naszej szkole?

Pracowałem w szkołach wieczorowych z dorosłymi, w
Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole nr 1. Zaczynałem
pracować w szkole podstawowej z ośmioma klasami,
czyli w takiej szkole, do której wy również będziecie
chodzić. 

Gdyby miał Pan wehikuł czasu, czy wybrałby Pan
inny zawód? Jeśli tak, to jaki?

Czasami człowiek jest już zmęczony swoją pracą, a
czasami nie żałuje tego zawodu. Jednak gdybym nie
chciał wykonywać tego zawodu, to w każdej chwili
mógłbym odejść i zająć się czymś innym.

Gdyby mógł Pan się przenieść w czasie, to gdzie i
do jakiej epoki by się Pan przeniósł?

Myślę, że przeniósłbym się do przyszłości- np. do
Zgorzelca za jakieś 100 lat. Zobaczyłbym , jak się żyje.

Dziękujemy za rozmowę.

A.S.

Ola i Tatiana

projekt
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Krzyżówka

.

1. Pora roku z wakacjami
2. Imię naszej Pani Dyrektor
3. Jedno pomieszczeń w mieszkaniu
4. Imię naszej Pani Pedagog
5. Znajduje się na najwyższym piętrze naszej szkoły
6. Może być interaktywna
7. Oznajmia przerwę
8.Siedzisz w niej w szkole
9. Nauczyciel wstawia ją do dziennika

..
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