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Startujemy z naszą nową gazetką szkolną!
,,Echo Trójki" to gazetka dla dzieci, które lubią czytać,
śmiać się i poznawać świat.

A co w tym
numerze Echa
Trójki?

Właśnie czytasz naszą pierwszą gazetkę. Znajdą się w niej takie działy
jak np. Sporty znane i nieznane, Sondaże korytarzowe, Milion
ciekawostek i konkursy. W tym numerze pojawi się również wywiad z
osobą najmniej znaną w szkole. Z kim? Tego wszystkiego dowiecie się
czytając Echo Trójki.

Miłej lektury!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej    
nauczycielom i pracownikom oświaty: 
myśli i marzeń, które dają się
urzeczywistnić, 
niewyczerpanych pokładów cierpliwości 
i wyrozumiałości,
pogody ducha,
satysfakcji i radości z pracy
życzy

redakcja ,,Echa Trójki" 
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Znany, ale...
nieznany

Z Mirosławem Holukiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu
rozmawia Kacper Janczy, redaktor naczelny ,,Echa Trójki"

Kacper Janczy: Jak Pan czuje sie ̨w naszej szkole?
Mirosław Holuk: Bardzo dobrze, tym bardziej, zė zostałem mile przyjet̨y, zaroẃno przez grono pedagogiczne,
jak i przez ucznioẃ. Kiedy zmienia sie ̨otoczenie zawsze czuje sie ̨jakis ́niepokoj́. Przy tej zmianie okazało sie,̨ zė
wszystko mozė poukładac ́sie ̨pomysĺnie i ciesze ̨sie ̨z tego.
K. J.: Co zatem sad̨zi Pan o szkole?
M. H.: „Troj́ka” jest mi znana od dawna. Mieszkam niedaleko, wiec̨ mogłem obserwowac ́i kibicowac ́waszym, a
tera naszym dokonaniom. Szkoła cieszy sie ̨ogromna ̨sympatia ̨wsŕod́ ucznioẃ z terenu Tarnobrzega i nie tylko.
O profilu sportowym świadczą osiągnięcia - dwa lata temu I miejsce, a rok temu II miejsce w wojewod́zkich
zmaganiach sportowych, dlatego tez ̇wielki szacunek dla ucznioẃ i nauczycieli.
K. J.: Jakich ucznioẃ lubi Pan najbardziej?
M. H.: Cenie ̨tych z zaciec̨iem sportowym. Sam nie byłem takim idealnym uczniem, dlatego bliski jest mi typ
„rozrabiaka", ale w granicach rozsad̨ku.
K. J.: Co Pan uwazȧ na temat nowego systemu uwag?
M. H.: Uwazȧm, zė trzeba eliminowac ́zachowania, ktoŕe przeszkadzaja ̨i nauczycielom, i wam, uczniom.
Wszystkim powinno zalezėc ́na tym, by poczucie bezpieczenśtwa było sprawa ̨nadrzed̨na.̨
K. J.: Co sprawiło, zė został Pan nauczycielem wychowania fizycznego?
M.H.: To, zė bed̨e ̨nauczycielem wf-u wiedziałem juz ̇w podstawoẃce. Uprawiałem kilka dyscyplin, sport
towarzyszył mi od dziecka. Zaczał̨em od pływania, tak jak i dzieci z ,,Troj́ki". Trenowałem poźńiej kilka dyscyplin
zwiaz̨anych z piłka.̨ I tak to sie ̨zaczeł̨o....
K.J.: Co lubi Pan robic ́w wolnym czasie?
M. H.: Moja ̨pasja ̨jest sport. Kiedy tylko mam wolny czas chodze ̨na mecze „Siarki”, zdarza sie,̨ zė i na mecze
reprezentacji Polski.
K. J.: Czy ma Pan dzieci?
M. H.: Tak, mam dwie coŕki. Obydwie chodziły tutaj do szkoły.
K. J.: Co zrobiłby Pan, gdyby wygrał fortune ̨na loterii?
M. H.: To jest bardzo trudne pytanie. Pewnie chciałbym wykupic ́jakis ́klub sportowy w naszym miesćie, ale
roẃniez ̇wsparłbym osoby potrzebujac̨e.Uwazȧm, zė nie mozṅa wszystkiego zostawiac ́dla siebie. Lubie ̨dzielić
sie ̨z drugim człowiekiem.
K. J.: Czy to prawda, zė przez dziesiec̨ ́lat był Pan trenerem odnowy biologicznej?
M. H.: Tak, to prawda, i to w klubie ,,Siarka Tarnobrzeg", bo jestem trenerem piłki nozṅej i trenerem odnowy
biologicznej. To było w latach, gdy „Siarka” awansowała z trzeciej ligi do drugiej, a potem z drugiej do pierwszej.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 3 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Trójki

K. J.: Ktoŕy z piłkarzy zapadł Panu w pamiec̨?́
M. H.: Pamiet̨am wielu piłkarzy. Kilku moge ̨wymienic:́
Cezary Kucharski - obecnie menadzėr Roberta Lewandowskiego, Andrzej Kobylanśki - olimpijczyk z Barcelony,
Mariusz Kukiełka - kapitan juniorskiej reprezentacji Polski, Tomek Kiełbowicz - reprezentant Polski, piłkarz Legii
Warszawa, Konrad Paciorkowski, Piotrek Poreb̨ny, Krzysztof Zagoŕski.
K. J.: Słyszałem tez,̇ zė jest Pan ratownikiem wodnym i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Prosze ̨nam cos ́o
tym opowiedziec.́
M. H.: Pracujac̨ w „Dziewiat̨ce", przez dziesiec̨ ́lat organizowałem obozy narciarskie dla ucznioẃ i prowadziłem
tam nauke ̨jazdy na nartach, a ratownikiem jestem od czasoẃ szkoły sŕedniej. I tu musze ̨sie ̨pochwalic,́ zė kurs
robiłem u pana Jacka Krawczyka - mistrza sẃiata w ratownictwie.
K. J.: Dziek̨uje ̨za udzielenie wywiadu. Była to dla mnie przyjemnosć.́
M. H.: Mnie roẃniez ̇było miło.
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Przepis #1

Ciastka brzoskwiniowe

Składniki:
-1 płat ciasta francuskiego
-1 puszka brzoskwini w zalewie
-1 jajko
-1 łyżeczka cukru waniliowego

Sposób przygotowania:
Jajko roztrzep z cukrem waniliowym. Na blaszce wyłożonej pergaminem ułóż ciasto. Otwórz puszkę.
Ciasto podziel na 8, w miarę równych części. Każdą posmaruj lekko jajkiem. Na to połóż po jednej połówce
brzoskwini. Rogi złóż do siebie na kształt koperty. Ciastka włóż do piekarnika na ok. 15-20 min. lub do
zarumienienia ciasta. Po wyciągnięciu z piekarnika niech ciastka chwilę wystygną. Możesz je posypać wiórkami
czekolady lub cukrem pudrem. Smacznego!

Koszt:
87 gr/ ciastko

Przepis #1- Co pani podaje mężowi, jeśli nie smakuje mu domowy obiad? 
- Kapelusz i płaszcz.

Uczeń  mówi do drugiego:
- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.

.
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14 października - Dzień
Edukacji Narodowej 
Ranking najczęściej zadawanych pytań przez
uczniów w czasie przerwy : 
1. Za ile lekcja? 
2. Dasz spisać? 
3. Z czego będzie sprawdzian? 
4. Z czego będzie pytać? 
5. Co teraz mamy?
6. Co masz do jedzenia?
7. Która godzina?
8. O której kończymy?

Sporządzono na podstawie sondażu
przeprowadzonego wśród nauczycieli,
dyżurujących na korytarzach naszej szkoły :-) 

                                       Skąd wziął się Dzień Edukacji Narodowej?
        14 października - Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
         Obchodzone w tym dniu święto to rocznica upamiętniająca powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji
Narodowej (KEN), która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej nie
tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo. Stopień pierwszy - szkoły
parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich
szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały
dwa: w Krakowie i Wilnie). Wprowadziła ona także wiele reform, takich jak: opracowanie nowych systemów
nauczania, wprowadzenie podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej,
utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, dopuszczenie
dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami. 
         Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy "Karta praw 
i obowiązków nauczyciela" pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień
Edukacji Narodowej.

Na wesoło : 

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, wasza
też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy...

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy : 
- Pańska córka jest gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z
adnotacją ojca: 
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę ! 

,, Nauczyciel... to jedna z najbardziej wyjątkowych
postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby
każdego dnia ofiarowywać to, co w nim
najlepszego cudzym dzieciom?” 

Deanna Beisser
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- Kota wczoraj kupiłem.
- Dlaczego?
- Żona boi się myszy.
- Macie w domu myszy?
- Przedwczoraj przyniosłem.
- Przyniosłeś myszy do domu ? Po
co?
- Zawsze chciałem mieć kota. 

- O, jaki ładny piesek, czy to spaniel ? 
- Między innymi...

Czy wiecie, że? 

              25 października obchodzimy        
                           Dzień Kundelka 

  
   W naszej szkole świętujemy Dzień Kundelka 
i pomagamy zwierzętom. W świetlicy szkolnej trwa
zbiórka karmy, zabawek, przysmaków dla psów 
z tarnobrzeskich schronisk. 
   Do 25 października można przynosić wszelkie
smakołyki dla zwierzaków.  

        

     

        Huff to imię afrykańskiego jeża pigmejskiego, który stał się gwiazdą Internetu. A to za sprawą dwóch
ostrych wystających ząbków na przedzie, tak jak widać na zdjęciu poniżej. 
Dzięki tym zębom Huff zyskał miano jeża wampira i szaloną popularność. - Wydaje się naburmuszony i fukający,
ale wewnątrz jest przeuroczym przytulakiem. Myślę, że dlatego jeże mają tylu fanów, bo ludzie się z nimi
utożsamiają – mówi właścicielka Carolyn Parker, uczennica z Utah w USA. Dzięki swemu usposobieniu jeż
pomógł dziewczynce w walce z dołkiem psychicznym. – Wielu ludzi w Utah cierpi z powodu depresji związanej z
porami roku. Mnie też to dotyczy. Założyłam to konto, bo chciałam podzielić się z ludźmi czymś, co sprawia, że
czułam się szczęśliwa – dodaje Carolyn. Zwierzątko odwdzięcza się w ten sposób opiekunce, która wcześniej,
gdy Huff miał 3 lata, uratowała go z rąk znęcającego się nad nim właściciela.

                                                                                                                                                          Zuzia Ch.
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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

        
          W naszej szkolnej bibliotece można znaleźć wiele ciekawych pozycji. 
          W tym miesiącu polecam książkę pt. ,,Pierścień i Róża'', której autorem jest William
Makepeace Thackeray.
           Pierścień i Róża to przedmioty zaczarowane. Tym, którzy je posiadają, dodają urody i wdzięku. Świat
przedstawiony w tej powieści jest światem fantastycznym, przede wszystkim ze względu na obecność w nim
Czarnej Wróżki.
          Nie będę zdradzała przygód bohaterów, ze względu na to, żeby rozbudzić ciekawość tych, którzy ich
jeszcze nie poznali. Książka ta powinna spodobać się  zarówno młodemu, jak i starszemu czytelnikowi.  Warto
po nią sięgnąć i przenieść się do magicznego świata wyobraźni. 

                                                                                                                                             Zuzia G. 

Warto wiedzieć : 
   Nasza szkoła przystąpiła do programu MEN
,,Książki naszych marzeń". Jego celem jest
promocja czytelnictwa. Dzięki udziałowi w tym
programie biblioteka wzbogaciła się o ponad 180
tytułów książek, wybranych przez uczniów. 
   Odwiedzajcie więc naszą bibliotekę 
i wypożyczajcie książki. 

Przychodzi dziewczyna do biblioteki i mówi:
- Chciałabym wypożyczyć książkę.
- A co byś chciała? Coś z literatury lekkiej? - pyta
bibliotekarka.
- Może być ciężka, bo przyjechałam na rowerze -
odpowiada czytelniczka.
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Na lekcji polskiego:
- Jasiu, kiedy stawiamy
wielkie litery?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Piszcie listy, propozycje
konkursów itp. na naszego
maila:
gazetkasp3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy
właśnie tutaj!

Czym różni się uczeń
dobry od złego?
Złego leją rodzice,
dobrego - koledzy.

Stopka redakcyjna

Opiekunowie: p. Katarzyna Chmiel, p. Monika
Stojowska
Redaktor naczelny: Kacper Janczy
Korekta i redaktor: Zuzanna Chmiel
Oprawa graficzna i redaktor: Grzegorz Rawski
Redaktorzy: Alicja Szymańska, Zuzanna Garbacz,
Julia Godek, Łucja Zych

Katechetka do dzieci:
- Co robimy, kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!

I Ty możesz zostać
reporterem ! 

Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się
tym podzielić ?
Chcesz przeprowadzić wywiad? 
Chciałbyś polecić książkę lub film? 
Uważasz, że masz coś ważnego do
przekazania światu? 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś
twierdząco, dołącz do nas ! 

Nauczycielka polskiego wywołuje
Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa
zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo, Jasiu, piątka!

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle
błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę domowa
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi
mama i tata.

Student szuka pomocy u swojego kolegi:
- Oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze
zabrzmiało.
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic
nowego”.

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika -,,Niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

 A teraz śmiechy, hihy z żartami od
Ali
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