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Witaj! Właśnie czytasz nasz trzeci
numer. W środku znajdziesz coś
przygotowanego specjalnie dla

Ciebie!
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Właśnie oglądasz zwierzaki naszych uczniów! Jeśli chcesz, żeby
twój zwierzak znalazł się tutaj w kolejnym numerze wyślij do mnie
jego zdjęcie oraz opis. Mój mail to: kacper@echotrojki.int.pl

     Mój pies to jamnik, wabi
się Trufel. Ma prawie cztery
lata. Trafił do mnie,
ponieważ ktoś podrzucił
go do mojej cioci. Wtedy
postanowiłam się nim
zaopiekować.
  Trufel to szalony pies,
który lubi biegać po parku,
a najbardziej gryźć swoje
posłania. Nie zamieniłabym
go na żadnego innego psa.
To nie tylko pies, to moja
przytulanka i towarzysz
zabaw.

Zuzia Chmiel, 5a

To jest Rastek. Jest on świnką morską. Ma on piękne
oczka i różnobarwną sierść. Bardzo go kochałem, ale
niestety Rastek umarł. Na zawsze pozostanie on w mojej
pamięci i sercu jako członek naszej wspaniałej rodziny.

Patryk Pająk, 5c
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Red-lipped Batfish

to ryba z Wysp Galapagos. Prawdziwa z niej hybryda -
na pierwszy rzut oka widoczny jest jej

krwistoczerwony pysk i płetwy przypominające nogi.
Co ciekawe można ją trzymać w akwarium. Może

założycie własna hodowlę tego brzydactwa? .

Ryba-Ogr 
również mogłaby wystąpić w filmie o obcych.
Rozwarta paszcza z zębiskami jak igiełki może nieźle
przerazić. Na pewno nie chcielibyście jej spotkać
podczas wakacyjnych wojaży. Na szczęście żyje w
morskich głębinach, do których człowiek bez sprzętu
płetwonurka nie ma dostępu.

Ośmiornice z rodzaju
Grimpoteuthis 

zawdzięczają swój przydomek
"dumbo" nietypowym płetwom
umieszczonym na szczycie ich
ciała. U niektórych gatunków
przyjmują one zaskakująco duże
rozmiary, co upodabnia je do
disneyowskiego słonika Dumbo.
Nam przypominają wykonane z
gumy potężne smoczki.
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Skoki narciarskie

      Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. Ten
sport największą popularnością cieszy się w Europie, a szczególnie w takich krajach jak: Norwegia, Finlandia,
Austria, Czechy, Niemcy, Polska, Słowenia czy Szwajcaria.

      Obecnie rekordem świata pochwalić się może Norweg, Anders Fannemela, który skoczył 251,5 metra na
skoczni Vikersundbakken, a pierwszym notowanym rekordzistą był Olaf Rye, rodak obecnego mistrza. W tej
dyscyplinie najlepsi Polacy to:
Stanisław Marusarz 95m
Piotr Fijas 194m
Adam Małysz 225m

Za każdy skok zawodnik otrzymuje:
• punkty za odległość,
• noty za styl,
• bonus.

Wyposażenie każdego zawodnika:
narty, wiązania, specjalne buty, kask, gogle, rękawice

Amelia C.
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Informujemy, że w styczniu 2017r.
odbędzie się sonda korytarzowa,

podczas której możecie zagłosować
na najlepszą, Waszym zdaniem,
nazwę dla szkolnego pokemona.

Serdecznie zapraszamy do udziału w
zabawie!

Uwaga! Uwaga!
Nasza Komisja Do Spraw Ważnych i Mniej Ważnych wybrała z pośród 30 propozycji 10 najlepszych nazw dla
szkolnego pokemona. A oto one i ich twórcy:

-Pupilsaur, Kacper Janczy, Vc
-Pyćliuś, Weronika Kowalska, VIb
-Pikaszkol, Kamil Cichocki, Vc
-Trójeczek, Anna Wilkutowska, IVd
-Kingkfun, Kinga Garboś, Vb
-Supschool, Julia Godek, Vc
-Szkołaczu, Kacper Dul, Vc
-Uczniotrix, Maciej Majchrzak, Vc
-Kaliczi, Julia Grębowiec, Vb
-Luxmun, Kamil Janowski, IVd

Już wkrótce odbędzie się głosowanie!
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Co? Gdzie? Kiedy? to nowy
dział, w którym będziemy

opisywać wydarzenia z
minionego miesiąca. Jeśli masz
jakieś propozycje to wyślij je na
maila: gazetka3@vip.onet.pl lub

na maila:
kacper@echotrojki.int.pl

„Nawet dzieci bajki piszą” to konkurs, którego finał
odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w
Tarnobrzegu.Pomysłodawczynie konkursu -
Małgorzata Śmidowska, Małgorzata Głowacka oraz
Małgorzata Siepetowska, nauczycielki „Trójki”
zaproponowały uczniom tarnobrzeskich szkół
napisanie opowiadania oraz zilustrowanie go. Okazało
się, że dzieci sprostały temu wyzwaniu i zamieniając
się w małych bajkopisarzy, stworzyły mądre,
wzruszające oraz ciekawe opowieści.
- Przyznałyśmy siedem wyróżnień i dwie pierwsze
nagrody. Zwyciężczynie miały okazję przeczytać
swym kolegom napisane przez siebie bajki, które, jak
okazało się, przypadły do gustu publiczności -
podkreśla bibliotekarka M. Śmidowska.(ms)

Tuż przed mikołajkami niemal pięćdziesięcioro dzieci z
„Trójki” spotkała kulinarna przygoda. Na warsztaty
pieczenia pierników zaprosili je właściciele restauracji
„Italiana” w Tarnobrzegu.
Zanim dzieci przystąpiły do wykrawania, a następnie
zdobienia bożonaradzeniowych ciasteczek,
wysłuchały historii o… pierniku. 
Dzieci pracowały z ogromnym zapałem, czego
efektem były cudnie ozdobione, pachnące pierniki,
które zawisną w ich domach na choince. Dla wielu z
nich była to pierwsza przygoda z pieczeniem, dlatego
tym bardziej dziękujemy właścicielom „Italiany” za
zaproszenie.
W warsztatach uczestniczyła klasa 4 d oraz 2 d wraz z
nauczycielami: Ewą Oździńską, Joanną Lipińską oraz
Moniką Stojowską.
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Bądźmy życzliwi
21 października 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole
Szkolny Dzień Życzliwości w ramach programu "
Dobre wychowanie - to nasze zadanie".Inicjatorkami
tego projektu były pani Lucyna Pęczkowska i pani
Małgorzata Roguz, pedagog szkolny. W Trójeczce
zaroiło się od ''wesołych buziek'', które rozdawali
podopieczni obu pań. Na szkolnym korytarzu, na
specjalnie do tego przygotowanej tablicy, można było
umieścic swój podpis dołaczając do grupy osób dobrze
wychowanych.Do akcji włączyli sie także uczniowie
klas starszych ze swoim opiekunem  ORU panią
Joanną Lipińską.Akcja bardzo podobała sie zarówno
dzieciom, jak i nauczycielom, którzy chetnie
przyłączyli się do celebracji tego wyjątkowego święta.

Z życzeniami u prezydenta
20 grudnia 2016r. nasza redakcja wraz z p. Moniką
Stojowską odwiedziła Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
Grzegorza Kiełba oraz Naczelniczkę Wydziału
Edukacji i Zdrowia Jolantę Kociubę. Nasi
przedstawiciele w imieniu całej szkolnej społeczności
złożyli samorządowcom życzenia świąteczno-
noworoczne. Nie zapomnieli także o upominkach -
okolicznościowych stroikach oraz kartkach
bożonarodzeniowych. 

Twoja klasa była na wycieczce? A może
spotkaliście jakąś gwiazdę? Jeśli tak, to prześlij

zdjęcie, opis i klasę na naszego maila, lub na maila
redaktora naczelnego: kacper@echotrojki.int.pl
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"Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

Marcus Tullius Cycer

W pewnej (znajomej) bibliotece szkoły
podstawowej, dziecko zapytało o książkę"o
hipopotamach". Biblioteka nie była zbyt
zasobna, ale bibliotekarka chciała pomóc,
szukała kilka godzin, by odszukać...
niestety, tylko notkę w encyklopedii. Po
czym okazało się, że dziecku chodziło o...
Muminki.

          
       Książka, którą w tym miesiącu chciałabym Wam polecić nosi tytuł ,,Czarnoksiężnik z Krainy Oz''. Napisał
ją Lyman Frank Baum.

    Jej akcja rozpoczyna się pośród rozległej prerii w Kansas. Główna bohaterka Dorotka mieszka tam wraz z
ciocią Emilią  i wujkiem Henrykiem. Jej jedynym przyjacielem jest piesek Toto. Pewnego dnia nadchodzi tornado i
porywa domek wraz ze znajdującymi się w środku Dorotką i Toto. Gdy domek ląduje, Dorotka spotyka się z
wróżką,od której otrzymuje magiczne trzewiki. Po drodze do Krainy Oz zaprzyjaźnia się ze Strachem na Wróble,
Blaszanym Drwalem  oraz Tchórzliwym Lwem. Wszyscy razem przeżywają ciekawe przygody.

       Bardzo polecam tę książkę, sięgnij po nią i koniecznie ją przeczytaj !!

Zuzia.G
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Przepis #2

Świąteczne pierniczki
Składniki:

- 0,5 kg mąki
- 20 dag sztucznego miodu
- 20 dkg cukru pudru
- 120 g margaryny
- 1 jajko
- 1 łyżeczka sody
- szczypta soli
- 1 opakowanie przyprawy do pierników

Sposób przygotowania:

Przesiewamy mąkę z sodą i solą, we wgłębienie wlewamy rozpuszczony i lekko przestudzony miód. Łączymy z
resztą składników i wyrabiamy ciasto aż będzie gładkie i jednolite. Ciasto po kawałku rozwałkowujemy na
grubość ok. 0,5 cm i foremkami wycinamy pierniczki. Z ciasta można także lepić Mikołaje, aniołki, choinki czy
renifery. Pierniczki układamy na natłuszczonej blaszce. Pieczemy ok. 15-20 min. w 180 stopniach aż będą złote
ale nie brązowe (czas zależy od piekarnika) Przestudzone pierniczki lukrujemy.

Kacper J.
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Informacje

Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Kacper Janczy
Opiekunowie : p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska 
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Amelia Ciba, Alicja Szymańska, Zuzanna
Garbacz, Julia Godek

W tym numerze debiutuje: Patryk Pająk

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 ! 

W poprzednim numerze był konkurs w dziale Nasze Podróże.
Niestety, nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń. Odpowiedzią na

pytanie konkursowe było przysłowie :  ,,Baba z wozu, koniom lżej".
 Do wygrania był zestaw gadżetów. Zapraszamy do udziału w

kolejnych konkursach!

Już są wyniki pierwszego
wyzwania #JuniorLab 2017!

Niestety, nasz film nie spełniał
wymagań. Jeśli następnym

razem chcesz nam pomóc, wyślij
wiadomość o tym na naszego

maila!

Piszcie listy, propozycje
konkursów itp. na naszego

maila: gazetkasp3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy właśnie

tutaj!
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