
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 3
ulica Kochanowskiego 1
39-400, Tarnobrzeg

Numer 8 04/17

A co w tym
numerze Echa

Trójki?

Właśnie czytasz szósty numer naszej gazetki.
Zachęcamy Was do wysyłania zdjęć i opisów waszych
zwierzaków do gazetki na adres redaktora naczelnego!

Drogi czytelniku!

Właśnie czytasz szósty numer gazetki szkolnej ,,Echo Trójki". Życzymy
Wam wspaniałych, zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocy! W tym
numerze możecie dowiedzieć się paru ciekawostek o człowieku,
poznać sposób na zrobienie pysznego deseru wielkanocnego oraz
jaką książkę przeczytać. Zapraszamy!

Miłej lektury życzy cała redakcja ,,Echa Trójki"!
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-Coś na ząb, str.3
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MÓZG W RAMIONACH

Ramiona ośmiornicy mają własny mózg – odkryli naukowcy z Hebrew University w
Jerozolimie i Instytutu Wiezmanna. Dzięki temu kontrolują wszystkie osiem kończyn w
jednym czasie i mimo że te zadają się żyć własnym życiem, głowonogom udaje się
płynąć w dowolnie Obranym przez siebie kierunku i to bez zmiany położenia głowy.
Uczeni sądzą, że mózg podejmuje tylko decyzję, które ramię uaktywnić, natomiast za
dalszy ciąg jego ruchów odpowiadają inne części układu nerwowego. To dlatego nie
ma w nich rytmu czy schematu. Pasuje to do skomplikowanego układu nerwowego
ośmiornic, wyposażonego w 170 milionów neuronów w układzie centralnym i 330
milionów komórek w obwodowym.

Zuzia Ch.
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Przepis #4

Słodkie jajeczka

Składniki:

-4 balony na wodę
-1 paczka budyniu śmietankowego lub waniliowego
-1 paczka galaretki pomarańczowej
-4 skorupki z jajek

Sposób przygotowania:

Budyń zrobić zgodnie z przepisem na opakowaniu. Wlać do połowy skorupki z jajka. Galaretkę zrobić zgodnie z
przepisem na opakowaniu. Wlać do miseczki do ostygnięcia. Po godzinie wlać do balonów na wodę (żeby
zakryło dno), nadmuchać go do końca i pozostawić do utworzenia galaretki. Balon przebić. Galaretkę wyjąć z
balonu. Włożyć lekko do budyniu. Zostawić w lodówce. Podawać na zimno. Smacznego!

Kacper J.
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Co? Gdzie? Kiedy? to dział, w którym
pojawiają się akcje, imprezy, sukcesy itd.
związane z naszą szkołą. Jeśli masz jakiś

pomysł, co by mogło się tutaj znaleźć
wyślij do nas zdjęcie z informacją. Nasze

maile znajdziesz na końcu numeru.

31 marca br. w naszej szkole zainaugurowano rok
Alfreda Freyera. Dlaczego? Dlatego, że patronem
naszej szkoły jest właśnie ten bohater. Zgromadzeni
goście przedstawili, jakie zadania będą wykonywać z
okazji roku Alfreda Freyera. Po części oficjalnej
nadeszła pora na część artystyczną. Wszyscy
zgromadzeni goście oraz uczniowie otrzymali
materiały promujące nasze miasto oraz znanego nam
sportowca, Alfreda Freyera. Echo Trójki również
zaangażuje się w te obchody. Na początku nowego
roku szkolnego wydany zostanie numer specjalny w
całości poświęcony naszemu patronowi.

21 marca miał miejsce Wiosenny Turniej Klas. Zostały
zorganizowane konkurencje takie, jak Żywa
Marzanna, Wiosenny strój, Wiosenna
przekąska, Siłacze, Mózgowcy,
Damy i wieśniaczki, Ssaki, Pan pomoże, panie
profesorze oraz Szewczyk Dratewka. Trzecie miejsce
zajęła klasa Vc, drugie - VIa, a pierwsze miejsce zajęła
klasa IVa. Gratulujemy! Wszyscy świetnie się bawili.
Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z tego
wydarzenia!
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26 lutego 2017 roku odbył się V Ogólnopolski Bieg
Tropem wilczym. Bieg Tropem wilczym jest
poświęcony  żołnierzom wyklętym, niezłomnym,
którzy wierzyli, że Polska warta jest poświęcenia za
nią życia i walczyli z okupantami. Po mszy wyszliśmy
i zebraliśmy się przed szkołą. Pierwszym
przystankiem był pomnik Hieronima Dekutowskiego.
W trakcie marszu były śpiewane pieśni patriotyczne i
czytane ciekawe informacje. Złożono kwaty, zapalono
znicze, wspólnie pomodliliśmy się i przeszliśmy
ulicami Tarnobrzega pod pomnik Jędrusiów i
Władysława Jasińskiego. Tam też zostały złożone
kwiaty i zapalono znicze. Można było sobie również
zakupić koszulkę.

Oto dowody na
wiosenne

szaleństwa w
SP3!
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,,Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto
nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie
mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji"

Billie Joe

W tym miesiącu chciałabym polecić wam piątą część książki pt. ,,Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai'', a jest nią ,,Tajemnica mumii''. Jej autorem jest
Martin Widmark. Głównymi bohaterami tej książki są Lasse i Maja, chodzą do tej samej
klasy i razem prowadzą  biuro detektywistyczne. Akcja książki rozgrywa się w małym,
szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Dzieciaki razem rozwiązują zagadkę
egipskiej mumii. Lektura ta na pewno was zaciekawi.

Bardzo ją polecam na ten świąteczny czas!

Zuzia G.

HUMOR Z JAJEM...

Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.

Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając
niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pisankę. Gdy
misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu
wszystkie zęby. 
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak paszczę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś kinder-
niespodzianki?
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W latach 1975-1999 średnia temperatura
powierzchni ziemi wzrosła o 0,74 stopnie

W poprzednim stuleciu poziom mórz
podniósł się o 20-30 cm

Szkielet dorosłego człowieka
składa się z 206 głównych kości
i małych kostek, a u dziecka jest
ich około 304. W czasie
dorastania niektóre z nich
zrastają się

W okresie całego życia
człowiek oddycha

średnio 600 milionów
razy

Julia G.

Lewe płuco jest mniejsze od
prawego, po to, żeby w klatce
piersiowej zmieściło się serce.
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Informacje

Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Kacper Janczy
(kacper@echotrojki.int.pl)
Opiekunowie : p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska 
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Amelia Ciba, Alicja Szymańska, Zuzanna
Garbacz, Julia Godek

Piszcie listy, propozycje konkursów itp.
na naszego maila: gazetka3@vip.onet.pl
Najlepsze opublikujemy właśnie tutaj!

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!

Ogłaszamy kolejny KONKURS! Wymyślcie żart z życia naszej szkoły. Liczy się
kreatywność... Gotowe prace wyślijcie na maila: konkurs@echotrojki.int.pl W tytule
wpiszcie ,,Konkurs Wielkanoc", a w treści mają się znaleźć żart, imię, nazwisko oraz
klasa ucznia. Wysyłając pracę oddajesz nam prawa autorskie do żartu.
POWODZENIA!!!

Specjalnie dla Was tworzymy
stronę internetową naszej

gazetki, abyście mogli łatwiej
odnaleźć nasze wydania.

Aktualną stronę znajdziesz pod
adresem:

echotrojki.wix.com/echotrojki
Zapraszamy!

Żart na do widzenia!
Podanie o uwagę
Historia ta zdarzyła się w naszej szkole. Otóż na lekcji religii uczeń poprosił o wpisanie uwagi dla swojego
kolegi. Oro treść "podania":
Szanowny, najlepszy panie księciu, proszę o wpisanie uwagi złemu uczniowi K.G, ponieważ śpi na
lekcjach zajęć religii. 
Z poważaniem najlepszy uczeń P.M.
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