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„Wielki pożar” –
opowiadania 3b

Lekcja matematyki
inaczej

Podróż do Afryki
Przez pięć dni uczniowie klasy 3b poznawali drugi, największy pod względem wielkości, kontynent –
Afrykę. Dzieci dowiedziały się, jaki panuje tam klimat i jakie są typy krajobrazu. Z zaciekawieniem
zdobywały wiadomości dotyczące żyjących tam zwierząt i roślinności.  Zobaczyły na własne oczy jak róża
jerychońska rozwija się pod wpływem wody i jak wygląda róża pustyni. Duże zaciekawienie wywołały
prezentowane zdjęcia rafy koralowej i barwnych ryb.
W ramach zajęć dzieci zobaczyły prawdziwe papirusy oraz proces ich powstawania. Na wzór plemion
afrykańskich uczniowie wykonali maski. Dodatkowo, chętne osoby wypisały ciekawostki o Afryce i
ozdobiły je rysunkami.
Z dużą wrażliwością dzieci słuchały opowieści dotyczącej życia Afrykańczyków, z której dowiedziały się,
że ich życie bardzo różni się od życia mieszkańców Afryki. Moje prywatne podróże do Afryki pozwoliły mi
przedstawić ten temat w autentyczny i wiarygodny sposób. Sądzę, że podczas zimowej aury poczuliśmy
wszyscy „promienie gorącej Afryki”.
                                                                                      
                                                                                                 Magdalena Kawa -- Szpala

W ramach edukacji polonistycznej uczniowie klasy
3b z dużym przejęciem i zaangażowaniem  napisali
opowiadania pt. „Wielki pożar”. Podczas tworzenia
opowiadań na  lekcji panowała twórcza cisza. 
Powstało wiele  różnych,  ciekawych przygód
związanych z wybuchem pożaru.
Gotowe opowiadania, własnoręcznie ilustrowane
przez swoich autorów, prezentowaliśmy na
korytarzu szkolnym. Kolejny raz dzieci udowodniły,
że lubią tworzyć i mają bogatą wyobraźnię.

Opowiadania IIIB

Realizując program z matematyki dotyczący
obliczeń pieniężnych, klasa 3b na lekcji matematyki
„bawiła się” w zakupy i pożyczki bankowe.
Uczniowie mieli za zadanie obliczyć ceny zakupów,
odjąć rabaty i wybrać najbardziej korzystną ofertę
bankową. Większość klasy wybrała najbardziej
opłacalne oferty. Poprzez zabawę dzieci rozwijały
swoje umiejętności matematyczne związane z
obliczeniami pieniężnymi.

Lekcja matematyki w IIIB
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                   SYMPATYCZNY BAŁWANEK III A 
                       CZEKA NA KOLEJNĄ ZIMĘ...

Od grudnia do marca bieżącego roku naszą szkołę zdobiła dekoracja zimowa. Jej
częścią był bałwan stworzony przez uczniów klasy III a. Został on zrobiony głównie z
papieru. Do jego wykonania dzieci użyły kilkunastu szarych gazet, mnóstwa kleju,
papierowych ręczników i papieru kolorowego. Na koniec dodały ręce z patyków,
kapelusz i szalik.
Sympatyczny bałwanek zniknął niedawno ze szkolnego korytarza. Szkoda,
przyzwyczailiśmy się do niego. Do zobaczenia bałwanku za rok ....

Z ŻYCIA SZKOŁY
W konkursie plastycznym pt. „Szopka betlejemska w oczach dziecka” przyznano  wyróżnienia w
kategorii klas 1-3: Julii Opioła, Mai Szpala i Karolowi Zembroń z klasy 3b oraz Patrycji Fuglewicz i
Jakubowi Pociask z klasy 7.
Uczennica naszej świetlicy - Wiktoria Tadla z kl. III a, otrzymała nagrodę za wyróżnienie w XIV edycji
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Anioły, aniołki, aniołeczki. Anioł Stróż”.
 W dniach 12-15 lutego 2018 roku oddziały przedszkolne wzięły udział w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym pt. ,,Krecik poznaje Polskę".
W listopadzie 2017 roku świetlica naszej szkoły nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im.
Jana Kasprowicza nr 298 w Warszawie polegającą na wymianie, w formie korespondencyjnej,
twórczości dziecięcej, doświadczeń i innych informacji mówiących o pracy w świetlicy.
W lutym dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.
Dla Niepodległej” . Szymon Rusznica z punktu przedszkolnego zajął II miejsce. Otrzymał nagrodę
rzeczową oraz dyplom
W ostatnim tygodniu lutego dzieci z klasy 3b, podczas lekcji, poznały proces powstawania czekolady
i kakao oraz dowiedziały się, jakie mamy rodzaje przypraw i gdzie one rosną.
Najmłodsi wychowankowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Mały Miś i Dzień Bezpiecznego
Internetu" organizowanej w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego "Mały Miś w świecie
wielkiej literatury".
W dniu 21 lutego 2018r. w Publicznym Gimnazjum w Tyczynie odbył się Gminny Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Drużyna chłopców (Kamil Hałoń, Dawid Inglot, Kacper Krużel,
Kacper Kuk, Sebastian Rybka, Szymon Tereszkiewicz oraz Jakub Zawiła) zajęła I miejsce i została
mistrzem Gminy.
W dniach 9 i 14 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Tyczynie odbyły się Gminne Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców w składzie: Adam
Bator, Jakub Filip, Dawid Inglot, Kacper Krużel, Kacper Kuk, Bartosz Pisz oraz Szymon
Tereszkiewicz, zajęła I miejsce i została mistrzem Gminy.
Dziewczęca reprezentacja naszej szkoły (Anastasiia Berezhna, Klaudia Bieniek, Patrycja Fuglewicz,
Magdalena Pluta, Natalia Szura, Magdalena Tereszkiewicz i Kamila Wróbel) , w podobnych
rozgrywkach, zajęła III miejsce.

"NAUKOWE EKSPERYMENTY" III A
W ramach zajęć z kręgu tematycznego „Cztery żywioły – powietrze”
uczniowie klasy IIIa przygotowali i wykonali kilka eksperymentów.
Wykorzystując zwykłe przedmioty, poznali właściwości powietrza, a
przy okazji świetnie się bawili. 

Eksperymenty III A
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SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
              DZIEWCZĘTA                                                                      CHŁOPCY
1. Pluta M. - 48pkt           10. Krowiak K. - 7pkt         1.Inglot D. - 40pkt          9. Filip - 10pkt
2. Szura N. - 42pkt           11. Korcz P. - 6pkt              2.Krużel K. -37pkt        10. Zawiła J. - 6pkt
3. Kowal E. - 30pkt          12. Rabczak Z. - 5pkt         3.Paśko M. - 26pkt      11. Gąsior K. - 6pkt
4. Drabicka J. - 22pkt      13. Pałka Daria - 1pkt        4.Rybka S. - 25pkt       12.Tereszkiewicz Sz.- 2pkt
5. Maciołek M. - 17pkt                                                5.Wilk M. - 17pkt         13. Rabczak Sz. - 1pkt
6. Fuglewicz P. - 13pkt                                               6.Bieniek K. - 15pkt     14. Karwat D. - 1pkt
7. Bieniek K. - 12pkt                                                   7.Kuk K. - 14pkt           15. Ślączka K. - 1pkt
8. Tereszkiewicz M. - 7pkt                                          8. Bator A. - 11pkt
9. Wróbel K. - 7pkt    

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zadanie 1 (1/8szóstki)
Sylwia, Tosia, Ula i Wanda wybrały się do cukierni. Ustawiły się w kolejce. Każda z nich zamówiła jedną z
następujących słodkości: lody, gofra, drożdżówkę, szarlotkę, przy czym każda zamówiła co innego.

Sylwia, stojąca za Tosią oraz przed Ulą, nie zamówiła gofra.
Ula nie stała ostatnia i zamówiła szarlotkę.
 Pierwsza dziewczynka nie kupiła ani lodów, ani gofra.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
   A) Wanda stała pierwsza w kolejce.
   B) Tosia zamówiła lody. 
   C) Ula była druga w kolejce. 
   D) Sylwia zamówiła drożdżówkę. 
   E) Wanda zamówiła gofra. 
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Odp.: ............................................................................................................................................................

YOU CAN DO IT!
Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania pod tekstem.

EASTER
Easter is in spring. There are a lot of daffodils around spring. They’re very beautiful yellow flowers. In
Britain, Easter starts on Good Friday. People often eat hot-cross buns on this day.
People give children chocolate eggs for Easter and the children can eat them on Easter Sunday. Some
families have an ‘Easter egg hunt’. The parents hide Easter eggs and the children look for them. We often
go out as a family on Easter Sunday.

When is Easter?
When do people eat hot-cross buns?
Which day isn’t a holiday?
When can children eat their Easter eggs?
What is an ‘Easter egg hunt’?

......................................................................................................................................................................
Zespół red.:Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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