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     UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY...

Wspaniałe pierwszaki
z dostojnymi gośćmi

.

Ślubowanie klas pierwszych to
od lat niezwykłe wydarzenie w
naszym szkolnym kalendarzu
imprez. 

W tym roku miało
ono miejsce 19
października.
Uczniowie klas
pierwszych
przygotowywali się
do tej uroczystości
od początku roku
szkolnego. Uczyli
się dzielnie

piosenek, wytrwale
ćwiczyli podczas
prób.  Wreszcie
nadszedł
wyczekiwany czas.
Wszystkie
pierwszaki w
strojach galowych, ,
przepiękna
dekoracja

sali gimnastycznej,
przygotowany
sprzęt
nagłaśniający - to
wszystko po to, aby
ślubowanie wypadło
jak najbardziej
uroczyście.
Dodatkowo imprezę
uświetniło
przybycie

Burmistrza Miasta
Pana Piotra
Osieckiego,
Zastępcy
Burmistrza  Pana
Marka
Fergińskiego,
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej
Pana Arkadiusza
Karasia oraz
przewodniczącej
Rady Rodziców

Pani Kariny
Flakowskiej Punktualnie
o godzinie 15.00 
uroczystość została
rozpoczęta.  Pan
dyrektor szkoły
Krzysztof Werłaty
powitał gorąco
gości, rodziców,
nauczycieli, a
szczególnie
serdecznie uczniów
klas pierwszych.
ciąg dalszy str. 
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14 października 2018 roku  obchodziliśmy  w całej
Polsce XVIIIDZIEŃPAPIESKI. Tegoroczne hasło
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” zachęca nas
 abyśmy nie pozostawali  obojętni wobec miłości,
którą darzy nas Bóg Ojciec ale odpowiadali na nią
 niezłomną miłością. To zadanie nabiera głębszego
znaczenia, w miarę jak coraz bardziej zbliżamy się
do Jezusa, który żyjąc w pełnej jedności z Ojcem
jest dla nas wzorem. Obecność Boga w nas staje
się źródłem życia i błogosławieństwa. Prawdę tę
podkreśla Księga Powtórzonego Prawa: «Patrz!
Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i
nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana,
Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego
polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a
Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który
idziesz posiąść».
Jan Paweł II w niejednej ze swoich homilii zachęca,
aby człowiek nie oddalał się od Stwórcy ale dążył
do tego, aby to  Boże Ojcostwo promieniowało na
nasze życie. 

W bieżącym roku przeżywamy 40. rocznicę wyboru
Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową.Człowieka niezwykłego w dziejach Polski
i świata, którego życie i pontyfikat zmieniły losy
wielu ludzi, a nawet narodów oraz 100.rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pragnąc uczcić pamięć niezwykłego Polaka, który
już  należy do grona świętych w niebie nasze
działania zogniskowaliśmy wokół tych dwóch
tematów.15 październikaapelem, rozpoczynającym
się od słów :

„...By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.
Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.
Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy…”
…zainaugurowaliśmy obchody DNIA
PAPIESKIEGO w naszej Szkole.

Podczas prezentacji uczniowie mogli przywołać w
pamięci wydarzenia i miejsca związane z osobą
Papieża, najpiękniejsze wspomnienia a przede
wszystkim wsłuchiwać się w Jego słowa
skierowane do nas, dzieci Polskiej ziemi,  którą tak
bardzo ukochał i za która nieustannie tęsknił.
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poprosiliśmy przedstawicieli naszej szkoły-
Nauczycieli,  Rodziców i uczniów  aby 
odpowiedzieli na pytanie: Jak zapamiętali , co
najbardziej wspominają i za co kochają papieża
Polaka?
Urodziłam się w 1968 roku i   uważam się za
pokolenie JPII. Dlaczego? Od najwcześniejszych
lat dorastałam wduchu nauczania Jana Pawła II i
poczuciu wyjątkowości papieża-Polaka. Doskonale 
pamiętam tamten dzień kiedy Kardynał Karol
Wojtyła został wybrany na papieża. Pamiętam łzy
szczęścia i ogromną dumę, że Polak zasiadł na
Stolicy Piotrowej.  Bardzo wyraźnie odznaczył się
w mojej pamięci czas Jego pierwszej pielgrzymki
do Polski, kiedy jako dziesięciolatka, szłam nocą z
Ks. P. Flaszczyńskim (Proboszczem parafii
Kamion) do Niepokalanowa,  żeby spotkać się z
Papieżem a potem Mszę św.  z Janem Pawłem II w
Łowiczu. To były najpiękniejsze chwile, choć
towarzyszył im trud i ogromne zmęczenie. Nigdy
nie zapomnę jak przez moment na ulicy Zduńskiej
Papież popatrzył na nas, przejeżdżając zaledwie
metr od chodnika po którym wracałam po
skończonej  

Następnie otwarta została w Bibliotece szkolnej
wystawa  wykonanych przez uczniów albumów
ilustrujących życie i pontyfikat Świętego aby
zafascynowani Jego autorytetem, mogli jeszcze lepiej
poznać i pokochać Go swym dziecięcym sercem.

 Dziś 40 lat po tym wydarzeniu i 13 lat po Jego
śmierci  - 16 października 2018 roku ,  w  tym
wyjątkowym dniu rocznicy wyboru Karola Wojtyły
na papieża 

Eucharystii z moimi dziećmi i uczniami  SP nr 6 .
Najgorszy był dla mnie czas Jego choroby i powolnego
odchodzenia do Domu Ojca . Miałam złamaną nogę i
nie mogłam razem z innymi łączyć się w bólu podczas
„czuwania przy pomniku”. Stałam o kuli na balkonie
swojego mieszkania i płakałam, patrząc na płonące w
oknach świece. Z drżeniem serca czekałam na każdą
informację o zdrowiu Papieża, a kiedy zmarł, miałam
poczucie utraty kogoś bardzo bliskiego, drogiego,
bardzo dobrego, a jednocześnie poczucie pewności,
że Nikt Go  nie zastąpi, nie zapełni pustki i tego
„deficytu dobroci”. Jako Nauczyciel Religii zaczęłam
zgłębiać nauczanie oraz życiorys Jana Pawła II.
Obecnie czerpię od Niego wiele wzorców i staram się
każdy dzień wypełniać dobrocią tak jak On. Podczas
codziennych zmagań często powtarzam Jego słowa
„Musicie od siebie wymagać choćby inni od Was
nie wymagali”. Pomaga to w podnoszeniu sobie
poprzeczki każdego dnia coraz wyżej.
Święty Jan Paweł II został w mojej pamięci również
dzięki obrazom z dziećmi, które brał w ramiona, tulił do
siebie  i błogosławił. Uśmiechnięty, pełny dobrego
humoru ale też zatroskanyo losy ludzkości. Zawsze
wspominam Go jako człowieka pełnego mądrości,
który mimo swej nieszczęśliwej młodości, potrafił z niej
czerpać to, co najlepsze. Nauczył mnie, że trzeba
umieć dać człowiekowi drugą szansę, wybaczyć mu,
nie przekreślać, bo przecież każdy z nas popełnia
błędy. Jan Paweł II jest dla mnie postacią
ponadczasową. Jego mądrość, słowa, które wypływały
z głębi serca w każdej sytuacji pomagają. Mimo braku
fizycznej obecności Jana Pawła II, nadal możemy
czuć Jego duchową obecność.

p.  Elżbieta Księżak
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ZA CO KOCHAMY JANA
PAWŁA II 

„  Trudno mi, tak w krótkich słowach ująć za co
kochaliśmy, a właściwie za co nadal kochamy Papieża
Jana Pawła II ...  Miłość, to jest coś takiego
bezwarunkowego... Kocha się po prostu... Nie dla
kogoś, nie dla czegoś 
i dlatego trudno to ująć w słowa
 i określić. Owszem są jakieś pewne symptomy
miłości. Ojciec Święty mówił na przykład ,że ,,warto
żyć dla miłości a Bóg jest miłością więc warto żyć dla
Pana Boga…”
  Ojciec Święty Jan Paweł II był dla mnie 
przewodnikiem duchowym, warto było chłonąć Jego
słowa, warto było uczestniczyć w Jego pielgrzymkach.
Bardzo często, kiedy tylko miałam taką możliwość to
uczestniczyłam w tych spotkaniach  z Papieżem
Janem Pawłem II. Szczególnie w roku 1987 podczas
trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego akurat wtedy byłam
studentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czyli
uczeni naszego Papieża Polaka. Wiemy, że On blisko
25 lat wykładał etykę na tej uczelni, a ja miałam bliski
związek poprzez swojego profesora księdza
Tadeusza Stycznia, który był uczniem Karola Wojtyły
a potem jego przyjacielem. Jedna  myśl, która
kształtowała moją młodość  i wpływała na moje życie
to były słowa Papieża  z Westerplatte ze spotkania z
młodzieżą,  w których również  uczestniczyłam  :
,,Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni 
od was nie wymagali''  i to jest takie motto na całe moje
życie. „
  p. Anna Sarnowska-Żakowska
„Jana Pawła II bardzo cenię za : Jego poczucie
humoru, za otwartość, za szczery uśmiech i za to,  co
zrobił dla naszego kraju i dla naszej młodzieży a
właściwie dla młodzieży z całego świata.
  p. Małgorzata  Grzymkowska

„ Jana Pawła II cenię  za to, że był Etykiem, bo nie
wszyscy wiedzą, ż był profesorem Etyki na KUL. Karol
Wojtyła mówił o wartościach, które są ważne nie tylko
dla Katolików ale są ważne  i uniwersalne po prostu dla
wszystkich ludzi. 
Gdyby żył miałabym do Niego wiele pytań odnośnie
Jego dzieciństwa. Wszyscy znamy Go jako Papieża,
jako osobę dorosłą, a mnie najbardziej interesuje ten
wątek Jego życia. Będąc Nastolatką  uczestniczyłam
w dwóch wielkich spotkaniach z  Papieżem – jedno
było   w Krośnie a drugie w Sandomierzu

Z tego drugiego pamiętam tyle, że zemdlałam  i
zostałam wyniesiona przez Służbę Ratunkową. Gdyby
Jan Paweł II żył, w dniu Jego Święta podarowałabym
Mu to co cenił najbardziej : czyste uczucie  i  czyste
intencje . Myśłę, że tego najbardziej oczekuje od nas
Polaków nie tylko dziś, kiedy mówimy o Nim ale tak
zwyczajnie, codziennie „bycie dobrym dla siebie”.
  p. Katarzyna Figut

Cenię Jana Pawła II przede wszystkim za to, że był
mobilnym papieżem, że podróżował po całym świecie,
zwiedził cały świat, wychodził do ludzi. Za to, że nie był
noszony w lektyce tylko spacerował sobie po górach
jak normalny człowiek. No i przede wszystkim za to,
że wprowadził Kościół w XXI wiek, tak w bardzo fajny
sposób. Był takim fajnym papieżem, takim cool.
p. Michał Sompor

„ Jana Pawła II cenię za to, że kochał dzieci, za to, że
był wielkim patriotą, za to, że w czasie choroby nie
poddał się  i wymagał od siebie, nawet kiedy inni od
niego nie wymagali.”
   Paulina Kasprzak VI C

„Ojcu Świętemu chcę  podziękować za to, że jest dla
mnie wyznacznikiem dobrego człowieka. Bardzo
chciałbym Go spotkać  i  poznać. Dziękuję, Mu za to, 
że dzięki Niemu inne Państwa zobaczyły, że Polska to
dobry kraj …”
  Miłosz Dzikliński VI D

„Jana Pawła II kocham za to, że potrafił wybaczyć
nawet największemu grzesznikowi – swojemu
zabójcy, za Jego mądre cytaty, które pomagają żyć
nie jednemu człowiekowi oraz za to że jest wzorem do
naśladowania .”
   Szymon Szczepaniak VI D

„Ojcu Świętemu chcę  podziękować za to, że jest dla
mnie wzorem dobrego człowieka, który umiał
wybaczyć największe zło, jakie się przeciw Niemu
dokonało. Słusznie wybrano Go na papieża a potem na
Świętego…Kocham GO za to, że to co mówił z
łatwością trafiało do ludzkich serc. Szanuję Twoją
mądrość, którą zasłynąłeś na całym świecie. „
Wiktoria Łunkiewicz VI D

„
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ZA CO KOCHAMY
 JANA PAWŁA II 

„Ojcu Świętemu chcę  podziękować za to, że jest dla
mnie nie tylko człowiekiem, który powiedział „wierzę”
ale On to pokazał. Pokazał, że ma Jezusa w sercu   i
umyśle. Robił wszystko aby wiara była w naszych
sercach i umysłach. Chcę więcej takich ludzi w swoim
życiu. „
    Michał Dziuba VI D
„ Kocham Jana Pawła II  za to, że był bardzo uczynny
wobec innych ludzi, kochał wszystkich i nikogo nie
odrzucał. Modlił się za wszystkich dobrych i złych,
pomagał modlitwą, darzył miłością. Pielgrzymował po
całym świecie i pomagał chorym, biednym i
uciśnionym. Jest dla mnie osobą z której powinnam
brać przykład .”
  Natalia Cypel VI D
 „ Kocham Jana Pawła II  za to, że kochał Polskę,
swoją Ojczyznę, bardzo lubił dzieci i biednych ludzi.
Podziwiam Go za to, że poradził sobie bez rodziny ,
mimo tak młodego wieku . Mam nadzieję, że kiedyś
spotkam Go w Niebie…” 
 Zosia Jarota IV D
„Jana Pawła II kocham za to, że bardzo kochał
Ojczyznę i dzieci. Gdy został sam nie poddał się i nie
rozpaczał nad złym losem, tylko wytrwale służył Bogu 
i spełniał marzenia. Całym swoim życiem pokazywał
ludziom jaki Bóg jest dobry. Chciałabym Go poznać i
dzielić z Nim moje chwile.”
  Michalina Kochanowska IV D
„Jana Pawła II kocham za to, że jest jak dziadek i ma
wielkie serce dla każdego. Bardzo lubił jak dzieci się
modlą  i śpiewają kolędy. Był bardzo szczęśliwy kiedy
dzieci się śmiały i były radosne. Bardzo chciałbym Go
zobaczyć i poznać osobiście…”
 Adam Brzozowski IV D
„Jana Pawła II kocham za to , że nas kocha. Przyniósł
i przynosi nam wielką radość i szczęście na ziemi, za
to że nas umiłował i pokazał co znaczy żyć w pokoju.
Kocham Go za to, że uwielbiał Polaków,  a przede
wszystkim polskie dzieci. Był sprawiedliwy i rozsądny.
Mam nadzieję,  że czuwa nad nami i że spotkam Go 
w niebiosach…” 
Bartosz Górz IV D

.

ŚLUBOWANIE  PIERWSZAKÓW!
ciąg dalszy tekstu ze str. 1

Pan Dyrektor w   swym przemówieniu życzył m. in.
obfitości w nowe, bogate doświadczenia oraz samych
sukcesów na rozpoczynającej się szkolnej drodze.
Równie ciepłe słowa do uczniów i rodziców skierował 
Pan Burmistrz Piotr Osiecki i Pani Karina Flakowska.
Następnie,  w niezwykle podniosłej atmosferze, przed
pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan
dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia. Na zakończenie uczniowie klasy IIIa
zaprezentowali część artystyczną, która wprowadziła
wszystkich w miły nastrój do dalszego świętowania już
w salach lekcyjnych. 
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

NA STRAGANIE W 2 B

Uczniowie z koła literackiego klasy 2b przygotowali dla
swoich młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego
inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt. „Na
straganie”. Dzieci samodzielnie przygotowały kukiełki i
dekoracje oraz rozdzieliły role. Podczas przygotowań
było dużo śmiechu i zabawy. Po przedstawieniu dzieci
z zerówki otrzymały rysunki warzyw, z których mogły
zrobić własne kukiełki lub wesołe obrazki..
Przedstawienie, a także  późniejsze wykonywanie prac
plastycznych bardzo się dzieciom podobało. Sprawiło
radość zarówno aktorom, jak i widzom.

2b
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        SAMORZĄD 
          SZKOLNY 

Dnia 8.10. 2018 uczniowie, którzy zdobyli największą
liczbę głosów, a także ci, którzy pomagali przy
organizacji wyborów pojechali wraz z opiekunami na
wycieczkę.
 Był to udział w rekonstrukcji przyjazdu znanego
kompozytora i patrioty, Ignacego Jana Paderewskiego,
do Sochaczewa połączona z przejazdem koleją
wąskotorową (tzw. „pociągiem retro”). Samorząd
uczniowski SP3 rozpoczął swoją działalność w roku
szkolnym 2018/19 od ogłoszenia wyborów, w wyniku
których mieli zostać wybrani przewodniczący i
wiceprzewodniczący szkoły. Opiekunowie SU: I.
Wachowska i M. Sompor we współpracy z Biblioteką
Szkolną w dniu 2.10.2018 zorganizowali głosowanie.
Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klas IV-VI.
Po przeliczeniu głosów komisja ustaliła, iż 
przewodniczącą szkoły została:
 Paulina Kasprzak z kl. VIc a wiceprzewodniczącą
Julia Serafin z kl. Vd. Pozostali uczniowie, którzy
zgłosili swoje kandydatury, pozostają automatycznie w
Samorządzie Uczniowskim, tworzą jego prezydium i
będą angażowali się w jego działalność.

Podczas jazdy uczniowie i nauczyciele, a także
przedstawiciele władz miasta śpiewali pieśni
patriotyczne. Na stacji w Chodakowie czekała na nas
orkiestra dęta, przy akompaniamencie której wszyscy
udali się do kinoteatru Mazowsze, aby obejrzeć
przedstawienie o życiu, twórczości i działalności
patriotycznej Ignacego Paderewskiego. Spektakl był
przygotowany przez uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w
Sochaczewie. Po obejrzeniu przedstawienia udaliśmy
się w podróż powrotną – oczywiście, również,
sochaczewską „ciuchcią”.
Samorząd Uczniowski przygotował także plakaty
okolicznościowe na gazetkę ścienną, z okazji dnia
Chłopaka i Dnia Edukacji Narodowej.
Jest to dopiero początek roku szkolnego. W ciągu
następnych miesięcy mamy zaplanowane wiele innych
działań o wynikach których będziemy informować na
łamach gazetki. 

Zapraszamy do śledzenia naszej aktywności na tablicy
informacyjnej w holu głównym oraz na łamach gazetki
szkolnej "Trójwieści" 

.
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Uczniowie klas drugich przystąpili do programu
edukacyjnego „ 5 porcji zdrowia w szkole”. Celem
programu jest wzrost świadomości na temat znaczenia
prawidłowego odżywiania w życiu człowieka, wzrost
wiedzy o warzywach i owocach, a także sokach , jako
podstawie zbilansowanej diety oraz kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych wśród uczniów
oraz wspieranie nauczycieli w edukowaniu dzieci w
kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych.
Organizatorzy zaproponowali nauczycielom
przeprowadzenie lekcji według scenariuszy oraz
wykorzystanie różnorodnych  materiałów
edukacyjnych.
Uczniowie klas drugich będą edukację  żywieniową
przeprowadzać w najbardziej korzystnym momencie,
czyli jesienią. Bogactwo darów jesieni w postaci
różnorodnych warzyw i owoców na pewno uatrakcyjni
realizację programu. Ponadto nauczyciele będą mogli
skorzystać z  bogatej oferty materiałów dydaktycznych
takich jak : gry, opowiadania, krzyżówki i inne.
Mamy nadzieję, że prócz akcji „Owoce i warzywa” ,
dzięki której nasze maluchy mogą zjeść w szkole
zdrową przekąskę, program „5 porcji zdrowia w
szkole” zmieni choć w części złe nawyki żywieniowe 
naszych uczniów, wśród których otyłość zaczyna być
wielkim problemem

CO W SZKOLE PISZCZY

„5 porcji zdrowia w szkole” czyli drugoklasiści
wiedzą, co jedzą!

Kodujemy, programujemy i korzystamy z
nowoczesnych technologii

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje
umiejętności logicznego myślenia uczestnicząc w
zajęciach programowania, kodowania i uczestniczenia
w zajęciach z wykorzystaniem komputerów. Program
edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to
inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej
edukacji. Uczenie programowania to rozwijanie
uniwersalnych kompetencji, kształtowanie umiejętności
logicznego, algorytmicznego myślenia, pracy
zespołowej, szukania kompromisów,  rozwijanie
kreatywności, oswajanie z nowoczesnymi
technologiami. Wszystko to działa w ramach tzw.
edukacji informatycznej.
Dzięki możliwości kodowania z użyciem mat
edukacyjnych, kolorowych kubeczków czy technologii
komputerowych dostępnych w szkole, nasi uczniowie
poznają zasady nowoczesnego programowania.
Rozwijanie wielu kompetencji dzięki wesołej formie
zabawowej zajęć,  zachęca dzieci do aktywnego
uczestnictwa w nauce.
Dzieciom bardzo podobają się „zakodowane” zajęcia i
miejmy nadzieję, że ich aktywność przyniesie
oczekiwane rezultaty w postaci realizacji celów tego 
nowoczesnego programu. 

Mali artyści śpiewają

Już w ubiegłym roku szkolnym nasi mali uczniowie
aktywnie współpracowali z Sekcją Edukacji Klubu
Nauczyciela, którego animatorem  jest p. Piotr
Milczarek. Zaprosił on do współpracy maluchy z klas
młodszych. W tym roku aktywnie z SCK współpracują
uczniowie z klasy IIa oraz chętni uczniowie z klasy
 IV a

. .. .
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CO W SZKOLE PISZCZY 

Cykliczne spotkania z p. Piotrem Milczarkiem
owocują występami na terenie naszego miasta. Po
raz pierwszy swoje umiejętności dzieci mogły
zaprezentować na scenie głównej podczas
ostatnich Dni SochaczewaAle w nowym roku
szkolnym rozśpiewana aktywność dzieci została
nagrodzona występem w Miejskich Kramnicach
podczas uroczystości przedstawiającej działalność
Klubu Nauczyciela.
3 października 2018r. uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali wesoły, rozśpiewany program
artystyczny, który obejrzeli zaproszeni do Kramnic
goście. Najważniejszymi dla dzieci byli oczywiście
dumni rodzice , ale małych artystów oklaskiwali
 też burmistrz p. Piotr Osiecki, dyrektor SCK p.
Artur Komorowski, dyrektorzy szkół , wśród
których był nasz pan dyrektor p. Krzysztof Werłaty
oraz wielu innych zaproszonych na uroczystość
gości.
Mali artyści przygotowują już kolejne programy
artystyczne, aby prezentować nadal swoje wokalne
umiejętności.

W naszej szkole nudy nie ma!

W młodszym wieku szkolnym wrodzona ciekawość
świata u dzieci pobudza w nich naturalną chęć do
zdobywania wiedzy. Pojawia się u nich instynkt
odkrywcy. Jeśli ciekawość dziecka nie jest
odpowiednio podsycana, jego motywacja spada, a
nauka przestaje być przyjemnością.
Jak można wzmocnić  naturalną chęć poznawania
świata? Jak nie pozwolić na zbyt długie
korzystanie z nowoczesnych technologii?
Naprzeciw temu wychodzą w naszej szkole
nauczyciele klas młodszych. Dzięki licznym
obserwacjom , zaproponowali oni Rodzicom klas
młodszych oraz wszystkim dzieciom bogactwo
zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki temu, że stworzyła się w naszej szkole
wspaniała możliwość prowadzenia lekcji w
systemie jednozmianowym, po zakończonych
zajęciach oferta zajęć dodatkowych stała się
bardzo bogata. Znajdą tu możliwość rozwoju dzieci
z różnorodnymi uzdolnieniami: plastycznymi,
teatralnymi, matematycznymi, muzycznymi,
humanistycznymi czy przyrodniczymi. Dzieci z
trudnościami manualnymi  odkryją co to jest igła i
nitka lub poskładają składanki orgiami.
Oferta zajęć pozalekcyjnych znalazła
zainteresowanie  zarówno wśród dzieci, jak i
rodziców. Liczne zainteresowanie ciekawą
propozycją zajęć zaowocowało niestety nawet
listami rezerwowymi. Liczymy na to, że dzieciaki
chętnie będą uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach i dzięki temu poszerzą swoje zdolności i
 umiejętności, lub wesoło spędzą czas podczas
zajęć świetlicowych w oczekiwaniu na opiekunów.
Zapraszamy do skorzystania z oferty  naszej
szkoły! 

.

.

.
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           WIEŚCI 
       Z BIBLIOTEKI

Rok szkolny rozpoczęliśmy bardzo pracowicie. W
ramach Narodowego Programu Czytelnictwa nasza
szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup ponad
600 książek.  Przy zakupnie nowości
sugerowaliśmy się propozycjami uczniów,
rodziców oraz nauczycieli. Trochę czasu nam
zajęło żeby wszystkie te książki wpisać do
ewidencji i przygotować do wypożyczania.  Na
półkach naszej biblioteki każdy czytelnik znajdzie
coś dla siebie. Wielbiciele komiksów poczytać
mogą serię o Asteriksie i Obeliksie, Kajku i
Kokoszu oraz Kaczorze Donaldzie. Miłośnicy
przygód kryminalnych mogą sięgnąć po przygody
Lassego i Mai, czy Walentego Węglowodana  z
kryminału dietetycznego.
Na sportowców i znawców footballu czekają
biografie najznakomitszych piłkarzy polskich i
światowych.  Dla fascynatów  twórczości
najpopularniejszego autora literatury
młodzieżowej- Mariusza Strzygielskiego, znajdą się
wszystkie dotychczasowe jego dzieła. Długo
można byłoby pisać o naszych nowościach ale nie
starczyłoby na to miejsca. Najlepiej więc przejść
wypożyczalni, zasięgnąć rady pań bibliotekarek i
znaleźć coś dla siebie. Pamiętajcie, że największą
zbrodnią czytelnika jest czytanie nudnych książek

STROFY ZNAD BZURY
Dzień Patrona Szkoły to wielkie święto w
kalendarzu SP 3. Stały punktem corocznych
obchodów jest konkurs „Strofy znad Bzury”.
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na
100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Ta ważna rocznica nie mogła nie znaleźć odbicia w
naszych obchodach.  Hasłem przewodnim była
„niepodległość w oczach dziecka”. 

Piękne prace plastyczne oraz wiersze patriotyczne
wypełniły galerię w naszej czytelni. Plakaty jeszcze
do 11 listopada będzie można podziwiać w
bibliotece szkolnej, a najlepsze wiersze
wydrukowane zostaną w kolejnym numerze gazetki
szkolnej „Trójwieści”.
Po trudnych i burzliwych obradach komisji
konkursowej w skład, której weszli nauczyciele
bibliotekarze: Marzena Stasiak, Katarzyna Figut
oraz wicedyrektor  Małgorzata Dobrzyńska,
przyznano nagrody:
W kategorii „Wiersz”
I miejsce:
- Daniel Połeć, kl. 3 b
II miejsce:
- Wojciech Jakubowski, 4 e
- Martyna Dorywalska, 5 a
Wyróżnienia:
-  Mikołaj Jałumień, kl. 6 d
- Rafał Kalbarczyk, kl. 6 d
- Dominik Wrzesiński, 4b
- Mateusz Wrzesiński, 4 b
W kategorii „praca plastyczna”:
I miejsce:
- Karolina Zaczkowska, kl. 2 a
II miejsce:
- Lena Jurkiewicz, kl. 2 a
- Lena Mrozińska, kl. 2 a
- Oliwia Redes, kl. 2 a
- Szymon Socha, kl. 4 e
III miejsce”
- Adam Jeznach, kl. 2 a
- Nikola Hetmanowska, kl. 2 a
- Oliwier Jaworski , kl. 2 a
Nagrodzone dzieci otrzymały atrakcyjne książki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i oraz słodkie niespodzianki.  Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom! 

. .
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          WIEŚCI 
      ZE ŚWIETLICY

„Jesienne inspiracje”
Uczniowie świetlicy szkolnej wzięli udział w konkursie
plastycznym organizowanym przez p. Katarzynę
Żurawską i p. Dariusza Górskiego. Mali twórcy
wykonali prace  z materiałów przyrodniczych.
Dziecięce niezwykłe dzieła zachwycały swa
oryginalnością i pomysłowością. Opiekunami uczniów
byli nauczyciele: p. Jolanta Fiedukowska, p. Helena
Pukosz, p. Beata Dałkiewicz.
Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce:
Zuzanna Mleczarek  z klasy  I c
Szczepan Szczypiński   z klasy  III a
II miejsce:
Julianna Karaczan  z klasy  I b
Wiktoria Fiedukowska  z klasy  II a
III miejcse:
Jakub Młynarczyk  z klasy I c
Maja  Szczypińska  z klasy  IV b
Wyróżnienia otrzymali uczniowie z klasy I c:  Dorota
Karwas, Piotr Wronisz, Rozalia Jaworska, Maja
Lewandowska, 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
wręczone w dniu 22.10.2018r. przez  Panią Dyrektor
Małgorzatę Dobrzyńską i kierownika świetlicy Urszulę
Karazję.

.

.

W 100 - lecie Niepodległej

Tradycyjnie w ramach obrzędowości świetlicowej
organizowane są cyklicznie, co dwa lata spotkania
świetlicowe. Każde spotkanie miało inną tematykę
przeżywaną w świecie radości 
i wyobraźni świetliczków. Wśród różnorodnych
celów spotkań jeden powtarzał się niezmiennie -
współpraca nauczycieli oraz integracja
wychowanków świetlic szkół naszego miasta
poprzez stworzenie warunków do wspólnych
przeżyć. W tym roku pragniemy uczcić 100-
rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Całym dziecięcym sercem będziemy śpiewać o
Niepodległej i dla Niepodległej. Podczas przeglądu
przewidujemy spotkanie
z żołnierzami, niespodziankę ułańską, krótki
program artystyczny
 w scenografii barw i symboli narodowych. Chcemy
zachować pamięć o wydarzeniach, które zmieniły
losy naszej Ojczyzny. Wyróżnieni otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Przewidujemy
poczęstunek oraz pamiątkowe upominki dla
uczestników.
  Międzyświetlicowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i
Legionowej odbędzie się 21 listopada 2018 r , w
godzinach 930- 1100 w Szkole Podstawowej nr 3.
Serdecznie zapraszamy reprezentantów świetlic
szkół z terenu miasta.
  Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy świetlicy

.

.
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Czy wiesz, że...
1. Słuchając muzyki wykorzystujemy tylko prawą
stronę półkuli mózgowej.

2. Dzięki muzyce kwiaty rosną szybciej.

3. Piosenka ,, Jingle Bells '' oryginalnie została
napisana na Święto Dziękczynienia.

4. Muzyka,malarstwo,poezja były dyscyplinami na
Igrzyskach Olimpijskich od 1912 do 1948 roku.

5. Żaden z Beatlesów nie potrafił czytać nut.

6. Słowo ''muzyka'' pochodzi od Muz, bogini sztuk z
mitologii greckiej.

7. Fryderyk Chopin dał w swoim życiu tylko 30
publicznych koncertów.

8. Leonardo da Vinci (1452 - 1519) tworzył swe
arcydzieło ,,Mona Lisa" przy wtórze Lutni i Wioli.

.

.

        CIEKAWOSTKI
    
     ZE ŚWIATA MUZYKI

10. Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-91) mając 6 lat
występował publicznie jako pianista, mając 8 lat
skomponował pierwszą symfonię.

11. W Salzburgu można obecnie kupić papier
toaletowy, który reklamowany jest tytułem jednej z
najpiękniejszych oper Wolfganga Amadeusza Mozarta
Cosí fan tutte (Tak czynią wszystkie).

12 .Pod koniec życia Ludwik von Beethoven (1770-
1827), gdy był już głuchy skomponował wybitne dzieło
muzyczne IX Symfonię.

13. Słynny utwór Ludwika von Beethovena Dla Elizy
prawdopodobnie początkowo nosił nazwę Dla Teresy
od imienia ukochanej kompozytora, Teresy von
Brunswick. Beethoven nigdy nie znał kobiety o imieniu
Eliza.

14. W języku flamandzkim słowo Beethoven znaczy
ogród buraków.

15. Za pierwszego dyrygenta, który użył batuty uznaje
się niemieckiego kompozytora, dyrygenta i skrzypka
Louisa Spohra (1784-1859).

16. Najwięcej pieśni w historii muzyki stworzył
angielski śpiewak i kompozytor John Barnett (1802-
1890). Skomponował ich ponad 4 tysiące.

17. Franciszek Liszt (1811-1886), który uwielbiał
muzykę Jana Sebastiana Bacha, skomponował fugę,
której tematem były cztery dźwięki: B - A - C - H.

18. Piotr Czajkowski (1840-1893) znany jest nie tylko
ze swoich utworów, ale także z tego, że napisał ponad
5 tysięcy listów.

19.  Słynny trębacz jazzowy, Louis Armstrong (1900 -
1971) nauczył się grać na trąbce w domu

.

.
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            KĄCIK 

        PRZYRODNIKA 
                         
   

Pewnie większość z was czytała lub oglądała
,,Harrego Pottera".Jednym ze zwierząt w tym filmie
był Hedwiga czyli sowa śnieżna Harrego .Ptaki te
należą do drapieżników jako jedyne z nich mają
dziób przy ciele w odróżnieniu od innych ptaków
drapieżnych . Posiadają ostre szpony i żółte oczy
do widzenia w nocy. Krótki,haczykowaty dziób do
rozrywania ofiar . Polują na padrwy ,zające ,
maskonury i małe ptaki. Sowy te budują gniazda a
są to zwykłe kamienie ułożone w okręgu a w
środku wyłożone trawą gdzie składają jaja i
wychowują młode. Ptaki dzielimy na loty i nieloty
sowy należą do lotów są to ptaki latające
posiadające skrzydła przystosowane do lotu . Gdy
sowy śnieżne się wyklują są szare i ślepe.Matka  i 
ojciec się nimi opiekują dopóki młode 
nie nauczą się latać i zdobywać samodzielnie
pożywienia.Sowy są ptakami nocnymi ale nie
wszystkie np: sowy śnieżne,płomykówki i
puszczyki wszelkich odmian należą do ptaków
dziennych. Największą sową jest puszczyk
mszarny a najmniejszą sóweczka polska.Sowy
śnieżne posiadają grube białe pióra. Parę lat temu
wszystkie sowy wyemigrowały do wszelkich miast i
państw. Jeden z ornitologów naliczył 12 sów w
Kanadzie a dokładniej w Toronto. Sowy zostały
zobaczone w : USA,Kanadzie,New Yorku a nawet
w Afryce. Kolor piór zależy od środowiska
zamieszkiwania np : sowy śnieżne są białe
ponieważ mieszkają tam gdzie jest śnieg.Sowy
śnieżne znoszą od 3 do 5 jaj.Sowy mają bardzo
dobrze rozwinięte zmysł słuch ale ich uszy są
wbudowane w czaszkę.Ptaki te jako jedyne potrafią
latać bezszelestnie. Nie należą do ptaków
migrujących, gdy założą gniazdo mieszkają tam
całe życie.U sów jak i u kur jest kolejność dzióbania
czyli pierwsze jedzą młode potem samica a to co
zostanie zjada samiec.

                           Czy wiesz że?

sowy  śnieżne żyją na Grenlandi
są one ptakami drapieżnymi
ich młode są pokryte szarym puchem
samca od samicy można odróżnić po plamkach
na skrzydłach i brzuchu 
są to ptaki drapieżne należące do grupy lotów 
                                        

                         Zadania
Jak sowy przystosowały się do polowań?  

    Odp:..................................................................
Dlaczego sowy śnieżne są białego koloru?

    Odp:..................................................................
Jakie inne zwierzęta pochodzące z Grenlandi
znacie?

    Odp:...................................................................
Na co polują sowy śnieżne?

   Odp:.....................................................................
Wytłumacz pojęcie kolejność dzióbania.

   Odp:.....................................................................
Napisz największą i najmniejszą sowę.

   Odp:

.
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         ZDROWY 
       STYL ŻYCIA

 Zdrowie jest bardzo ważne. W tym wydaniu gazetki
damy wam parę rad i przepis na pyszną sałatkę.

Na naszej stronie pokazujemy jak się zdrowo
odżywiać i dbać o siebie w dobry i naturalny sposób :) .
Pokazujemy również że sport to nie tylko męczenie się
ale również zabawa .

Kilka rad jak prowadzić zdrowy styl życia:
- ruch
- uprawianie sportu
- zdrowe odżywianie się
- nie używanie używek
- nie chodź do solarium
- nie pij alkoholu
- nie korzystaj za dużo z urządzeń elektronicznych
- regularnie się badaj
- zadbaj o sen
- wychodź na świeże powietrze
Pamiętaj żeby na co dzień przestrzegać  tych zasad
są one bardzo ważne , przydatne i potrzebne w
naszym życiu.
Te kilka
 rad które napisaliśmy w tej gazetce są bardzo
potrzebne w naszym życiu. Musimy ich przestrzegać
ponieważ są one przydatne, 

potrzebne i  przydatne ! Dzięki nim będziemy żyć o
wiele wiele wiele więcej . Pamiętajcie żeby ich
przestrzegać  są ważne dla nas jeśli chcemy być
zdrowi! 
  BO RUCH TO ZDROWIE!!!

Przepis  na pyszną sałatkę grecką 
Składniki:

-sałata lodowa
-papryka czerwona
-świeży ogórek
-pomidorki koktajlowe
-ser typu feta
-oliwki zielone
-czerwona cebula
-3 łyżki oliwy z oliwek
-łyżka soku z cytryny
-łyżeczka oregano

Krok 1
Wszystkie warzywa dokładnie myjemy. Sałatę rwiemy
na kawałki. Paprykę oczyszczamy i kroimy w paski.
Ogórka kroimy na ćwiartki, pozbywamy się gniazd
nasiennych i kroimy w kostkę. Pomidorki kroimy na
pół. Ser kroimy w kostkę, a cebulę w plasterki.

Krok  2
Oliwę mieszamy z sokiem cytryny  i dodajemy
oregano. Dokładnie mieszamy.

Krok 3
Wszystkie przygotowane składniki oraz oliwki
układamy na talerzu, polewamy sosem i dokładnie
mieszamy.

Zrobienie tego przepisu na sałatkę grecką zajmie ci
małą chwilkę a kiedy już ją zrobisz i zaczniesz jeść
rozpuścisz się w jej smaku.

.. .
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        KĄCIK
 GEOGRAFICZNY

Grenlandia to największa wyspa świata. W ponad
osiemdziesięciu procentach skuta jest lodem.
Można do niej dolecieć samolotem, głównie z
Kopenhagi, do lotniska Kangerlussuag. Jest to
czarująca osada licząca zaledwie pięciuset
mieszkańców. Językiem urzędowym jest duński,
który na ulicy miesza się z grenlandzkim.
Stolicą Grenlandii jest Nuuk. Jest to najmniejsza
stolica świata i bardzo różni się od pozostałych
miejscowości na wyspie. Drogi są wyasfaltowane,
po których jeżdżą drogie samochody. W centrum
stolicy znajduje się dużo restauracji i kawiarni.
Nuuk liczy około dwudziestu tysięcy mieszkańców,
a więc mniej mieszka tu ludzi niż w Sochaczewie.
W Grenlandii jest taki dzień, który zaczyna się w
połowie czerwca i trwa do końca sierpnia. W
godzinach południowych promienie słoneczne są
najsilniejsze. Natomiast w nocy polarne słońce
wypełnia niebo kolorami bardziej łagodnymi. Dzień
polarny Grenlandczycy wykorzystują do spotkań
rodzinnych i odwiedzin u znajomych. Z końcem
września na wyspie pojawia się śnieg, który
pozostaje do maja.

Mieszkańcy wyspy często czują się oburzeni będąc
nazywanymi Eskimosami. Prawdziwy
Grenlandczyk nazywa się Kalaallit.  Dni są wtedy
coraz krótsze, a na niebie widoczna jest zorza
polarna. W czasie tych miesięcy częstym
zjawiskiem jest występowania burz śnieżnych.
Śnieg wirujący na ulicach ogranicza widoczność, a
silny wiatr wdziera się do drewnianych domów.
Na wyspie znane są psie zaprzęgi, które w
przeszłości stanowiły środek transportu. Obecnie
to raczej hobby i dyscyplina sportu. Organizuje się
tu również polowania połączone z wędkowaniem w
fiordach i rzekach. Poluje się na woły piżmowe,
renifery, zające bielaki.
Grenlandia to dziś zmodernizowany kraj. Jest
Internet, jeżdżą samochody, chociaż nie ma dróg
między miastami. Wyspa ta to  wspaniałe miejsce,
pełne kontrastów. Można tu przylecieć samolotem
lub przypłynąć statkiem z naszych portów.

Ciekawostki na temat
Grenlandii
1. Mimo nazwy „Greenland” tylko 15% kraju
pokrytych jest zielenią. Reszta kraju to jeden wielki
zlepek lodu.
Warto jednak zauważyć, że krajobraz Grenlandii
sprawia niesamowite wrażenie.

2. W wodach przy Grenlandii żyją rekiny, który
żywią się niedźwiedziami polarnymi i mogą dożyć
200 lat.
 

. .. .

http://wanderlust.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/elephant-foot-glacier-greenland-arctic.jpg
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        ZRÓB TO SAM

Woda Różana
Woda różana to idealny naturalny tonik,
którym możesz spryskać twarz w ciągu
dnia. Woda ta ze względu na swoje
łagodzące właściwości  jest idealna
zwłaszcza dla cery delikatnej, alergicznej i
naczyniowej, ale sprawdzi się w
pielęgnacji każdego typu skóry.
Do przygotowania jej potrzebujesz
- szklanka (około 250-300 ml) wody
destylowanej
- Płatki róż (z 3 świeżych, nie
farbowanych kwiatów)
- Około 10-20 kropli różanego olejku
eterycznego
Sposób przygotowania Wody Różanej :
1. Przepłukane płatki róż włóż do garnka i
zalej je wodą destylowaną tak, aby
przykryła płatki.
2. Podgrzej wodę na tyle, aby była
gorąca-ale nie dopuść do jej wrzenia.
3. Wyłącz kuchenkę a następnie przykryj
garnek i odstaw go do pełnego
wystygnięcia
4. Wywar odcedź, przelej do buteleczki
(najwygodniejsza będzie buteleczka ze
spryskiwaczem ).Opcjonalnie dodaj olejek
eteryczny. Aby przedłużyć trwałość
produktu (i mieć większą przyjemność w
trakcie stosowania), przechowuj go w
lodówce (możesz to robić przez miej 
więcej 2 miesiące)

 Maseczka wzmacniająca do włosów
Maseczka ta przeznaczona jest do wszystkich
typów włosów wymagających wzmocnienia.
Zapewni im głębokie nawilżenie, poprawi
sprężystość i wygładzi strukturę, zadziała też
łagodząco na podrażnioną skórę głowy. Stosuj ją 1-
2 razy w tygodniu
Do przygotowania jej potrzebujesz
-1/2 banana
-1/2 awokado
-2 łyżeczki jogurtu naturalnego
Sposób przygotowania
1.Wymieszaj składniki na gładką masę (możesz w
tym celu posłużyć się blenderem lub widelcem)
2.Nałóż maseczkę na włosy na całej długości, od
cebulek aż po końce (również na skórę głowy), i
wykonaj delikatny masaż.
3.Maseczkę trzymaj na głowie przez około 20-40
minut, po czym spłucz ją, umyj włosy i jeśli czujesz
taką potrzebę, nałóż odżywkę jak podczas każdego
mycia.

. .. .
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    MISZ MASZ 
CZYLI NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Jesienne złoto”
Wstajemy rano wyglądając przez okno a tam piękna
złota jesień. Cały świat mieni się kolorami i czerwień i
żółty, brąz, pomarańcz i rudy. Kilka tygodni temu było
gorąco, można było się kąpać i opalać, pomagać babci
w ogródku. Gdy tak wspominałam lato, moją uwagę
przykuł bardzo wysoki klon gdzie kiedyś byłam z
moim bratem. Bawiłam się z nim moją przytulanką.
Patrzę teraz na drzewo z wielkim zachwytem, jest taki
kolorowy.
Jesień wcale nie jest taka zła, jest chłodno ale to nie
koniec świata. Przecież można tarzać się w liściach ,
wyklejać z nich dziwne ufoludki i ludziki, a jak się
posypią kasztany to dopiero jest frajda.
Pamiętajcie dzieciaki jesień jest chłodna ale kolorami
nie dorównuje jej żadna inna pora roku a złote liście
dają mnóstwo możliwości na fajną zabawę.
     Weronika Żegnałek, kl. IV c
„Urocza jesień”
Przyszła Pani Jesień
W uroczą z liści sukienkę ubrana
Piękna, złota, kolorowa
Szary smutny dzionek
W barwny zamieniła
Wszystkich nas kolorami zauroczyła
I spojrzała na nas i zostaliśmy bez smutku
Bo korzystamy z pięknej pogody
Tańcząc i bawiąc się w spadających liściach
Wymyślamy nowe przygody.
        Maja Jakubiak, kl. IV c
Jesień, jesień, jesień …
Już pewna pani skończyła bajkę, tą bajką było lato-
wszyscy lubią lato. Chyba wiem dlaczego, bo wtedy są
wakacje!
Ale… przecież jesień też jest bardzo fajna, oprócz
tego, że zaczyna się szkoła! Przecież w jesieni jest
tyle piękna, np. spadające liście z drzew, niesamowite
widoki. Parki i skwerki nigdy nie wyglądają tak pięknie
jak jesienią. Każda pora roku ma w sobie magię.
Jesienna magia kryje się w cudownych barwach,
szumie liści pod butami, spadających kasztanach w
gładkich garniturkach.
Michalina Bizoń, kl. IV c 

ZWredny Wielbłąd
Daleko stąd na pustyni mieszkało dużo zwierząt. 
Jednym z nich był wielbłąd Zenek, który był bardzo
wredny i właśnie dlatego nikt go nie lubił . Miał
marzenie , żeby wyprowadzić się z tego świata kurzy.
Pewnego dnia poszedł do urzędu, w którym pracowała
prezydent. Rzucił się na kolana i  błaga:
- proszę! Prezydencie! Chcę się wyprowadzić! Pomóż
mi! Błagam!
- No dobrze! Pomogę Ci, ale…
- Ale co?
- Ale musisz mi pozbierać 15 korzeni i dać trochę
wody.
- Nie! Nie będę tego robić tylko dlatego by zamieszkać
w nowym domu!
- No to nie będzie nowego!
- Proszę! Bardzo chce zamieszkać w nowym domy!
- Nie! Musisz się przyzwyczaić do świata kurzy!
Wybacz!
Wielbłąd wrócił do domu. Te wydarzenia bardzo go
zmieniły. Pomyślał:
- może tu nie jest tak źle. Nikt mnie nie lubi więc trzeba
być miłym dla innych?
Wielbłąd znalazł przyjaciół, stał się miły i wcale się nie
przeprowadził .

Gabrysia Ostaszewska, kl. III b 

ZAGADKI:
Lubi myszki gdy mu grają kiszki
Budzi się gdy pada desz.
Potrzebna nam jest do życi, picia i naczyń mycia.
Jest powieszony na drzewie i buja się w potrzebie.

POPRAW BŁĘDY ORTOGRAFICZNE:
Jesienio no moim podwurku jest dóżo liści. Rosną też
muchomory, potgrzybki , chryzantemy i astry. Lubią go
odwiedzać  zwieżątka takie jak: wiewiórki, jerze, a
wczoraj to lisek dostał się do naszych kur. Wruble
ćwierkają i nie musimy urzywać bódzika bo rano nas
bódzą. Często spędzam tam dóźo czasu i przez to
zapominam odrobić lekcji. 

Hania Fiołek, IV c 
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LENA W BIBLIOTECE 

Hej, jestem Lena, chodzę do klasy 4a. Lubię robić
różne rzeczy, a jedną z nich jest czytanie książek.
W tym roku szkolnym spotkał mnie zaszczyt
dołączenia do zespołu redakcyjnego „Trójwieści”,
tym samym dostałam szansę, by sprawdzić czy
lubię też pisać o książkach. W najbliższym czasie
przekonam się o tym razem z Wami J
Dzisiejszy wybór padł na „Mikołajka”, po pierwsze
dlatego, że to  książka, którą będziemy za chwilę
omawiać na lekcjach, a po drugie, to naprawdę
dobra literatura i ani trochę nie nudna, co
najczęściej zarzucamy lekturom szkolnym.

·  Autor: Goscinny René
·  Ilustracje: Sempé Jean Jacques
·  Język oryginalny: francuski
·  Tłumacz: Markuszewicz Tola, Staniszkis Elżbieta
·  Kategoria: Literatura piękna
·  Gatunek: dziecięca, młodzieżowa
·  Forma: zbiór opowiadań / nowel
·  Rok pierwszego wydania: 1960
·  Rok pierwszego wydania polskiego: 1964

„Mikołajek” to zbiór historyjek o grupie przyjaciół,
a jednym z nich jest tytułowy chłopiec. Opisane
przygody tak bardzo się czytelnikom spodobały, że
powstało kilkanaście części tej serii. 

Okazuje się, że chociaż od powstania tekstu minęło
bardzo dużo lat ( jest starszy od naszych
rodziców!), to przygody grupy dzieciaków z Francji
wciąż bawią. 
Mimo, że świat dzisiejszych nastolatków wygląda
inaczej, bo trudniej pobrudzić się nam atramentem,
rzadziej bawimy się z  kolegami w Indian czy
kowbojów, a w piłkę wolimy grać nie wychodząc z
domu, to świetnie rozumiemy się z Mikołajkiem i
jego kumplami. Może dlatego, że mamy takie same
durne pomysły, a dorośli wcale się nie zmienili, są
tak samo dziwni?!
Zapewniam Was, że czytając będziecie mieć
duuuuuuuuuużo śmiechu, bo kłopoty lubią
Mikołajka i jego przyjaciół. Nie obejdzie się bez
awantur, bójek, kłótni z rodzicami i  wizyt u
dyrektora. A kto z nas tego nie lubi ?!
Nie chcę zdradzać tu jakie przygody mają
bohaterowie, ale zapewniam, że bardzo się  Wam
spodobają. Książka jest nie tylko świetnie
napisana, ale i doskonale wydana, a to dodatkowa
zachęta. Wspaniałe ilustracje spowodują, że ją
polubisz, nawet jeśli czytanie nie jest tym co
kochasz najbardziej. 
Gdy czytałam „Mikałajka"  często przypominały mi
się "Fistaszki" Schulza, ale o tej książce opowiem
może innym razem.
Zapraszam Was do dzielenia się  opiniami nie tylko
o tej lekturze, ale i o innych. Jeśli chcecie, możecie
zaproponować inne tytuły do zrecenzowania.
Zostawcie informację u Pań w bibliotece.

Pozdrawiam,
Lenka

. .. .

https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=106
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        SPORT

Lekkoatletyka - Biegi W Kamionie
Nasza szkoła wzięła udział w indywidualnych biegach
w Kamionie. Uczniowie urodzeni w latach : 2008, 2007,
2006 biegali dystanse: 800 metrów i 1000 metrów. Były
to biegi międzypowiatowe więc konkurencja była duża.
Najlepsze wyniki dla naszej szkoły wywalczyli:
Natalia Hojer - 3 miejsce na 800 m (rocznik 2008)
Rychliński Adam - 5 miejsce na 800 m (rocznik 2008)
Kacper Kacprzak - 6 miejsce na 800 m. (rocznik
2008)
Julia Serafin - 6 miejsce na 800 m (rocznik 2007)
Urszula Wasilewicz - 2 miejsce na 800 m (rocznik
2006)
Czubak Dominika - 4 miejsce na 800 m (rocznik
2006) 

Bieg Papieski
Nasza szkoła została najliczniejszą grupą podczas
XIV Biegu Papieskiego na trasie: kościół w
Chodakowie - plac Kościuszki (4700 metrów). Z "trójki"
wystartowały  44 osoby (wszystkich uczestników było
198). Trasa była wyczerpująca, a cały czas zawodnicy
musieli się zmagać z palącym słońcem. 

.z

Katarzyna Figut, Marzena Stasiak - opiekunowie
Dziennikarze:
Amelka Wardziak, Bartosz Ciura, Maksymilian
Andrzejczak, Maja Martinek, Amelka Mazur, Kamila
Wróbel, Ola Tymorek, Dawid Hetmanowski, Stanisław
Pisarek
Nauczyciel:
Elżbieta Księżak, Agnieszka Matusiak, Elżbieta
Tonecka, Urszula Karazja, Anna Chmielewska-
Wardziak 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5

W grupie pierwszych 100 osób na mecie
zameldowali się:
Górski Adam - 37 miejsce
Jażdżyk Kamil - 70 miejsce
Chlebowski Patryk - 71 miejsce
Kuciapski Sebastian - 78 miejsce
Kołodziejczak Agnieszka - 80 miejsce
Pisarek Stanisław - 87 miejsce 
Rokicki Jakub  - 94 miejsce
Czubak Piotr - 99 miejsce 

Koszykówka
Niedawno odbył międzyszkolny turniej koszykówki, w
którym brali udział uczniowie naszej szkoły. Wyniki
rywalizacji:
CHŁOPCY
1. SP 4
2. SP 2
3. SP 7
4.SP  Żuków
5. SP 3
DZIEWCZYNKI
1.SP 4
2.SP 3
3.SP 7

Rugby
Koniec z rugby w "trójce"! 
Niestety trener Marcin Stencel, który prowadził SKS 
rugby w naszej szkole przeprowadził się do
Skierniewic, w związku z czym nie może prowadzić
już zajęć w SP 3. Jest to duża strata dla sympatyków
tego sportu. Na szczęście p. Stencel nadal prowadzi
zajęcia w klubie RC Orkan, na które zaprasza
wszystkich chętnych z roczników 2007 oraz 2008 w
każdy poniedziałek o 17.00 oraz środę o 16.30. Nabór
nadal trwa!

REDAKCJA

.z


	W bieżącym roku przeżywamy 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.Człowieka niezwykłego w dziejach Polski i świata, którego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów oraz 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragnąc uczcić pamięć niezwykłego Polaka, który już  należy do grona świętych w niebie nasze działania zogniskowaliśmy wokół tych dwóch tematów.15 październikaapelem, rozpoczynającym się od słów :
	„...By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa, by prawdziwa była zawsze słów wymowa; o Jego wielkości i pracy codziennej, o Jego wysiłku, miłości niezmiennej. Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawdę i to, co uczciwe. Pracowite życie naszego Papieża, bo On nieustannie do pokoju zmierzał. Wołał o sumienność, prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy, bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy…” …zainaugurowaliśmy obchody DNIA PAPIESKIEGO w naszej Szkole.
	14 października 2018 roku  obchodziliśmy  w całej Polsce XVIIIDZIEŃPAPIESKI. Tegoroczne hasło „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” zachęca nas  abyśmy nie pozostawali  obojętni wobec miłości, którą darzy nas Bóg Ojciec ale odpowiadali na nią  niezłomną miłością. To zadanie nabiera głębszego znaczenia, w miarę jak coraz bardziej zbliżamy się do Jezusa, który żyjąc w pełnej jedności z Ojcem jest dla nas wzorem. Obecność Boga w nas staje się źródłem życia i błogosławieństwa. Prawdę tę podkreśla Księga Powtórzonego Prawa: «Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść». Jan Paweł II w niejednej ze swoich homilii zachęca, aby człowiek nie oddalał się od Stwórcy ale dążył do tego, aby to  Boże Ojcostwo promieniowało na nasze życie.
	Podczas prezentacji uczniowie mogli przywołać w pamięci wydarzenia i miejsca związane z osobą Papieża, najpiękniejsze wspomnienia a przede wszystkim wsłuchiwać się w Jego słowa skierowane do nas, dzieci Polskiej ziemi,  którą tak bardzo ukochał i za która nieustannie tęsknił.
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	W 100 - lecie Niepodległej
	Tradycyjnie w ramach obrzędowości świetlicowej organizowane są cyklicznie, co dwa lata spotkania świetlicowe. Każde spotkanie miało inną tematykę przeżywaną w świecie radości  i wyobraźni świetliczków. Wśród różnorodnych celów spotkań jeden powtarzał się niezmiennie - współpraca nauczycieli oraz integracja wychowanków świetlic szkół naszego miasta poprzez stworzenie warunków do wspólnych przeżyć. W tym roku pragniemy uczcić 100- rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Całym dziecięcym sercem będziemy śpiewać o Niepodległej i dla Niepodległej. Podczas przeglądu przewidujemy spotkanie z żołnierzami, niespodziankę ułańską, krótki program artystyczny  w scenografii barw i symboli narodowych. Chcemy zachować pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. Wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Przewidujemy poczęstunek oraz pamiątkowe upominki dla uczestników.   Międzyświetlicowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej odbędzie się 21 listopada 2018 r , w godzinach 930- 1100 w Szkole Podstawowej nr 3. Serdecznie zapraszamy reprezentantów świetlic szkół z terenu miasta.   Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy świetlicy
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	Woda Różana Woda różana to idealny naturalny tonik, którym możesz spryskać twarz w ciągu dnia. Woda ta ze względu na swoje łagodzące właściwości  jest idealna zwłaszcza dla cery delikatnej, alergicznej i naczyniowej, ale sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu skóry. Do przygotowania jej potrzebujesz - szklanka (około 250-300 ml) wody destylowanej - Płatki róż (z 3 świeżych, nie farbowanych kwiatów) - Około 10-20 kropli różanego olejku eterycznego Sposób przygotowania Wody Różanej : 1. Przepłukane płatki róż włóż do garnka i zalej je wodą destylowaną tak, aby przykryła płatki. 2. Podgrzej wodę na tyle, aby była gorąca-ale nie dopuść do jej wrzenia. 3. Wyłącz kuchenkę a następnie przykryj garnek i odstaw go do pełnego wystygnięcia 4. Wywar odcedź, przelej do buteleczki (najwygodniejsza będzie buteleczka ze spryskiwaczem ).Opcjonalnie dodaj olejek eteryczny. Aby przedłużyć trwałość produktu (i mieć większą przyjemność w trakcie stosowania), przechowuj go w lodówce (możesz to robić przez miej  więcej 2 miesiące)

	DIY
	ZRÓB TO SAM
	Maseczka wzmacniająca do włosów Maseczka ta przeznaczona jest do wszystkich typów włosów wymagających wzmocnienia. Zapewni im głębokie nawilżenie, poprawi sprężystość i wygładzi strukturę, zadziała też łagodząco na podrażnioną skórę głowy. Stosuj ją 1-2 razy w tygodniu Do przygotowania jej potrzebujesz -1/2 banana -1/2 awokado -2 łyżeczki jogurtu naturalnego Sposób przygotowania 1.Wymieszaj składniki na gładką masę (możesz w tym celu posłużyć się blenderem lub widelcem) 2.Nałóż maseczkę na włosy na całej długości, od cebulek aż po końce (również na skórę głowy), i wykonaj delikatny masaż. 3.Maseczkę trzymaj na głowie przez około 20-40 minut, po czym spłucz ją, umyj włosy i jeśli czujesz taką potrzebę, nałóż odżywkę jak podczas każdego mycia.
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