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Już jest! Pierwszy numer „Trójwywiadu”. W naszej gazetce będziemy zamieszczać to,
co dla Was ważne m.in. wydarzenia z życia szkoły, wasze prace, przepisy, krzyżówki.
Będziecie też mieli okazję poznać bliżej pracowników naszej szkoły- nie tylko
nauczycieli, z którymi wywiady przeprowadzać będą nasi redaktorzy. Jeżeli jesteście
kreatywni i macie ochotę ”zobaczyć z bliska”, na czym polega praca w gazetce,
zapraszamy ! Czekamy też na  Wasze propozycje  artykułów  i rubryk, które
chcielibyście zamieścić w naszym „trójkowym” piśmie. Zapraszamy! 

22.09.  powitaliśmy astronomiczną jesień. W tym roku pogoda nas
rozpieszcza i przez długi czas mogliśmy się cieszyć piękną
jesienną aurą i niesamowitymi barwnymi widokami, co wspaniale
obrazują słowa poety T. Karasiewicza:

"Pokochaj jesień" 

Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem. 

.

.

W tym numerze m.in.:

-wywiad z Panią Elżbietą Kilian

-humor dla małych i dużych

-uczniowie polecają

-coś do zjedzenia i coś do zrobienia

- historia pewnego zwierzątka

- krzyżówka historyczna

.

.
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Z ŻYCIA TRÓJECZKI

16.10.18 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji "Cała Polska uczy ratować.
Bicie rekordu w resuscytacji".

3 X 2018r w Miejskim Domu Kultury po raz dziesiąty zostały rozdane
stypendia uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu. 
39 uczniów otrzymało stypendium naukowe za wybitne wyniki w nauce,
18 uczniów stypendia artystyczne oraz 49 uczniów stypendia sportowe.
12 osób otrzymało stypendia w dwóch kategoriach. 
Nagrody zdolnym uczniom wręczał  Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał
Gronicz.

.

.

7 września uczniowie klas: I, IV, V,
VIII i gimnazjaliści wraz z
nauczycielami wzięli udział w
szóstej już edycji Narodowego
Czytania. W tym roku czytane były
wybrane fragmenty 
"Przedwiośnia " Stefana
Żeromskiego.

15.10.2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Janusza
Korczaka odbyła się akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczysty apel miał miejsce w sali
gimnastycznej, która na ten dzień
przybrała odświętny wygląd.
Przedstawienie przygotowali
uczniowie klas: 5b,5d i 5e.

Narodowe Święto Niepodległości to
jedno najważniejszych świąt
państwowych, które obchodzimy w
naszym kraju dla upamiętnienia 11
listopada 1918 r. Uczniowie naszej
szkoły przygotowali z tej okazji
uroczystą akademię.Nie obyło się
bez pięknych patriotycznych pieśni
oraz wzruszających wierszy.

13.11.18 r. w Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym odbyło się wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych z
udziałem uczniów naszej szkoły. 
Koncert miał szczególny charakter:
zaśpiewał Chór Państwowej Szkoły
Muzycznej z towarzyszeniem
Zgorzeleckiej Orkiestry
Mandolinistów.

.

.
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UCZNIOWIE POLECAJĄ

Recenzja filmu pt.: "Hotel Transylwania 3''
Film pt.''Hotel Transylwania 3'' został stworzony przez Sony Pictures
Animation, czyli twórców takich hitów jak: ''Sezon na misia'', ''Smerfy''
czy ''Klopsiki i inne zjawiska pogodowe''.
Jest on kontynuacją dwóch poprzednich części - ''Hotel Transylwania
1'' i "Hotel Transylwania 2''. Opowiada  o grupie potworów, które
postanawiają wybrać się w rejs do zatopionego miasta - Atlantydy. Na
swojej drodze napotykają kobietę, w której główny bohater filmu
(Wampir Dracula) się zakochuje. Ona wraz ze swoim dziadkiem
planują  zniszczyć wszystkie potwory. Pod koniec filmu kobieta jednak
odwzajemnia uczucia wampira.
Moim zdaniem trzecia część przygód gromadki potworów wydaje  się
najlepszą ze wszystkich, które do tej pory powstały. Film nie nudzi, ani
nie dłuży się. Każdy z bohaterów ma tu coś do zagrania. Ale tym, co
najbardziej zapada w pamięci jest  kulminacyjna walka - nie zdradzam,
ale śmiałam się z niej jakieś pięć minut. Film kierowany jest raczej do
młodszych odbiorców, jednak dorosłym pewnie też się spodoba. 

                                                                                      /Amelka, 5b/

.

 Co warto przeczytać
  Chciałabym polecić wam
książkę pt.„Harry Potter','
ponieważ jest to lektura bardzo
ciekawa i interesująca.
  Opowiada ona o życiu chłopca,
który w wieku jedenastu lat
dowiaduję się ,że jest
czarodziejem i  jedyną osobą ,
która przeżyła śmiertelne
zaklęcie. Harry Potter uczy się
magii i musi walczyć ze złym
czarnoksiężnikiem .Spotkać
można tam zarówno postacie
dobre jak i złe .
  Książka ,,Harry Potter i Kamień
Filozoficzny'' to pierwsza część
z całej serii . 
   /Wiktoria,5b/

REDAKCJA:

Aleksandra Krzywonos
Wiktoria Białokoz

Szymon Kietla
Kornelia Mazur

Amelia Pacholarz
Wiktoria Wojtukiewicz

Opiekun: Jolanta Fleszar
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"COŚ" DO ZJEDZENIA I "COŚ" DO ZROBIENIA

Przepis na bezę
BEZA
  6  białek
  300g  drobnego cukru
  2  łyżeczki mąki ziemniaczanej
  2  łyżeczki soku z cytryny
  1   szczypta soli

KREM
  250g  serka mascarpone
  400g  ulubionych owoców: borówek, wiśni, malin 
  400ml  śmietanki kremówki
  2  łyżeczki cukru pudru
  2  łyżeczki cukru waniliowego

JAK PRZYGOTOWAĆ
  Aby zrobić idealną bezę należy:
·  Białka ubić mikserem, pod koniec ubijania stopniowo
dosypuj cukier, mąkę ziemniaczaną, sok z cytryny i
szczyptę soli.
·  Ubite białka przełóż na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia (staraj się, aby wyłożone białka tworzyły
okręg).
·  Piekarnik nastaw na 175 stopni, zaraz po włożeniu
bezy zmniejsz temperaturę na 150 stopni i piecz przez
około 90 minut. Po tym czasie nie wyciągaj bezy, tylko
pozostaw ją w piekarniku do całkowitego wystygnięcia.
  Aby zrobić idealny krem:
·  Przełóż śmietankę do wysokiego naczynia i ubij ją
mikserem na najwyższych obrotach, następnie dodaj
serek mascarpone, cukier waniliowy i cukier puder
(ubijaj aż składniki się połączą i masa będzie gęsta).
·  Na ostudzoną bezę wyłóż krem i udekoruj owocami.
SMACZNEGO

/Kornelia,5b/

  DOMOWA PLASTELINA
SKŁADNIKI:
1.  Mąka (najlepiej kukurydziana)
2.  Żel do mycia lub szampon
3.  Balsam lub mleczko do ciała
4.  Pianka lub żel do golenia (niekoniecznie)
5.  Miska i łyżka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1.  Wsyp do miski mąkę w takiej ilości, o jakiej chcesz
otrzymać plastelinę.
2.  Stopniowo wlewaj zagęszczacz (płyn, żel lub
szampon).
3.  Teraz wszystko wymieszaj.
4.  Kiedy masa nabierze takiej konsystencji, że
możesz się nią bawić w rękach, dodaj mleczko lub
balsam (dodatkowo, jeśli chcesz, możesz dodać
piankę lub żel do golenia).

  GOTOWE!
  MIŁEJ ZABAWY 

/Wiktoria W.,5b/

. kwestiasmaku.pl
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Wywiad z Panią Elżbietą Kilian

.

Reporter: Jakich przedmiotów uczy Pani w naszej
szkole ?
Pani: Uczę muzyki, plastyki i informatyki.
Reporter: Ile lat Pani pracuje w naszej szkole ?
Pani: Pracuję tu czwarty rok.
Reporter: Dlaczego wybrała Pani ten zawód ?
Pani: Bo  lubię dzieci i lubię muzykę .
Reporter: Czy uważa Pani, że praca nauczyciela jest
trudna ? 
Pani: Tak, myślę że nauczyciel ma bardzo trudną
pracę, bo w każdej klasie trzeba utrzymać dyscyplinę,
a nie zawsze jest to łatwe. Coraz częściej uczniowie
też nie okazują szacunku nauczycielowi.
Reporter: Czy lubi Pani swoją pracę ?
Pani: Bardzo lubię swoja pracę.
Reporter: Czy w pracy w szkole przytrafiła się Pani
jakaś przykra sytuacja ?
Pani: Tak, zdarzyła mi się taka sytuacja , ale z racji
tego , że tak łatwo się nie poddaję, nadal uczę. Nie
chciałabym jednak wracać do tych momentów.

Reporter: A czy przytrafiła się Pani jakaś śmieszna
sytuacja ?
Pani: Na lekcji muzyki, kiedy  pozwoliłam uczniom
zagrać na skrzypcach i dzieci wydobyły z instrumentu
dźwięki takie, o których nie miałam pojęcia – było
śmiesznie.
Reporter: Jakie pozytywne efekty  swojej pracy
dostrzega Pani?
Pani: Pozytywy to na pewno rewelacyjnie zaśpiewana
piosenka.
.
Dziękujemy za wywiad !

Wywiad przeprowadził Szymon, Wiktoria, Wiktoria
z klasy 5B

.

.

.
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Żarty dla małych i dużych

  

Mama pyta  Jasia:
  - Synku, dlaczego płaczesz?
  - Bo śniło mi się ,że szkoła się
paliła.

  - Nie płacz, to tylko sen!
  - Właśnie dlatego płaczę…

Na lekcji biologii pani pyta
Jasia:
- Co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki,
odlatują, gdy tylko

rozpoczyna się rok szkolny.
 

  

Nauczyciel mówi do Jasia:
  - Jasiu, już czwarty raz w tym
tygodniu

spóźniłeś się do szkoły! Co to
znaczy?!

  - To znaczy, że jest czwartek,
  panie profesorze.

Polonistka zadała w klasie
wypracowanie

na temat: ,, Gdybym był
dyrektorem szkoły”.

Piszą wszystkie dzieci z
wyjątkiem Jasia.

- Dlaczego nie piszesz? – pyta
pani nauczycielka

- Czekam na sekretarkę –
odpowiada Jasio.
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