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Wiosna

Flora

Ta piękna postać
powyżej
przedstawiona jest
na obrazie
słynnego malarza
Sandra
Botticellego pt.
"Wiosna". Botticelli
to jeden 
najsłynniejszych
malarzy na
świecie. Żył w
latach 1455 1510,
a więc w czasach
renesansu we
Włoszech. 
Na obrazie na tle
drzew
pomarańczy widać

aż 9 postaci,
wszystkie
zaczerpnięte z
mitologii. Jedną z
nich jest właśnie
Flora, czyli bogini
wiosny. Kwiaty,
które ją ozdabiają,
pochodzą od
podmuchu Zefira -
łagodnego wiatru,
również
przedstawionego
na obrazie w
ludzkiej postaci.
Co ciekawe, na
sukni Flory
znajdują się
wszystkie kwiaty,

które można
spotkać na łące
wiosną (mlecze,
chabry,
niezapominajki i
wiele innych).
Łącznie kilkaset
gatunków! Sama
bogini rozsypuje te
kwiaty po całym
obrazie. Flora nie
znajduje się w
centrum płótna. Na
środku widzimy
bowiem boginię
miłości, Wenus. 

kolorowanka

W numerze m. in.:

   

Kolejny wywiad z nauczycielem,
tym razem z panią wicedyrektor,
Małgorzatą Posioł

Przepis na pyszną babkę

Wasza radosna twórczość :)

Dowcipy

Komiks, którego autorem jest
Paweł Sułkowski z kl. 5 d

Krzyżówka

S. Botticelli

wiosna
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Z życia Trójeczki

Biegi przełajowe

12. 04. 2017 r. na stadionie miejskim
odbył się II Bieg Przełajowy im. J.
Wiatrowskiego. Nasza szkoła odniosła
ogromny sukces. Na najwyższym stopniu
podium stanęły nasze dwie uczennice:
Marta Patryka (I miejsce w kategorii klas
1-3 na 600 m.) oraz Aleksandra Kielmas (I
miejsce w kategorii klas 4-6 na 800 m).
Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i
jednocześnie dziękujemy wszystkim
uczestnikom tegorocznych "przełajów" za
wytrwałość!

      Konkursy recytatorskie

Pod koniec marca w naszej szkole odbyły
się konkursy recytatorskie. 29 marca z
poezją zmierzyli się uczniowie klas I-III, a
dzień później uczestnicy z klas IV-VI. 

Oto laureaci starszej kategorii wiekowej:

I miejsce: Liwia Bobin, kl. VI d
Dawid Bogacz, kl. Va.

II miejsce: Jagoda Kowalska, kl. VI c 
Iga Kazimierska, kl. Vc.

III miejsce: Julia Pławska, kl. VI a
Paweł Sułkowski, kl. V d.

    
 A oto laureaci klas I-III:

W kategorii klas I:
I miejsce: Amelia Maszyna, kl. I b
II miejsce: Maja Szwajca, kl. I a

W kategorii klas II:
I miejsce: Dawid Sosnowski, kl. II a
II miejsce: Natalia Potocka, kl. II e

W kategorii klas III:
I miejsce: Marta Partyka, kl. III e
II miejsce: Klaudia Mazurkiewicz, kl. III e

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

.

.

Biegi przełajowe

kl. 1-3
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Informacje

24 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się
Miejski Konkurs Plastyczny pod hasłem "25 lat PSP
Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".
To już XIX edycja konkursu, którego celem jest
przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej jako
formacji związanej ze służbą drugiemu człowiekowi.
Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o
bezpieczeństwie.
Oto laureaci konkursu:
UCZNIOWIE KLAS I-III:
Oliwia Romaldowska (I m.), Kasper Kozakiewicz
(II m.), Iwo Czerniak (III m.), Kamil Piątek
(wyróżnienie).
KLASY IV-VI:
Paweł Sułkowski (I m.), Katarzyna Tyburska (II m.),
Martyna Walas (III m.), Karolina Komarnicka (wyr.).
GIMNAZJA:
Martyna Starosta (I m.), Mateusz Bonifatiuk (II m.),
Aleksandra Dworzyńska (III m.)

Laureatom serdecznie gratulujemy.

28 marca w Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu odbył się
Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego "English
Day". Drużyna z naszej szkoły w składzie Tatiana
Byczek, Aleksandra Sołtan, Martyna Walas i Paweł
Sułkowski zajęła I miejsce. Również I miejsce w
kategorii indywidualnej zajął Paweł Sułkowski.

Ogromny sukces odniosła również nasza uczennica
na XII Powiatowym Festiwalu Małych Form
Artystycznych w języku angielskim. Jagoda
Kowalska z klasy VI c pokonała sporą liczbę
uczestników i zajęła III miejsce! Gratulujemy!

  
REBUS

Hasło:

Zachęcamy Was do tworzenia własnych rebusów.
Przynoście je do naszej redakcji (gab.31). Najlepsze
będziemy publikować w gazetce!

.

 16 marca, jak co roku, odbył się w naszej szkole
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Z
matematyką zmierzyło się aż 104 uczniów z klas II-
VI.

Przypominamy, że w dniach 1-7 maja w naszej
szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.
W dniach 2, 4 i 5 maja będzie natomiast czynna
świetlica szkolna. 

Dnia 24.04. obchodzimy Święto Szkoły. Jest to
kolejna, 37. rocznica nadania naszej placówce
imienia Janusza Korczaka. Aby uczcić ten dzień,
ubrani w galowe stroje udamy się na uroczysty apel.

27 maja (sobota) w naszej szkole odbędzie się
Festyn Rodzinny. Już dziś zapraszamy na ten
wspaniały, pełen atrakcji piknik!

Rodzicom przypominamy o ostatnim zebraniu w
tym roku szkolnym, które odbędzie 17.05.

.
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Wywiad z p. Małgorzatą Posioł

J.S.: Czy ma Pani dużo
obowiązków w szkole?
M.P.: Tak, całkiem sporo. Oprócz
takich obowiązków, jakie ma każdy
nauczyciel, mam jeszcze mnóstwo
obowiązków wicedyrektora, jak np.
układanie planów, dyżurów,
sprawozdania, planowanie, czasem
muszę zaplanować dla was
konkursy, uroczystości. To jest
naprawdę dużo pracy.

Z.G.: Czy w swojej karierze miała
Pani kiedyś swojego faworyta
wśród uczniów?
M.P.: Kiedy byłam wychowawcą,
zawsze zdarzył się taki uczeń.
Pamiętam, że w pierwszym roku
mojej pracy miałam taką
dziewczynkę, która przez 3 lata nie
zrobiła ani jednego błędu
ortograficznego, tak świetnie pisała.
Właśnie dlatego ją zapamiętałam.
Teraz jest lekarzem nefrologiem.

J.S.: Czy przez te wszystkie lata w
szkole miała Pani jakieś
nieprzyjemne sytuacje?
M.P.: Życie się tak układa, że
czasami zdarzają się nieprzyjemne
sytuacje, ale nie były to takie
sytuacje, które bym zapamiętała.

Z.G.: Czy uczyła Pani w innych
szkołach?
M.P.: Tak, w Szkole Muzycznej.
Oczywiście nie uczyłam muzyki,
bo od tego byli specjaliści, ale klasy
1-3. Uczyłam też w SP nr 1.

Dziękujemy za rozmowę.

/Wywiad przeprowadziły Martyna
Rakoczy, Zuzia Gałach i Jagoda
Sterkowicz/

   25.04. obchodzimy Święto Szkoły. Przy tej okazji warto przytoczyć kilka ciekawostek dotyczących
naszego patrona.  

Janusz Korczak nie znał dokładnej daty swojego urodzenia. W swym "Pamiętniku" pisał: "Jutro kończę 63
albo 64 lata". Prawdopodobnie jego ojciec zbyt długo zwlekał z wyrobieniem synowi metryki, stąd nie
wiemy, czy Korczak urodził się 22 lipca 1878 czy 1879 r.
Korczak naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit. Zgodnie z żydowską tradycją, otrzymał imię po
dziadku.
Podczas I wojny światowej pracował jako lekarz wojskowy. Z wojskiem zawędrował aż pod chińską
granicę.

Zuzia Gałach: Czy lubi Pani swój
zawód?
Małgorzata Posioł: Bardzo,
zawsze chciałam pracować z
dziećmi.

Jagoda Sterkowicz: Czy podoba
się Pani bycie wicedyrektorem?
M.P.: Tak, podoba mi się. Pani
dyrektor udzieliła mi takiego kredytu
zaufania i wybrała mnie, a potem
nauczyciele to zaakceptowali. Uczę
jednak w dalszym ciągu tak jak
pozostali nauczyciele.

Z.G.: Ile lat pracuje Pani w szkole?
M.P.: Niemało, już 29 lat.

. .
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"Pudełko"
Paweł Sułkowski
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Wasza twórczość

Uczniowie klas Va i Vc na
języku polskim pisali fraszki. Co
to takiego?

FRASZKA - wyraz ten pochodzi
z języka włoskiego, a oznacza 
"błahostkę", "drobiazg". Jest to
krótki utwór, zazwyczaj
rymowany, o różnorodnej,
często żartobliwej tematyce.
Mistrzem tego gatunku był w
czasach renesansu Jan
Kochanowski. 

             Obiecanki cacanki

      Chociaż coś mi obiecujesz
    to i tak słowa nie dotrzymujesz.
                           /Zofia Pawłowicz/

                 Przyjaciele

         Są zawsze przy tobie
         i nie myślą tylko o sobie.
                          /Kaja Kopiejek/

                     Zęby

Myj zęby codziennie dwie minuty,
bo będziesz miał ząb zepsuty.
                      /Paweł Sułkowski/

                     Basen

            Na basenie jestem
            i grzybicy nie chcę!
            Więc biorę japonki
            i ręcznik w biedronki.
                     /Marta Hildebrandt/

O grze i jedzeniu

      Gram w fifę od rana 
      i jem dobrego banana.
     Banan moc witamin ma
     więc ja siłę do grania mam.
        /Sebastian Leszczuk/

Przyroda

Kto wycina drzewa i do zwierza
strzela,
tego natura pogoni do ula.
Kto przyrodę chroni,
ten łzy nie uroni.
              /Kamil Żbikowski/

Ola - Fasola

Moja kuzynka ma na imię Ola.
Ona jest długa i wysoka jak fasola.
Skacze przez płotki jak szalona,
zawsze na pierwszym miejscu,
zawsze pochwalona.
                /Mateusz Kielmas/

O zdrowiu

Kiedy jesteś zdrowy,
wszystkie problemy masz z głowy.
                     /Iga Kazimierska/

Piłka

     Podskakuje, podskakuje
     i do bramki nie wlatuje.
                        /Gracjan Gonera/

                      Ola

Uczy się Ola
od samego przedszkola.
Gdy zadań nie odrobiła,
atmosfera w domu niemiła.
To mama krzyczy,
to tato sapie,
i jeszcze dwóję w szkole załapie.
                 /Aleksandra Kielmas/

                Rysowanie

Rysowanie to trudna rzecz
lecz trzeba tylko chcieć.
                           /Stefan Wójcik/

               REDAKCJA:

Zuzia Gałach
Martyna Rakoczy
Jagoda Sterkowicz
Karolina Leszczyńska

opiekun: Ewa Przybyłowska

SP nr 3 im. Janusza Korczaka w
Zgorzelcu.
e mail: szkolpod3@wp.pl
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Przepis

                    Babka
Składniki:

5 jajek
1 szkl. cukru
1 kostka margaryny
1/2 szkl. mąki pszennej
1 szkl. mąki ziemniaczanej
1 opakowanie proszku do pieczenia
cukier puder do posypania
rozpuszczone masło do posmarowania formy

Przygotowanie: 

Margarynę stopić i lekko ostudzić. Oba rodzaje mąki
przesiać razem z proszkiem do pieczenia. Jajka ubić z
cukrem do białości, następnie po łyżce dodawać
przesianą mąkę i roztopioną margarynę.

Dokładnie wymieszać. Przelać do nasmarowanej
masłem formy. Wstawić do nagrzanego piekarnika
(180-200*c) na 30 - 40 minut. Po wystygnięciu
posypać przez sitko cukrem pudrem.

Przepis, który przygotowała Karolina Leszczyńska jest
bardzo prosty. Poproście osobę dorosłą o pomoc i do
dzieła!

babka

Dowcipy

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta:

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach"?

- Kłamstwem, proszę pani.

Humor z zeszytów

- Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.
- Jest pięć kategorii rzeczowników: rzeczy, rośliny,
zwierzęta, osoby i zjawiska paranormalne.

Topienie marzanny

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny topimy kukłę
zwaną marzanną. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Marzanna to nazwa słowiańskiej bogini symbolizującej
zimę i śmierć. Jej imię oznacza właśnie "śmierć".
 Zwyczaj topienia kukły miał dawniej zapewnić urodzaj
w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie postaci
przedstawiającej boginię śmierci spowoduje
jednocześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych
(zimy) i nadejście wiosny.
Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym
materiałem i zdobiono wstążkami i koralami.
W zależności od lokalnej tradycji topienie Marzanny
może mieć różny przebieg – czasem najpierw
rozszarpuje się lalkę, zdziera z niej ubrania, a
następnie topi się ją w jeziorze, rzece lub stawie.

Karolina Leszczyńska
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