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Dziękujemy uczniom za dary dla
Fundacji Nero! 

Święta radości czas!

Dziś trwają
przygotowania do
wspólnego
świętowania. Mama
krząta się od rana
podśpiewując na na
na . Tata ścina
choineczki i
przystraja je w
bombeczki. dzieci
pod choinką
ciasteczka
zostawiają

i na prezenty
czekają. Wszyscy
stoły przystroimy i
opłatkiem
podzielimy. Cała
rodzina przy oknie
pierwszą gwiazdkę
wypatruje i prezenty
rozpakuje. To ten
świąteczny czas, w
którym Mikołaj
odwiedzi nas.

W numerze:
Zuchowa
przysięga
Mikołajki w
szkole
doświadczenia
chemiczne
humor
świąteczny
reporter
szkolny

kronika
sportowa
zbiórka dla
Nero
Święto Misia
Moje dane- 
moja sprawa
łamigłówki i
krzyżówki 
pasje i hobby 

pasowanie na
czytelnika
wywiad z
panem
Darkiem
Górskim.
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ZUCHOWE WIEŚCI

OBIETNICA ZUCHOWA gromady
zuchowej „Leśne Bractwo” 

Na początku września uczniowie klasy I b ze
Szkoły Podstawowej nr 3, za zgodą i na prośbę
rodziców tych uczniów, wstąpili do Związku
Harcerstwa Polskiego przy Komendzie Hufca ZHP
Sochaczew, tworząc nową gromadę zuchową pod
nazwą „Leśne Bractwo”. Opiekunem gromady jest
drużynowa Krystyna Stańkowska, wychowawczyni
tej klasy.
  Do końca listopada kandydaci na zuchów
poznawali tajniki działalności zuchowej tj.
symbolikę, tradycje, Prawa Zucha, zabawy,
piosenki, kształtowały wrażliwość na niesienie
pomocy innym. Każda tygodniowa zbiórka jest dla
zuchów dodatkową godziną zabaw muzyczno-
ruchowych, plastyczno-technicznych,  nauki
wzajemnej pomocy koleżeńskiej   i poszerzania
swojej wiedzy – zgodnie  z Prawami Zucha.
  Drogowskazem działania zuchów jest Prawo
Zucha, które zuchy dokładnie poznały i wykazały
się jego rozumieniem. 

Wraz z nadejściem Mikołaja, który także pomaga
innym i robi dobre uczynki, zuchy przystąpiły do
złożenia Obietnicy zuchowej. Jest to najważniejszy
dzień  w życiu każdego zucha. Dnia 10 grudnia,
wszystkie zuchy przyszły do szkoły  w zuchowych
mundurkach, z zieloną chustą przy szyi.  W wielkim
napięciu czekały do godz. 1500, by wreszcie
rozpoczęła się ta ważna uroczystość, na której
otrzymać miały zuchowy znaczek. W gronie
zebranych gości min. Zastępcy Burmistrza Miasta p.
Marka Fergińskiego, Radnego Rady Miejskiej i
Przewodniczącego do Spraw Oświaty  p. Arkadiusza
Karasia, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 p.
Krzysztofa Werłaty, Komendanta Hufca ZHP
Sochaczew  Dh Krzysztofa Wasilewskiego, delegatów
drużyn harcerskich, starszych zuchów, którzy
skończyli już zuchową przygodę.  W stu procentach
dopisali rodzice zuchów oraz babcie i dziadkowie.
Wszyscy goście byli świadkami pokonywania prób
zuchowych przez kandydatów na zuchów  i aktywnie
uczestniczyli w pląsach  i zabawach ruchowych. Próby
zuchowe, które dzielnie pokonały wszystkie zuchy to:
znajomość Prawa Zucha, próba ognia, próba odwagi
(wycieczka po szkole  z zawiązanymi  chustką
oczami, trzymając się sznurka) i wyparzanie języka
(jedzenie chrzanu), aby język zucha nie mówił
brzydkich wyrazów.                             

. .
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Po takim egzaminie, w obecności świadków zuchy
złożyły Obietnicę wypowiadając następując słowa:
„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze wypełniać
Prawo Zucha. Na słowie harcerza polegaj jak na
Zawiszy”. Wszyscy goście na znak integracji z tak
dzielnymi zuchami poddali się próbie dzielności,
zjadając plaster cytryny  i uśmiechając się do zdjęcia.
 Dh Komendant, na znak odebrania od zuchów
Obietnicy przypieczętował to wydarzenie pysznym
tortem ze znaczkiem zucha. Delegacja harcerzy, na
znak przyjęcia ich do braci harcerskiej uszczęśliwiła
ich wielką torbą cukierków. Rodzice także pamiętali o
słodkim poczęstunku. Były pyszne ciasta, ciasteczka,
mnóstwo słodyczy i napojów. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy uroczystości ustawieni w kręgu
przyjaźni, przekazali sobie puszczoną przez
Komendanta ZHP iskierkę przyjaźni.  
  Dzień Obietnicy zuchowej zostanie na zawsze w
pamięci tych małych zuchów, a także rodziców którzy
z wielka przyjemnością wrócili do swojego
dzieciństwa. 

.

Życzymy zuchom z klasy I b, by
wytrwali w swej obietnicy jak
najdłużej i by język zucha nie
mówił brzydkich wyrazów.

C

 
 
Czuj Zuchy! 
Autor strony: hm Krystyna Stańkowska

„Kolorowa zima”

Pewnego dnia po lesie latał sobie czarny żuk. Marzył
on, że jest kolorowy. Bo musicie wiedzieć, że ten żuk
uwielbiał kolory. A w dodatku był on podwójnie zły bo
zbliżała się zima a przecież każdy wie, że zima to
najmniej kolorowa pora roku. Pada tylko biały śnieg.
Gdy biedronka zobaczyła żuka zawołała: - Witaj żuku,
jak mija dzień?
A żuk odpowiedział:
- źle, bardzo źle!
Biedronka przestraszyła się i z krzykiem odleciała. To
jeszcze bardziej zezłościła żuka, który nie patrzył
dokąd leci, a leciał tak szybko, że wyleciał z lasu na
łąkę. Lecz na łące nie było już kwiatów, zresztą nic na
niej nie było oprócz ziemi i mrówek, które szykowały,
które szykowały zapasy na zimę. Tylko jedna siedziała
na kamyku. Była to przyjaciółka żuka Mimi.
- Cześć Mimi! - zawołał żuk do mrówki.
- Cześć żuku - odpowiedziała Mimi. Jakoś smutno
wyglądasz, co Cię smuci?
- Jak wiesz Mimi, kocham kolory a zbliża się zima i nie
będzie kolorów, kwiatów i drzew.
- Przedcież będą- powiedziała Mimi.
- Jak to?
- Chodź pokaże Ci coś – powiedziała tajemniczo
biedronka. Razem poszli do lasu.
- Zobacz nikt nie wycina drzew na zimę. Wszystkie:
sosny, świerki, dęby i brzozy są, tylko że pod białym
śniegiem. Zresztą biały to kolor, podobnie jak czarny i
brązowy. A prezenty, Mikołaj zawsze przynosi w
kolorowych papierach i torebkach.
- No tak! Dziękuję, że mi to przypomniałaś Mimi -
powiedział szczęśliwy żuk.
- Nie ma za co - uśmiechnęła się Mimi.

                 Urszula Walisiewicz kl. III c

MARZENIA 

Karolina marzy o kwiatkach.
Brawo! Małych bratkach.
Kacper lizaka chce dla niego.
Niektórzy wszystko chcą.
Inni małpkę tą.
Karol marzy o niczym.
Agnieszka o uchu króliczym.
Choć królik nie marzy o ludzkiej twarzy,
Każdy z nas o czymś marzy.
Kuba Czajka kl. III d. 

.
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NAUCZANIE
ZINTEGROWANE 

Klasowe spotkania z Mikołajem
w Szkole Podstawowej nr 3   w
Sochaczewie

W dniu 4 grudnia naszą szkołę  odwiedził wspaniały
gość. Nie była to na pewno Barbórka – patronka
górniczego święta, ale sam Mikołaj i to prawdziwy. Był
młody, uśmiechnięty i miał duży i pełny worek
prezentów. Worek miał tak ciężki, że musiała
towarzyszyć mu Śnieżynka. Wynika z tego tylko jeden
wniosek – uczniowie w Szkole Podstawowej nr 3
zasłużyli na Mikołaja i prezenty, są grzeczni i
pracowici, a jeśli nie, to postarajcie się to nadrobić,
zanim Mikołaj się  o tym dowie. Przynajmniej w
klasach I-III tek było, bo w klasach na I piętrze i na
parterze Mikołaj spędził najwięcej czasu. Rozdawał
słodkie lizaki-ciasteczka  w kształtach bałwanków i
kolorowych choineczek. Miał ze sobą bardzo
charakterystyczny ręczny dzwonek, którym dzwonił
przed wejściem do poszczególnych klas. Na korytarzu
też spotykał grzeczne dzieci, które towarzyszyły by
mu najchętniej przez cały dzień. W klasach słychać
było piosenki przygotowane na wizytę Mikołaja.
Zuchom z klasy I b oprócz lizaków, wręczył także
piękne jednakowe koszulki gimnastyczne z logo
szkoły i wypisanymi kolorowymi imionami. 
Ci, co nie zdążyli się przygotować na tę wizytę, mają
jeszcze jedną szansę, może odwiedzi ich Mikołaj w
domach, podczas wieczerzy wigilijnej. 
Redakcja szkolnej gazetki TRÓJWIEŚĆI, życzy
wszystkim uczniom i ich rodzinom wspaniałych
prezentów i wielu miłych przeżyć związanych z
wizytą św. Mikołaja.

.

SPOTKANIA ANDRZEJKOWE 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłych
latach, uczniowie naszej szkoły wraz z
wychowawcami przygotowali andrzejkowe wróżby. Ta
stara tradycja dostarczyła dzieciom wiele zabawy i
miłych wrażeń. Szczególnie interesujące było lanie
wosku i odczytywanie powstałych figur, które miały
przepowiedzieć, co zdarzy się w nadchodzącym roku.
Dzieci chętnie nakłuwały serca z imionami najlepszego
przyjaciela lub przyjaciółki. Odbywały się też wędrówki
butów, które miały wskazać kto pierwszy z klasy
wyjdzie za mąż lub się ożeni. Zainteresowaniem
cieszyła się również wróżba karciana. Co ciekawe,
okazało się, że wiele z wróżb prawdopodobnie się
spełni. Oczywiście wszystkie przewidują, iż dzieci
czeka udany, szczęśliwy rok. Czego z całego serca
życzą im nauczyciele i wychowawcy. 

.

.

.

.
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Mówi się, że sport to zdrowie. Uczniowie klasy III a i III
b wiedzą, że to prawda. Lubią lekcje wychowania

 fizycznego i uprawiają sporty indywidualnie. Chodzą
na treningi piłki nożnej, judo, rugby, pływanie. Latem
często wsiadają na rower lub po prostu biegają. Ich
sportowe zainteresowania dostrzegły
wychowawczynie i zorganizowały wycieczkę o
sportowym charakterze. Na początku dzieci zwiedziły
Stadion Narodowy. Wielką frajdą była wędrówka
śladami piłkarzy, a więc siedzenie na ławkach
rezerwowych, oglądanie szatni i znajdujących się w
nich strojów wyjściowych piłkarzy z polskiej
reprezentacji. Uwagę przykuły łazienki z wannami do
masażu i krioterapii. Nawet oglądanie sali
konferencyjnej wzbudziło wiele emocji, kiedy wszyscy
mogli usiąść na miejscach piłkarzy i trenera. Następnie
mali sportowcy pojechali do Centrum Olimpijskiego.
Tam czekali na nich polscy olimpijczycy. Pierwszym z
nich był pan Dariusz Goździak – pięcioboista
nowoczesny, złoty medalista olimpijski, kilkukrotny
medalista mistrzostw Polski, Europy i świata. Kolejną
osobą była pani Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz –
łuczniczka, olimpijka z Atlanty(brązowy medal), Aten  i
Pekinu. Spotkaniom towarzyszyły wielkie emocje.
Wszyscy byli pełni wrażeń, zauroczeni serdecznością
i otwartością sportowców. Na zakończenie wycieczki
dzieci mogły wykazać się w nieco innym sporcie,
jakim są kręgle. Było bardzo wesoło. Wszyscy
świetnie się bawili. Ten sportowy dzień na pewno na
długo zostanie w pamięci dzieci i opiekunów.

Realizując cele projektu „Z książką za pan brat”
wychowawczynie klas III a, III b, III c wraz ze swoimi
uczniami zachęcają najmłodszych uczniów naszej
szkoły do kontaktu z literaturą dziecięcą. Z tego
powodu trzecioklasiści przeczytali maluchom
opowiadanie M. Rożyńskiej pt. „O tym, jak zabawa z
latawcami pomogła dzieciom zrozumieć, że należy
przewidywać pewne sytuacje, aby nie najeść się
strachu”. Po uważnym wysłuchaniu tekstu dzieci
chętnie rozmawiały o sytuacji, która została w nim
opisana. Następnie ustaliły kolejność zdarzeń
przedstawionych na obrazkach. Na zakończenie
spotkania każde dziecko otrzymało rysunek latawca
do pokolorowania oraz pierwszą literkę swego imienia
do ozdobienia go. Miło było usłyszeć, iż wszystkie
dzieci wiedziały, jaką głoską zaczyna się ich imię. To
były udane zajęcia. Zarówno słuchacze, jak i czytający
byli przejęci i zadowoleni. Maluchy już czekają na
następne spotkanie.

. .

.

. .

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 17 11/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTRÓJWIEŚCI

   
     SUPEŁEK

...................(tu wpisz hasło rebusu)-
to uroczysta kolacja, składa się z
....... potraw. Po kolacji pod choinką
pojawiają się .............. Wszyscy
cieszą się swoimi ...................

Quizowanie!
1 Jaka pora roku zaczyna się 2 grudnia?
a)wiosna               b)lato               c)zima
2.  Co robi się w zimę?
a)lepi zamki z piasku           b)lepi bałwana
3. Jaka pogoda jest "idealna" na zimę?
a)śnieg                  b)deszcz        c)słońce
4. W jakiej temperaturze topnieje woda?
a)0°C                     b)2°C              c)-10°C
5. Czy wszystkie płatki śniegu mają ten sam kształt?
a)tak                      b)nie               c)zależy
6.Ile tygodni trwają ferie zimowe?
a)2                         b)3                  c)1
7. Którego dnia jest Wigilia?
a)24 grudnia          b)28 grudnia   c)1 grudnia
8.  Ile potraw powinno być na wigilijnym stole?
a)12                       b)34                c)11
9. Co najbardziej lubisz w zimie?
a)śnieg                  b)zimno          c)zabawy
10. Lubisz zimę?
a)tak                      b)nie               c)zależy
11. Czy ubierasz choinkę na święta?
a)nie                       b)tak              c)czasami
12. Na choince najważniejsze są:
a)lampki                  b)bombki       c)łańcuchy

.

.

1. ... z uszkami na wigilijny stole.
2. Długi, razem z bombkami i        
      światełkami na choince.
3. Inaczej piosenki świąteczne.
4. Kładzie się je pod obrusem.
5. Ciasteczka z korzennymi          
      przyprawami.
6. Świecą na choince, bardzo      
        często poplątane.
7. Kolacja ...

HASŁO:........................

               Ciekawostki
-W lutym 1929 r. temperatura
powietrza dochodziła do -48°C
-W sen zimowy zapadają
 niedźwiedzie, wiewiórki,
nietoperze  ale też motyle.

.

.

.
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Jest Pan bardzo lubianym i popularnym
nauczycielem w naszej szkole. Jak Pan myśli,
dlaczego uczniowie Pana lubią?
Bo jestem fajny…
Jaki jest Pana ulubiony sport z dzieciństwa?
       Moja przygoda ze sportem zaczęła się już w
Szkole Podstawowej w Hannie (taka miejscowość)
powiat włodawski, województwo lubelskie. Lubiłem
grać w piłkę nożną jak wszyscy moi koledzy. Mój
nauczyciel WF-u Pan Marian Rożnowicz zauważył u
mnie predyspozycję do piłki siatkowej i wtedy właśnie
zaczęła się moja przygoda z siatkówką. Początkowo
brałem udział w rozgrywkach szkolnych, gdzie moja
szkoła zdobywała zawsze I miejsce w zawodach
sportowych.
Czy ma Pan na swoim koncie jakieś znaczące
sukcesy siatkarskie?
    Oczywiście... będąc studentem Akademii
Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej zostałem
powołany przez trenera Piotra Osiupiuka do składu
drużyny siatkarskiej w mojej rodzinnej miejscowości, z
którą graliśmy w okręgowej lidze zdobywając miejsca
na podium.
Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela
wychowania fizycznego?
 Mam wrażenie, że od zawsze czułem powołanie do
pracy z młodzieżą. Wywodzę się z rodziny
nauczycielskiej, więc od najmłodszych lat
obserwowałem pracę moich rodziców i po cichu
marzyłem o tym zawodzie ( jako nauczyciel
wychowania fizycznego).
Jak wyglądały Pana pierwsze zajęcia w szkole?
   Pierwszą pracę w szkole po studiach podjąłem w
Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim.Wchodząc
na salę gimnastyczną miałem pewne obawy, ale już po
kilku minutach poczułem się jak ,,ryba w wodzie". Była
to lekcja z gier i zabaw dla klasy III. Uśmiech dzieci po
zakończonych zajęciach upewnił mnie o dobrym
wyborze zawodu.

WYWIADY...
                          
Pan Dariusz Górski - nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sochaczewie

.

Gdyby nie był Pan nauczycielem, to kim?
Pewnie zostałbym strażakiem. W młodości byłem w
Ochotniczej Straży Pożarnej. Brałem udział w
zawodach strażackich i pomagałem ludziom w
trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z pożarem.
Jakie ma Pan pasje? Jak spędza Pan wolne chwile?
Odkąd zrobiłem kurs instruktorski z piłki ręcznej, to ta
dyscyplina stała się moją pasją.
Każdą wolną chwilę staram się spędzić z moją
najbliższą rodziną: żoną Kornelią i córcią Darią.
Czy marzenia są ważne w życiu?
Bez marzeń nie byłoby celów, do których dążymy w
swoim życiu.
Czy marzenia z dzieciństwa udało się Panu
zrealizować?
Tak…zostałem nauczycielem.                                      
Jakie marzenia ma Pan dziś?
Moim marzeniem jest stworzenie drużyny, która
zdobędzie Mistrzostwo Mazowsza w piłce ręcznej.
Jak będą wyglądały Święta Bożego Narodzenia w
Pana rodzinnym domu?
Na pewno będzie duża żywa choinka, na której będą
wisiały piernikowe ozdoby, wykonane przez moją
córcię i żonę. 
Wspólnie będziemy wypatrywać pierwszej gwiazdki i z
utęsknieniem czekać na przybycie Świętego Mikołaja
z workiem prezentów. Może i ja dostanę prezent
…byłem bardzo grzeczny.
Czy napisał Pan list do Świętego Mikołaja?
Oczywiście …wysłałem go już w wakacje!

foto.  Dariusz Górski z Anitą Włodarczyk i dyrektorem
Krzysztofem Werłatym

.
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Kiedy dolecieli od razu zaczęli zwiedzać miasto. Nie
którym zwiedzanie może wydawać się nudne, ale na
pewno nie dotyczy tak wspaniałego miasta jakim jest
Wrocław. Słynie ono z zabawy turystycznej jaką jest
szukanie małych krasnoludków. To była największa
atrakcja, znaleźli około 20, a jest ich prawie 300.
Niektóre trzeba było naprawdę dobrze wypatrywać,
nawet gdzie nie gdzie znajdowały się na latarniach.
Oprócz zwiedzania byli też w Afrykarium. Największe
wrażenie zrobił na nich tunel wodny. Po wyjściu z
Afrykarium byli w motylarni. Tam oglądali olbrzymie
motyle. Końcem wycieczki był przejazd "pendolino". 

.

SZKOLNY REPORTER
 Przedstawienie z okazji
Pasowania na Czytelnika...
Niedawno odbyło się przedstawienie z okazji Dnia
Czytelnika. Nosiło ono tytuł: ,,Kopciuszek Fitness''.
Nasi wspaniali aktorzy tracili wiele godzin lekcyjnych
na przygotowanie tak małego spektaklu. Nie mówiąc
już o niezdarnych, leniwych siostrach, które prawie nie
robiły nic, lecz on naszym błyskotliwym Kopciuszku,
który włożył w to najwięcej pracy. Bardzo pomogła
nam w przygotowaniach Pani Katarzyna Figut, czyli
reżyserka całej komedii.   Podczas prób nie było ani
minuty na chwilę bez śmiechu. Aktorzy już podczas
przedstawienia sami śmieli się z swojej roli.
   Nasi szkolni tancerze...
       14 i 21 listopada odbyły się turnieje taneczne w
Ursynowie i Mokotowie. Dzieci z naszej szkoły
ćwiczyły i ciężko trenowały, aby osiągnąć tak wysokie
wyniki w tańcu. Na turnieju w Ursynowie dzieci
walczyły o wyższy poziom taneczny:
Maja Cieślak I miejsce, Andżelika Szymańska II
miejsce, Marysia Dybiec III miejsce, Zuzia Perak III
miejsce, Ola Kras-Bolimowska IV miejsce, Michalina
Gosik IV miejsce, Karolina Mrozińska VII miejsce
Na turnieju w Mokotowie grupa naszych uczniów
wypadła następująco: Maja Cieślak miejsce
I,  Michalina Gosik II miejsce,  Karolina Mrozińska II
miejsce, Zuzia Perak IV miejsce, Andżelika
Szymańska V miejsce, Marysia Dybiec VI, Ola Kras-
Bolimowska VI miejsce. Jak widać rosną nowe
pokolenia taneczne i trzymamy kciuki za naszych
kolegów, aby nadal osiągali takie wspaniałe wyniki.

.

   Światowy Dzień Pluszowego
Misia...

        25 listopada był bardzo miły i lubiany przez
wszystkie dzieci Dzień Pluszowego Misia. Nasza
biblioteka z okazji tego dnia zbierała na wystawę misie,
które zostały przyniesione przez uczniów. Zapewne
każdy z nas wchodząc do biblioteki spostrzegł na
parapecie i na stole pełno pluszowych przytulanek. Dla
dzieci z klas I-III przygotowane specjalne zajęcia o tej
najpopularniejszej maskotce. Czytane były również
przygody najbardziej znanych Misiów: Paddintona i
Puchatka.

Wycieczka do Wrocławia...
 19 listopada klasa Va i Ve wybrały się na
niezapomnianą wycieczkę. Uczniowie zwiedzili piękne,
kolorowe miasto jakim jest Wrocław. Nasi koledzy aby
tam dotrzec wyruszyli najszybszym środkiem
transportu czyli samolotem. 

.

.
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Świąteczny Prezent dla Fundacji
Nero. 

Co roku Biblioteka i Szkolny Klub Wolontariatu
organizują zbiórkę  darów dla Fundacjęina rzecz 
ochrony praw zwierząt „Nero”.  W tym roku
zbieraliśmy karmę , miski ale również koce, kołdry,
dywaniki, którymi można ocieplić kojce na zimę.
Zebraliśmy bardzo dużo, trudno policzyć ile było
kilogramów karmy i metrów kwadratowych kocy, ale
jedno jest pewne, biblioteka szkolna była „zasypana”
psimi akcesoriami. Pani Jadwiga Wiśniewska,
opiekunka zwierząt, musiała wynająć samochód
ciężarowy, żeby zabrać wszystko za jednym razem.
Do akcji włączyli się wszyscy, młodsi i starsi, od klas
zerowych po klasy szóste, pomagali też nauczyciele i
pracownicy szkoły. Wzruszający był widok, kiedy
rodzice przynosili worki z karmą, które  były tak duże,
iż  dzieci nie dały rady ich unieść same. Całe rodziny
zaangażowane były w naszą zbiórkę. To bardzo dobra
lekcja dla uczniów naszej szkoły, lekcja empatii,
współczucia i uwrażliwienia na krzywdę słabszych.
Możemy być dumni bo egzamin z tej lekcji zdaliśmy z
wyróżnieniem. Czworonogi z Fundacji Nero dzięki
gorącym sercom będą miały zimą pełne miski i ciepłe
kojce.

RADA RODZICÓW WSPIERA
BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ 

Nie można wychować młodego człowieka bez kontaktu ze słowem pisanym.
Książki rozwijają młody umysł, kształtują wyobraźnie, rozszerzają  wiedzę, są
źródłem dobrej zabawy, uczą empatii. Nie sposób wymienić wszystkich zalet
jakie daje nam obcowanie z literaturą. W dzisiejszych czasach trudniej dziecko
zarazić miłością do książek, w kulturze obrazu, kusi  tyle łatwiejszych rozrywek,
ot choćby telewizja, gry komputerowe, Internet. Jedyny sposób, żeby z nimi
konkurować jest ciekawa książka. Taka która zainteresuje, porwie, pochłonie
bez reszty, która ubawi do łez, lub łzy wzruszenia wyciśnie, z której bohaterem
można się identyfikować, a z jego życiem szukać analogii. Jeśli młody człowiek
połknie czytelniczego bakcyla, to do książki będzie wracał regularnie i ta
miłość będzie trwać na zawsze.

Biblioteka w dzisiejszych czasach staje przed trudnym
wyzwaniem, polega ono na przyciągnięciu młodego
czytelnika i utrzymaniu go . Nie da się sprostać
takiemu zadaniu, jeśli kształtującemu się czytelnikowi,
nie podsuniemy atrakcyjnego i aktualnego
księgozbioru.
  Dzięki pomocy Rady Rodziców, w naszej bibliotece
znalazły się najnowsze i najciekawsze książki dla
dzieci i młodzieży. Zakupy za 3, 5 tys. złotych,  zostały
skonsultowane z wychowawcami, pedagogami,  ale
przede wszystkim z uczniami naszej szkoły ( podczas
akcji „Wybory książek”). Chcieliśmy, żeby wybór  ten
był przemyślany, ponadczasowy i niósł za sobą
wzrost  czytelnictwa.  Cieszymy się, że rodzice
zechcieli nas wesprzeć w trudnej walce o młodego
czytelnika, którego tak mocno kuszą gry komputerowe
i telewizja.  Już dziś możemy śmiało powiedzieć, że
nasze wspólne działania przynoszą wymarzone
efekty.
 Dziękujemy.

.

.

.
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Jak zrobić świąteczne drzewko z bombek?

Rzeczy których potrzebujesz:
średniej wielkości gąbka florystyczna kula, gąbka
florystyczna dowolnego kształtu – wielkości doniczki,
długi kołek, klej do klejenia na ciepło (do kupienia),
bombki choinkowe w zbliżonych kolorach, różnych -
ale zbliżonych ze sobą rozmiarów, małe kulki,
sztuczny śnieg w sprayu, wstążka dopasowana
kolorem do bombek, taśma klejąca, nożyczki,
doniczka.

Jak zrobić:
1. Dostosuj gąbkę florystyczną wielkością do

wnętrza doniczki. Wytnij ją i włóż w doniczkę.
2. Wbij kołek w kulę z gąbki florystycznej.
3. Usuń z bombek metalowe elementy, na których

się zawiesza bombki.
4. Nałóż gorący klej na 'nóżki' bombek i przykładaj je

do gąbki lekko je w nią wbijając. Obtocz całą kulę.
5. W przestrzenie między bombkami ponaklejaj (do

ścianek bombek) ponaklejaj małe kulki.
6. Obtocz kołek wstążką. Na końcu – tuż pod

bańkami zawiąż z tej samej wstążki kokardę.
7. Włóż zrobione drzewko w gąbkę w doniczce.

Pokryj ją z góry sztucznym śniegiem w
sprayu Porzucaj na niego pozostałe kulki, które
użyte były do maskowania przestrzeni między
bombkami.

                 I GOTOWE!!! POWODZENIA!

Jak zrobić aniołka ze wstążki?

Rzeczy, których potrzebujesz:
ozdobna wstążka o szerokości 5-6 cm, zszywacz,
klej, ozdoby np. cekinowe serduszka czy gwiazdki,
mały okrągły dzwoneczek lub inna mała kuleczka.

Jak zrobić:
1. Złóż wstążkę na 7 zakładek. Zeszyj (możesz

zszywaczem) ją na jednym końcu i odetnij
ozdobne zakończenie.

2. Weź drugi kawałek wstążki i złóż go podobnie jak
poprzedni, tylko tym razem na 5 zakładek. Tą
wstążkę zszyj na środku.

3. Tułów i skrzydła aniołka są już gotowe, wystarczy
tylko rozłożyć zakładki. Posmaruj szczyt tułowia
klejem i przyklej do niego skrzydła.Łączenie
między tułowiem i skrzydłami zamaskuj jakąś
błyszczącą ozdobą.

4. Na skrzydełkach przyklej dzwoneczek lub inną
kuleczkę, żeby aniołek miał głowę.

Wskazówki:
Jeżeli chcesz powiesić aniołka na choince przyklej tez
cieniutką wstążkę do zawieszania.

                       POWODZENIA!!!
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PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE 

Zbliża się okres świąteczny. Zapewne
planujecie pyszne smakołyki. Jednym z
najczęstszych przysmakiem są pierniki. 
PRZYGOTUJ:

200g masła
200g cukru
2 jajka
1/2 szklanki płynnego miodu
1 łyżeczka esencji waniliowej
utarta skórka z cytryny
500-700g mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki przyprawy do pierników
1 łyżeczka mielonego imbiru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Masło z cukrem ubić dokładnie mikserem. Dodać
jaja, miód, wanilię i skórkę cytrynową. 
Wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i
przyprawami. Dodać do masy maślanej i szybko
wymieszać, aż składniki się połączą.
 Włożyć ciasto do lodówki na godzinę (można
zostawić na noc).

,

 Kiedy stwardnieje, podzielić na cztery części i
rozwałkować placki grubości 3 mm.
Wstawić do piekarnika o temp. 180 st. C, piec 15
minut, aż się zarumienią.
Ostudzić. 
Na ostatku co najbardziej lubimy, to dekorujemy w
różny sposób. 
Takim szybkim pomysłem zaskoczycie rodzinę. Kiedy
nie macie pomysłu na prezent, możecie ozdobić
piernik imieniem. 
Zatem świątecznych i kulinarnych wyzwań. :)
CIASTECZKA: 
Składniki:

100g cukru (może być trzcinowy drobny)
szczypta soli
200g masła
300g mąki Krupczatki (Typ 450)
2 łyżki kwaśnej śmietany
do ozdobienia z wierzchu: białko jajka, pestki
słonecznika, dyni, grubo potłuczone migdały,
orzechy włoskie lub laskowe

Wykonanie:
Mąkę, wymieszaj z solą i cukrem, ułóż na nich
masło, posiekaj nożem i dodaj śmietanę.
Szybko zagnieć ciasto.
Włóż je na 30 minut do lodówki.
Piekarnik nagrzej do 180C.
Ciasto wyłóż na deskę lekko wysypaną mąką,
rozwałkuj równomiernie i wycinaj kształty
ciastek.
Możesz je smarować z wierzchu białkiem jajka
i ozdabiać pestkami lub orzechami.
Piecz na złoty kolor (około 10-15 minut).
Upieczone ciastka możesz również
posmarować lukrem.

.
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Zima
Zima to wspaniały czas,
uwielbia ją każdy z nas.
Bez smutku i wiecznych złości,
jest pełna tylko radości.
Dziś bałwana ulepimy,
Jutro jodłę przystroimy.
I ruszymy w dal sankami,
by się ścigać z kolegami.
Zimą zabaw jest bez liku,
lecz pamiętaj o szaliku.
Rękawiczki, czapkę włóż,
i na górkę biegnij już.

Wietrzna jesień
Ma kapelusz z ptasich piór,
kasztanowe włosy,brwi,
zbiera jabłek pełen wór,
żegna lato, z zimy drwi.
W ręku niesie ptaków klucz,
cztery wiatry światem gna,
głaszcze słońcem nocny chłód,
dmucha nam w ogniska żar.
Składa z liści talię kart,
głogom wróży dobre dni,
z deszczem sobie mknie przez świat,
stuka w okna, bębni drzwi.

Śniegowe zmierzchy
Wiosna, lato, jesień i zima,
którą co roku zasypuje...biała peleryna.
Śnieg się sypie na miasta i pola,
a krowy i konie chowają w stodołach.
Biały puszek wciąż z nieba pruszy,
a wszystkim wokół zamarzają uszy.
W domu natomiast przygotowania,
już stoi choinka do ozdabiania.
Na stole opłatek w podstawce już stoi,
a mama indyka powoli już kroi.
Potem kolędy wszyscy zaśpiewają,
i wigilijną kolację przy stole zajadają.

Piękna zima
Przyjdzie zima piękna, biała
wokół śniegiem posypała.
Cieszą z tego się już dzieci, bo na sankach
będą  jeździć.

Choinka
Stoi w lesie cała zielona
choć trochę śniegiem już opruszona.
Do domu wkrótce ją zaprosimy,
światełka i bombki na niej zawiesimy.
A w wigilijną noc,
znajdziemy pod nią prezentów moc.

Mikołaj
Mikołaju, Mikołaju
przybądź do nas z dalekiego kraju.
Doczekać się ciebie już nie możemy ,
bo piękne prezenty od ciebie dostajemy

Święta
Dziś trwają przygotowania do wspólnego świętowania!
Mama krząta się od rana podśpiewując :LA LA LA LA .
Tata ścina choineczki,
i przystraja je w bombeczki.
Cała rodzina pierwszą gwiazdkę wypatruje,
i prezenty rozpakowuje.

Magia świąt
Stoi w pokoju pachnąca, zielona,
a nastrój świąteczny dokoła.
Za chwilę zostanie pięknie przystrojona,
jak biały obrus na stołach.
Już tylko gwiazdy na czubku brakuje,
a ciepło bije z komina.
Gdy mróz na szybach kwiaty namaluje,
do stołu zasiądzie rodzina.

.
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MŁODY CHEMIK

Dzisiaj zrobimy model pioruna za
pomocą koperty!
1) Przygotuj kopertę samoklejącą; znajdź
ciemne i suche pomieszczenie.
2) Zaklej kopertę, a następnie rozklej ją w
ciemnym pomieszczeniu,trzymając na
wysokości oczu, aby widzieć rozdzielające
się powierzchnie.
3) Zaobserwuj świecenie powietrza i
niebieskie rozbłyski.

I jeszcze 3 ciekawoski o burzy!
1)Mówi się że piorun nie trafia dwa razy w to
samo miejsce. Nie jest to prawda. W
przedmioty znajdujące się w najwyższym
miejscu terenu, jak krzyż na Giewoncie-
górze w Tatrach, czy piorunochrony na
wieżowcach, pioruny biją wielokrotnie.

2. Najdłuższa burza została zarejestrowana
na Saturnie i trwała 7,5 miesiąca.

3)Błyskawice świecą, ponieważ tworzą
kanał, skierowany w kierunku Ziemi.

Błyskawica

Zrobimy również kryształki soli.

Potrzebne nam będą:
- sól
- sznureczek
- słoik
- woda
- ołówek
Czynności:
1. Wlewamy 1/3 słoiczka wody.
2. Dosypujemy soli to puki nie przestanie
nam się rozpuszczać (nie może być jej też
za dużo)
3. Wiążemy sznureczek na ołówku.
4. Wkładamy sznureczek do słoika a ołówek
kładziemy na słoiku.
5. Stawiamy słoik w miarę ciepłym miejscu i
czekamy aż woda nam wyparuje.

Gotowe po około 2 tygodniach kryształki
osadzą się na sznurku. 
     

,Błyskawica ,
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CO WARTO OBEJRZEĆ?

CO WARTO PRZECZYTAĆ?

PRZENIEŚ SIĘ W KRAINĘ
JUTRA- RECENZJA FILMU 

        Recenzja książki ,,Więźniowie Minecrafta''

Każdy słyszał, albo grał, czy wciąż gra, w
Minecrafta. Jest to, znana na całym świecie gra
komputerowa.Lecz nie o grę tu chodzi,a o książkę.
Którą napisał Peter Hetesa pt. ,,Więźniowie
Minecrafta '' (wydawnictwa Arkady). 
Jeżeli lubisz książki trzymające w napięciu, pełne
niesamowitych przygód to musisz po nią sięgnąć.
Dodatkowo treść została wzbogacona
fascynującymi ilustracjami samego autora.
Przejdźmy do rzeczy, trochę o treści książki. Dwaj
przyjaciele: Dawid i Łukasz grali na laptopie w
Minecrafta, gdy zaczęła się burza. Piorun trafił w
dom, powodując mega spięcie, które wciąga
chłopaków w świat gry. Obydwaj myśleli, że znają
ten świat, jednak od środka wyglądał on inaczej. W
dodatku gra zostaje zaatakowana przez wirusa,
który powoduje zmianę postaci. Moby rzucają
swoje maski przeobrażając się w minecraftowe
bestie. Jednak Dawid i Łukasz nie wiedzą że razem
z nimi została wciągnięta Zuza, która zupełnie nie
zna Minecrafta. Wyobraźcie sobie minę Zuzy która
jak została wciągnięta do minecrafta, nie wiedziała
gdzie jest i zaczął ją gonić zombie, a potem wpadła
do podziemnej jaskini.  Na szczęście pojawia się
szansa pomocy ze świata realnego, brygada
ratunkowa Romana robi co moŻe by ich wyciągnąć
z Minecrafta. Jednak zmutowane endermany nie
dają za wygraną, uknuły diabelski plan. 
Osobiście książka bardzo mi się podoba mogą ją
czytać osoby które znają Minecrafta i także te które
go nie znają.
Autor: Gabriel Skórzyński.

Niedawno obejrzałem film pt. "Kraina Jutra" wytwórni
Disney z gatunku science fiction, który wyreżyserował
Brad Birda. Główną bohaterką filmu jest dziewczyna o
imieniu Casey. Podczas wycieczki do antykwariatu w
jej ręce trafia znaczek po dotknięciu którego przenosi
się w zupełnie inną świat. Casey wyrusza na
niebezpieczną misję, której celem jest odkrycie
tajemnicy miejsca zagubionego w czasie i przestrzeni,
znanego jako „Kraina jutra”. W krainie tej dziewczyna
będzie walczyć ramię w ramię o lepsze jutro przy boku
Franka Walkera zrzędliwego samotnika. Na wzmiankę
zasługuje także postać Atheny, robota w ciele
dziewczynki. Wszyscy oni pokazują nam fascynującą
krainę jutra w której żyją najwybitniejsi
naukowcy.Szczególnie zabawny i pomysłowy jest
wątek ukrytej pod wieżą Eiffela rakiety, zrealizowany z
prawdziwie nieskrępowaną wyobraźnią. Zachwycą
was efekty specjalne filmu i niesamowite wynalazki:
lewitujące baseny, latające samochody, plecaki
rakietowe. Jest to nieliczy film z gatunku science fiction
dla młodzieży, z wielką przyjemnością polecam go
jako sobotni rodzinny seans, z optymizmem spojrzycie
na jutro.
Autor: Gabriel Skórzyński.

. .. .
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HUMOR Z ZESZYTÓW

Do Pinokia przyszedł Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z
Pinokiem:
- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka,
które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!

Jak byłem mały byliśmy biedni. Pamiętam, że
chciałem mieć taki mały czołg na baterie. Pewnego
razu napisałem do Mikołaja i poprosiłem o moją
ulubioną zabaweczkę. Na święta pod choinką była
ładna paczka. Szybko otworzyłem, a w środku były
dwie baterie i napis "zabawka nie dołączona".

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy,
strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz
mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała

- Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku -
mówi strażnik do więźnia.
- Jaki nowy rok? Przecież jest lipiec...
- Właśnie prokurator dołożył ci rok do wyroku. 

Przychodzi chłopak do kiosku i pyta:
- Czy są kartki z napisem "Dla mojej jedynej"?
- Są.
- To poproszę osiem. 

.

Są święta Bożego Narodzenia. Nagle Jasiu
przychodzi do mamy i mówi: -Mamo, choinka się
pali. -Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". Po
chwili Jasiu znów przychodzi: -Mamo, a teraz
firanka się świeci." 

Rozmawiają koledzy po pracy: 
- Jak minęły święta?
 - Wspaniale! Żona serwowała mi same    
zagraniczne dania.
 - A jakie? - Barszcz ukraiński, fasolkę po
bretońsku, pierogi ruskie i sznycle z kapustą
włoską.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u
dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach
woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

.
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TECHNOLOGIE

                             Konsola Wii

W dniach 14 i 15 sierpnia 2006 Nintendo wydało
oświadczenia ujawniające daty wydania konsoli na
rynkach w Japonii Ameryce Północnej i
Południowej, , Azji i Europie, włączając w to daty,
ceny i metody dystrybucji.
7 czerwca 2006 Nintendo ujawniło, że ma plan na
wydanie 6 milionów jednostek konsoli i 17
milionów kopii oprogramowania dla konsoli do
końca roku.
Plan obejmował sprzedaż czterech milionów
konsoli do końca kalendarzowego roku 2006.
14 września 2006 oświadczono, że większa część
dystrybuowanych konsoli znajdzie się w obydwu
Amerykach.
W Polsce została wydana 8 grudnia 2006 i
kosztowała 1099zł.
W Europie były sprzedawane takie gry jak:
Call of Duty III
GT Pro Series
Rayman Szalone kórlliki
Wii Sports
Auta

Wii

HISTORIA POWSTANIA NINTENDO :D

Nintendo zostało założone 23 września 1889
przez Fusajiro Yamauchiego, w celu produkowania
kart do gry hanafuda. W 1963 r. przedsiębiorstwo
zmieniło firmę z Nintendo Playing Card Company
Limited na Nintendo Company, Limited. Wtedy też
zaczęło eksperymentować w innych obszarach
biznesu, korzystając ze zastrzyku gotówki. W
okresie od 1963 do 1968 Nintendo otworzyło m.in :
przedsiębiorstwo taksówkarskie, sieć
telewizyjną.Wszystkie przedsięwzięcia poza
produkcją zabawek upadły. W 1964 po letniej
olimpiadzie w Japonii Nintendo znalazło się w
trudnej sytuacji bo sprzedaż kart do gier została
zahamowana.Yamauchi dostrzegł, że rynek gier
wideo może przynieść firmir duże zyski i
postanowił wejść w tę branżę.
Pierwszym krokiem do sukcesu było kupienie w
1975 r. praw do dystrybucji konsoli Magnavox
Odyssey. W tamtym okresie gry
video w domach były rzadkością, więc firmię
niełatwo było zdobywać klientów.Pierwszym
automatem do gry Nintendo,był wydany w roku
1978 Computer Othello. W następnych latach firma
wprowadziła na rynek wiele innych gier.Ten typ
wydawania gier okazał się o wiele bardziej
dochodowy dla Nintendo, więc zarząd zdecydował
o produkcji większości gier z tego okresu nie tylko
na automaty, ale takze na konsole innych
przedsiębiorstw. W 1985 Nintendo zadebiutowała
wprowadzeniem na rynek NESa oraz GameBoya 4
lata później. Obie platformy odniosły ogromny
sukces na całym świecie.

J.Dziubakonsola wii J.Dziuba
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WIEŚCI ZE ŚWIETLICY

„ŚWIĘTO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ”
Pluszowy miś jest jedną z najbardziej ulubionych
zabawek dzieci. Przytulankę uczniowie kojarzą z wielu
bajek. Śledzą losy bohaterów takich jak: Kubuś
Puchatek czy Miś Uszatek. Świetną okazją do
rozmowy na temat własnych przytulanek był Światowy
Dzień Pluszowego Misia przypadający na 25 listopada
b.r. W związku z tym świętem w świetlicy ogłoszony
został Szkolny Konkurs na Plastelinowego Misia.
Zadaniem uczniów było przygotowanie rzeźby misia z
plasteliny w wysokości od 5 – 15 cm Uczniowie
podeszli z wielkim zaangażowaniem do konkursu.
Wpłynęło wiele atrakcyjnych, pomysłowych prac.
W dniu 27.11.2015 r. zwycięscy otrzymali nagrody:

I miejsce: Jakub Pliszka, Wiktor Kącki, Agnieszka
Lebioda;
II miejsce: Michał Wronisz, Kornelia Jaworska,
Grzegorz Romanowski, Paulina Kacprzak;
III miejsce: Natalia Janiak, Paulina Kacprzak,
Zuzanna Zielińska, Wiktoria Połeć.
Pozostali uczniowie - /15/ zdobyli wyróżnienia.
Uczestnicy konkursu z dużą radością przeżywali
powierzone im zadanie. Dla wszystkich
uczestników ufundowano nagrody rzeczowe.
Gratulujemy zwycięzcom.

.

    

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS II
 Szkolna biblioteka w naszej szkole jest miejscem
szczególnym. Tu zawsze są dzieci. Spędzają
przerwy, czas przed i po lekcjach. Wiedzą, że jest to
miejsce dla nich bardzo przyjazne. A jeśli przy tym
zaglądają do wypożyczalni i czytają książki, to miejsce
to staje się wyjątkowe. Zachęcając więc do
zaprzyjaźnienia się z książkami, co rok odbywa się
piękna uroczystość przeznaczona dla drugoklasistów,
którzy opanowali już trudną sztukę czytania. Jest to
pasowanie na czytelnika.
  16 listopada tego roku uczniowie klasy V a pod
czujnym okiem pań bibliotekarek  Marzeny Stasiak i
Katarzyny Figut zaprezentowali przygotowane
specjalnie na tę uroczystość zabawne przedstawienie
pt. „Kopciuszek Fit”. Uczniowie klas drugich w
pięknych, galowych strojach, początkowo z
niepewnością , potem z wielką radością obejrzeli
wesoły występ. Był on wstępem do najważniejszego-
złożenia przyrzeczenia, że dzieci książki polubią i
będą je szanować. 

Następnie odbyło się pasowanie , oczywiście
dokonane za pomocą książki. Każdy drugoklasista
otrzymał od pań bibliotekarek książeczkę
upamiętniającą wydarzenie. Prezenty ksążkowe
zostały ufundowane przez Radę Rodziców.  Na efekty
zachęty do odwiedzania biblioteki  przez nowych
czytelników nie trzeba było długo czekać. Spędzają oni
tam każdą wolną chwilę. Więc dla kolejnych uczniów
biblioteka stała się miejscem szczególnym w naszej
szkole.

.

.

.
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TWOJE DANE - TWOJA
SPRAWA

Ochrona Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych jest częścią prawa do
prywatności, które jest jednym z podstawowych praw
człowieka. W codziennych sytuacjach w szkole, u
lekarza, na zakupach, podczas grania w gry i
korzystania z portali społecznościowych,
udostępniamy informacje o sobie w tym swoje dane
osobowe.
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres e – mail, PESEL, numer telefonu,
nick (pseudonim używany w świecie wirtualnym).
Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby,
na podstawie której można tę osobę zidentyfikować. 
Pamiętajmy, że w sieci do identyfikacji użytkownik nie 
zawsze jest potrzebne imię i nazwisko- czasem
wystarcza sam tymczasowy identyfikator ( np. nick).
To dość, by zebrać informacje o nas, które mogą być
gromadzone i przekazywane dalej bez naszej
świadomości.
Kiedy i w jakich okolicznościach  udostępniamy
dane w sieci? Czy wiesz, kiedy faktycznie masz
wybór?
Zakładanie konta czy rejestracja na różnych stronach ,
w komunikatorach internetowych, na portalach
społecznościowych lub z grami on – line, zakładanie
skrzynki mailowej – to sytuacje , kiedy najczęściej
udostępniamy swoje dane. Zawsze warto się
zastanowić, czy na pewno chcemy skorzystać z
usługi i czy ta usługa rzeczywiście jest warta
podzielenia się danymi w tak szerokim zakresie.
Pamiętajmy, że dane raz udostępnione w sieci
pozostaną na zawsze.

Co może się stać, jeśli nierozważnie będziemy
ujawniać swoje dane?
Gdy często i zbyt pochopnie podajemy swoje dane,
ktoś może je wykorzystać np. do podszywania się pod
nas. Ponadto, nasze hasło i dane mogą zostać
skradzione, a konto przejęte przez obcą osobę.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
korzystaniu z publicznie dostępnego, darmowego WiFi.
Czy należy pytać o zgodę na upublicznienie
informacji o kimś w Internecie?
Warto rozmawiać o tym, jakie informacje
udostępniamy w Internecie o sobie, o bliskich i innych
osobach - czy naprawdę jest to potrzebne. Nikt bez
zgody osoby trzeciej nie powinien udostępniać jej
danych i wizerunku w sieci. Publikując zdjęcia w sieci,
upowszechniamy
nie tylko wizerunek sfotografowanych osób, ale wiele
innych informacji np. dane o stanie majątkowym, gdy
publikujemy zdjęcia z ekskluzywnych wakacji, sytuacji
rodzinnej czy też o różnych ułomnościach i wadach.
Należy szanować prywatność kolegi, koleżanki,
rodzeństwa i całej swojej rodziny i oczekiwać tego
samego od innych. A w przypadku, gdy opublikujemy
informację na temat osoby trzeciej (komentarz,
zdjęcie, filmik), a ta osoba poprosi o usunięcie
materiału – należy spełnić taką prośbę.
Co powinien wiedzieć każdy uczeń:

Ograniczam ilość udostępnianych danych, gdy rejestruję

się lub korzystam z portalu. Podaję tylko te dane,
które ułatwią moim znajomym kontakt ze mną.

Nie udostępniam informacji o sobie nieznajomym

w sieci. Gdy mam wątpliwości lub coś mnie niepokoi,
zwracam się do dorosłego o pomoc.

Stosuję bezpieczne hasła. Nie posługuję się jednym

hasłem do wszystkich kont i nie udostępniam go
innym osobom. Pamiętam o regularnej zmianie haseł.

Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z Internetu,

nie udostępniam więcej informacji o sobie niż jest
to konieczne – chronię swoje dane osobowe, swoją
prywatność i siebie.

Nie udostępniam danych i wizerunku osoby trzeciej

bez jej zgody.
Podaję tylko informacje niezbędne do skorzystania

z określonej usługi.

Główny Inspekorat Ochrony Danych .
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Kamienie

Kamienie...pewnie gdy o nich myślicie wyobrażacie
sobie, szary ciężki przedmiot o chropowatej
powierzchni. Owszem większość kamieni tak właśnie
wygląda, ale jest wiele wyjątków. Czy słyszeliście o
czymś takim jak kamienie szlachetne? Tak ? Więc
pewnie wiecie, że różnią się one niezwykle od tych
codziennych. Ale dla tych którzy nie wiedzą co to są
kamienie szlachetne już tłumacze. Kamienie
szlachetne to  wartościowe i rzadko spotykane,
czyste, jednorodne i przezroczyste odmiany
niektórych minerałów i skał. Kamienie te odznaczają
się silnym połyskiem, efektownym zabarwieniem,
dużą trwałością. Stosuje się je w jubilerstwie, oprawia
w złoto, srebro i inne metale szlachetne.Przykładami
kamieni szlachetnych mogą być: diament,  rubin, szafir
itp. Pewnie widzieliście jak wasza mama, idąc na
ważne spotkanie czy,po prostu do pracy zakłada
przepiękne różnokolorowe kamienie. To też są
kamienie szlachetne. Są także ludzie których pasją
jest zbieranie takich właśnie skamieniałości. A może
Wy także jesteście zbieraczami kamieni? Jeśli tak to
gratuluje, ponieważ jest to bardzo ciekawe hobby. A co
jeśli ktoś dopiero chce zostać zbieraczem, skąd ma
wziąć takie piękne okazy? Odpowiedź jest prosta!
Bądźcie uważni i rozglądajcie się wokół.  W najmniej
oczekiwanym miejscu może czekać na was kamień,
który was zachwyci i będzie początkiem waszej
kolekcji. 

.

Internet jest kopalnią wiedzy na ten temat, istnieje
naprawdę wiele stron internetowych poświęconych
tylko kamieniom szlachetnym. Czy wiecie, że właśnie
niby ,,najzwyklejsze'' kamienie mogą mieć np. 5000 lat
!  Pamiętacie pewnie jak mieliście pięć lat i bawiliście
się w zbieranie kamieni. Tak te kamienie też mogą
mieć tak samo dużo. Najstarszy kamień jaki
znaleziono miał 4,4 miliarda lat! Był on cyrkonem
(cyrkon to pierwiastek). Kamień ten był wielkości
ziarenka grochu. Mały, prawda? Kamienie zazwyczaj
tworzą się przez setki tysięcy lat. Więc jeśli niedługo
zobaczysz jakiś ,,zwykły'' kamień, pomyśl, że może
może pięćset lat temu ten sam kamień trzymał w ręku
np. król polski. Z własnego doświadczenia mogę Wam
zdradzić sposób na ciekawe spędzenie czasu. Kiedy
następnym razem zobaczycie kamień, weźcie go do
ręki i wymyślcie o nim historię, może się ona wydarzyć
w teraźniejszości, a może w przeszłości?

REDAKCJA:
Katarzyna Figut, Marzena Stasiak - opiekunowie.
DZIENNIKARZE:
Andżelika Szymańska, Marysia Dybiec, Ola Kras -
Bolimowska, Ania Czubla, Weronika Karwaszewska,
Amelia Dużyńska, Marta Kitlińska, Milena Biszczanik,
Natalia Jasińska, Karolina Dudek, Oliwia Białas, Maja
Cieślak, Gabriel Skórzyński, Karolina Sanecka, Ola
Milczarek, Wiktoria Frank, Kuba Dziuba, Michał
Majtyka. 
NAUCZYCIELE:
Krystyna Stańkowska, Elżbieta Tonecka, Marcin
Stencel, Justyna Wrzesińska  
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
ul. Hanki Sawickiej 5, 96- 500 Sochaczew 

M.B. .
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SPORT

Szkolna drużyna rugby na medal

Reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w
półfinałowym turnieju Szkolnej Ligi Rugby TAG, który
odbył się w Siedlcach. Uczniowie spisali się na medal,
zajmując ostatecznie drugie miejsce. Warto
zaznaczyć, że do awansu na zawody ogólnopolskie
zabrakło niewiele, gdyż w ostatniej akcji spotkania ze
SP w Strzale, nie wykorzystaliśmy szansy na
wyrównanie (premiowało nas awansem) i po
przechwycie ulegliśmy po bardzo zaciętym pojedynku
3:1. Pochwalić należy całą drużynę, która wykonała
ogromny postęp od czerwcowych zawodów, w których
wówczas nie odegrała znaczącej roli. Warto też
zaznaczyć, że większość drużyny stanowiły
dziewczynki, co świadczy o tym, że w rugby TAG
zagrać może każdy. 

 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
Dnia 06.11.2015 r. odbyły się biegi sztafetowe z okazji
zbliżającego się Święta Niepodległości w Nowym
Sączu. Biegaczy, którzy reprezentowali naszą szkołę
było aż 7. Byli to uczniowie z klas piątych i szóstych.
Pomagały nam dzieci z Szkoły Podstawowej nr 2.
Rywalizacja była zawzięta, ale dzięki naszemu
wysiłkowi i wytrwałości w kwalifikacji ogólnej zajęliśmy
3 miejsce. To bardzo dobry wynik. Każdy uczeń dostał
medal upamiętniający te wspaniałe i ekscytujące biegi.
Nasi nauczyciele mogą być bardzo dumni z naszych
cudownych biegaczy.

Szkolna drużyna rugby.

 Koszykówka
Dnia 30.10.2015 r. odbyły się zawody dziewcząt w mini
koszykówkę.  Zwyciężyliśmy bez dwóch zdań! Od
razu było wiadomo, że nasza niesamowita
reprezentacja wygra mecz. Wygraliśmy 12 punktami z
innymi szkołami. Dziewczyny dały  z siebie wszystko,
było to widać po ich zmęczeniu. W turnieju wzięły
udział  dziewczęta z 6 klas, były to klasy 6 a, 6 b, 6 c i
6 d. Zawody odbywały się podczas lekcji. Każdy kto
mógł, przychodził na salę gimnastyczną i kibicował z
całych sił. Uczniowie klasy 5d dopingowali najbardziej,
krzycząc „S.P.3” i wymachiwali pomponami. W 100%
spełnili swoją funkcję. Nie możemy również
zapomnieć o naszych wspaniałych nauczycielach
wychowania fizycznego, którzy nas do tego
przygotowali, p.  Dariuszowi Górskiemu i p. Annie
Kulisiewicz-Misiak. Jesteśmy dumni z naszych
koleżanek. Bardzo gratulujemy szkolnej kadrze i
życzymy dalszych sukcesów w sporcie. Mamy
nadzieje, że w przyszłym roku nasza reprezentacja
będzie znów najlepsza.

.
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