
 
 

 
Rok szkolny 2016/2017, numer 1  Wrzesień  2016 r. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  

im. Jana Pawła II w Rybniku 

 

 

1 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku 

szkolnego 2016/2017, która rozpoczęła się Mszą św. w kościele pod 

wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ochojcu. 

Po Mszy odbyła się wspólna akademia, następnie dzieci klasy 

pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie. Na zakończenie otrzymały 

tradycyjne ”tyty” wypełnione słodkościami. 

Po uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami  

w klasach. 

 

 

 

 

 

 



JESIENIĄ /M.Konopnicka/ 

 

Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią: 

Czerwone jabłuszka 

Pomiędzy zielenią. 

 

Czerwone jabłuszka, 

Złociste gruszeczki 

Świecą się, jak gwiazdy, 

Pomiędzy listeczki. (...) 

 

 

 

 
 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Mamy zaszczyt przedstawić Wam pierwszy numer naszej szkolnej 

gazetki w tym roku szkolnym. Nasza "Trójka" zmienia swój 

charakter - gazetka dla uczniów będzie tworzona w dużej mierze 

przez nich samych. W tym numerze autorami kilku artykułów są 

uczniowie klasy IV naszej szkoły. Wszystkich chętnych do 

współpracy w tworzeniu naszej gazetki zapraszamy.  

Prosimy o kontaktowanie się z p. Beatą Nierada i p. Klaudią Ficek. 

Życzymy przyjemnego czytania i dobrej zabawy! 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Wakacje, wakacje .... 

Kto z nas za nimi nie tęskni. Wakacje to czas przeżywania wielu przygód, odkrywania 

pięknych i ciekawych miejsc, czas zdobywania różnych umiejętności, np. nauki nurkowania 

czy zdobywania górskich szczytów. Wy też z pewnością odwiedziliście wiele wspaniałych 

miejsc, do których z chęcią powrócicie. 

 

 

Opowiadanie Oliwii Wieteska pt. "Wspomnienie z wakacji" 

Kaja leżała na kanapie już drugą godzinę i rozmyślała. 

- Mario, pamiętasz jak pięknie było podczas wakacji? - powiedziała w końcu z 

westchnieniem. 

- Tak - odpowiedziała Maria. I było tak ciepło - dodała przesuwając się bliżej kominka. 

- A pamiętasz tę wycieczkę do ZOO? - zapytała Kaja. 

- Pewnie! I jak tata uchlapał się tam lodami! - Dziewczyny wybuchnęły śmiechem. 

- Kaju, jak ci idzie w szkole? - zapytała Maria. 

- Dobrze - odpowiedziała bez entuzjazmu. 

Rozmowę dziewczyn przerwało nawoływanie taty: 

- Mario, Kaju, chodźcie na kolację! 

Przy stole tata uważnie przyglądał się córkom, które miały niewesołe miny i wydawały mu się 

być dziwnie zamyślone. W końcu zapytał: 

- O czym tak myślicie? 

- O wakacjach - odpowiedziały chórem. 

Na chwilę i tacie wróciły wspomnienia, ale po chwili zwrócił się do córki: 

- Marysiu, czy masz jutro test? Powtórzyłaś sobie materiał? 

- Tak tato - odpowiedziała. Dziękuję za kolację. Pójdę się spakować. - Wstała od stołu i 

poszła do swojego pokoju. 

Po chwili i Kaja do niej dołączyła, a tata zdążył tylko zawołać:  

- Dobranoc córeczki! 

Dziewczyny do późna opowiadały sobie wakacyjne wspomnienia. Nagle ciszę przerwała 

Maria... 

 

Ciąg dalszy w następnym numerze. :) 

 

 

 

 

 



Wakacyjna łamigłówka - zaprowadź pirata na statek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 Jesień to piękna, kolorowa pora roku. Ogrody i sady pełne są owoców i warzyw. 

Trawniki mienią się kolorami opadających liści.  

W słoneczne popołudnie miło wybrać się na spacer z rodziną  

i ogrzewać się w złocistych promieniach, tym bardziej, że jest to czas, w którym powinniśmy 

szczególnie zadbać o stan naszego zdrowia. Jesień to również pora deszczowa i wietrzna. 

Łatwo wtedy się przeziębić.  

 

 
 

O tym, jak dbać o odporność jesienią rozmawiała  

Zuzanna Paździorek ze swoją mamą - panią doktor. 

 

- Kiedy zdarza się najwięcej przeziębień? 

- W okresie jesienno-zimowym. 

- Jakie są najczęstsze przyczyny przeziębień? 

- Niestosowne ubieranie się do pogody, przemoczone buty, a w przypadku dzieci 

korzystających z basenu, niedokładne wysuszenie włosów. 

- Jaka pogoda sprzyja rozwojowi przeziębień? 

- Deszczowa  i wietrzna pogoda oraz niska temperatura. 

- Co robić, by nie zachorować? 

-Powinniśmy ubierać się odpowiednio do pogody, zażywać ruchu  

 i dobrze się odżywiać. 

- Co powinniśmy pić i spożywać w okresie jesienno-zimowym? 

- Ciepłą herbatę z cytryną, sokiem malinowym i miodem oraz pełnowartościowe posiłki. 

- Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

- Dziękuję, życzę zdrowia i uśmiechu. 

 
 



 

 

Przepis na rozgrzewającą zupę z dyni 

 

Składniki  

• 2 -3 kg dyni  

• 500 g ziemniaków obranych ze skórki 

• 2 marchewki całkiem duże 

• 2 cebule 

• kawałek kłącza imbiru (opcjonalnie) 

• sól 

• czarny pieprz 

 

 

 

Przygotowanie  

1. Dynie obieram ze skóry, wyjmuję pestki 

i kroję w kawałki. 

2. Cebule oraz ziemniaki obieram i kroję w 

dużą kostkę. 

3. Marchewki obieram i kroję w plastry. 

4. Do garnka wkładam składniki i 

dolewam około 2-3 litrów wody, solę i 

gotuję pod przykryciem przez 30 minut. 

Pod koniec gotowania dodaję obrany i 

rozdrobniony imbir. 

5. Zupę blenduję na jednolitą masę. Przed 

podaniem doprawiam do smaku solą oraz 

pieprzem.         SMACZNEGO! 

Jesień nie musi być nudna. Tyle, iloma kolorami mieni się jesień, tyle 

różnych rzeczy można robić, by się nie nudzić. 

Badania  na ten temat przeprowadzili uczniowie klasy IV, a oto ich 

wyniki. 

 
 

 



Co można robić jesienią, by się nie nudzić? 

- bawić się liściach 

- spacerować 

- grać na komputerze- oglądać 

telewizję 

- czytać książki 

- tańczyć 

 

 

My proponujemy także zabawy 

plastyczne z wykorzystaniem 

darów jesieni.  

 

Coś dla młodszych   

 

Coś dla starszych 

 

                    
 

 

Dla tych, którzy lubią czytać - ranking 10 książek - polecanych na 

jesienne popołudnia wg uczniów kl. IV 

 

1. Dzieci z Bullerbyn - Astrid Lindgren 

2. O psie, który jeździł koleją -  Roman Pisarski 

3. Akademia Pana Kleksa - Jan Brzechwa 

4. Baśnie H.CH. Andersen 

5. Oto jest Kasia - Mira Jaworczakowa 

6. Ania z Zielonego Wzgórza - Lucy Moud Montgomery 

7. Harry Potter - J.K. Rowling 

8. Charlie i fabryka czekolada - Roald Dahl 

9. Matylda - Roald Dahl 

10. Karolcia - Maria Kruger 



 
Jesienna krzyżówka  

1. Zbierasz je jesienią w lesie 

2. Świeci na niebie w ciągu dnia 

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek 

4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 

6. Sklep z lekami 

7. Jedynka i dwa zera 

8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna    

10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula , pomidor , ogórek 

12. Figura - ma trzy boki 

13. Miesiąc w którym jest początek jesieni 

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 

16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy takich myśli i marzeń 

które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, 

  cierpliwości i wytrwałości,         

aby służba dzieciom 

tym starszym i tym młodszym 

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


