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W tym numerze
między innymi:

• Tydzień Matematyki
• Rekolekcje

• Pierwszy Dzień
Wiosny

• Konkurs - nazwa
gazetki

• Redakcja - Trójeczki

Drogi Czytelniku. . .
serdecznie Cię witamy!

Oddajemy w Twoje ręcę pierwszy numer gazetki
szkolnej - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich
Olimpijczyków w Ciechocinku. Redakcja
ma nadzieję, że przyjemnie będziesz spędzać czas -
czytając ją.
Na łamach miesięcznika będziemy przedstawiać

najważniejsze wydarzenia z naszego szkolnego
życia. Zapraszamy Was do współredagowania pisma
poprzez pisanie artykułów i zgłaszanie do nas
propozycji tematów. Być może lubisz tworzyć
opowiadania, wiersze lub chcesz zaprezentować
Czytelnikom - pracę plastyczną, przepis kulinarny,
zagadkę. . . nic trudnego, przekaż nam swoje
materiały, a my je opublikujemy w naszym pisemku.
Na początek przedstawiamy marcowe ciekawostki

z życia szkoły.

UWAGA

KWIECIEŃ 2022

Sprawdź się
w wiosennych
łamigłówkach.

Święta wielkanocne -
przygotuj się razem

z nami

Weź udział
w konkursie
i zostań

autorem tytułu
szkolnego
miesięcznika!

Redakcja

Dowiedz się, jakie
święta możesz
obchodzić
w kwietniu.
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1 4 marca w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Matematyki
oraz Dzień Liczby Pi. Co ciekawe
liczba Pi j est j edyną liczbą, która
posiada własne święto. Jego data
nie j est przypadkowa – 1 4 marca
w Stanach Zj ednoczonych

zapisywany j est j ako , , 3 . 1 4” , dokładnie tak, j ak przybliżona
wartość tej liczby.

Wynalazcami liczby Pi byli Sumerowie, którzy j ako pierwsi
stworzyli koło. Wartość Pi z dokładnością do dwóch miej sc
po przecinku, j ako pierwszy obliczył Archmimedes, a było
to w III w. p.n. e. . Następnie w XVII wieku niemiecki matematyk
Ludolph van Ceulen opracował rozwinięcie liczby Pi
z dokładnością do 35 miej sc po przecinku, j ednak pod koniec
XIX wieku brytyj ski matematyk William Shanks obliczył wartość
Pi z dokładnością do 707 miej sc po przecinku. Obliczenia
prowadził ręcznie, dlatego osiągnięcie to zaj ęło mu 1 5 lat.
W styczniu 201 0r. francuski informatyk Fabrice Bellard ogłosił,
że rozwinął liczbę Pi do prawie 2 , 7 bilionów miej sc po przecinku.
Rekordowych obliczeń dokonał na domowym komputerze.

Z okazj i Dnia Matematyki
i liczby Pi zostały zorganizowane

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` liczne konkursy, w których uczniowie
chętnie brali udział.

Oto ich wyniki i kilka wspaniałych
prac, które wpłynęły do Jury:

Dzień Matematyki
i

Dzień Liczby Pi
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I miejsce Wanessa Kołowrocka kl. 7a - 1 04 cyfry

Gabriela Ochocińska kl. 6a - 1 03 cyfry

II miejsce Maksym Mysiara kl. 6a - 66 cyfr

III miejsce Oliwia Fronczak kl. 8b - 50 cyfr

IV miejsce Lena Szadłowska kl. 7a - 30 cyfr

I miejsce Marcelina Cichorz kl. 7b

II miejsce Izabela Ilczyszyn kl. 7b, Maja Malewicz kl. 4b

III miejsce Marysia Lewandowska kl. 6a, Gabriela Boj anowska kl. 4a

IV miejsce Nikola Żuchowicz kl. 6a, Mateusz Trzciński kl. 5b

wyróżnienie Maja Żuchowicz kl. 6b

Konkurs na znajomość rozwinięcia dziesiętnego
liczby Pi

Konkurs - Moja ulubiona liczba
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I miejsce klasa 7b

II miejsce klasa 7a II miejsce klasa 4a

III miejsce klasa 5b

IV miejsce klasa 6a IV miejsce klasa 5a

Konkurs klasowy – Dekoracja drzwi z okazj i

Marcelina Cichorz
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W dniach 24.02 -04.03 . 2022 Szkolne

Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę

humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

Uczniowie z rodzicami i nauczyciele

ofiarnie włączyli się w prowadzoną akcj ę.

Przez cały tydzień wolontariusze SKC

segregowali, porządkowali i przenosili

zebrane dary, których zgromadzono bardzo

wiele. Właściwa pomoc docierała dla

potrzebuj ących osób z Ukrainy, przebywających na terenie

Ciechocinka już w trakcie trwania zbiórki. Za zgodą Centrum

Caritas diecezj i włocławskiej zgromadzone w szkole dary zostały

rozdysponowane między uchodźcami

w naszym mieście. Organizatorzy

dziękuj ą wszystkim, którzy okazuj ąc

ogromne serce, włączyli się w dzieło

pomocy i okazali solidarność

z Ukrainą.

Pomoc dla przyjaciół z Ukrainy

s. Katarzyna
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Wiosna, wiosna, wiosna,
ach to Ty. . .

21 marca, nasza szkoła funkcj onowała nieco inaczej ,
ponieważ obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazj i

zaplanowano wiosenne konkurencj e, których celem była przede
wszystkim wspaniała zabawa, w której uczestniczył również Pan
Burmistrz Leszek Dzierżewicz i Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Paweł Rosiński. Obchody zaczęto od przygotowania klasowej
Marzanny. W ten sposób uczniowie integrowali się w klasach
poprzez ścisłą współpracę zespołową razem z wychowawcami.
Ponadto w salach lekcyjnych można było dostrzec wiosenne
dekoracj e, nie zabrakło również stroj ów w kolorach wiosennych.
Gdy kukły zostały wykonane, cała Trójkowa społeczność udała się
na boisko szkole w celu ich zaprezentowania. Po przedstawieniu
Marzann i pokazie stroj ów wiosennych, j ury wręczyło dyplomy
i nagrody.
A oto j ak przedstawiały się wyniki:

Klasy 1 -3 - Marzanna:
I miejsce klasa II b
II miejsce klasa I a
III miejsce klasa III b
Wyróżnienie klasa I b
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Wiosna, wiosna, wiosna,
ach to Ty. . .

Klasy 4-8:
Konkurencja Marzanna:
I miejsce klasa IV b
II miejsce klasa VII b
III miejsce klasa VII

Konkurencja Strój Pani Wiosny:
I miejsce klasa V b i VII a
II miejsce klasa IV b i VII b
III miejsce klasa VI a i VIII a

Wszyscy zadowoleni i w wiosennych nastroj ach udaliśmy się
na poczęstunek - szkolny grill. Organizatorzy tego dnia pragną
podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom, a także przybyłym
gościom za to, że wspólną zabawą pomogli uwolnić się od złej
zimy, a poprzez zmagania w wiosennych konkurencj ach możliwe
było przywitać WIOSNĘ. I tak zakończył się Pierwszy Dzień
Wiosny w naszej szkole. Do zobaczenia za rok!

Ewelina Waszak
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Pragniemy poinformować,
że Natalia Stasiak z klasy 8b,
a także Rafał Stępkowski z klasy 6a
reprezentowali szkołę w Wojewódzkim
Konkursie Interdyscyplinarnym
o Wielkich Poetach. W tegorocznej
edycj i uczestnicy musieli wykazać się
widzą o życiu i działalności generał
brygady profesor Elżbiecie Zawackiej
na tle historii Polski w XX i XXI wieku.
Uczniowie swoj e zmagania rozpoczęli
j uż 1 6 lutego, gdy przystąpili do etapu
rej onowego, a w którym zdobyli
wystarczaj ącą ilość punktów, by zagwarantować sobie miej sce
w finale i zmierzyć się z innymi uczniami z woj ewództwa. Etap ten
odbył się 23 marca, a j uż dzień później ukazały się wyniki.
Niestety reprezentanci szkoły nie znaleźli się na podium, ale zaj ęli
wysokie miej sce w ogólnej klasyfikacj i.
Składamy naj szczersze gratulacj e i życzymy dalszych sukcesów!

Redakcja

Wojewódzki Konkurs
Interdyscyplinarny
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W wyniku wojny w Ukrainie, trwaj ącej od 24 lutego do teraz,

do Polski przybyło j uż ponad dwa miliony uchodźców. W Ciechocinku

aktualnie przebywa ponad 300 osób, w tym około 1 00 dzieci –

rozlokowanych nie tylko w prywatnych domach, ale także

w sanatoriach. Intensywnie działaj ą zbiórki ubrań, żywności i innych

potrzebnych środków. Wiele osób za darmo pomaga uchodźcom zarówno

w punktach pomocy, j ak i w codziennych czynnościach typu: składanie

podań do pracy, opieka nad dziećmi czy tłumaczenia tekstów. Skala

pomocy j est olbrzymia, większość z nas stała się wolontariuszami.

Na początku była to pomoc nieskładna i spontaniczna, ale teraz j est

bardziej zorganizowana.

Do naszej szkoły również zostały przyj ęte dzieci z Ukrainy. Część

z nich lekcj e odbywa zdalnie ze swoimi nauczycielami uczącymi ich

w ukraińskiej szkole. Jednak większość uczy się razem z nami. Niedługo

powstaną dla nich oddziały przygotowawcze, w których będą realizowali

podstawę programową polskiej szkoły. Lekcj e będą odbywały się

popołudniami, więc nie będą kolidować z "normalnymi" zaj ęciami.

Niestety, nie wszystko j est tak idealne, j akby się chciało. Wielu uczniów

ma problemy z nauką j ęzyka polskiego a także nie zna angielskiego,

co utrudnia komunikacj ę. Nauczyciele muszą tłumaczyć tematy, polecenia,

ćwiczenia na j ęzyk ukraiński. Nasi nowi znaj omi zmagaj ą się z ogromną

traumą, lecz nasi nauczyciele i koledzy czynią wszystko, aby dobrze czuli

się w naszym kraju. Minister Edukacj i i Nauki Przemysław Czarnek

zadecydował, że uczniowie, którzy doszli do klas ósmych i maturalnych

mają obowiązek napisania egzaminów - po polsku. Nie brzmi to naj lepiej ,

ale miejmy nadziej ę, że wynik tego działania nie będzie najgorszy.

Trzeba wierzyć w to, że ta wojna się niedługo skończy. Oczywiście,

większość rzeczy nie wróci do normy, ponieważ został wykreowany nowy

świat i normy już nie ma. Jednak zawsze można mieć nadziej ę, że będzie

on lepszy niż ten, który był przed tym.

Polska - Ukraina

Lena Szadłowska
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Jezus, Ty i Ja. . .

rekolekcje wielkopostne

W dniach od 27 do 30 marca br. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpij czyków w Ciechocinku
uczestniczyli w rekolekcj ach wielkopostnych, które odbywały
się w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Ciechocinku.

Rekolekcj e prowadził ks. Józef Łągwa, który pomógł nam
przygotować się do zbliżaj ących się świąt Wielkiej Nocy.
Prowadzący tegoroczne rekolekcj e miał ogromne poczucie
humoru. Duszpasterz w interesuj ący sposób prowadził
homilie, wzbudzaj ąc w ten sposób ogromne zainteresowanie
wśród słuchaczy.

Rekolekcj e w katolicyzmie to bardzo szczególny, kilkudniowy
okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę,
konferencj e oraz spowiedź, pozwalaj ąc nam lepiej i głębiej
przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to
czas, który pozwala zrozumieć istotę tych świąt. To właśnie
podczas rekolekcj i bardziej zagłębiamy się w mękę Chrystusa

Co oznaczają rekolekcje?
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i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień, żyj ąc
w biegu, często zapominamy. Typowe rekolekcj e parafialne
w kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w adwencie
i Wielkim Poście, i trwaj ą zwykle cztery dni, wliczaj ąc niedzielę.
Rozpoczynaj ą się niedzielną mszą ze specj alnym rekolekcyjnym
kazaniem odprawianym przez przyj ezdnego księdza. Pod koniec
rekolekcj i zazwyczaj j est okazj a do spowiedzi.

S iostra Katarzyna ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi uważa, że: Rekolekcj e to czas słuchania Boga, czas,
który ma pomóc nam zatrzymać się nad swoim życiem,
zachowaniem i w świetle Bożych przykazań przyj rzeć się naszej
postawie. Rekolekcj e to czas, nawrócenia, szansa dana nam,
aby poprawić się i zmienić w naszym życiu to, co j est słabe
i niedoskonałe" .

Znaczenie rekolekcj i

Rekolekcj e są po to, żeby uświadomić
sobie swoj e postępowanie wobec Boga,
bliźniego i samego siebie. To czas
na przemyślenia i zmianę w życiu.
Są organizowane po to, abyśmy pogłębiali
wiedzę o Bogu w czasie Wielkiego Postu.
Przygotowują nas także do nadchodzącej
Wielkanocy, na którą z utęsknieniem wszyscy
czekamy.

14 kwietnia - Wielki Czwartek
15 kwietnia - Wielki Piątek
16 kwietnia - Wielka Sobota
17 kwietnia - Wielkanoc

18 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

Mateusz Trzciński
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Niedziela Wielkanocna (Wielkanoc) to naj starsze i najważniej sze
święto chrześcij ańskie, które upamiętnia śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wczesnym rankiem
w kościołach odbywa się msza rezurekcyjna, w domach zj ada się
uroczyste śniadanie wielkanocne. Składa się także
okolicznościowe życzenia.

1 .Wielkanoc j est naj starszym chrześcij ańskim świętem.
2 .W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, Wielkanoc j est

świętem ruchomym.
3 . Jeden z papieży chciał ustalić stałą datę Wielkanocy.

4.Wielkanoc poprzedza, tzw. Wielki Tydzień rozpoczynaj ący się
Niedzielą Palmową.

5 .Nazwa "Wielkanoc" nawiązuj e do momentu Zmartwychwstania.

Każdy kraj ma swoj e potrawy wielkanocne, które przygotowuj e
się na świąteczny czas. W Polsce najpopularniej szy j est żurek
na zakwasie, który podaj e się razem ze święconką, czyli
zawartością koszyka wielkanocnego święconego w Wielką Sobotę.
Nie brakuj e j ednak j aj ek pod różnymi postaciami czy mięs
pieczonych - charakterystycznych także dla innych kraj ów. Bardzo
ważne są także ciasta - w wielu miej scach na świecie
przygotowuj e się specj alne babki wielkanocne.

5 ciekawostek o Wielkanocy

Potrawy i tradycje
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W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy
znać różne tradycj e i zwyczaj e Świąt Wielkanocnych. W Polsce,
w wielu regionach wciąż kultywowane są dawne obyczaj e, choć
w nieco zmienionej formie. W podkrakowskich wsiach spotkamy
barwne pucheroki i usmoloną Siudą Babę, a także zobaczymy
Emaus, czyli odpust z licznymi kramami. Z kolei w Wilamowicach
oblej ą nas wodą Śmierguśnicy. Wielkanocne zwyczaj e ludowe
to część naszej tradycj i, dlatego warto j e znać, nawet, gdy nie są
j uż praktykowane. Jednak najpopularniej sze i naj częściej
obchodzone tradycj e Wielkanocne to między innymi:

1 . Malowanie j aj ek, tzw. pisanek Wielkanocnych.
2 . Niedziela Palmowa.

3 . Święcenie koszyczka, a raczej pokarmu w nim zawartego.
4. Lany poniedziałek.

Emilia Turcza
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Kartki z kalendarza
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Kartki z kalendarza
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Poznaj redakcję gazety!

Nazywam się Marcelina Cichorz
i chodzę do klasy VIIb.

Uwielbiam słuchać muzyki, a moimi
ulubionymi gatunkami są hyperpop, rap,

rock i metal.
Interesuję się kulturą Dalekiego

Wschodu. Często też rysuję i czytam,
bądź oglądam rozmaite historie fantasy.

Lena Szadłowska - matka dwóch
czteronogich zwierząt, zbiera obsesyjne
kartoniki po soczkach w pokoju, słucha

wątpliwej jakości muzyki. Piszę do szuflady,
od kiedy dostałam pierwszy długopis w
klejące się łapki. Czytam, rysuję, piszę,
gram, normalnie człowiek renesansu (i
historyk). Nie umiem brać rzeczy na

poważnie. Klasa 7a.

Nazywam się Emilia Turcza,
mam 12 lat i chodzę do klasy VIa.
Interesuję się muzyką, tańcem,

fotografią oraz grami komputerowymi.
W wolnym czasie lubię również pisać.
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Jestem Mateusz Trzciński i chodzę
do klasy Vb. Uprawiam różne sporty

m.in. piłkę nożną, hokej na trawie. Lubię
pływać i wręcz uwielbiam grać w szachy.
Mam rower z grubymi kołami, na którym
jeżdżę prawie wszędzie, gdy jest dosyć
ciepło. W moim życiu jest najważniejsza
rodzina, mogę zawsze liczyć na wsparcia

moich bliskich.

Ewelina Waszak - opiekun szkolnego koła
dziennikarskiego, nauczyciel języka
polskiego w SP3, uwielbia wszystkich

swoich uczniów, a każdego należącego do
, ,Trójkowej" społeczności zaprasza do

redakcyjnego zespołu.

Chcesz do nas dołączyć?
ZAPRASZAMY!

To właśnie na Ciebie czekamy :)
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Sprawdź się. . . !
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Sprawdź się. . . !




