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Przy herbatce o książkach z Pawłem Beręsewiczem.

P.Beręsewicz

W dniu 13 maja do naszej
szkoły zawitał Paweł
Beręsewicz. Jest on
autorem licznych
opowiadań, powieści i
wierszy dla dzieci oraz
laureatem wielu nagród
literackich. Spotkanie
autorskie odbyło się w
ramach XV
Międzyszkolnego Konkursu
Czytelniczego.
Uczestnikami byli

uczniowie nowosolskich
szkół, którzy musieli się
zmierzyć z książką
pisarza. Choć nikt nie
zdobył maksimum punktó
to: I miejsce zajęła K.
Gryglewicz. Paweł
Beręsewicz okazał się
sympatycznym i miłym
człowiekiem. Na spotkanie
przyjechał z ogromną
torbą, pełną „skarbów”, w
której były: miniaturowy,

porcelanowy serwis
kawowy, noskawery i
książki. Podczas wizyty
opowiadał o swoich
książkach, a
przedstawiając ich
bohaterów, nie zdradził
żadnego zakończenia
zachęcając do ich
przeczytania. Pan Paweł
rozdał wiele uśmiechów,
autografów i dedykacji do
swoich książek. 

Z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego
składamy najserdeczniejsze podziękowania za cały rok
solidnej i wytężonej pracy. Nauczycielom, Wychowawcom
i Pracownikom Szkoły życzymy wszelkiej pomyślności,
wielu sukcesów oraz satysfakcji z  wykonywanej
pracy.Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również
do wszystkich Rodziców, którzy zawsze wspierają działania
szkoły, służą swoją radą i pomocą. Wszystkim Uczniom
życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych
wakacji, pełnych fantastycznych przeżyć i
niezapomnianych wrażeń. Niech to lato będzie czasem
radości i spokojnego wypoczynku. Wracajcie pełni sił,
energii i zapału do dalszej pracy i nauki.

Wakacje!        XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS          
 CZYTELNICZY "CO TAM U CIUMKÓW?"

Konkurs Czytelniczy
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15 maja klas II była na
wycieczce w wiosce
indiańskiej Wokini.
Uczniowie spacerowali
pomiędzy indiańskimi
namiotami tipi. Mogli
podziwiać
wyposażenie
gromadzone latami,
wykonane z tego
samego materiału co
oryginały: drewna, piór,
koralików, kolcy
igłozwierza, skóry,
włosów i barwników.

Był tam również
Indiański sprzęt
codziennego użytku:
kolekcje to mahawków,
skalpy, winchester,
torby na fajkę, indiański
osprzęt jeździecki, wóz
i Indiańską saunę.
Uczniowie mogli
pokonywać tor
przeszkód, uczyli się
strzelać z łuku.Było
mnóstwo śmiechu,
atrakcji i przy okazji
nauki.

 
         KIERMASZ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

WIOSKA
 INDIAŃSKA

  XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
                        "MISTRZ KŁOPOTÓW"

"MISTRZ KŁOPOTÓW"

Już po raz XV odbył
się w naszej szkole
Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy.
W tym roku uczniowie
nowosolskich szkół
musieli się zmierzyć z
książką Mariusza
Niemyckiego
„Demoniczny
Damianek. Mistrz

kłopotów”. Wszyscy
uczestnicy wykazali
się znakomitą wiedzą
na temat przeczytanej
lektury. Najlepsza
okazała się Marcelina
Jania z PSP nr 3 i
zajęła I
miejsce. Nagrodzeni
uczniowie dostali
dyplomy, książki

M. Niemyckiego i gry
planszowe, a pozostali
nagrody za udział w
konkursie i
reprezentowanie
swoich szkół.
Podczas konkursu
swoją obecnością
zaszczycił nas sam
pisarz, który jest
mieszkańcem

Nowej Soli. Autor
opowiedział o sobie i
swojej twórczości
oraz czytał fragmenty
książek, na podstawie
których zadawał
potem pytania. Na
zakończenie
uczniowie mogli kupić
książki, zdobyć
autograf i dedykację
od pisarza.

Hania, Kacper KL.II

RZUT DO CELU

6 maja 2015 roku w  PSP Nr 3 odbyła się
impreza profilaktyczno-edukacyjna "Stop
napojom energetycznym!" Na korytarzu
szkolnym wystawiono stoiska z sokami,
sałatkami owocowymi oraz wodę mineralną.
Każdy uczeń mógł się poczęstować jabłkami i
napić wody. W klasach były przeprowadzone
pogadanki, na których uczniowie dowiedzieli
się że warzywa i owoce są zdrowe i zawierają
wiele potrzebnych witamin. Wszyscy doszli do
wniosku, że największym wrogiem jest
niezdrowe jedzenie, a szczególnie chipsy, fasd
foody, napoje energetyczne.Tego typu
przedsięwzięcia przeprowadzane są w szkole
w ramach promocji zdrowego stylu życia oraz
ZTU.

Ola

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

Szymon, Ola WIOSKA INDIAŃSKA

BARTEK

Zuzia
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Hobbit

Pingwiny

 Pingwiny z Madagaskaru

Skąd pochodzą pingwiny? Oczywiście z
Antarktydy. To tu zaczyna się historia trzech
(wkrótce dołączy do nich czwarty) młodocianych
nielotów, które nie godzą się z reżimem natury i
postanawiają zbuntować się przeciwko utartym
schematom. Są ciekawskie, nie boją się niczego i
czują, że mogą zrobić w życiu coś naprawdę
ważnego. Szansę ku temu dostają wiele lat
później, gdy ich drogi krzyżują się z ośmiornicą o
władczych zapędach. Okazuje się, że nie tylko
tytułowe pingwiny chcą ratować świat. Podobną
misję wyznaczyła sobie organizacja Północny
Wiatr. Pytanie, czyje metody okażą się
skuteczniejsze? Film ten imponuje efektami.
Pingwiny z całego świata znikają porwane przez
złego profesora Mackiewicza, który zazdrosny o
pingwinią sławę zamierza je przemienić w
obrzydliwe stwory. Według mnie film jest wart
obejrzenia,dużo śmiechu i dobrej zabawy. Wojtek

Drużyna

 Czwartki lekkoatletyczne 

Inauguracja
"Czwartków
Lekkoatletycznych"
odbyła się 17.04.15 r.
na stadionie.
Nasi uczniowie
sięgnęli po miejsca
na podium.
Klaudia Miśkiewicz
zajęła Im w rzucie
piłeczką palantową

z wynikiem 42m, a
M. Łukasik IIIm 
M.Hutnik IIIm w
skoku w dal. Dawid
Żelazowski IIIm w
biegu na 60m.
Z.Kołek IIm w biegu
na 300m. Następne
zawody odbyły się
29 kwietnia 2015
roku

K. Miśkiewicz - Im w
rzucie piłeczką
palantową
natomiast 
M. Łukasik - IIIm.
19.05.2015 r. odbyły
się przedostatnie
zawody
lekkoatletyczne 
K. Miśkiewicz - Im w
rzucie

piłeczką palantową z
wynikiem 43m; Z.
Kołek - IIm w biegu na
300m - 
D. Żelazowski - Im w
biegu na 60m - 9,51s; 
O innych
sukcesach naszych
kolegów możecie
przeczytać na bieżąco
na stronie  szkoły
www.psp3nsol.pl

J.R.Tolkien

Peter Jackons

Hobbit to książka
fantastyczna, w której
głównym bohaterem
jest hobbit Bilbo
Baggins. Akcja
książki zaczyna się
bardzo ciekawie, gdy
Bilbo przyjmuje do
swego domu paru
krasnoludów wraz z
czarodziejem.
Krasnoludy
postanawiają odbić
swoją dawną twierdz
ę o nazwie Erebor,

która została podbita
przez smoka Smauga,
lecz po drodze
napotykają wiele
przygód np: zabić
krasnoludy chcą złe
orki, napotykają
pająki w puszczy.
Hobbit to bardzo
ciekawa i pełna akcji
książka, którą
polecam.Wojtek

Traveller’s Tales Games

z Madagaskaru

Klaudia Miśkiewicz

Hobbit

Film Hobbit

gra lego hobbit
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WYCIECZKA KLAS III DO WIOSKI
RYCERSKIEJ

WYCIECZKA KLAS III
ORGANIZOWANA PRZEZ MZGK

Klasa III

Wycieczka do wioski rycerskiej

Wizyta w obozowisku rycerskim pozwoliła przenieść się w odległe czasy
wieków średnich. Dzieci zapoznały się ze średniowiecznym ekwipunkiem
rycerskim, zwiedzały chatkę czarownicy, katownię, strzelały z łuku, rzucały
podkową, pokonywały tor przeszkód, uczestniczyły w mini turnieju
rycerskim, ucztowały przy ognisku piekąc kiełbaski, słuchały legend
i opowieści. Niebywałą atrakcją było także zwiedzanie Centrum Edukacji, w
którym dzieci zobaczyły spreparowane zwierzęta z całego świata. Mogły
stanąć oko w oko z niedźwiedziem, wilkiem, lampartem, krokodylem, hieną
i wieloma innymi przedstawicielami ssaków i ptaków. Wszystkie zwierzęta
umieszczone były w swoim naturalnym środowisku. Kolejną niespodzianką
była przejażdżka bryczką. Podczas jazdy wokół pobliskiego terenu dzieci
widziały prawdziwego kózki, pawie a na słupach bociany. Był czas na lody,
zakup pamiątek i słodyczy. Dzieci z zakupionymi pamiątkami, w dobrych
humorach wróciły do domu.

Klasy III miały okazję brać udział w konkursie oraz wycieczce
organizowanej przez MZGK w Nowej Soli. Celem wycieczki było
zapoznanie się z funkcjonowaniem i pracą takich miejsc jak
oczyszczalnia ścieków, laboratorium, sortownia i składowisko
odpadów. W oczyszczalni ścieków uczniowie zostali serdecznie
przyjęci przez panią, która zapoznała ich ze źródłami zanieczyszczenia
wód oraz schematem działania oczyszczalni (oczyszczanie
mechaniczne, biologiczne i chemiczne). Oczyszczalnia jest
skomputeryzowana i obsługuje ją jedna osoba. W stacji krat jest bardzo
brzydki zapach, natomiast końcowy produkt - osad wydalany na
zewnątrz nie posiada zapachu.  Dzieci zdobyły cenną wiedzę dotyczącą
ochrony środowiska oraz zagrożeń na jakie jest ono narażone. W
laboratorium odbyły się obserwacje pod mikroskopem. W miejscu gdzie
trafiają odpady z naszych gospodarstw uczniowie mieli okazję naocznie
sprawdzić jaką drogę pokonują „nasze” śmieci. Dowiedziały się, że nie
we wszystkich domach prowadzona jest pełna segregacja odpadów, a
to w znaczny sposób utrudnia prace całego systemu sortowania. Źle
przeprowadzona selekcja odpadów przyczynia się, że duża ich część
trafia na olbrzymie składowisko. Na składowisku i sortowni odpadów
utrwaliły swoją wiedzę na temat segregacji śmieci i zdziwione ich
ilością obiecały dbać o to, aby było ich jak najmniej.

Klasa III b

Kacper

Klasa IIIb

Klasa IIIa


