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67-100, Nowa Sól

Numer 24 10/15

Budowla z krajów
anglojęzycznych 

Miki

BUDOWLA

                              NAJZABAWNIEJSZA
                          DYNIA NA HALLOWEEN

W nawiązaniu do
uczenia się o
kulturze krajów
anglojęzycznych,
dzieci z naszej
szkoły rywalizowały
w Konkursie Na
Najzabawniejszą
Dynię. Forma
pracy była dowolna
- niektórzy rysowali,
malowali i wyklejali,
inni rzeźbili

w pomarańczowym
warzywku.
Największą
popularnością
cieszyły się jednak
żywe okazy dyń.
Wszyscy uczniowie
naszej szkoły po
starannym
obejrzeniu 48 prac
postanowili jako
komisja
konkursowa

przyznać nagrody
za najzabawniejsze
dyniowe okazy.
Równorzędne
pierwsze miejsca
przyznano:
Maciejowi Budkowi,
Kindze Wojtak,
Wiktorii Gąsiorek,
Toli Wichman,
Roksanie
Taborskiej oraz
Jakubowi Siucie.  

           ROZSTRZYGNIĘCIE
                   KONKURSU

Klaun

Kocia dynia

Minionek
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"Pozaświatowcy" to książka napisana przez Brandona
Mulla, znanego amerykańskiego pisarza, autora
między innymi takich znakomitych książek jak:
"Baśniobór" czy "Wojna cukierkowa". Akcja książki
rozpoczyna się w normalnym świecie, gdzie główny
bohater Jason gra w baseballa wraz ze swymi
przyjaciółmi. Jason pracuje w zoo. Pewnego dnia, gdy
chciał nakarmić hipopotama został przez niego
zjedzony. W ten magiczny sposób przeniósł się do
krainy o nazwie Lyrian, gdzie rządzi tyran
czarnoksiężnik, Maldor. Jason będzie poznawał różne
osoby, jedne złe, które będą chciały go zabić, a inne
dobre min. Rachel, które będą chciały mu pomóc.
Jason i Rachel ruszają śladem sylab, bo odnalezienie
słowa może oznaczać ich powrót do domu. Na swojej
drodze spotykać będą plejadę dziwnych i ciekawych
postaci. Czy powrócą do domu? Jeśli chcecie poznać
odpowiedź na to pytanie, musicie koniecznie
przeczytać książkę, która jest barwną i porywającą
lekturą na długie jesienne wieczory.
                                    Polecam Wojtek

Książka na jesienne wieczory: 
Brandon Mull "Pozaświatowcy"

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" uczniowie klasy III Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Nowej Soli wraz z wychowawczynią Eugenią Kowalik wzięli udział w akcji profilaktycznej
"ZNICZ". Uczniowie wspólnie z patrolem ruchu drogowego zatrzymywali kierowców i wręczali ulotki dotyczące
bezpiecznej podróży.

Przedsięwzięcie zostało
przeprowadzone przez patrol
nowosolskiej drogówki i uczniów
PSP nr 3.  Policjanci w asyście
małych pomocników sprawdzali
m.in. prędkość jazdy, stan
techniczny pojazdów, trzeźwość
kierowców. Rolą uczniów było
wręczanie ulotek oraz informowanie
kierujących o bezpiecznej jeździe.
Celem akcji było zwrócenie uwagi
kierowcom, jak ważne jest
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego i właściwe zachowanie
się na drodze. Większość
kierujących przejeżdżających w
pobliżu szkoły zasłużyła na
pochwałę, jadąc zgodnie z
przepisami.Akcja ZNICZ

Akacja ZNICZ

klasa III

Klasa III
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Europejski Dzień
Języków Obcych

klasa IIIklasa Ic

"Smaki przeszłości"
Wycieczka do Biskupina

Olek, Judyta

17 września 2015 roku wczesnym rankiem  uczniowie
klasy III, Va i Vb  wzięli udział w wycieczce do
Biskupina. Zanim dotarliśmy na miejsce, to
zatrzymaliśmy się w Gnieźnie żeby podziwiać drzwi
do Katedry i zwiedzić piękny kościół oraz poznać
jego długą historię. Kolejnym przystankiem był już
docelowo Biskupin. W tym dniu w starej osadzie
odbywał się festyn rycerski pod hasłem „Smaki
przeszłości”. Prawie pięćdziesiątka naszych uczniów
miała okazję podziwiać walki rycerskie, obejrzeć z
przewodnikiem starą osadę biskupińską, popróbować
różnych smaków z przeszłości. Ponadto uczniowie
mogli sami wybić monety pradawną techniką, zrobić
ozdoby, ulepić garnki z gliny, czy zobaczyć jak
kiedyś wytwarzano narzędzia codziennego użytku.
Mogli samodzielnie wypiec na palenisku podpłomyki,
spróbować placki pieczone na kamieniu, kartoflankę i
inne potrawy serwowane na festynie. Oczywiście
najwięcej emocji wzbudziły zakupy na festynie. Wiele
rodzin wzbogaciło się o łuki ze strzałami, drewniane
miecze, tarcze, kusze…wśród prezentów była też
biżuteria, drewniane szkatuły i wiele innych pięknych,
ręcznie robionych pamiątek. Był to niezapomniany
dzień i pouczająca lekcja historii :)

Kamila GryglewiczHanna Ludwiniak

Wycieczka do Biskupina

Nikola, Ola,Wiktoria
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11 Listoopada Dzień
Niepodległości

11Listopada

Listopad jest smutnym, szarym,
jesiennym miesiącem, ale dla
Polaków w 1918 roku był
najpiękniejszym czasem.
Dlaczego? Bo właśnie wtedy
Polska znó odzyskała wolność, po
bardzo długim okresie zaborów.
Polacy dzielnie walczyli o wolność
w licznych bitwach i powstaniach.
W kraju i za granicą organizowali
wojsko. Generał H. Dąbrowski
utworzył we Włoszech legiony
polskie. Tam powstał Mazurek
Dąbrowskiego, który później stała
się polskim hymnem narodowym.
Przyszedł rok 1914. Wybuchła I
Wojna Światowa, która zakończyła
się 11 listopada podpisaniem przez
Niemcy aktu kapitulacji. Po 123
latach Polaka wróciła na mapy. 11 listopada

               14 Października                
   Święto Edukacji Narodowej  

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole
odbył się uroczysty apel. Uczniowie z klasy IV a
biorący udział w akademii złożyli w imieniu całej
społeczności szkolnej wszystkim
pracownikom serdeczne życzenia. Wiele ciepłych i
słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli,
którzy zostali docenieni za codzienny trud.

                               ŚLUBOWANIE 
                          KLAS PIERWSZYCH
                         NA UCZNIÓW SZKOŁY      

16 X odbyło się ślubowanie klas I. Pierwszoklasiści
wspólnie ze szkolnym teatrzykiem "Melpomena"
przygotowali przedstawienie, po którym nastąpiło
złożenie przyrzeczenia i pasowanie przez p. dyrektor
na ucznia PSP nr 3. Dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy, od kolegów z klas II-III miłą niespodziankę -
a od przedszkolaków torebki z cukierkami. 
Po uroczystości były jeszcze pamiątkowe zdjęcia. 

Mrozik

Klasa 3

Klasa 4b

Klasa Ia, Ib, Ic


