
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

SP nr 3 im. Janusza
Korczaka w Grudziądzu
Narutowicza 6
86-300, Grudziądz

Numer 2 10/16

Dzień Edukacji Narodowej

Klasa Ia

Klasa Ib

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Opracowanie: Redakcja MnU

Dzień 14 października, w naszej szkole był bardzo wyjątkowy i
uroczysty. Tego dnia obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Były życzenia, wiersze i piosenki przygotowane przez klasy
czwarte pod kierunkiem p. Krystyny Miechowieckiej i p. Marii
Szkudlarek oraz szkolny zespół p. Artura Lewandowskiego.
Barwne dekoracje przygotowały panie: Monika Wiśniewska i
Emilia Grotkowska. 
Tego dnia swoje święto obchodzili również pierwszoklasiści,
którzy poprzez uroczyste ślubowanie włączeni zostali w szeregi
społeczności szkolnej.
Po części oficjalnej był czas na rozmowy przy kawie i cieście.
Obecni goście (niegdyś pracownicy naszej szkoy), którzy zostali
zaproszeni na uroczystości wspominali jak szkoła wygldała
„kiedyś”, a jak wygląda „teraz”...
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WIADOMOŚCI
Informacje z życia szkoły

Laureaci konkursów na najsympatyczniejsze, najgrzeczniejsze zwierzę

Światowy Dzień Zwierząt
Opracowanie: Oliwia Świątek

W e wtorek, 4 października przypadał Światowy Dzień Zwierząt. W tym dniu, z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego odbyła się wystawa zwierząt uczniów naszej szkoły.  Podczas spotkania wybrano
najsympatyczniejsze, najgrzeczniejsze i najbardziej eleganckie zwierzę.  Uczniowie, rodzice, nauczyciele i
wszyscy sympatycy „pupili” mogli obejrzeć rasowe psy i koty, ale także chomiki, świnki morskie, szczury,
żółwie. 
Warto wspomnieć, że pod opieką pań: Marzeny Wieczorek i Aleksandry Tobolskiej, przez cały ten czas
prowadzona była zbiórka karmy, koców, ręczników i zabawek, która zostanie przekazana na rzecz schroniska
w Węgrowie. Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Dzień Papieża Jana Pawła II
Opracowanie: Redakcja MnU

Dzień Papieża Jana Pawła II obchodzone jest co roku
16 października, ustanowione przez Sejm RP w
hołdzie Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony
jest przez Kościół.
W naszej szkole uroczystość przygotowała klasa Va
pod kierunkiem p. Hanny Guz.Dzień Papieski
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foto: Artur Lewandowski



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 2 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Między nami uczniakami

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych
Opracowanie: Wiktoria Mrozowska, Nikola Skalska

Z okazji Dnia Języków Obcych organizowane są w
całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia. Celem
jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej
Europy jako bogactwa, które należy pielęgnować i
rozwijać.
W naszej szkole EDJO obchodziliśmy 27 września.
Tego dnia z inicjatywy p. Nataliy Solchanyk, która
wraz z uczniami klas piątych przygotowała uroczysty
apel. Przedstawiono kilka scenek pt. "W parku" i "Na
ulicach Londynu", które podkreślały, że warto uczyć
się języków obcych. Na koniec wręczono dyplomy
zwyciężczyniom: Wiktorii Mrozowskiej (I miejsce) i
Nikoli Skalskiej (II miejsce) w konkursie Wiedzy o
Wielkiej Brytanii.

Światowy Dzień Uśmiechu
Opracowanie: p. Beata Magiera

7 października po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu wymyślony przez
artystę - Harvey'a Balla, który w 1963 roku stworzył “smiley'a” - słynny znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym
tle, symbol dobrej woli i radości.:) 
Dzień Uśmiechu przypada na pierwszy piątek października. :) 
Pomysłodawcami obchodów tego święta w naszej szkole były nauczycielki: M. Szkudlarek, K. Miechowiecka
i B. Magiera. Specjalnie na ten dzień została przygotowana tablica z optymistycznymi hasłami, a uczniowie
klasy 4a i 5a rozdawali uczniom i nauczycielom naklejki - znaczki żółtej, uśmiechniętej buźki. :)

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Opracowanie: Redakcja MnU

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
z Tabliczką Mnożenia, który ma na celu zachęcić
wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki
mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji
zdążyli ją zapomnieć, mają okazję nadrobić te
zaległości.
Z tej okazji nauczyciele matematyki przeprowadzili
konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia
poszczególnych klas. Oto zwycięzcy:
KLASY IV: Kacper Fajkowski, Weronika
Soboczyńska, Zuzia Chabros;
KLASY V: Maja Szczepańska, Wiktor Schidt-
Ratkowski;
KLASY VI: Michał Rutkiewicz, Wiktoria Hamelska

foto: A. Lewandowski
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Indywidualne biegi przełajowe
Opracowanie: Oliwia Swiątek

Dz ień 28 września dla naszych sportowców był
bardzo udany. W indywidualnych biegach
przełajowych, które odbyły się na Osiedlu Rządz,
Natalia Dorszewska (na zdjęciu) zajęła I miejsce,
kwalifikując się tym samym do zawodów
wojewódzkich. Kwalifikację uzyskał również Oskar
Jabłoński ( 6 m-ce).

Natalia Dorszewska

Reprezentacja Szkoły w Unihokej'a

XIV Rajd Pieszy - Święto Ziemniaka
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

W pierwszą sobotę października miał miejsce XIV
Rajd Pieszy z okazji Święta Ziemniaka, w którym
wzięli udział nasi uczniowie (43 uczniów). Podczas
rajdu odbywały się konkursy tj. rzut ziemniakiem, w
którym z powodzeniem zaprezentował się Mikołaj
Grucz (kl. VIa) zajmując III miejsce. Gratulujemy.

Turniej Unihoke'a i ogromny sukces!
Opracowanie: Oliwia Świątek

W dniu 3 października reprezentacja dziewcząt
naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnych
Rozgrywkach o Mistrzostwo Miasta Grudziądza w
Unihokej'u. 
Ciężka praca na treningach pod czujnym okiem p. M.
Wieczorek przyniosła spore efekty. W turnieju
zasadniczym dziewczęta rozegrały trzy mecze i co
warto podkreślić żadnego nie przegrały: zwycięstwo
2:1 ze SP nr 20, 3:0 ze SP nr 16, remis 1:1 ze SP nr
18. Tym sposobem awansowały do finału turnieju.  

Dwa dni później bo 5 października rozegrany został
mecz o pierwsze miejsce Nasza reprezentacja
zmierzyła się ze SP nr 7. Spotkanie było wyrównane,
zacięte i godne finału. Niestety dziewczęta przegrały
0:1. 
Zakwalifikowanie się do finału Unihokej'a dało nam
awans do turnieju na szczeblu wojewódzkim, który
odbędzie się 17 listopada.
Szkołę reprezentowały: Natalia Dorszewska, Patrycja
Grzegorek, Szanel Jabłońska, Daria Kamracka,
Wiktoria Mrozowska, Paulina Pyrzewska, Nikola
Skalska, Oliwia Świątek, Julia Tyda oraz Julia Zasada.
Trzymamy kciuki!

foto: M. Wieczorek
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