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KSIĄŻKI SĄ FAJNE I KROPKA.

PIERWSZOKLASIŚCI 2016/2017

konkurs

PSP nr 3

Nasza biblioteka szkolna zgłosiła się do akcji "Przecinek i
kropka. Wspieramy biblioteki szkolne". Przesłaliśmy
zdjęcie, którego tematem przewodnim jest hasło "Książki
są fajne i kropka". 6 X uruchomiono aplikację
konkursową. Każdy będzie mógł oddać jeden głos
dziennie aż do 6XI. W głosowaniu wyłonionych zostanie
10 szkół podstawowych. Każda z nich otrzyma po 1000
wybranych przez siebie książek.
PROSIMY O GŁOSY NA NASZĄ BIBLIOTEKĘ !!!
Wchodzimy na stronę
http://www.empik.com/kultura/glosowanie/wsparcie-dla-
bibliotek/ Wpisujemy nazwę naszej szkoły: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3. Głosujemy przez Facebook.

7 X był dniem szczególnym
dla tych, którzy w tym roku
rozpoczęli przygodę ze
szkołą. Po przygotowanym
występie artystycznym
kandydaci na uczniów
złożyli uroczyście
ślubowanie oraz zostali
pasowani przez Panią
Dyrektor na uczniów PSP nr
3 w Nowej Soli.

biblioteka

Ia
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dla miłośników książek biblioteka szkolna
ogłasza całoroczny konkurs na najpiękniejszy
ZESZYT LEKTUR. Tych, którzy czytają już
samodzielnie lub w towarzystwie dorosłych,
prosimy o podzielenie się z nami swoimi
wrażeniami, po przeczytaniu ciekawej książki.
W zeszycie lektur należy podać autora książki,
jej tytuł oraz wykonać obrazek związany z jej
treścią. Można też w kilku zdaniach napisać,
jacy bohaterowie w niej występują i jakie mają
przygody oraz dlaczego książka jest ciekawa. 

Zeszyty ocenione zostaną w czerwcu 2017 r.
Na autorów najpiękniejszych zeszytów czekają
atrakcyjne nagrody.

NAJŁADNIEJSZY
ZESZYT LEKTUR

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych
w ramach poszerzania wiedzy o kulturze
innych krajów odbył się konkurs plastyczny,
którego uczestnicy mogli wykonać dowolną
techniką: PLAKAT, FLAGĘ lub
PREZENTACJĘ multimedialną wybranego
kraju anglojęzycznego. Najpiękniejsze prace
można było podziwiać na korytarzu szkolnym.
A oto lista nagrodzonych:
I miejsce: Kamila Gryglewicz, Judyta
Gazińska, Igor Korszun
II miejsce: Tola Wichman, Kinga Witos,
Szymon Witek
III miejsce: Roksana Taborska i Kamila
Ścibura, Alan Łuszczak i Hubert Herman

plakat, flaga

KL.II

KLASA

Samorząd Uczniowski

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Wystawa

DZIEŃ NAUCZYCIELA

IIA, IIB, IIC

słodki kwiatek
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Warsztaty Wrocławskiego Teatru
Pantomimy 

     Konkurs Dynia na  
 Halloween
zakończony!

W ostatnim dniu
września zostaliśmy
zaproszeni do NDK
na warsztaty
teatralne, ale najpierw
mieliśmy
przyjemność
obejrzeć
przedstawienie
"Hydrokosmos".
Spektakl oparty był

na  podstawie baśni
H. Ch.  Andersena
"Mała
syrenka". Mieliśmy
okazję podziwiać
świetną grę aktorską,
scenografię, a efekty
muzyczne i świetlne
jeszcze bardziej
oddały treść.
Wszyscy świetnie

się bawiliśmy
przenosząc się na
chwilę w świat
baśniowej iluzji.
Następnie przez dwie
godziny
uczestniczyliśmy w
warsztatach
przeprowadzonych
przez wrocławskich
aktorów, którzy mieli

świetny kontakt z
piątoklasistami.Na
koniec uczniowie
przedstawili
inscenizację
ukazującą świat
wodny i lądowy. 

Biblioteka szkolna
zaprasza wszystkich
uczniów do udziału w
Ogólnopolskim
Konkursie: "Wielka
Liga Czytelników".
Regulamin konkursu
dostępny jest na
stronie
http://www.wielka-
liga.pl/
Pierwszą książką,
którą należy
przeczytać jest:
dla klas I-III - "Afryka
Kazika" Łukasza
Wierzbickiego; dla
klas IV-VI "Duch
starej kamienicy Anny
Onichimowskiej 

Test znajomości tych
książek
przeprowadzony
zostanie na początku
listopada. Celem
konkursu jest
wyłonienie
najlepszych
czytelników wśród
uczniów szkół
podstawowych i
równocześnie: 
- promowanie
czytelnictwa i
kreowanie mody na
czytelnictwo.  Po
więcej szczegółów
zapraszamy do
biblioteki szkolnej.

W ramach
wychowania w duchu
tolerancji i otwartości
na inną kulturę oraz
poszerzania wiedzy
na temat krajów
anglojęzycznych
serdecznie
zapraszamy
wszystkich do udziału
w konkursie DYNIA
NA HALLOWEEN.
Uczestnicy
tegorocznego
konkursu muszą
zaprezentować
DYNIĘ na jeden z

możliwych sposobów:
- wykonując pracę
plastyczną
- układając wiersz,
rymowankę lub
zagadkę.
Prace należy
dostarczyć do dnia 26
X do p. Lidii
Blicharskiej-
Pomorskiej.
Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają
pamiątkowy dyplom a
najciekawsze prace
zostaną nagrodzone.

Warsztaty

Kot

Dynia

Dynia

W ramach
wychowania w duchu
tolerancji i otwartości
na inną kulturę oraz
poszerzania wiedzy
na temat krajów
anglojęzycznych
odbył się po raz
siódmy konkurs
DYNIA NA
HALLOWEEN.
Uczestnicy
tegorocznego
konkursu musieli
wykazać

się pomysłowością
wykonując pracę
plastyczną lub
układając wiersz,
rymowankę lub
zagadkę. Po raz
kolejny uczniowie
naszej szkoły
udowodnili, że dynia
to bardzo wdzięczne
warzywo a pomysłów
na jej wykorzystanie
jest nieskończenie
wiele. 

Teatr

Z.Wojnowska

Halloween

Halloween
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

VI ŚWIATOWY 
DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Przez cały tydzień uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia
dzięki zabawom "Hasło dnia" oraz "Matematyczny spacer". Ściany naszej
szkoły zdobiły w tym czasie plakaty z tabliczką mnożenia, które były
niezbędnym elementem powyższych zabaw. Starsi uczniowie zadawali
sobie pytania wzajemnie, młodsi natomiast szukali pomocy i wyjaśnienia
u nauczycieli. Dzieci z klas I i II przekonały się, że tabliczkę mnożenia
znają wszyscy i z niecierpliwością oczekują przyszłorocznego Dnia
Tabliczki Mnożenia, kiedy to i oni będą mogli sprawdzić swoje
umiejętności.
W dniu finałowym trzy Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały egzaminy
chętnym uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Za
wszystkie poprawne odpowiedzi egzaminowany otrzymywał imienną
legitymację oraz odznakę Mistrza Tabliczki Mnożenia. Również w trakcie
zajęć ruchowych można było sprawdzić swoje umiejętności w zabawie
"Piłkarz Matematyk". 
Dzień był pełen wrażeń. Z pewnością taka zabawowa forma uczenia się
matematyki przypadła wszystkim do gustu i pokazała, że nauka może
być przyjemna i atrakcyjna. W większości odbiór akcji w szkole był
bardzo pozytywny i co najważniejsze uzyskaliśmy sporo certyfikatów
Eksperta Tabliczki Mnożenia.

29.09. 2016r. klasa V b wzięła udział w
Ogólnopolskim Dniu Głośnego
Czytania. Uczniowie przygotowali sobie
fragmenty ulubionych książek m.in. "W 80 dni
dookoła świata", "Dziewczynka z szóstego
księżyca", "W pustyni i w puszczy", "Przygody
Tomka Sawyera". Lekcję rozpoczęliśmy od
czytania wierszy Juliana Tuwima.
Zaangażowanie dzieci było duże, bardzo ładnie
oddały klimat tych wierszy. Następnie
uczniowie przeszli do czytania fragmentów
swoich ulubionych książek. 
Na koniec wysłuchaliśmy "prośby od książki",
która skierowała list do dzieci, a w nim zawarte
było następujące przesłanie (prośba):
- Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce
mnie stawiaj, dbaj o me okładki!
- Nie czytaj, gdy jadasz posiłki, nie brudź mnie
rękoma, to ci będę służyć całymi latami!
Po tak nietypowej lekcji wszyscy postanowili
odwiedzić szkolną bibliotekę, wypożyczyć
książki i czytać.
Czytanie to przyjemna zabawa, ale słuchanie
innych to wielka sztuka, ta maksyma będzie
odtąd towarzyszyć naszym czytelnikom.

Tabliczka mnożenia

Maciek, Hania, Roksana

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

I.Strózik

Komisja

Klasa V
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