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Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września był wyjątkowym dniem dla
uczniów naszej szkoły. Bowiem w tym
roku przekroczyli oni progi już nie
gimnazjum, a Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego.
Ponadto po osiemnastu latach do naszej
szkoły zawitały także klasa pierwsza i
klasa czwarta. Na rozpoczęcie roku
przybyli Burmistrz Krzysztof Kaczmarski
oraz spore grono rodziców. Pani Dyrektor
Iwona Wrzoskiewicz – Słonka w swojej
przemowie życzyła uczniom sukcesów w
nauce oraz udanego roku szkolnego.
Uczniowie klasy IIb i IIc wraz z paniami:
Lucyną Chojnowską, Józefą Buśko i Ewą
Woźniak – Stachurą przygotowali krótką
akademię na temat rozpoczęcia roku
szkolnego. Na koniec każdy uczeń
poszedł do swojej klasy, aby odebrać nowe
podręczniki i przygotować się na nowy rok
szkolny.
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Macedonia

Grupa taneczna "Fuego" pod opieką pani Sylwii Marciniec  wzięła
udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Macedonii.
Uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje układy
taneczne oraz zobaczyć liczne występy tancerzy z wielu krajów.
Wszystkie te grupy prezentowały się na bardzo wysokim
poziomie, zaskakiwały ciekawą choreografią oraz pięknymi
strojami. Młodzież nie tylko występowała na scenie, ale także
m.in. zwiedzała zakątki Ohridu i płynęła statkiem po jeziorze.
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Zakończenie roku szkolnego
2016/2017

23 czerwca w naszej szkole odbyła
się uroczystość zakończenia roku
szkolnego i pożegnania kolejnego
rocznika absolwentów. Niestety
musieliśmy pożegnać nie tylko ich,
ale również dwoje wspaniałych
nauczycieli. Pracę w naszej szkole
zakończył pan Paweł Piotrowicz,
który przez pięć lat był trenerem
piłki nożnej w klasach sportowych.
W podziękowaniu pani dyrektor
przyznała mu tytuł Supertrenera.
Żegnaliśmy też odchodzącą na
zasłużoną emeryturę panią Zofię
Kądzielawę, ona zaś otrzymała
tytuł Przyjaciela Szkoły. Zostały też
wręczone absolwentom specjalne
statuetki. Nie zabrakło na całej
uroczystości wzruszeń, ale też i
radości z tego, jakich wspaniałych
mamy absolwentów. Uroczystość
przygotowali wychowawcy klas
trzecich.
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Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 7- 9 czerwca uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w
wycieczce do Trójmiasta. W
pierwszym dniu spacerowali po
Starym Mieście w Gdańsku:
widzieli fontannę Neptuna, Dwór
Artusa oraz bazylikę Mariacką.
Następnie przepłynęli statkiem na
Westerplatte. Drugiego dnia mieli
możliwość wejść na pokład ,,Daru
Pomorza’’ w gdyńskim porcie. 
Wysłuchali opowieści dotyczącej
rejsu dookoła świata z 1934 roku.
Mieli możliwość przespacerować
się po półkilometrowym molu w
Sopocie. Wieczorem podziwiali
zachód słońca na plaży w
Sztutowie. Ostatniego dnia
uczestnicy wycieczki zwiedzili
zamek krzyżacki w Malborku. 
Opiekę nad uczniami sprawowały
panie: Maria Opiła, Józefa Buśko,
Grażyna Tabor oraz Urszula
Bobowska.
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Występy teatralne

W niedzielę 18 czerwca w ramach
podsumowania projektu „Studnia
możliwości” w Dąbrowskim Domu
Kultury wystąpiły dwie grupy
działające w ramach szkolnego
koła teatralnego prowadzonego
przez polonistkę Lucynę
Chojnowską: zespół teatralny
"Awanturka" i kabaret "Szalone
Drożdżówki". Zaprezentowaliśmy
przedstawienie "Edukacja pana
Jourdaina" na motywach komedii
Moliera „Mieszczanin szlachcicem”
oraz skecze "Baśnie z innej bajki",
będące nieco przekorną wersją
znanych wszystkim baśni o
Śnieżce, o Jasiu i Małgosi, czy też
księżniczce na ziarnku grochu. 
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Spider-Man: Homecoming

Trzymaj się ziemi – radzi tytułowemu bohaterowi  jego
mentor i opiekun, Tony Stark. Zamiast snuć marzenia
o ratowaniu wszechświata, Człowiek-Pająk powinien
pomagać maluczkim: przeprowadzać staruszki przez
jezdnię, wskazywać drogę zbłąkanym turystom,
czasem zastąpić drogę jakiemuś kieszonkowcowi.
Spider-Man ma być strażnikiem ulicy, obrońcą ludu. 
Słowa miliardera można potraktować także jako credo
twórców nowego filmu o przygodach Petera Parkera.
Oni także trzymają się ziemi: nie podkręcają skali
widowiska, pozwalają bohaterowi na nowo stać się
niefrasobliwym dzieciakiem, jakim był w klasycznych
komiksach z lat 60.
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Akademia Pennyroyal

"Akademia Pennyroyal szuka odważnych dziewcząt,
które chcą zostać księżniczkami i śmiałych chłopców,
którzy chcą zostać rycerzami.
Przybywajcie!"
W królestwie zjawia się bezimienna dziewczyna z lasu.
Kim jest? I czy naprawdę niczego nie pamięta?
Wstępuje do Akademii Pennyroyal, gdzie kadeci i
kadetki szkolą się do walki ze smokami i wiedźmami.
Z nowym imieniem Evie od samego początku musi
znosić surowy reżim treningów pod okiem sierżant
Wróżki. Zyskuje tu przyjaciół, ale też wrogów. Na
drodze do poznania losów swojej rodziny Evie odkrywa
moc ludzkiego współczucia, ale i mroczne tajniki magii.

.

Teen Wolf
Serial ten opowiada o zdarzeniach z miejscowości
Beacon Hills. Scott McCall jest zwykłym uczniem,
który niczym się nie wyróżnia. Ma lekko zwariowanego
przyjaciela Stilesa i wydaje się, że więcej mu tak
naprawdę nie potrzeba. Pewnego dnia, Scott za
sprawą ataku w lesie zmienia się - staje się popularny,
wysportowany.... nikt jednak nie wie, że za tym
wszystkim kryje się mroczna tajemnica.
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TOP 10 HITÓW

1. Zayn, Sia - Dusk Till
Dawn 

2. Imagine Dragons -
Thunder 

3. Niall Horan - Too Much
to Ask 

4. J. Balvin, Willy William -
Mi Gente 

5 Justin Bieber, BloodPop
- Friends 

6. Axwell, Sebastian
Ingrosso - More Than You

Know 
7. Pink - What About Us 

8. Kokab - Got U (Ready or
not) 

9. Katy Perry, Nicki Minaj -
Swish Swish 

10. Felix Jaehn -
Hot2Touch

.

Przepis na kokosowe batoniki

1. Paczkę wiórek kokosowych zalej
mlekiem skondensowanym i

uformuj w batoniki
2. Rozpuść mleczną czekoladę i

zamocz w niej batoniki
3. Wyłóż batoniki na papier do

pieczenia i włóż do lodówki na kilka
godzin 

Smacznego !!!
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Kącik dla dzieci
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Ciekawostki:

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi
zjeść swoją własną mackę.
2. Na każdego człowieka na ziemi
przypada ponad milion mrówek.
3. Język żyrafy jest koloru 
czarnego i jest tak długi, że może
sobie nim wyczyścić uszy.
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