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Dni Otwarte „Witamy w naszej bajce”

19 lutego 2019 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla
Dąbrowskiego odbyły się Dni Otwarte pod
hasłem „Witamy w naszej bajce”.
Przyszłych uczniów naszej szkoły wraz z
ich rodzicami przywitała Pani Dyrektor
Iwona Wrzoskiewicz – Słonka, a następnie
zaprosiła do obejrzenia krótkiej części
artystycznej pt. „Zaczarowany pociąg”,
przygotowanej przez Najmłodszych
uczniów szkoły. W trakcie występu
uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności aktorskie, taneczne oraz
wokalne. Nauczyciele przygotowali dla
zaproszonych gości wiele ciekawych
zajęć.  Mali goście chętnie uczestniczyli
we wszystkich atrakcjach. Dla rodziców
Dni Otwarte były okazją do spotkania z
dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem
szkolnym, wychowawcami świetlicy oraz
logopedą.         
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Wycieczka na Lodowisko 

13 lutego uczniowie z naszej szkoły
wzięli udział w wycieczce  na
lodowisko do Dębicy. Gimnazjaliści
oraz uczniowie z klasy czwartej i
piątej doskonale bawili się na lodzie.
Naszą tradycją stało się już ze po
takich  wydarzeniach udajemy się
do restauracji Mc Donald's. Na
twarzach naszych wiecznie
głodnych uczniów momentalnie
pojawił się uśmiech. Zadowoleni
wróciliśmy do szkoły, planując
następny wyjazd. Wycieczkę
zorganizowała pani Ewa Woźniak-
Stachura wraz z paniami Renatą
Błasiak i Marią Opiłą oraz panem
Pawłem Golemo.
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Dzień Babci i Dziadka

31.01.2019r. w naszej szkole
odbyła się uroczystość poświęcona
kochanym Babciom i Dziadkom.
Uczniowie klas 1a, 2a i 4a
przygotowali ciekawą część
artystyczną. Składały się na nią
wiersze, piosenki i tańce. W oczach
Dziadków pojawiły się łzy
wzruszenia i zachwytu nad
talentem swoich ukochanych
wnuków. Wieczorne integracyjne
spotkanie pokoleń, osłodziły
wspaniałe i pyszne ciasta,
przygotowane przez rodziców. Na
koniec. uczniowie wręczyli
skromne upominki-kartonowe
serca i piękne laurki.
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Bal Karnawałowy "W krainie
Lodu"

Karnawał to niezwykły czas,
również dla naszych uczniów.
Dzieci  co roku czekają na ten
wyjątkowy dzień, podczas którego
odbywa się bal przebierańców. 29
stycznia nasza sala gimnastyczna
zamieniła się w najprawdziwszą
Krainę Lodu. Najmłodsi uczniowie
naszej szkoły wraz z
zaproszonymi gośćmi przenieśli się
wraz z Elsą i Olafem do „Krainy
Lodu”. Wszyscy uczestnicy
wspaniale się bawili, z wielką
ochotą biorąc udział we wspólnych
konkursach, tańcach i zabawach.
W trakcie karnawałowych
szaleństw można było posilić się
słodką przekąską. Uczestnicy
bawili się znakomicie, a uśmiech 
nie znikał z ich twarzy. Bal w
Lodowej Krainie na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci i
wspomnieniach.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 15 03/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Globtroterek

VI Międzygminny festiwal kolęd 
Dąbrowa - Radgoszcz 2019

Dnia 30 lutego 2019 r. w
Dąbrowskim Domu Kultury odbył
się VI międzygminny festiwal kolęd.
W kategorii ' Soliści- szkoły
podstawowe - klasy I-II " drugie
miejsce zajęła Magdalena Mol.
Daria Pyrcz i Julia Tatarczuch
wywalczyły również drugie miejsce
w kategorii ' Soliści- szkoły
podstawowe klasy VII-VIII i
gimnazja '. Gratulujemy laureatom i
życzymy dalszych sukcesów!   

konkurs czytelniczo-recytatorski

28 lutego 2019 r. w 1 LO w
Dąbrowie Tarnowskiej odbył się
konkurs czytelniczo-recytatorski. Z
naszej szkoły udział wzięła Julia
Tatarczuch z klasy 3 gimnazjum.
Spośród 24 uczestników nasza
uczennica zajęła 2 miejsce. 

Gratulujemy!
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Bieg charytatywny

W minioną niedzielę w naszym
mieście odbył się walentynkowy
bieg charytatywny dla Bartka
Burzec organizowany przez Run
Team Dąbrowa Tarnowska. W
pomoc włączyły się uczennice
klasy 3 gimnazjalnej.

Język Angielski

Jakub Kaczor, uczeń klasy III B
gimnazjum zakwalifikował się do
etapu wojewódzkiego
Małopolskiego Konkursu z języka
angielskiego, pod kierunkiem p.
Izabeli Czekiel.

Życzymy powodzenia !

Geografia

Franciszek Kuta, uczeń klasy III b
gimnazjum zakwalifikował się do
etapu wojewódzkiego
Małopolskiego Konkursu z
Geografii pod kierunkiem p. Marii
Opiły.

Życzymy powodzenia !
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Ciekawostki Wielkanocne

1. Po co jest Wielki Post? Wielki Post ma za
zadanie przygotować nas do Zmartwychwstania
Pańskiego. W Wielkim Poście pościmy i
ograniczamy się. Ale nie chodzi o umartwianie się,
tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na
modlitwę. 
 2. Czym są Ekstremalne Drogi Krzyżowe i na
czym polegają? EDK to przejście w maksymalnie
dziesięcioosobowej grupie dystansu około
czterdziestu kilometrów. Idzie się w ciszy z
niewielkim krzyżem na plecach. 
3. Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki
Czwartek? To symbol paradoksu - pokazanie, że
król może zejść do poziomu sługi. 
 4. Co symbolizuje tabernalukum bez hostii? To
wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w
ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. 

Ciekawostki Wielkanocne

 5. Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za
zadanie podkreślić tajemnicę ofiary na krzyżu.
Odkrywa się go, żeby zacząć adorację.
6. Wcześniej okres świąteczny wolny od pracy był
dłuższy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
wolne były aż trzy dni. 
7. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc
zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska
legenda mówi, że kamienie, którymi
ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły
się w czerwone jajka. Jajka stanowią początek
życia.
 8. Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki? Jego
symbolika jest ściśle powiązana z okresem
Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się je
po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. Ciasto
przywędrowało do Polski z Turcji.
 9. Co symbolizuje baranek? Z czerwoną
chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa
zwyciężającego.

. .


