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Ponieważ jesień w pełni,proponujemy
zanucić piosenkę:
Wiatr jesienny, psotny wietrzyk
Znów okropnie jest niegrzeczny.
Wytarmosił wszystkie drzewa.
Figli wciąż mu się zachciewa.
Cicho szumi i szeleści,
Kolorowe liście pieści.
Chucha, dmucha, dokazuje
I wesoło poświstuje.
Pędzi ciągle w różne strony.
Już naprawdę jest zmęczony.
Na gałęzi usiadł właśnie,
Bądźmy cicho – może zaśnie.
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.NARODOWE CZYTANIE 2019
Już kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w
Ogólnopolskiej Akcji „Narodowe Czytanie”,
prowadzonej pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy. 
W piątek, 6 września 2019 r., uczniowie klas 7. i
8.aktywnie wzięli udział we wspomnianym
wydarzeniu. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Nowele polskie". Młodzież z
zainteresowaniem przeczytała utwór Bolesława
Prusa pt. „Katarynka”. Było to ciekawe,
uwrażliwiające na literaturę polską przeżycie i
doświadczenie. SP3

Szkolenie z zajęć „Udzielamy pierwszej pomocy."
W dniach 27.09-3.10.2019r. dla klas V-VIII zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
osobom, które uległy nagłym wypadkom. Podczas szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanych
ratowników medycznych uczniowie uczyli się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i
miejscu takiej pomocy potrzebuje. Omawiano następujące tematy: 
• 1. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy. 
• 2. Sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy. 
• 3. Oddech. Na tych zajęciach ćwiczący uczyli się rozpoznawania trzema zmysłami, (słuch, wzrok, dotyk) czy
poszkodowany oddycha. 
• 4. Pozycja boczna ustalona.
• 5. Oddechy ratownicze. 
• 6. Uciskanie klatki piersiowej.
W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością
konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku i
potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie
poszkodowanej. Dzięki takiemu szkoleniu uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

..
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Dzień Edukacji Narodowej uświetnił Jesienny Koncert
Życzeń, dedykowany wszystkim nauczycielom i
pracownikom administracji i obsługi.

SP3

SP3

 

11 listopada w naszej szkole uroczyście
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Podczas apelu można było podziwiać talent aktorski
uczniów z klas ósmych, wysłuchać pięknie
śpiewających solistów wraz z ze szkolnym zespołem
wokalnym, obejrzeć multimedialną prezentację, a
nawet posłuchać gry na skrzypcach. Wszyscy obecni
na sali wyśpiewali
,,Mazurka Dąbrowskiego’’. Całość dopełniała
dekoracja szkolnej hali sportowej, na której odbyła się
akademia. Wydarzenie zorganizowała Pani Agnieszka
Kulikowska wraz z Panią Ernestyną Adamowicz.
Kontynuacją obchodów święta był Szkolny Konkurs
Piosenki Patriotycznej dla klas V-VIII.
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13.11 klasa 3a razem z wychowawczynią  brała
udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania wg
scenariusza Szkolne Przygody Słodziaków. Od
dzisiaj do 3 grudnia włącznie, dzieci zobowiązały się
do codziennego czytania przynajmniej przez 10
minut dziennie. Na najwytrwalszych czekają
nagrody. Akcję zorganizowała p. Kozarek. Listopad to wyjątkowy miesiąc. Jest to moment, w

którym uwaga każdego kierowana jest na dzieci i
ich prawa. Działania w naszej szkole w tym okresie
związane były z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka,a przyświecało nam hasło „dla
każdego dziecka, dzieciństwo”. Uczniowie na
zajęciach zapoznawali się ze swoimi prawami,
dyskutowali na temat przestrzegania praw na
świecie, wykonywali plakaty, odgrywali scenki
dramowe, oglądali prezentacje multimedialne i filmy
poświęcone tej tematyce, wyszukiwali w różnych
źródłach przykładów, gdzie nie przestrzega się
praw dzieci.
20 listopada w szkole zagościł kolor niebieski /kolor
UNICEF symbolizujący jedność z dziećmi na całym
świecie/. Uczniowie i nauczyciele przyszli w tym
dniu ubrani w tym kolorze. Sale lekcyjne i korytarze
zostały udekorowane na niebiesko, na tablicach
zawisły wykonane przez uczniów plakaty.
Chcieliśmy w ten sposób uczcić święto praw
dziecka i pokazać, że prawa dziecka są bardzo
ważne w naszej szkole i nikt nie może ich łamać.

26.11.2019 r. klasy 3. brały udział w programie
profilaktyki zdrowotnej ph.:" Palenie czy zdrowie-
wybieraj sam".

SP3
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   W dniach 14-15 listopada 2019r. odbył się III etap
Konkursu Biologiczno-Ekologicznego
organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody.
Warto wspomnieć, że w pierwszym etapie konkursu
startowało 600 uczniów z regionu. Po eliminacjach
szkolnych, rejonowych i regionalnych do ścisłego
finału w Szklarskiej Porębie zakwalifikował  się nasz
uczeń Paweł Sułkowski zajmując IX miejsce w
regionie. GRATULACJE!

 Mażoretki  zostały wyróżnione  przez Pana
Burmistrza  za swoje zaangażowanie i pracę.
Nagrody wręczyła  pani Agnieszka Sułkowska,
opiekun tancerek.Gratulujemy!

SP3

 22 października w Miejskim Domu Kultury stypendia
Burmistrza Miasta Zgorzelec za osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne otrzymali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3.Wielkie brawa dla nagrodzonych
oraz ich rodziców i nauczycieli!

                                      
                                                                     
                                                                   NASZE SUKCESY
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„Przygoda w dżungli”
  Pewnego ponurego, jesiennego dnia czwórka dzieci postanowiła pobawić się w odkrywców. Ale zanim przejdę
do opowiadania, przedstawię wam głównych bohaterów. Pierwsza, i najstarsza, jest Lilka. Ma 13 lat i uwielbia
grać na skrzypcach. Następny jest Piotrek, który ma prawie 13 lat, ale jego kondycja przewyższa nawet
Supermana. Teraz czas na Bartka. Bartek jest niezbyt rozumny. To znaczy jest mądry, ale trzeba mu długo coś
tłumaczyć, żeby zrozumiał. Ma on 12 lat i prześlicznie rysuje. Ostatnia i najmłodsza jest Marcelina. Ma dziewięć
lat, i jest młodszą siostrą Lilki. Prawdę mówiąc, to jest jej klonem. Wygląda niemal identycznie, i też gra na
skrzypcach. Skoro znacie już bohaterów, to mogę zacząć opowiadać.
Wszystko zaczęło się tak. Jesiennego dnia dzieci wyszły na dwór, i jak już wspominałam, bawiły się w
odkrywców. Nagle zaczęło okropnie padać, a że dzieci były daleko od domów, zaczęły biec do pobliskiej
opuszczonej chaty. Biegli gęsiego, bo droga była wąska. Przebiegli pomiędzy dwoma starymi drzewami, gdy
nagle… przestało padać. Nikt nie wiedział, co się dzieje, kiedy  zorientowali się, że nie wiedzą, gdzie są. Było
tam słonecznie i zielono. Bardzo zielono.
-Ojej, my jesteśmy w dżungli! – powiedziała piskliwym głosem Marcelina i miała rację.
-A co to jest za kartka?-odrzekł Piotrek, po czym podniósł zwinięty w rulonik papier.
-Pokaż to. Tutaj jest coś napisane - powiedziała Lilka i zaczęła czytać na głos:
  "Witajcie przybysze. Jestem Gerard, strażnik
  dżungli krasnali. Atakują nas wrogowie, a
  my nie potrafimy się bronić. Musicie
  znaleźć magiczną księgę z zaklęciami, która
  jest ukryta gdzieś w dżungli. Uważajcie na
  przeszkody. Powodzenia!"
- To co, idziemy?- powiedział Bartek.
-Chyba nie mamy wyjścia – powiedziała Lilka, i ruszyli w drogę.
Dzieci szły, i szły. Wszystko szło gładko, aż do momentu, kiedy nadszedł czas na pierwszą przeszkodę. Było to
wielkie jezioro otoczone drzewami. Z jednego z drzew zwisała długa liana.
- Dobra, skaczę - powiedział niepewnie Piotrek.
- Co ty, zwariowałeś?!- krzyknęła Lilka
- Nie. Na tamtym drzewie jest liana widzisz? Skoczę, złapię się jej, przelecę na drugi brzeg, i…
- I co? – zapytała Lilka.
- Patrzcie, tu jest lina- powiedziała niewinnie Marcelina.
- Waśnie! Przewiążemy linę na tamtej gałęzi, a drugi koniec przewiążę na drugim brzegu. W ten sposób,
będziecie mogli przejść na drugi koniec.- odrzekł uradowany Piotrek.
-Ale… uważaj na siebie, dobrze? – powiedziała zmartwiona Lilka .
W tym czasie Piotrek wspiął się na drzewo, zawiązał linę na gałęzi, złapał za jej drugi koniec i skoczył bez
słowa. Udało mu się złapać linę, i przelecieć na drugi koniec.
-Uff- odetchnęły dzieci w tym samym czasie.
- Wdrapcie się na drzewo, złapcie dłońmi liny, i przejdźcie do mnie!- krzyknął Piotrek.
Dzieci zastosowały się do polecenia Piotrka, i ze zwisającymi nogami zaczęły przekładać dłonie na linię. Byli w
połowie drogi, gdy nagle ręce Marceliny się ześlizgnęły.
- Marcelina, nie!!!
  cdn.
  Wiktoria Wojtukiewicz ,kl 6B

                                            

                                                            NADESŁANE DO REDAKCJI
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Na pierwsze spotkanie ze Starożytną Grecją,  na
obudzenie na nowo swoich młodzieńczych pasji
idealnie nadaje się młodzieżowy cykl Ricka Riordana,
czyli Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, którego
pierwszy tom nosi tytuł „Złodziej Pioruna”.
Percy Jackson nie ma łatwego życia. Każdego roku
nowa szkoła i nowi znajomi, problemy w nauce,
syndrom ADHD i nieco dziwne doświadczenia,
których bywa świadkiem od najmłodszych lat. Jego
mama, kobieta, która wychowaniu syna poświęciła
wszystko, a która wie, jaki jest wyjątkowy, skrywa
tajemnicę sprzed lat i to właśnie ta tajemnica jest
kluczem do niezwykłości Percy’ego. Miarka przebiera
się w dniu wycieczki do nowojorskiego muzeum, gdy
jedna z nauczycielek przemienia się w… harpię, a
Percy’emu jakimś cudem udaje się zamienić ją w
proch...…… Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się
wydarzyło dalej, koniecznie sięgnijcie po tę pozycję.

.

''Gwiazd naszych wina'' to film, który   przedstawia
historię dwojga nastolatków. Można tam znaleźć 
wątek miłosny, psychologiczny, ale także tragiczny.
Fabuła pełna jest optymizmu, wiary, miłości, a
zarazem strachu, nieustającej walki, niespełnionych
pragnień. Podczas oglądania nie wiemy, czy śmiać
się, czy płakać, bo jest to jednocześnie ,tak wspaniałe
i tak tragiczne.  Siedemnastoletnia  Hazel Grace, 
walczy ze straszną chorobą. Dziewczyna ma bardzo
kochających, a jednocześnie nadopiekuńczych
rodziców, którzy namawiają ją, by chodziła na
spotkania grupy wsparcia. Tam Hazel spotyka Gusa,
chłopaka po amputacji nogi. Łączą ich podobne
przeżycia, chęć bycia kimś wyjątkowym, a przede
wszystkim wielka miłość. Od tego momentu ich życie
się zmienia.....Obejrzyj, jeśli jesteś ciekawy, co
spotkało parę nastolatków...
Wiktoria B, VI b

.
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                            "COŚ" DO ZJEDZENIA ,"COŚ" DO ZROBIENIA, CZYLI PRZEPISY NA....

Przepis na jajecznicę
Składniki:
- 3 jajka,
- pieprz,
- sól,
- ok. 30 g masła.
Potrzebne będą:
- patelnia,
- silikonowa łopatka,
- mała miska.
Sposób przygotowania:
Do małej miski rozbij 3 jajka. Na patelnię wrzuć ok. 30
g masła. Kiedy masło rozpuści się, dodaj jajka.
Popieprz i posól według własnego uznania. Kiedy
białko się trochę zetnie, zmieszaj białko i żółtko
silikonową łopatką. Sprawdź, czy nie ma nigdzie
nieściętego białka. Tak przygotowaną jajecznicę
podawaj do śniadania z bułką oraz warzywem.
Smacznego!

Przepis na kukiełki
Potrzebne rzeczy:
-rolka po papierze toaletowym
-kolorowy papier,
-nitka i sznurek,
-2 zakrętki od butelki,
-taśma,
-patyczki do szaszłyków,
-klej, mazaki itp.

Sposób wykonania:
Oklej rolkę kolorowym papierem. Po obu stronach
rolki zrób po dwa otwory w linii pionowej. Przełóż
przez nie sznurki i zrób na nich supełki- to mają być
ręce i nogi. Na dolne sznurki włóż  zakrętki i pod nimi
zrób supły, żeby zakrętki się trzymały- to będą stopy.
Na chwilę odłóż kukiełkę i zabierz się za stelaż. Zrób z
patyczków krzyż i zaklej je taśmą. Do każdego
patyczka przyklej jeden koniec nitki, a drugi kolejno
do:  patyczek z przodu do głowy, te po bokach do nóg
,a patyczek z tyłu zostaw wolny. Możesz dodać głowę,
ogon, (w przypadku zwierzęcia) .

Filip,VIb
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Wywiad z Panią Małgorzatą Sierzputowską,
nauczycielką geografii.
Reporter:Dlaczego zechciała Pani uczyć geografii?
Pani:Zawsze bardzo interesował mnie świat, jego
dzieje, przyroda, zjawiska, podróże.
Reporter:Jak długo uczy Pani w szkole?
Pani:28 lat
Reporter:Czy uczy Pani jeszcze innych
przedmiotów, ,jeśli tak to jakich?
Pani:Tak, uczę historii.
Reporter:Jak długo uczy pani  tego przedmiotu?
Pani:20 lat
Reporter:Czy są jakieś zagadnienia geograficzne,
które są przez panią szczególnie lubiane?
Pani:Lubię wszystko, co jest związane z geografią
Reporter:Czy od zawsze chciała pani zostać
nauczycielką?
Pani:Tak
Reporter:Czy lubi pani pracę z młodzieżą?
Pani:Bardzo
Reporter:Co pani uważa za swój największy sukces
zawodowy?
Pani:Myślę ,że praca w tym zawodzie przez tak
wiele lat jest sukcesem.
Reporter:Jakie są pani zainteresowania? Jak lubi
pani spędzać wolny czas?
Pani:Wędrówki górskie.
Reporter:Jaka jest pani ulubiona książka?
Pani:Wiele, bardzo dużo czytam.
Reporter:Pani ulubiony zespół muzyczny to …?
Pani:Każda dobra muzyka, wielu wykonawców
.Bardzo lubię też muzykę instrumentalną.
Reporter:Ulubiony film?
Pani:Wiele, głównie filmy polskie.
Reporter:Czego życzyłaby Pani sobie na kolejne
lata pracy z dziećmi i młodzieżą?
Pani:Spokoju, współpracy, dobrych relacji.
Dziękujemy i tego Pani życzymy.

Wywiad przeprowadziły:Wiktoria B.,kl VIb,Wiktoria
W., kl.VI b

.
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
8 września – Dzień Dobrych Wiadomości
11 października – Dzień Wychodzenia z Szafy
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości
31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania
5 lutego – Światowy Dzień Nutelli
26 lutego – Dzień Pozdrawiania Blondynek
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 
23 kwietnia – Dzień Konia
22 maja - Dzień Pac–Mana
25 czerwca – Światowy Dzień Smerfa
17 sierpnia – Dzień Pozytywnie Zakręconych
8 września – Dzień Dobrych Wiadomości
Ola
 6 b

.
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