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KROKUSOWA REWOLUCJA

W ostatnią sobotę września (28. 09. 2019 r.), urokliwą
marszrutą wokół jeziora Ostrowieckiego rozpoczęliśmy 
sezon poznawania lokalnej przyrody. Grupa uczniów naszej
szkoły oraz jej absolwenci, uczestniczyła w Spotkaniu
Przyrodników. Przybywszy na miejsce spotkania mogliśmy
podziwiać fotograficzne prace uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie „Jeziora Naszej Gminy”. Pieszą wędrówkę
rozpoczął pan Marek Schiller, prezes LOP w Dębnie, który
wprowadził wszystkich w historię obszarowo-kulturową i
przyrodniczą Ostrowca.  Podczas wędrówki uczestnicy
spotkania dokonywali obserwacji, wykonywali rysunki
obiektów przyrodniczych lub krajobrazów w ramach
konkursu „Miej Oczy Szeroko Otwarte”. Po zakończonej
pieszej marszrucie można było odpocząć i poczuć klimat
biesiady przy ognisku. W tej serdecznej atmosferze
spotkania miłośników przyrody wręczono nagrody dla
zwycięzców i wyróżnionych uczniów w konkursie
fotograficznym: Katarzyna Blicharz i Oliwier Rozalik
otrzymali wyróżnienia w konkursie.Wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymali różnorodne nagrody rzeczowe. 
Gratulujemy!!!
                                                                  Iwona Olobry

6 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji
Krokusowej Rewolucji z inicjatywy p. Edmunda Zioły. To już
piąta edycja, a kształt sadzonek krokusów to SP 2.
Naszymi honorowymi gośćmi byli:
Burmistrz miasta p. G. Kulbicki,  wiceprzewodnicząca Rady
Miasta p. A. Sopińska, prezes ZNP p. I. Borysewicz oraz
Członkowie ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów. Dzieci
bardzo zaangażowały się w akcję i z poświęceniem
pomagały sadzić cebulki kwiatów.
Ogromnie się cieszymy z możliwości udziału w
przedsięwzięciu. Międzypokoleniowa współpraca
przyniesie efekty w postaci 20 żółtych wiosennych
krokusów, które ozdobią nasz szkolny skwer. 

 Zdjęcia: H. Potaniec               Tekst:Magdalena Umińska

SPOTKANIE PRZYRODNIKÓW
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DZIEŃ POSTACI Z BAJKI 

Na kilka dni przed najważniejszym świętem
narodowym upamiętniającym Niepodległość
Polski w szkolnym holu została odsłonięta
pamiątkowa tablica “Kresowy Marsz Do
Niepodległości – Orlęta Lwowskie w Bohaterskiej
Obronie Lwowa”, której fundatorem jest p. Antoni
Dąbrowski  prezes Oddziału Stowarzyszenia
Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć.
Tablica przedstawia równolatków naszej szkoły –
najmłodszych bohaterów “Zawsze Wiernych”,
którzy walczyli o wolną i niepodległą oraz o
kształt jej granic. Poprzez przekazanie tego
pięknego daru p. Dąbrowski chce budzić
zainteresowanie historią naszej Ojczyzny i
krzewić patriotyzm.
 Zdjęcia: K.Ciołek     Tekst: Magdalena Umińska

Fot.

Dzień Postaci z Bajki jest obchodzony 5 listopada. W tym dniu w naszej
szkole zaroiło się od księżniczek, Czerwonych Kapturków czy
Superbohaterów. Panowały uśmiech, radość i dobra zabawa. Dzieci
oglądały bajki, tańczyły do bajkowej muzyki, a także wykonywały prace na
dużym formacie pt „Bajkowe postacie”. Każde dziecko mogło uwiecznić
uśmiechniętą buzię w specjalnie przygotowanej fotobudce. Dzień Postaci z
Bajki przyniósł dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Autor fotobudki: Amelia Kożuszek z klasy 4a
Autor postaci z bajek: Waldemar Kościukiewicz
Tekst: Anna Wierzbicka, Justyna Bałko, Agnieszka Czerniawska.
Zdjęcia:Justyna Bałko

PAMIĄTKOWA TABLICA "KRESOWY MARSZ DO NIEPODLEGŁOŚCI"

...
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MŁODZI PATRIOCI

WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY

Dnia 19.11.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła się trzecia
edycja konkursu pt. „Moja ojczyzna”. Wydarzenie
niezwykle ważne ze względu na przypadającą na
ten rok sto pierwszą rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W tym roku naszą szkołę reprezentowało trzech
uczniów. Z klasy 1c Marta Zubala, która
przygotowała utwór „W Dniu Świątecznym”
Katarzyny Wioski – opiekun Anna Wierzbicka.
Klasy drugie reprezentował Antoni Wolski z klasy
2b, który deklamował wiersz Władysława pt. „
Czym będę” – opiekun Małgorzata Jokiel.
Uczniów klas trzecich reprezentował  Dawid
Wolański z klasy 3b. Wystąpił on z utworem
naszego wieszcza narodowego, Adama
Mickiewicza „Inwokaja”- opiekun Joanna
Turów.Poziom uczestników był bardzo
wysoki...str.4 

14 listopada uczniowie klas VI a, VII a i V a
Eurogrupy wzięli udział w wycieczce do Zielonej
Góry. Wyjazd został zorganizowany przez
wychowawczynie klasy VI i VII we współpracy z
Biurem Podróży MEGA TOURS. Przewodnikiem
wycieczki był przesympatyczny i znający się na
swoich fachu pan Adrian, który ciekawie i zwięźle
opowiadał historię miasta i  miejsc, które
zwiedziliśmy.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w palmiarni,
gdzie z tarasu widokowego mogliśmy podziwiać
panoramę miasta. Następnie spacerkiem
przeszliśmy do Centrum Przyrodniczego Keplera.
Pogoda nam sprzyjała, więc po drodze
poznaliśmy historyczne miejsca Zielonej Góry,
spotkaliśmy najstarszego mieszkańca i
poszukiwaliśmy Bachusów. W Centrum
Przyrodniczym wzięliśmy udział w warsztatach
dedykowanych "Chemia na talerzu" i
zwiedziliśmy wystawy przyrodniczo - naukowe.
Wszystko można zobaczyć, dotknąć,
wypróbować, przekonać się na własnej skórze.
Czas w centrum upłynął bardzo szybko.
Zadowoleni udaliśmy się na ciepły
posiłek.Mogliśmy też sprawdzić, ile ważylibyśmy
mieszkając na innych planetach. 

W drodze powrotnej pan Adrian przeprowadził
quiz z nagrodami, przeplatany brawami,
śpiewami, podziękowaniami i wybuchami
śmiechu. To był bardzo udany dzień!
         Małgorzata Zalech, Katarzyna Kaliściak
         Zdjęcia: Katarzyna Kalisciak
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REDAKCJA ARKADII

Opracowanie: klasa 8 B

Oceniając dzieci brano pod uwagę przede
wszystkim: dobór repertuaru do wieku,
interpretację utworu i ogólne wrażenia
artystyczne. Celem imprezy było pielęgnowanie
postaw patriotycznych, poszanowanie symboli, 
historii naszego kraju oraz rozbudzanie i
rozwianie zainteresowań poezją patriotyczną.
Nasi podopieczni spisali się na medal.
Zdobyliśmy I miejsce w kategorii uczniów
zarówno klas pierwszych, jak i klas drugich – tu
Antek Wolski  z klasy 2b chwycił za serce
jurorów, zaś w kategorii uczniów klas trzecich
zdobyliśmy III miejsce. Gratulujemy uczniom
nagrodzonym, jak i tym wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również
nasi uczniowie zdobędą tak zaszczytne laury. 
                    Tekst i zdjęcia:  Małgorzata Jokiel

Dnia 13 listopada 2019 r. gościliśmy w naszej
szkole policjanta, pana Krzysztofa Wiatrowskiego
z Komendy Policji w Dębnie, zaproszonego przez
panią Monikę Kubicę.  Pan policjant
przeprowadził dla uczniów  z klas czwartych i
piątych pogadankę o  Bezpieczeństwie w ruchu
drogowym.
Przypomniał nam, jak prawidłowo poruszać się
jako pieszy i jak bezpiecznie jeździć rowerem.
Mówił też o znakach drogowych, które
powinniśmy znać. Odpowiadaliśmy na jego
pytania na temat bezpieczeństwa, a następnie
mogliśmy zadawać pytania, nie tylko o ruchu
drogowym, ale także na temat pracy  w policji.
Bardzo podobało mi się, że pan policjant
poświęcił nam czas oraz to, że dowiedzieliśmy
się czegoś nowego i interesującego.
Tekst: Aniela Krauze    Zdjęcia: Monika Kubica

Fot.

Fot.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

KRZYŻÓWKA  O  JANIE  BACZEWSKIM
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