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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Mroźny grudzień, wiele
śniegu, żyzny roczek

będzie w biegu.
***

W pierwszym tygodniu
grudnia, gdy pogoda stała,

będzie zima długo biała.
***

Grudzień jaki, czerwiec
taki. MIKOŁAJ

ŚW. MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE
To już 19 Wielka
Świąteczna Loteria
Fantowa w naszej szkole
zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski.
Jest to piękna akcja, która
uczy nas dzielenia się z
innymi. Loteria nie odbyłaby
się, gdyby nie dobre serca
naszych uczniów i
rodziców. To dzięki
wielkiemu zaangażowaniu
naszych dzieci najubożsi

uczniowie mogą np.
pojechać na wycieczkę,
ponieważ całkowity dochód
z loterii przeznaczony jest
na pomoc uczniom naszej
szkoły.
Każdy, kto kupił los,
przyniósł zabawki i
przedmioty, które stanowiły
wygrane w loterii, w tym
dniu był Świętym
Mikołajem. 

W tym roku słodkie
upominki dla klas, które
zakupiły najwięcej losów
trafiły do III a oraz IV a.
 Ta doroczna impreza to
doskonała okazja na
uwrażliwienie uczniów na
potrzeby innych ludzi.
Dlatego z niecierpliwością
czekamy na kolejną edycję

oprac. AK, NG

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom

 oraz pracownikom szkoły 
nadziei – by nie opuszczała,

radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła,

dobroci – by zawsze była ...
Redakcja "Wieści Trójki"

Jeśli chcesz mieć 
pięknie przystrojoną 
choinkę, zajrzyj do szkolnej
biblioteki. Panie bibliotekarki
razem z nauczycielką
plastyki p.A. Bujko
przygotowały kiermasz.
Dochód ze sprzedaży ozdób
będzie przeznaczony na
zakup książek do biblioteki.  KIERMASZ
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The Voice of Trójka 

GRAMY W GRY INTERAKTYWNE

Ćwiczymy umysł TAK SPĘDZAMY DŁUGIE PRZERWY Nasza przerwa

    SZKOLNE
PROPOZYCJE 

NA KULTURALNE
SPĘDZANIE DŁUGICH

PRZERW.
 Czy nudzisz się podczas
przerw? Przyłącz się do
wspólnych zajęć. Możesz
obejrzeć film, wysłuchać
słuchowiska, potańczyć,
pograć w gry planszowe 
i interaktywne. 

Zapraszamy!

I piętro
poniedziałek-
projekcje filmów s. 14
wtorek - taniec i
zabawa - hol
środa - krzyżówki,
kalambury s. 17
czwartek - gry
planszowe s. 18
piątek - łamigłówki -hol

II piętro 

poniedziałek - gry
interaktywne s. 37
wtorek - gry
planszowe s. 35
środa - gry stolikowe
s. 31
czwartek - gry s. 29
piątek - plecionki s. 30

Na wzór programu The
Voice of Poland SU
zorganizował w szkole
imprezę pod nazwą
The Voice of Trójka. 
Do przesłuchań zgłosił
o się 24 uczestników.
Każdy zaprezentował
wybrany przed siebie
utwór. Jeżeli
wykonanie spodobało
się jurorom, podnosili
zielony balon i
odwracali się w stronę
wykonawcy. Podobnie

jak w programie
telewizyjnym.
Następnie wokaliści
wybierali drużynę,
 z którą dalej
współpracowali.
Uczestnicy z dużym
zapałem rywalizowali o
miano Najlepszego
Głosu w Szkole. Z
niecierpliwością
czekamy na finał, który
odbędzie się w
styczniu 2015 roku.

oprac. AK, NG
 

JURY The Voice of Trójka ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

JL

JL KW K.W

EB EB



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 8 12/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wieści Trójki

DOBRE MANIERY 

PRZY STOLE

Konkurs dla uczniów
kl. IV - VI na
opowiadanie pt.
Akademia dobrych
manier.
Tekst musi być
napisany przez ucznia
samodzielnie 
i odręcznie.
 Należy zakończyć
opowiadanie morałem
dotyczącym
właściwego
zachowania.

Wymagania
konkursowe: zgodność
z tematem,
oryginalność tekstu,
poprawność językowa i
kompozycyjna, tekst
nie może być dłuższy
niż 1 strona formatu
A4. 

Prace należy składać
w bibliotece szkolnej do
15 stycznia 2015 roku.

Bib.

Uczniowie koła
teatralnego Supełek
przygotowały swoim
szkolnym kolegom
przedstawienie na
temat właściwego
zachowania przy
stole. Aktorzy
zaprezentowali
prawidłowe nakrycie
stołu, używanie
sztućców, prawidłową

postawę siedzącą.
Przypomniały, że nie
należy rozmawiać
podczas jedzenia. 
Zwróciły uwagę na to,
że dobre maniery to
coś więcej niż
prawidłowe używanie
noża i widelca. 
To odpowiednia
postawa i dobre
zachowanie. Stosując

dobre maniery przy
domowym stole
uczymy się ich i
czujemy się lepiej w
różnych sytuacjach.
Na pewno na się to
przyda przy
świątecznym stole. 
PAMIĘTAJ!
Kiedy siedząc przy
stole, nie ,możesz

czegoś dosięgnąć,
poproś o pomoc
swojego sąsiada.
Nie zapomnij mu
podziękować. 

oprac. DM

PRZY STOLE

PRZY STOLE DOBRE ZACHOWANIE

DOBRE MANIERY

NA WESOŁO

Uprzejmość,

konwenanse. Masz
nauczyć się dziś
szansę:
o czym warto jest
pamiętać, tak na co
dzień i od święta.
Savoir - vivre 
i kurtuazja. Doskonała
to okazja,
by przez proste
rymowanki
wkrótce z

dumą stanąć w szranki
z najprzedniejszym
dyplomatą (ale także 
z własnym tatą!)
i zadziwiać wszystkim 
w koło swym bon
tonem na wesoło.
Z etykietą dobry humor
wkrótce staną się twą
dumą!
A sąsiadkę z ciocią
Helą twe maniery
rozanielą!
Bożena Pierga, 
Dobre wychowanie
wierszem

POWITANIE NA
POZIOMIE

Gdy wpadnie kolega,
by tort z tobą zjeść, to
fajnie jest wtedy
zawołać doń cześć!!!
A kiedy dozorca się
krzywi na schodach, to
twoje dzień dobry
humoru mu doda.
Więc jeśli chcesz
błyszczeć ogładą,
to kłaniaj się pierwszy
sąsiadom!

CZARODZIEJSKIE
PROSZĘ

Kiedy chcesz, by ktoś
ci pomógł lub wyręczył,
chwyć się wtedy słowa

proszę jak poręczy.
Moc ma większą takie
słowo niż zaklęcie,
oczywiście, gdy
wypowiesz je z
przejęciem.

MAGICZNE
PRZEPRASZAM

Jeśli strzelisz przy
obiedzie jakąś gafę,
to pamiętaj: zamiast
chować się za szafę,
przeproś prędko, tylko
szczerze.
Gdy wyrazisz żal za
błędy, zyskasz sobie
innych względy!
B. Pierga, Dobre
wychowanie wierszem

 AKADEMIA 
DOBRYCH MANIER
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W BIBLIOTECE

NA ŚCIEŻKACH PARKÓW
NARODOWYCH PODLASIA

W BIBLIOTECE

Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w
międzyszkolnym
konkursie
przyrodniczym w
Zakrzewie Starym.
Jan Kozłowski ucz. kl.
IV a zajął trzecie
miejsce w kategorii
klas czwartych. Julia
Lutostańska ucz. kl. Va
zajęła drugie miejsce w
kategorii klas piątych. 

Gratulujemy!

CZYTAJCIE!PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowych czytelników. Pierwszoklasiści
złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie przyrzekli, że będą kochać książki 
i obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą. 

Przed złożeniem przyrzeczenia spotkało ich wiele miłych niespodzianek:
układali puzzle, słuchali czytanych wierszy Jana Brzechwy i odpowiadali na
wylosowane pytania. W czarodziejskim kapeluszu czekała na nich słodka
nagroda. Dzieci zapoznały się z pracą biblioteki i zasadami, które w niej
obowiązują. 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem zakładek do książek. Od teraz
najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą swobodnie korzystać 
z księgozbioru.

oprac. NG, AK

Polecam na zimowe
wieczory książki
Małgorzaty
Musierowicz, a w
szczególności "Całuski
pani Darling". To
niezwykła książka,
która zmienia
energiczne dziecko w
Kulinarno Kulturalne.

 Młodszym
czytelnikom polecam  
"Wędrowcy" Joanny
Papuzińskiej. Będą
uczestnikami
fantastycznej
przygody, która
przydarzyła się
bohaterom za sprawą
tajemniczego klucza.

Mol
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