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Z NICH WARTO 
BRAĆ PRZYKŁAD :) W lutym klasa Ia gościła

dwóch strażaków, którzy
rozmawiali z uczniami na
temat bezpiecznego
spędzenia czasu wolnego
podczas ferii zimowych.
Zadawali pytania, omawiali
różne sytuacje, w których
dzieci mogą się znaleźć i
radzili, jak należy wtedy
postępować. Wszyscy
słuchali z uwagą ponieważ
chcieli jak najwięcej
informacji zapamiętać. Na
koniec spotkania każdy
otrzymał kolorową,
odblaskową opaskę na rękę.

Spotkanie ze strażakami
w klasie I a

NASI NAJLEPSI
UCZNIOWIE W I
SEMESTRZE ROKU
SZKOLNEGO 2014/2015

kl.Ia: J.Adamkiewicz, K.
Rośleń, A.Latos,
O.Lewandowska, M. Kruk,
P.Lechniak, A.Stachowiak,
A.Kozakkl. 
Ib: J.Andrzejczak, J. Bardyn, A.Filipiak,
F.Kumor, A. Mach, M. Płonka, Hubert
Samotyja, Piotr Szczypta kl.
IIa: J.Czajkowska, J.Gazińska, Kamila
Gryglewicz, Justyna Oleksiak, N.Opaluch,
Wiktoria Przybylska, Szymon Stachowiak,
D. Hutnik, M. Gręda
kl. IIIa: Szymon Kołakowski, Hubert
Ogiński. Kacper Orzechowski,

W. Raczkowska,
R. Rudnik,
M. Ratka, Z.Wolska,
K.Zieniewicz
kl. IIIb: I.Gornostaj, J.
Kędziersk, I.Korszun,
M.Lewandowski, M.Sudoł,
K.Witos
kl. IVa: N. Krempa, A.
Szajkiewicz 
kl. IVb: M. Hutnik, H.Jurek,
R.Szydłowski, F.Mierzwiak
kl. V: C. Tokarz,
W.Jasiocha, W.Gąsiorek, 
kl.VI: I.Prymakowska,
Dominik Gołemberski 

Wszystkim gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów.

Kl.Ia

Malwina, Szymon, Dominik

PODSUMOWANIE 
GÓRY GROSZA

Celem akcji Góra Grosza
było zebranie funduszy na
pomoc dzieciom
wychowującym się poza
własną rodziną, w tym na
tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci,
rodzinnych domów dziecka,
pogotowia rodzinnego,
kwalifikowanych rodzin
zastępczych, które realizują
prorodzinne programy
wychowawcze.

Nasza szkoła zebrała na ten
cel 789 złotych i 18 groszy -
 to jest 33969 sztuk monet
!!!

Wszystkie klasy zasługują
na pochwałę,

jednakże chcielibyśmy
wyróżnić dwie, które
wykazały się największym
zaangażowaniem:

Klasa V zebrała największą
ilość złotych w przeliczeniu
na ilość uczniów w klasie -
było to 6 zł i 3gr

Klasa IIIa natomiast zebrała
największą, w przeliczeniu
na ucznia, ilość groszy -
262 sztuki.

Wszystkim uczniom,
rodzicom i nauczycielom
serdecznie dziękujemy za
wzięcie udziału w akcji.

Jakub, Igor,

Spotkanie ze strażakami

Wiktoria, Kamila, Nikola,

Igor, Kinga, Marcelina
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Autorem książki ''Zwiadowcy" jest współczesny
australijski pisarz John Flanagan. Zwiadowcy to
powieść fantastyczna. Pierwszy tom nosi tytuł
Ruiny Gorlanu. Jej głównym bohaterem jest Will.
Treść utworu związana jest z walką Willa z
władcą ciemności Moragathem. Główny bohater
szkoli się na zwiadowcę pod kierunkiem mistrza
Halta. Początek nauki Halta to jednocześnie
początek wielkiej przygody i prawdziwej męskiej
przyjaźni. Najbardziej zafascynowała mnie postać
mistrza Halta. To bohater tajemniczy, odważny,
silny. Jest wiernym przyjacielem swoich
towarzyszy. Ten kto lubi przygody, posiada bujną
wyobraźnie, temu na pewno spodobają się
Zwiadowcy Johna Flanagana.      Wojtek :)

WARTO PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ: 
"ZWIADOWCY" - John Flanagan. 

BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS I-III W SALI ZABAW MARTYNKA

Bal karnawałowy

Kl.Ib

Zwiadowcy - Ruiny Gorlanu

W tym roku przypadł 10 lutego 2015 roku.
Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod
hasłem"Razem tworzymy lepszy Internet",
które nawiązuje do wzięcia czynnego udziału
wszystkich użytkowników w kreowanie sieci oraz
treści, jakie są w niej obecne. Podczas
tegorocznych obchodów DBI zwróciliśmy też
uwagę na to, że każdy internauta ma prawo
wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji,
zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi
jednak odpowiedzialność za swoje działania w
Internecie. Każdy podczas serfowania w Sieci
powinien pamiętać o szanowaniu innych jej
użytkowników i respektowaniu ich praw.
Przygotowaliśmy plakaty, broszury, artykuły i in.

DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 

INTERNETU 

Kl.II

Zuzia, Zosia, Julia

J. Flanagan
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II etap szkolnego 
konkursu recytatorskiego klas I-VI

Dobre czyny rozkwitają
przez pączkowanie!!!

W Tłusty Czwartek w
naszej szkole została
przeprowadzona akcja
pod hasłem „PĄCZEK
DLA AFRYKI”.  Została
przygotowana słodka
kawiarenka, w której
można było zakupić
pączki, rogaliki,
galaretki i inne
słodkości. Pieniądze ze
zbiórki w wysokości
550,00 złotych zasiliły
konto: Fundacji
Kapucyni i Misje,

która jest
organizatorem
akcji. Zostaną one
przekazane na projekty
realizowane w RŚA i
Czadzie. Zamiast
samemu zajadać się
pączkami, mogliśmy
podzielić się nimi z
głodnymi dziećmi.
Rezultat: mniejszy
brzuszek po Tłustym
Czwartku, większe
serce – i pomoc dla
tych, którzy jej
potrzebują. 

SOS:

kawiarenka

12 lutego bieżącego
roku odbył się II etap
Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego klas
I-VI. Do kolejnego
etapu, czyli do
Powiatowego
Konkursu
Recytatorskiego
zakwalifikowali się
następujący

uczniowie:
- z klas I-III:
Kamila Gryglewicz z
klasy II, Nikola
Opaluch z klasy II
oraz Norbert Ganczar
z klasy IIIb. 
Wyróżnienia
otrzymali: Kaja
Czerwińska z klasy II,
Maja Nowak z

klasy II, Maria Jezior -
Pieczyńska z klasy
IIIa i Wiktoria
Przybylska z klasy II.
- z klas IV-VI:
Dominik Gołemberski
z klasy VI i Marcelina
Jania z klasy VI oraz
Robert Szydłowski z
klasy IVb. 
Wyróżnienia

otrzymali: Natalia
Delicat z klasy VI,
Agata Szajkiewicz z
klasy IVa oraz
Dominik Dłuski z
klasy V.

Wszystkim
zwycięzcom oraz
wyróżnionym

gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. 

"Co tam u Ciumków" 
Paweł Beręsewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Soli
ogłasza XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
pod hasłem "Co tam u Ciumków?". Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej. Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest przeczytanie książki "Co tam u
Ciumków?" Pawła Beręsewicza. Konkurs będzie
polegał na napisaniu testu ze znajomości książki
przez wszystkich uczestników. Konkurs
rozegrany zostanie między 12 a 15 maja 2015
roku w PSP nr 3 w Nowej Soli. Po zakończeniu
konkursu odbędzie się spotkanie z pisarzem oraz
możliwość zakupu książek i zdobycia autografu. 

DEMONICZNY DAMIANEK
CZYLI MISTRZ KŁOPOTÓW

PSP nr 3 w Nowej Soli ogłasza XV
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem
"Mistrz kłopotów". Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów klas IV-VI. Warunkiem uczestnictwa jest
przeczytanie książki Mariusza Niemyckiego
"Demoniczny Damianek czyli mistrz
kłopotów". Konkurs będzie polegał na napisaniu
testu ze znajomości książki przez wszystkich
uczestników. Konkurs rozegrany zostanie 9
maja. Na koniec odbędzie się spotkanie z
pisarzem.

Pączek dla Afryki

Słodka
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KRÓL I KRÓLOWA
KSIĄŻEK

MISS I MISTER GRZECZNOŚCI

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY IA I IB NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie  na  czytelnika  to  oficjalne  przyjęcie 
najmłodszych  uczniów  do  grona  czytelników 
biblioteki  szkolnej. W  ramach  tej  uroczystości 
pierwszoklasiści  obejrzeli  przedstawienie  pt.
"Król i Królowa książek"  w  wykonaniu teatru
MELPOMENA.  Podczas  uroczystości 
najmłodsi uczniowie  z  klasy  Ia i Ib zapoznali 
się  z  właściwymi  zasadami  traktowania 
książek  wypożyczonych z  biblioteki, wysłuchali 
ich próśb  i  otrzymali pamiątkową zakładkę.
Najważniejszym  momentem  całej  uroczystości 
było  złożenie  przyrzeczenia  i przypieczętowanie
odciskiem palca przez każdego ucznia oraz  sam 
fakt  pasowania  na  czytelnika  biblioteki 
szkolnej. 

II semestr nauki rozpoczęliśmy od przypomnienia
zasad dobrego wychowania. Zorganizowaliśmy
nawet wybory Miss i Mistera Grzeczności. Każdy
z nas miał za zadanie zastanowić się w domu,
komu przyznałby taki tytuł, biorąc pod uwagę
ustalone przez nas na zajęciach cechy, które
świadczą o dobrym wychowaniu. Następnego
dnia odbyło się tajne głosowanie, w którym
mieliśmy wskazać jedną koleżankę i jednego
kolegę. W wyniku wyborów Miss Grzeczności
została Kamilka Gryglewicz, a Misterem  Olek
Inglot. Serdecznie im gratulujemy i postanawiamy
powalczyć o ten tytuł w następnych wyborach.

OLEK INGLOT

kL.I B

KAMILA GRYGLEWICZ


