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Wakacje, znów będą wakacje....

.

Go ściu, siądź pod mym li ściem, a od pocz ni so ‐
bie!
Nie dój dzie cię tu słoń ce, przy rze kam ja to bie,
Choć się na wys szej wzbi je, a pro ste pro mie nie
Ścią gną pod swo je drze wa roz strze la ne cie nie.
Tu za wż dy chłod ne wia try z pola za wie wa ją,
Tu sło wi cy, tu szpa cy wdzięcz nie na rze ka ją.
Z mego won ne go kwia tu pra co wi te psz czoł
Bio rą miód, któ ry po tym szlach ci pań skie sto ły.
A ja swym ci chym szep tem spra wić umiem
snad nie,
Że czło wie ko wi łac no słod ki sen przy pad nie.
Ja błek wpraw dzie nie ro dzę, lecz mię pan tak
kła dzie
Jako szczep na płod niej szy w he spe ry skim sa ‐
dzie.

                                                /Jan Kochanowski, "Na lipę"/
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21.03.: Dzień bez plecaka

Z życia Trójeczki

Nasi koszykarze mistrzami strefy
jeleniogórskiej!

Zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 3 wygrali
wszystkie mecze w rozgrywkach koszykówki 3 x 3.
Szkołę reprezentowali: Jakub Ś., Jakub K., Alex L.
i Jakub B.
W finałowym turniej chłopcy okazali się
bezkonkurencyjni i pokonali rówieśników z Jeleniej
Góry, Bolesławca, Kamiennej Góry, Lubania oraz
Mirska.

Gratulujemy zdolnym sportowcom!

Pierwszy dzień wiosny to w naszej szkole dzień
bez plecaka. Uczniowie tego dnia przynosili
potrzebne rzeczy m.in. w walizkach,
transporterach dla kotów, zabawkowych pojazdach
i koszykach sklepowych, a nawet w oponie
samochodu. To tylko niektóre z wielu pomysłów.
Kreatywność naszych uczniów przeszła
najśmielsze oczekiwania, a ten poniedziałkowy
poranek okazał się inny niż wszystkie.

Ogromny sukces naszych uczennic na
Powiatowym Konkursie Recytatorskim klas 7 i 8!

Zofia G. z klasy 8e zajęła I miejsce w powiecie, a
Wiktoria W. z klasy 8b zdobyła wyróżnienie.
Bardzo się cieszymy z tego sukcesu i gratulujemy
zdolnym uczennicom!. .
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W marcu roztrzygnięty został Szkolny Konkurs
Fotograficzny „Wiosna w obiektywie”.
Na konkurs wpłynęło wiele zdjęć, na których nasi
uczniowie uchwycili pierwsze oznaki wiosny. Oto
laureaci:
Kategoria klas 1-4
I miejsce – Martyna W. z klasy 2a
II miejsce - Igor W. z klasy 2a
III miejsce – Zuzanna G. z klasy 3c
Wyróżnienie – Alan W.
Kategoria klas 5-8:
I miejsce - Paula P. z klasy 7a
II miejsce – Iwo C. z klasy 7a
III miejsce – Vanessa G. z klasy 6a

GRATULUJEMY LAUREATOM!

.

Uczniowie klas ósmych pod koniec
maja zmagali się z trzydniowym
maratonem egzaminacyjnym. Jesteśmy
przekonani, że wszystkim poszło
bardzo dobrze!
Na wyniki jednak trzeba poczekać do 1
lipca.
Trzymamy kciuki, by wszyscy
uczniowie, którzy w tym roku szkolnym
zakończą edukację w naszej szkole i
uzyskają zaszczytny tytuł absolwenta,
dostali się do wybranych przez siebie
szkół na wymarzone kierunki. 
Życzymy Wam samych sukcesów!
Zaglądajcie do nas czasem:)

.

19 maja br. w Miejskim Domu Kultury odbył się
Koncert Galowy "Akcja charytatywna Motyle".To
już X edycja tego szczytnego wydarzenia. Dochód
z aukcji i zbiórek przekazany zostanie dla
podopiecznych fundacji ,,Na ratunek dzieciom z
chorobą nowotworową’’. Dzięki zaangażowaniu
samorządu uczniowskiego naszej szkoły
prowadzonego przez Panią Aleksandrę Plutę
zebrana została kwota 1331,53 zł. Całe
wydarzenie uświetnił występ mażoretek
prowadzonych przez Panią Agnieszkę Sułkowską
(grupa młodsza) oraz Panią Małgorzatę Tabiś
(grupa starsza).

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej
szlachetnej akcji!

.

.
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Opowiadanie

Już dwa miesiące minęły od dziwnego snu Antoniego. Chłopak dawno o nim zapomniał; miał na głowie o
wiele ważniejsze rzeczy niż zastanawianie się nad sensem tych urojeń. Było wpół do dziewiątej, gdy Antek
wychodził z domu. Jednak nie miał pojęcia, co go będzie czekało przez resztę dnia... Po lekcjach zmęczony
wracał do domu. Chłopiec pragnął tylko wejść do mieszkania i zasnąć na kanapie. Był już w połowie drogi,
gdy nagle ujrzał sylwetkę mężczyzny, taką samą jak z jego snu sprzed kilku tygodni. Jednak chwilę potem
postać zaczęła się rozpływać i całkowicie zaniknęła. Antek bardzo się przejął i przyspieszył kroku, lecz nie
mógł się wcale ruszyć. Próbował podnieść nogę, jednak nie drgnęła ona ani na centymetr. Wtem tajemniczy
mężczyzna pojawił się znowu, znacznie bliżej niż wcześniej, i powiedział:
- Witaj, chłopcze. Pamiętasz mnie, prawda?
Chuda, wysoka osoba pochyliła się nade mną. Mogłem dokładnie zobaczyć jego krawat w niebieskie i białe
paski, musztardowy płaszcz oraz duże, przyciemniane okulary. Antoni z lękiem odpowiedział nieznajomemu.
- O... oczywiście, że pana pa... pamiętam...
- Musisz mnie wysłuchać - powiedział sucho mężczyzna. - To bardzo ważne. Chłopak przytaknął. - Gdy
byłeś jeszcze niemowlakiem, na Ziemię spadł niezidentyfikowany obiekt, który spowodował podniesienie się
poziomu wody w oceanach i zatopił prawie całą powierzchnię planety. Dlatego zostałem zmuszony do
przeniesienia cię i innych ludzi (w tym mnie) do symulacji. Wiem, że to zabrzmi dziw... Antek zachwiał się.
Całe jego życie przeleciało mu przed oczami. Przez ten cały czas żył w symulacji?! Czyli że od początku nie
istniał!"To niemożliwe..." pomyślał, i zemdlał.
- Dobrze, możesz ściągnąć już gogle - powiedział jakiś nieznajomy głos. Antoni posłusznie ściągnął
instrument z głowy. Nagle zorientował się, że był w ośrodku badawczym, a po chwili przypomniał sobie,
dlaczego tu jest. Spojrzał w oczy uczonemu przeprowadzającego eksperyment.
- Nie martw się, wszystko, co widziałeś, to tylko przygotowana już wcześniej symulacja. Dzięki tobie
będziemy mogli udoskonalić naszą aparaturę badawczą, aby pomagać ludziom z różnymi chorobami.
Dziękujemy, że przyszedłeś! "Myślę, że dość już wirtualnej rzeczywistości na dziś" - pomyślał Antek
wychodząc z ośrodka, uśmiechając się. KONIEC

/Szymon Kietla/
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8b
Amelia Pacholarz
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Wywiad

Z Panem Czesiem, którego wszyscy w szkole znają i lubią, rozmawiają Kornelia Mazur, Amelia Pacholarz i
Wiktoria Wojtukiewicz.

-Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie?
-Strażakiem.

-W takim razie dlaczego podjął Pan pracę w szkole?
-Po prostu lubię dzieci.

-Czy jest Pan zadowolony z pracy, którą Pan podjął?
-Tak, bardzo.

-Uważa Pan, że dzisiejsza młodzież zmieniła się względem dawnej młodzieży? Jeśli tak to na lepsze,
czy gorsze?
- Zmieniła się i to dużo, w niektórych przypadkach nawet troszkę na gorsze.

-Myślał Pan kiedykolwiek, że podejmie Pan taką pracę?
-Nie, ale zdecydowanie nie żałuję.

-Widzi Pan jakieś minusy takiej pracy?
-Nie widzę żadnych.

-Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
- Lubię jeździć rowerem, kiedyś jeździłem nawet 5000 km rocznie. Oprócz tego podnoszenie ciężarów,
bieganie, tekwondo.

Dziękujemy za rozmowę.
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Recenzja filmu

To nie wypanda

Główną bohaterką, którą poznajemy na początku, jest Meilin Lee. Jest idealną córką oraz uczennicą. Ma 3
przyjaciółki, które tak jak ona pragną iść na koncert ukochanego boysbandu. Jednak nie jest to zwyczajna
dziewczyna. Mei zaczyna dość szybko wkraczać w wiek dojrzewania… zmieniając się w wielką, czerwoną
pandę. Bohaterka przy pierwszej przemianie jest bardzo zdenerwowana, ale gdy dowiaduje sie, że kobiety w
jej rodzinie również musiały sie z tym zmierzyć, czuje się lepiej. Uważam, że ta opowieść jest idealna dla
dzieci jak i dorosłych. Porusza takie tematy jak okres dojrzewania oraz radzenie sobie z emocjami, które
moim zdaniem są bardzo ważne.

Recenzja filmu- Ola Krzywonos

. .
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Recenzja książki

Recenzja ''Okrutny Książe” Holly Black

Przygoda z„Okrutnym Księciem”rozpoczyna się niesamowicie dramatycznym wydarzeniem. Jude, wokół
której będzie krążyć ta opowieść, jest świadkiem morderstwa swoich rodziców. Ma wtedy jakieś pięć lat.
Zbrodni dopuszcza się nieznajomy dziewczynce mężczyzna imieniem Madok. Co się niebawem okazuje,
jest on ojcem jej starszej siostry Vivienn. Oprócz tego wiadomo też, że matka Jude wcześniej była żoną tego
właśnie mężczyzny. Po dokonanym morderstwie zabiera on ze sobą przestraszone dziewczynki. Trafiają
one do krainy, która kieruje się innymi prawami niż znany im dotychczas ludzki świat. Jak wspomniałam na
początku w tej historii mamy do czynienia z wróżkami, elfami, czy jak tam zwać istoty zamieszkujące krainę
piękną, ale i jednocześnie śmiertelnie niebezpieczna dla zwykłego człowieka. Właśnie w takie miejsce
trafiają Vivien, Jude i jej bliźniaczka Taryn. To tu dorastają, chodzą do „szkoły”. Jednak każda z nich ma
inną wizje swojej przyszłości. Vivien chce powrócić do świata ludzi i tam pozostać. Taryn ma nadzieję wyjść
za mąż z miłości, pozostając jednocześnie w magicznej krainie. Z kolei Jude, no cóż… ona przechodzi kilka
etapów, które w końcu doprowadza ją do konkretnej decyzji.
 Kraina jest niebezpieczna dla zwykłego człowieka. Są tu jeziora, które pokazują zupełnie inne odbicie niż
nasze. Mogą pokazywać głęboko skrywane pragnienia lub największe lęki. Jest jedzenie, które może
doprowadzić do obłędu lub śmierci. Tańce, które sprawiają, że wpadamy w pewien amok i nie potrafimy się
z niego wyrwać samodzielnie. Istoty, których skóra jest niebieska, czy zielona, które mają ogony albo
skrzydła. Istoty, które niby nie mogą kłamać, ale wykorzystają każde najmniejsze niedopowiedzenie na
swoją korzyść. Do tego dworska etykieta, wróżki/elfy, które wcale nie są takie przyjemne. Tak właśnie jest w
przypadku Judy i Taryn, gdzie grupa „uczniów”, z którymi uczestniczą w zajęciach znęca się nad nimi. Taryn
stara się nie zwracać na to uwagi, jednak Judy z każdym kolejnym dniem ma tego coraz bardziej dość.
Oprócz tego w królestwie zbliża się moment przekazania władzy następcy. Oczywiście w związku z tym,
zwłaszcza, że jest kilku kandydatów, gra jest prowadzona nie do końca fer. Zamiast oczekiwać w spokoju na
decyzję dotychczasowego władcy, następcy prowadzą jakieś tajne wywiady, podsłuchy.  Każdy szuka
trupów w szafie u konkurencji, aby lepiej siebie wybielić. Do tego dochodzą przepowiednie, dawne sekrety,
stare zawiści. A w sam środek tego zamieszania zostanie wplątana Judy. Co jej to przyniesie? No cóż,
przekonajcie się, sięgając po „Okrutnego Księcia”. Tytułowym „Okrutnym Księciem można nazwać kilka
osób. Każda wpasowuje się w te definicję. W książce znajdziecie magię, krainę magicznych stworzeń oraz
ludzką istotę, która trochę namiesza.  Lektura „Okrutny Książę” jest jak najbardziej godna polecenia.
Świetnie się przy niej bawiłam. Fabuła jest ciekawa, bohaterowie pokazują swoje wnętrze, widać, że się
rozwijają. 

/Wiktoria Białokoz/
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Krzyżówka

. .
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Bezpieczeństwo w czasie wakacji

.

,

Wakacje to czas zabawy, odpoczynku i
nowych wrażeń. Korzystając z

wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj
jednak o bezpieczeństwie własnym i

bliskich. 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim
przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie
zamierzasz wrócić.

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego

przechodzenia przez jezdnię – przechodź na
pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od
jezdni.

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
6. Nie rozmawiaj z obcymi.
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z

nimi do samochodu.
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od

obcych.
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie

potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

1. Kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych
kąpieliskach.

2. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje

porywisty wiatr.
4. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. Zadbaj o

właściwy ubiór – strój z elementami
odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na
rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki
w góry.

5. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że
nadchodzi burza

6. .Podczas górskich wycieczek nie schodź ze
szlaku

7. .Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w
nowych miejscach łatwo się zgubić.

.

,
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