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Narodowe Święto Niepodlegości
Opracowanie: Szanel Jabłońska, Wiktoria Mrozowska

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, 
jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 
120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na 
zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko 
będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, 
rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami 
sobą rządzili. (...) / Jędrzej Moraczewski
Nikt nie krył wzruszenia kiedy to w 1918 roku, po 123 
latach zaborów odzyskaliśmy - NIEPODLEGŁOŚĆ.
We wtorek,  8 listopada, w 98 rocznicę  odzyskania 
Niepodległości odbył się uroczysty apel. 
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni 
goście: p. Róża Lewandowska - Prezes ZNP   
i  Prezes  Zarządu PCK oraz p. Paweł Napolski - 
radny UM Grudziądz. Po oficjalnej części, zaproszeni 
goście, wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 
przez Samorząd Uczniowski, na którym uczniowie 
naszej szkoły mogli dowiedzieć się więcej na temat 
pracy czy to Prezes Zarządu PCK, czy radnego UM 
Grudziądz. 

Józef Piłsudski

Narodowe Święto Niepodległości     foto: KJ



Dzień Dyni
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

W piątek 28.10.2016 r. odchodziliśmy w szkole 
Święto Dyni. Z tej okazji zorganizowany został 
przez opiekunkę Samorządu Uczniowskiego - panią 
Marzenę Wieczorek, a także panią Aleksandrę 
Tobolską konkurs pn. „Najpiękniejsza dynia”,  
w którym wzięli udział uczniowie klas I – VI. Prace 
konkursowe, wystawione w holu szkoły, były bardzo 
pomysłowo i starannie wykonane. Wśród nich 
królowały wszelkiego rodzaju szczerbate postaci 
i stworki. Okazało się jednak, że z dyni można 

Bezpieczna droga
Opracowanie: Redakcja MnU

20 października w naszej szkole miał miejsce apel, 
który poruszał tematykę bezpieczeństwa. Dwie 
scenki pt.: „Gdy przy światłach chodzę jestem 
bezpieczny na drodze” oraz „Nosze odblaski  
i chodzę tylko po zebrach w paski”, przygotowane 
przez kl. IIb i i kl. Vb pod czujnym okiem p. M. Opas 
oraz p. M. Wieczorek pokazały jak mamy poruszać 
się na drodzę, aby się czuć i być bezpiecznym.
Warto dodać, że w ramach akcji „Bezpieczna 
droga” Rada Rodziców zakupiła dla naszych 
uczniw koszulki i chusty odblaskowe. Spacer 
dzieci, tak ustrojonych jest bardzo efektowny, ale 
przede wszystkim bezpieczny.
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Dzień Dyni    foto: www.sp3.edu.pl

też wyrzeźbić i stworzyć zarówno postaci czarownicy 
i króla, jak i karetę, tygrysa, kota i wiele innych.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Jakub Czajkowski (kl. Ia)
II miejsce – Natalia Witkowska (kl. Ib)
III miejsce – uczniowie (kl. IIIc)
Wyróżnienia: Justyna Wysocka (kl. IIIa), Agata 
Umińska (kl. IIa), Piotr Hausmann (kl. IIIa), 
Filip Zaklikowski (kl. IIIb).         
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym uczniom. 

Bezpieczna droga foto: www.sp3.edu.pl

Spacer „w odblaskach” foto: www.sp3.edu.pl



IV miejsce na Turnieju Bibliotecznym
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

Międzyszkolny Turniej Biblioteczny to naprawdę 
świetna impreza, którą przygotowuje biblioteka 
szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 7 na 
Strzemięcinie. W tym roku motywem przewodnim 
była książka Magiczne drzewo - Czerwone krzesło.  
Reprezentacja naszej szkoły wywalczyła IV m-ce. 

Ratusz
Opracowanie: p. Ewa Umerska

Dnia 04.11.2016 r. uczniowie klasy 2 a złożyli wizytę 
w Ratuszu Miejskim. Gościliśmy u pana Prezydenta 
Roberta Malinowskiego. Celem naszej wizyty było 
poznanie osoby sprawującej ten urząd, jak i zwiedzenie 
gabinetu, refektarza, sekretariatu oraz innych ciekawych 
miejsc. Pan Prezydent częstując nas cukierkami 
opowiadał o swojej trudnej pracy. Cierpliwie odpowiadał 
na nasze różne pytania. Dowiedzieliśmy się jakie ma 
marzenia, co jada na śniadanie, jakie ma hobby i wiele 
innych ciekawostek. W miłej i wesołej atmosferze czas 
szybko zleciał. Po drodze do szkoły pogawędziliśmy 
trochę ze znajomym Mikołajem Kopernikiem.

Gala z okazji 95-lecia
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

Szczęście to je dyna rzecz, która się mnoży,  
jeśli się ją dzieli - Albert Schweitzer 
4 listopada br. w auli Zespołu Szkół Technicznych 
odbyła się Gala z okazji 95 – lecia Ruchu 
Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Martyna 
Witkowska i Wiktoria Kruszyńska. Podczas 
uroczystości wyróżniono p. mgr inż. Krystynę 
Miechowiecką, która otrzymała Podziękowanie za 
trud włożony w opiekę nad Szkolnym Kołem Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Szkole Podstawowej Nr 3  
w Grudziądzu.
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Wizyta w Ratuszu foto: A. Tobolska

Gala PCK foto: www.sp3.edu.pl

Turniej Biblioteczny foto: www.sp3.edu.pl

...od SKO do PKO
Opracowanie: Paulina Pyrzewska

Dziś oszczędzamy w SKO, jutro w PKO!
Pod takim hasłem przebiegał konkurs plastyczny, na 
który wpłynęło sporo pięknych i różnorodnych prac. 
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Natalia Witkowska (kl. Ib)
II miejsce: Sikorska Amelia (kl. IIa)
III miejsce: Adam Nawrocki (kl. Ib) Wystawa prac foto: www.sp3.edu.pl
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Turniej Unihokej’a i ogromny sukces!
Opracowanie: Oliwia Świątek

Jeszcze nie opadły emocje, kiedy to dziewczęca reprezentacja naszej szkoły w Unihokej’a 
walczyła w finale Międzyszkolnych Rozgrywkach o Mistrzostwo Miasta Grudziądza, a już  
17 listopada mogliśmy przeżywać kolejny sukces dziewcząt. Tym razem na szczeblu wojewódzkim.
Nasze dziewczęta do tego turnieju przygotowywały się przez cały miesiąc pod czujnym okiem  
p. Marzeny Wieczorek. Wiedziały, że jeśli chcą osiągnąć sukces muszą ciężko trenować.
Podczas turnieju dziewczęta rozegrały dwa mecze. Jeden z nich zremisowały, drugi zaś przegrały. Tym 
samym pozostała im walka w meczu o III miejsce. Szanse swoją wykorzystały i to nasze dziewczęta stanęły 
na podium zajmując trzecie miejsce w Wojewódzkim Turnieju Unihokej’a. Gratulujemy!

REDAKCJA Mn U: Oliwia Świątek, Milena Koczur, Szanel Jabłońska, Paulina Pyrzewska, Nikola Skalska, Wiktoria Mrozowska 
Opiekun Redakcji oraz skład graficzny: Krzysztof Janikowski

Szkołę reprezentowały: Paulina Pyrzewska, Szanel Jabłońska, Julia Zasada, Milena Koczur, Oliwia Świątek,  
Nikola Skalska, Wiktoria Mrozowska, Julia Nowak.        foto: Marzena Wieczorek

Nocne czytanie w bibliotece
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

I stało się... 
Pierwsze Nocne Czytanie w Trójce za nami !!!
Robiliśmy różne rzeczy: czytaliśmy, robiliśmy 
lampiony, oglądaliśmy  film, słuchaliśmy baśni 
Andersena, ale chyba najfajniejsze było samo  
przebywanie nocą w naszej starej szkole. Wszyscy 
uczestnicy (a było ich  trzydziestu) zachowywali się 
wzorowo i nie sprawili żadnych kłopotów  paniom: 
Emilii Grotkowskiej, Marzenie Wieczorek i Oli 
Tobolskiej co  potwierdzają obie Panie Dyrektor, 
które nas odwiedziły nocą. Nocne czytanie foto: www.sp3.edu.pl


