Szkoła Podstawowa nr 3
im. Janusza Korczaka
w Grudziądzu
www.sp3.edu.pl

Numer 2 02/18 (50 gr)

Podsumowanie semestru
pierwszego klas IV - VII
WYRÓŻNIENIA W NAUCE
Najlepsze klasy
KLASA IVB

I miejsce

KLASA VA

II miejsce

KLASA VIA

III miejsce

Najlepsi uczniowie

foto: K. Janikowski

Laureaci konkursu z J. angielskiego

foto: K. Janikowski

Uczniowie ze 100% frekwencją

foto: K. Janikowski

WYRÓŻNIENIA W NAUCE
Najlepsi uczniowie
I MIEJSCE
Amelia RUNKOWSKA - klasa IVB

śr. 5,00

II MIEJSCE
Anna KAMIŃSKA - klasa IVB

śr. 4,91

III MIEJSCE
Wiktoria HAUSMANN - klasa VIIA

śr. 4,86

IV MIEJSCE
Judyta PIOTROWICZ - klasa VA

śr. 4,82

Zuzanna JANKOWSKA - klasa IVB

śr. 4,82

WYRÓŻNIENIA W NAUCE
Uczniowie ze 100% frekwencją
Dominik ALEKSANDROWICZ

100%

Adam KAMIŃSKI

100%

Gospodarze najlepszych klas

foto: K. Janikowski

Najlepsi w zbiórce surowców wtórnych foto: K. Janikowski
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Akademia Bezpieczeństwa
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

W ramach programu Akademia Bezpieczenstwa,
klasy IV - VII były na seansie fimowym w kinie Helios.
Wysłuchały pogadanki edukacyjnej pt.: „Agresja
i przemoc rówieśnicza”, która przeprowadziły
panie Bogusława Leśniewicz ze Straży Miejskiej
foto: www.sp3.edu.pl
oraz psycholog pani Paulina Marks. Uczniowie „Cudowny chłopak”
obejrzeli film pt. „Cudowny chłopak”, którego główny bohater - Auggie - od urodzenia ma zdeformowaną
twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż wygląd.

Jego wielką pasją jest piłka nożna
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

W klasie IVb rośnie nam przyszły sportowiec.
Uczeń Kacper Tubacki, którego wielką pasją
jest piłka nożna, wywalczył złoty medal
w II Turnieju Piłki Nożnej. Odznaczenie tym
cenniejsze, że otrzymał je z rąk Prezydenta
Grudziądza
Pana
Roberta
Malinowskiego.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za
kolejne sukcesy sportowe naszego ucznia.

Medal K. Tubackiego

foto: www.sp3.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

foto: www.sp3.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

7 lutego br. w Filii nr 13 Biblioteki Miejskiej
w Grudziądzu odbyło się podsumowanie XV
Miejskiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego,
który nosił tytuł „Pod wiejską strzechą”. Laureatkami
konkursu zostały dwie uczennice naszej szkoły:
Zosia Olszewska i Julia Kozicka. Obie z klasy
Ia, które do konkursu przygotowywały się pod
czujnym okiem wychowawczyni - p. Anety Ćwiertni.
Dziewczynki otrzymały dyplomy i mnóstwo nagród
rzeczowych. Uczennicom i Pani Anecie serdecznie
gratulujemy!!!

Konkurs z matematyki

Opracowanie: p. Krzysztof Janikowski
W

sobotnie

przedpołudnie,

3

lutego

br.,

z udziałem Wiktorii Hausmann (kl. VIIA) miał
miejsce kolejny etap konkursu matematycznego
organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.
I choć Wiltoria nie uzyskała odpowiedniej liczby
punktów, która pozwoliłaby na kwalifikację do
kolejnego etapu (wojewódzkiego) należą się jej
ogromne gratulacje.

Na zdj.: Wiktoria Hausmann

foto: K. Janikowski
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Park Wodny w Sopocie
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

W dniu 29 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły byli na
wycieczce w Sopocie. Główną atrakcją był Park wodny
w Sopocie. Na grach i zabawach minął szybko czas.
Uczniowie brali udział w konkursach przygotowanych
przez animatorów Aquaparku. Kilku nawet zdobyło
foto: www.sp3.edu.pl
nagrody. Po basenie wszyscy byli bardzo głodni i Wycieczka do Sopotu
poszliśmy na obiad. Po obiedzie koniecznie spacer przy morzu. Niestety krótki jeszcze dzień zmusił nas do powrotu
do domu. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni. Czekamy na następna wycieczkę.

Dawno, dawno temu…
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

25 stycznia br. w naszej szkole odbył się pierwszy
etap konkursu opowiadania bajek i baśni „Dawno,
dawno temu…” pod hasłem „W bajkowej krainie
wróżek i czarodziejów”. Zwycięzcy poszczególnych
klas młodszych pięknie opowiadali przygotowane przez
foto: www.sp3.edu.pl
siebie bajki lub baśnie. Zwyciężyła Zosia Olszewska W bajkowej krainie...
z klasy 1 a, która przedstawiła baśń pt. „Wróżki”. Weźmie ona udział w konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się
w naszej szkole w dniu 7 marca 2018 r.

„Trójka” grała z WOŚP
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

Jak co roku „Trójka” grała w Orkiestrze Świątecznej
Pomocy. Na ulice wyszli wolontariusze z naszej szkoły,
a reprezentacje z klas I - III i IV - VII wzięły udział w Turnieju
Sprawnościowo - Ratowniczym „Uczymy się ratować
i
ratujemy”
o
puchar
Prezydenta
miasta
„Trójka” z WOŚP
foto: www.sp3.edu.pl
Grudziądza.
Po
wykonaniu
zadań
klasa
IIIa (opiekun p. Kasia Zapalska) zajęła I miejsce, a uczniowie z klas VIa i VIIa (opiekun p. Ola Tobolska) zajęli III m-ce.
Sie ma! Do przyszłego roku!

Ratujemy i uczymy ratować
Opracowanie: www.sp3.edu.pl

15 stycznia br. w ramach realizacji programu
zasponsorowanego przez Jurka Owsiaka i WOŚP
„Ratujemy i uczymy ratować” w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Grudziądzu odbyły się zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła
je p. Małgorzata Opas. Podczas zorganizowanego
w grupach spotkania, dzieci z klas Ia i Ib mogły poczuć
się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania
się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały
czynności ratownicze w czasie utraty przytomności. Wiele
emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji
wykonany na fantomie. Dzieci pod okiem nauczycielki
mogły samodzielnie wykazać się znajomością udzielania
pierwszej pomocy. Zapoznały się ze sprzętem ratującym
życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Ratujemy i uczymy ratować

foto: www.sp3.edu.pl

Ratujemy i uczymy ratować

foto: www.sp3.edu.pl
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Rozwiąż rebus - zawody

Rozwiąż krzyżówkę
1. Najzimniejsza pora roku.
2. Kilka sań połączonych ze sobą,
ciągniętych po śniegu przez konie.
3. Jest biały i zimny, topi się w słońcu.
4. Jeden z reniferów Św. Mikołaja, ma
czerwony nos.
5. ...zimowe - przerwa, na którą czekają
wszystkie dzieci.
6. Miejsce, w którym jeździmy na łyżwach.
7. Zakładamy ją na głowę gdy nam zimno.
8. Ulepiony ze śniegu, ma marchewkę
zamiast nosa.
9. Inaczej „Nowy Rok”.
10. Zjeżdżamy na nich z górki, odpychając
się kijkami.
HASŁO: _ _ _ _ _ _
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