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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

Filmik "Nasza szkoła!"
_________________

INFORMACJA o ZEBRANIACH dla RODZICÓW
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018r.
o godzinie 17.00 w budynku przy pl. Klasztornym 2
W dniu 17 stycznia 2018r. odbędą się zebrania z rodzicami
podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolonego 2017/2018:
* Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3
o godzinie 16.30
(w budynku przy ul. Strażackiej 2)
*Zebranie dla rodziców uczniów klas 4-5, 6c i 7c
o godzinie 17.00
(w budynku przy ul. Strażackiej 2)
*Zebranie dla rodziców uczniów klas 6ab i 7ab
oraz klas gimnazjalnych o godzinie 18.00
(w budynku przy pl. Klasztornym 2)
____________________
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W piątek 12 stycznia tradycyjnie, jak co roku uczniowie oraz pracownicy
naszej szkoły włączą się w ogólnopolską akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
____________________
APEL PODSUMOWUJĄCY OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W I SEMESTRZE Apele podsumowujące osiągnięcia
uczniów w pierwszym semestrze roku
szkolnego 2017/2018 odbędą się:
we wtorek 23 stycznia - dla klas 2 i 3 gimnazjum
(w budynku przy pl. Klasztornym 2)
oraz w środę 24 stycznia dla klas 1-3 i 4-7 szkoły podstawowej
(w budynku przy ul. Strażackiej 2)
____________________ BAL KARNAWAŁOWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 8 stycznia w świetlicy szkolnej
w ramach realizacji projektu edukacyjnego
został zorganizowany bal przebierańców. Uczennice klasy 2b gimnazjum przygotowały
dla wychowanków wiele rożnych gier i zabaw, m.in.: balonowy taniec, lokomotywa,
taniec na gazetach, wąż, Makarena, Gangamstyle, palce-kolan oraz konkurs na najlepszy
strój i najlepszego tancerza. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i angażowali
w zabawy prowadzone przez starsze koleżanki, które znakomicie wkomponowały się w tłum
dzieciaków, ponieważ same przebrały się za postacie z różnych bajek. W trakcie zabawy
najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanego dla nich słodkiego
poczęstunku. Wszyscy uczestnicy balu byli również nagradzani za odwagę i chęć
udziału w zabawie. Tegoroczny Bal Karnawałowy należy zaliczyć do bardzo udanych!
Zdjęcia z balu znajdziecie w galerii... ____________________
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU...22 grudnia 2017r. Ostatni dzień szkoły przed Świętami Bożego
Narodzenia upłynął
w uroczystym nastroju. We wszystkich klasach uczniowie i nauczyciele
spotkali się na spotkaniach wigilijnych, przy pięknie ustrojonych
stołach, aby złożyć sobie wzajemnie świąteczne i noworoczne życzenia.
Następnie podczas spotkania w holu szkoły uczestniczyli w przedstawieniu
jasełkowym oraz wspólnym kolędowaniu. Wręczone zostały również dyplomy
i nagrody w konkursie na najpiękniejszą stajenkę bożonarodzeniową.
Więcej zdjęć w galerii...
______________
SUKCES PLASTYCZNY NADII Z wielką przyjemnością przekazujemy informację, że uczennica klasy 7b Nadia Huczek
zajęła III miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym Bytom w zimowej szacie.
Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 21 w Bytomiu wraz z Urzędem
Miejskim i Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Bytomiu. Uczestnicy wykonywali
swoje projekty w listopadzie i dopiero 19 grudnia odbyła się uroczystość
podsumowania i wręczenia nagród laureatom. Do konkursu zgłoszono 75 prac,
więc tym bardziej cieszy fakt, że wśród licznych prezentacji praca Nadii została
zauważona i doceniona. Nadii serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
w kolejnych konkursach plastycznych.
mgr
Lucyna Brzeziak
Więcej zdjęć w galerii...
_____________
CHRISTMAS SPELLING BEE W środę 20 grudnia br. odbył się w naszej szkole finał szkolnego
konkursu ortograficznego z języka angielskiego Christmas Spelling Bee.
Do ostatecznej rozgrywki zakwalifikowano dziesięcioro uczniów, którzy najlepiej
poradzili sobie w I etapie konkursu, czyli dyktandzie w języku angielskim o tematyce
świątecznej. Drugi, a tym samym finałowy etap, polegał na przetłumaczeniu
wylosowanego słowa oraz przeliterowaniu go w języku Szekspira.
Konkurs okazał się nie tylko szansą na próbę sił i umiejętności w szkolnej rywalizacji,
ale także znakomitą zabawą. Po zaciętej walce w ścisłym finale ogłoszono zwycięzców.
Bezkonkurencyjna okazała się Natalia Michalik z klasy 3a gimnazjum, która nie
popełniła ani jednego błędu podczas literowania. Tuż za nią na podium uplasowały się
Martyna Charłampowicz oraz Paulina Kanios z tej samej klasy.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy i zachęcamy jednocześnie wszystkich uczniów
naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji konkursu już za
rok.
mgr Agnieszka Grombik
mgr Aleksandra Podszywałow
_____________
WIGILIA W DOMU OPIEKI 18 grudnia 2017 r. w Domu Opieki Zdrowotnej przy ul. Krakowskiej
w Bytomiu odbyło się coroczne "opłatkowe spotkanie pokoleń", w którym
uczestniczyli pensjonariusze zakładu oraz młodzież z naszej szkoły.
Moment oczekiwania, radość oraz łzy wzruszenia były dla nas najwspanialszą nagrodą
i podziękowaniem za przygotowanie części artystycznej oraz drobnych upominków wręczonych
przez naszych uczniów. Jasełka przygotowane przez uczniów klas gimnazjum: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
i 3c pod kierunkiem Pani Katarzyny Janus, a także występ chóru szkolnego wraz z Panią
Lucyną Brzeziak zrobiły ogromne wrażenie na widzach (pensjonariuszach oraz personelowi
medycznemu). Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich osób, które wsparły naszą szczytną akcję.
Szczególnie jesteśmy wdzięczni Pani Katarzynie Kalce oraz Pani Annie Michałowskiej-Jęczek
za wykonanie stroików świątecznych, które będą ozdobą każdego pokoju w Domu Opieki.
mgr Lucyna Brzeziak
mgr Felicja Dwornik
mgr Katarzyna Janus
mgr Agnieszka Rozner
Więcej zdjęć w galerii...
______________
MIKOŁAJKI W SZKOLE I W SZPITALU
6 grudnia 2017 Na oddziałach laryngologii i chirurgii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
zagościł święty Mikołaj i obdarował dzieci prezentami. Impreza została zorganizowana
z udziałem nauczycieli naszej szkoły i rodziców hospitalizowanych dzieci.
Do naszej szkoły również zawitał święty Mikołaj, który działał w ścisłym
porozumieniu z samorządem uczniowskim. Obdarował uczniów prezentami
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i słodyczami. Więcej zdjęć w galerii...
_______________
_______________
WYCIECZKA SZKOLNA NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY DO SALZBURGA Tradycją naszej szkoły są
coroczne wyjazdy na Jarmarki Bożonarodzeniowe do krajów
niemieckojęzycznych. W tym roku uczniowie klas II i III gimnazjum wzięli udział
w wycieczce do najpiękniejszego miasta Austrii, jakim jest Salzburg.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze miejsca Salzburga, jak Stare Miasto,
ogród i pałac arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse czyli najstarsza uliczka Salzburga
oraz Dom Mozarta, w którym znajduje się muzeum poświęcone
kompozytorowi. Największą atrakcją okazała się twierdza Hohensalzburg, która jest
usytuowana na wzgórzu Festungsberg nad miastem. Jest to jeden z największych
zamków średniowiecznych w Europie, do którego wjeżdża się kolejką górską.
Widok panoramy Salzburga oraz Alp był niezapomnianym przeżyciem.
Ostatnim etapem wycieczki był Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapach pierników,
pieczonych kasztanów i jabłek oraz śpiewane na żywo przez chór kolędy wprawiły
uczestników w świąteczny nastrój.
mgr Agnieszka Grombik
mgr Małgorzata Korf
mgr Agata SieczkaStasiak
mgr Dorota Wiśniowska
Więcej zdjęć w Galerii...
_______________
DZIEŃ ŚLĄSKI - BIESIADA ŚLĄSKA
4 grudnia 2017 4 grudnia, jak co roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Śląski.
Z tej okazji uczniowie klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej
oraz gimnazjaliści zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wokalne
w gwarze śląskiej oraz wzięli udział w konkursie plastycznym Śląski strój ludowy.
W roli konferansjerów wystąpili uczniowie klasy 2a gimnazjum - Gabriela Przekaza
oraz Jarosław Nocuń, którzy w humorystyczny sposób zapraszali na scenę
kolejnych artystów. Występy uczniów dostarczyły publiczności wiele rozrywki.
Mogliśmy usłyszeć m.in. śląską wersję wiersza Na lipę, Leń, Pan Hilary oraz bajek
Calineczka i Pinokio. W repertuarze śląskich szlagierów znalazły się utwory pt. Czarny
Baranie, Śląskie Reggae, śląska wersja dobrze wszystkim znanego kawałka Despacito oraz
Poszła Karolinka.
Zwieńczeniem występów uczniów było wspólne karaoke, które dostarczyło dużo radości
i uśmiechu. Podczas przerw uczniowie mogli posłuchać śląskich pieśni i skosztować
specjałów kuchni śląskiej takich jak, kołocz, chleb ze smalcem i ogórkiem
oraz faworki, które były serwowane przez szwarne frelki w śląskich strojach.
Obchody Dnia Śląskiego przybliżyły uczniom tradycje naszego regionu i pozwoliły
na kontakt z żywym folklorem: gwarą, pieśniami i strojami ludowymi. Wyniki konkursów Śląskie
szlagiery, czyli konkurs piosenki śląskiej
- I miejsce kl. 3a, II miejsce kl. 2b, III miejsce kl. 3b i 2a Konkurs plastyczny Bazgroły
- I miejsce Weronika Sokołowska z kl. 3c, II miejsce Sylwia Karcz z kl. 2c
oraz III miejsce Wiktoria Maciejczak z kl. 2b Konkurs recytatorski Śląsko godka
- I miejsce Tomasz Wyleżałek z kl. 2b, II miejsce Tatiana Szeliga z kl. 2e,
III miejsce Roksana Scheffczyk z kl. 3b
mgr
Agnieszka Grombik
mgr Aleksandra
Podszywałow
mgr Agata Sieczka-Stasiak Klasy
młodsze w budynku przy ul. Strażackiej bawiły się na Biesiadzie Śląskiej.
Uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym "Śląsk oczami dziecka",
i plastyczno - technicznym "Śląski wianek - galanda". Rodzice przygotowali
tradycyjny śląski poczęstunek. Gośćmi biesiady byli górnicy: pan Andrzej Suchanek
i pan Andrzej Cichocki. Wyniki konkursów: "Śląsk oczami dziecka"I miejsce Martyna Bujoczek kl. 3d
II miejsce Arkadiusz Stasiak kl. 1b
III miejsce Katarzyna Nawrat kl. 1a Wyróżnienia:Paulina Kukulak kl. 3d, Hanna Czerny kl. 1a,
Magdalena Chyt kl.1a, Michał Jaskuła kl.1a "Śląski wianek - galanda"I miejsce Agata Oskroba kl. 5b
oraz praca zbiorowa kl.5a
II miejsce Emilia Grodkowska kl.4a III miejsce Wiktoria Wołyniec kl. 4e
mgr Katarzyna Kokoszka-Olszówka
mgr Joanna
Król
mgr Mieczysław Setla
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Więcej zdjęć w galerii...
__________________
STOP-1830 listopada 2017 Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w prezentacji i przedstawieniu
o przeciwdziałaniu nikotyzmowi i innym uzależnieniom w ramach
ogólnopolskiej akcji "Stop - 18". Rozstrzygnięty został również konkurs
plastyczny na plakat promujący tę akcję.
Więcej zdjęć w galerii...
________________
SUKCES w KONKURSIE LITERACKIM
28 listopada 2017. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XIV wojewódzkim konkursie poetyckim dla
szkół
podstawowych i gimnazjów &ndash; ANTOLOGIA POEZJI DZIECIĘCEJ 2017 pod patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Zabrza oraz Regionalnego
Ośrodka Kultury w Katowicach. Laureatką tegorocznego konkursu została Daria Jaryczewska
z klasy 5a. Uroczyste wręczenie dyplomów i XIV tomu Antologii Poezji Dziecięcej oraz nagród
odbyło się na Wernisażu Poetyckim dnia 28 listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu.
Recenzentem XIV tomu antologii był prof. Jerzy Bralczyk.
________________
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA w SP 3
24 listopada 2017 Tradycyjnie, jak co roku spotkaliśmy się, aby 24 listopada uczcić
urodziny najsympatyczniejszego, najbardziej milusińskiego puszystego
powiernika naszych problemów z lat dziecięcych - Pluszowego Misia.
Po raz pierwszy imprezę przygotowaliśmy w dwóch budynkach jednocześnie:
dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej przy ul. Strażackiej 2
oraz dla uczniów klas VI, VII oraz klas gimnazjum na pl. Klasztornym 2.
Organizatorami Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia byli uczniowie
klasy 2 b, 2 c, 3 a i 3 b gimnazjum. Rada Uczniów wspomogła nas w tym
roku zakupując cukierki dla całej społeczności szkolnej.
Najmłodsi uczestnicy urodzin (kl. I-V) bawili się w specjalnie
opracowanych dla nich grach i zabawach w salach lekcyjnych. Przy
dźwiękach muzyki wzięli udział w "misiowej" gimnastyce, opowiedzieli
o swoich przytulankach i sprawdzili swą znajomość znanych postaci ze
świata misia. Nasz dostojny jubilat hojnie obdarował swoich gości
słodkościami, uprzyjemniając im całą imprezę. Starsze klasy uczęszczające
do naszej szkoły zasiadły do konkursowych zmagań przy wielkim bibliotecznym
stole. Daniem głównym, serwowanym w czasie uroczystości były ciasteczka
miodowe w czekoladzie, które bez używania "łapek" należało jak najszybciej
zjeść z talerzyków. Następnie uczestnicy zabaw konkursowych mieli za zadanie
narysować portret misia z zamkniętymi oczami i odszukać wszystkie misie
ukryte w bibliotece. Uczniowie musieli wykazać się także wiedzą oraz
spostrzegawczością i ułożyć &bdquo;misiowe&rdquo; opowiadanie oraz odpowiedzieć
na pytania. W wielkich zmaganiach konkursowych I miejsce zdobyła klasa III e G,
II miejsce klasa II c G, a III miejsce klasa VI b. W tym dniu odwiedziliśmy
także wszystkich uczniów i pracowników szkoły, aby poczęstować ich
słodką niespodzianką. Do zobaczenia za rok!
Więcej zdjęć w galerii... 29 listopada uczniowie klasy 2c, 3a i 3b gimnazjum w ramach
projektu edukacyjnego zorganizowali w Szkole Podstawowej nr 4
w Bytomiu obchody Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia dla
klas młodszych. Wraz z gospodynią imprezy- szkolnym nauczycielem
bibliotekarzem Panią Ewą Rutkowską, młodzież naszej szkoły przygotowała
konkursy, gry i zabawy taneczno-ruchowe związane z pluszowym misiem.
Więcej zdjęć w galerii...
____________________
KONKURS PLASTYCZNY "WARZYWA, OWOCE ŹRÓDŁEM WITAMIN"
w ramach ,,Programu dla szkół&rdquo;
Szkolny konkurs plastyczny ,,Warzywa, owoce źródłem witamin&rdquo; został zorganizowany
dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 3 w miesiącu listopadzie 2017r. Zadaniem
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konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na podany temat. Celem konkursu było
popularyzowanie częstego spożywania warzyw, owoców przez dzieci w wieku szkolnym.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce równorzędne:
&bull;Kamil Dziki kl. I a
&bull;Arkadiusz Stasiak kl. I b
II miejsce równorzędne:
&bull;Jakub Ulański kl. III b
&bull;Paulina Żuchowska kl. III b
III miejsce równorzędne:
&bull;Amelia Sulewska kl. II a
&bull;Martyna Bujoczek kl. III d
Wyróżnienia:
&bull;Aleksander Rajsz kl. I a
&bull;Julia Szuster kl. I b
&bull;Kamila Owczarek kl. I a
W holu szkoły zorganizowano wystawę nagrodzonych oraz najciekawszych prac
konkursowych. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wręczenia
dyplomów dokonano podczas apelu dla klas I-III, który odbył się 17.11.2017 r. W trakcie
apelu zaprezentowano uczniom klas młodszych prezentację multimedialną na temat wartości
odżywczych warzyw i owoców. Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie, ile porcji warzyw
i owoców należy dziennie spożywać oraz co to jest porcja owoców lub warzyw.
Uczniowie klasy III b z tej okazji przygotowali program artystyczny.
Więcej zdjęć w galerii...
____________________
WYSTAWA PLAKATÓW13-15 listopada 2017 W dniach 13 &ndash; 15 listopada odbywała się w auli
szkoły przy pl. Klasztornym 2
wystawa plakatów o tematyce patriotycznej, których autorami byli uczniowie
klas trzecich gimnazjum. Motywem przewodnim i inspiracją ich prac
plastycznych była kolejna rocznica święta narodowego upamiętniająca
odzyskanie niepodległości przez Polskę. Wystawę tworzyło 26 plakatów
wykonanych łącznie przez 72 uczniów, którzy tym samym zrealizowali
swój projekt edukacyjny. Cała szkolna społeczność uczniowska miała okazję
zwiedzić wystawę w dniu 13 listopada i zagłosować na najładniejszy ich
zdaniem projekt plastyczny. Plakaty te mieli okazję zobaczyć również
rodzice, którzy w dniu 15 listopada uczestniczyli w zebraniach i prelekcji
zorganizowanej w auli szkoły. Wszystkim autorom prac dziękujemy za
zaangażowanie w tworzenie plakatów, przybliżenie innym ważnych wydarzeń
z historii Polski oraz promocję postaw patriotycznych wśród młodzieży.
mgr Lucyna Brzeziak Więcej zdjęć w galerii...
___________________
SZKOLNY DZIEŃ CZYTANIA
10 listopada 2016 Szkolny dzień czytania upłynął nam pod hasłem "Czytamy utwory Adama
Mickiewicza". Wszyscy uczniowie klas I-III czytali w tym dniu podczas lekcji
bajkę "Lis i kozieł", a uczniowie klas starszych czytali balladę "Pani Twardowska"
oraz fragmenty dramatu "Dziady". Lekturom towarzyszyły prezentacje multimedialne.
Uczniowie wykonali też ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązywali rebusy
i zagadki. Najpiękniejsze ilustracje zostały nagrodzone i znalazły się na wystawie
w holu szkoły.
Więcej zdjęć w galerii... ___________________
"BYTOMSKA AKADEMIA KOMPETENCJI"
Opis projektu w załączniku Regulamin rekrutacji
_____________
DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA8 listopada 2017 8 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Zdrowego
Śniadania. Uczniowie wszystkich klas o godzinie 10.00 przygotowywali
i zjedli wspólnie drugie śniadanie złożone ze zdrowych produktów.
Na naszych stolikach królowały owoce i warzywa.
Więcej zdjęć w galerii...
_________________
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SUKCES W KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 8 listopada 2017 Z przyjemnością informujemy, że
nasz szkolny zespół wokalny Bell&rdquo;TeamCanto
reprezentował naszą szkołę w Konkursie Pieśni i Prozy Patriotycznej
&bdquo;Polskie drogi do Niepodległości&rdquo;, który odbył się 8 listopada w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Bytomiu. Współorganizatorem imprezy był NSZZ &bdquo;Solidarność&rdquo;
oraz Urząd Miasta Bytom. Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie
wiersza lub pieśni o tematyce patriotycznej. Bell&rsquo;TeamCanto zaprezentował pieśń
pt. &bdquo;Kolęda warszawska&rdquo;. Jury konkursu przyznało nam II miejsce. Dodajmy jeszcze,
że nasz zespół był jedyną grupą wokalną nagrodzoną w tym konkursie. Tym bardziej
młodym muzykom należą się słowa uznania i gratulacje! Życzymy powodzenia
w kolejnych działaniach muzycznych.
mgr Lucyna Brzeziak Więcej zdjęć w galerii...
___________________
DZIEŃ eTwinning 20177 listopada 2017 7 listopada obchodziliśmy Dzień eTwinning w naszej szkole.
Z tej okazji
odbyły się miedzy innymi konkursy oraz zajęcia z elementami języka
włoskiego z zaproszonym gościem.
Więcej zdjęć w galerii...
___________________
WYCIECZKA do GRECJI 21 listopada w szkolnej auli w budynku przy placu Klasztornym 2
odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum oraz klas
siódmych szkoły podstawowej, zainteresowanych udziałem dzieci w szkolnej wycieczce do Grecji.
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce
jest przynajmniej dobre zachowanie uzyskane na koniec roku szkolnego
2016/2017 i pozytywna opinia wychowawcy. ________________________ WYCIECZKA do HISTORY
LAND w KRAKOWIE19 października 2017r.
W ubiegłym tygodniu klasy 2c oraz 2d Gimnazjum wzięły udział w wycieczce
do interaktywnego centrum History Land w Krakowie. Jest to miejsce, w którym
młodzież mogła za pomocą makiet zbudowanych z klocków LEGO poznać dzieje Polski
i Polaków. Uczniowie odkrywali historię w niestandardowy sposób, poprzez interaktywne
filmy, różnorodne animacje czy multimedialne pokazy. W History Land uczniowie
zobaczyli m.in. bitwę pod Grunwaldem, obronę Westerplatte czy Sukiennice.
Na koniec młodzież mogła pobawić się klockami LEGO, budując ciekawe budowle.
mgr Agata Sieczka-Stasiak
mgr Lucyna Brzeziak
Więcej zdjęć w galerii...
___________________ KONKURSY PRZEDMIOTOWE Zapraszamy do zapoznania się z zakresem
wiedzy i umiejętności
oraz wykazem literatury konkursów międzyprzedmiotowych:
Więcej
informacji w załącznikach...
_____________
WYCIECZKA SAMORZĄDU SZKOLNEGO DO SEJMIKU ŚLĄSKIEGO9 października 2017r. Przedstawiciele
szkolnego samorządu wzięli udział w wycieczce zorganizowanej
z okazji 95 rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. Podczas wycieczki
zwiedzili Gmach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, poznali jego
historię, oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez radną Sejmiku
Województwa Śląskiego Halinę Biedę.
________________
PASOWANIE NA UCZNIA
9 października 2017r.
Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na uczniów
naszej szkoły. Przygotowali pod opieką wychowawców pierwszy
w swojej szkolnej karierze program artystyczny, z którym wystąpili
przed swoimi rodzinami.
Więcej zdjęć w galerii...
________________
WYCIECZKA KLASY 3A do WORD-u
3 października 2017r.
Uczniowie klasy 3A uczestniczyli w wycieczce do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bytomiu. Mieli tam zajęcia ze strażakami z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz z przedstawicielami Policji z zakresu
http://www.sp3.bytom.pl
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bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
________________
WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE
2 października 2017
2 października gimnazjaliści z klasy 2a i 2b wzięli udział
w niecodziennych warsztatach pt. &bdquo;Babcia, dziadek, wnuki ze smartphonem&rdquo;, które odbyły
się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w ramach Bytomskich Spotkań Europejskich 2017
objętych honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Podczas spotkania studenci Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniowie naszej szkoły, którzy
wcielili się w rolę ekspertów, rozmawiali na temat korzystania z nowoczesnych telefonów komórkowych.
Gimnazjaliści w jasny i klarowny sposób starali się objaśnić i zademonstrować jak korzystać z wybranych
funkcji i nowoczesnych aplikacji dostępnych
na smartfonach. Dzięki warsztatom seniorzy uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania i pod okiem
specjalistów mogli wypróbować możliwości swoich telefonów. Spotkanie było okazją do wspólnej nauki,
wymiany zdań i nawiązania dialogu pokoleniowego.
http://www.bytom.pl/okielznac-nowe-technologie
____________________
BYTOMSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE27 września 2017r. 27 września
uczniowie bytomskich szkół wzięli udział w warsztatach
zorganizowanych w naszej szkole w ramach "Bytomskich spotkań
europejskich 2017". Tematem warsztatów był pokój i demokracja.
_____________________
SUKCESY KOLARSKIE OLIWIERA Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród uczniów klas
gimnazjalnych naszej szkoły jest wielu uzdolnionych sportowców, ale
na szczególną uwagę zasługuje Oliwier Machura z klasy 2c gimnazjum,
który za swoje liczne osiągnięcia sportowe otrzymał we wrześniu 2017r.
Nagrodę Prezydenta miasta Bytomia dla uzdolnionej młodzieży. Oliwier
specjalizuje się w kolarstwie. Pomimo młodego wieku osiągnął już bardzo
wiele. Trenuje regularnie pod okiem trenera Adama Jagły i na bieżąco
uczestniczy w wielu wyścigach kolarskich. Ciągle się doskonali i pracuje
nad swoim talentem. Dowodem tego jest kolejny sukces i otrzymanie z rąk
Czesława Langa dyplomu za zajęcie III miejsca w Maratonie Rowerowym
w kategorii M1. Olivierowi serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni z jego
sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne laury w dziedzinie kolarstwa.
mgr Lucyna Brzeziak
Więcej zdjęć w galerii... ______________________
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/20184 września 2017r. Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny... Więcej zdjęć w galerii...
___________________
ZAPRASZAMY do UDZIAŁU W
PROJEKCIE:
Pobierz regulamin projektu...
Pobierz potrzebne dokumenty:
* Deklaracja uczestnictwa* Oświadczenie uczestnika* Opinia pedagoga* Dane osobowe
______________
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓWW czerwcu nasza szkoła przystąpiła do Sieci Szkół
Odkrywców Talentów,
a w czasie wakacji pomyślnie przeszła weryfikację i otrzymała tytuł "Szkoła
Odkrywców Talentów". Projekt &bdquo;Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym&rdquo; realizowany jest przez Wydział
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" przyznawany jest szkołom, w których
systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej
nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia,w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub
obywatelskich.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się
do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień. W naszym mieście tylko
nasza szkoła została odznaczona tym tytułem w bieżącym roku, a także pojawiła
się na mapie Szkół Odkrywców Talentów w Polsce.
__________________
W ŚWIECIE
http://www.sp3.bytom.pl
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LITERATURY ANGIELSKIEJ
W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną zatytułowaną
&bdquo;W świecie literatury angielskiej - nauka języka angielskiego poprzez
zajęcia czytelnicze". Innowację wdrażają w obecnych klasach piątych
nauczyciele języka angielskiego: mgr Sandra Cieśla
oraz mgr Magdalena Czerny.
Termin realizacji innowacji: II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz
cały rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019, tj. od 30.01.2017 do 31.05.2019.
Główne cele wprowadzanej innowacji:
- rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności
kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne,
wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie
dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności;
- wsparcie szkoły i biblioteki szkolnej w zakresie rozwijania czytelnictwa
wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2016-2020;
- wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez
umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób
dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka;
- wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów literaturą dziecięcą, kulturą
i językiem krajów anglojęzycznych poprzez poznanie najważniejszych
twórców literackich i ich dzieł.
____________________
"CYBERNAUCI"
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
&bdquo;Cybernauci &ndash; kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci&rdquo;.
W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców
i nauczycieli z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno &ndash; komunikacyjnych.
_______________
PROGRAM Insta.Ling dla Szkół
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do IX Edycji Programu"Insta.Ling dla Szkół".
Insta.Ling to strona www do skutecznej nauki słówek,
wykorzystywana w naszej szkole aby wspierać naukę języka angielskiego.
Insta.Ling jest systemem do nauki i utrwalania nowych słówek, kontroli
systematyczności pracy ucznia i śledzenia postępów ucznia.
Program "Insta.Ling dla Szkół" daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom
bezpłatny dostęp do strony www w ramach programu szkolnego. Najważniejszą
korzyścią systematycznego korzystania z Programu Insta.Ling jest poprawa
poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie
uczniów posługujących się językiem angielskim.
Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest systematyczne
logowanie się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez
nauczyciela i wykonanie sesji, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej
wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.
Link do strony: https://instaling.pl
______________
REFORMA EDUKACJINa prośbę Minister Edukacji Narodowej pani Anny
Zalewskiej
udostępniamy linki do stron z podstawowymi informacjami
dotyczącymi reformy systemu oświaty w Polsce:
- Strona internetowa Ministerstwa Edukacji
Narodowej - Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach - "DOBRA SZKOŁA" - pytania i
odpowiedzi
____________
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCEwykaz podręczników _____________________ WYPRAWKA SZKOLNA
UCZNIA KLASY I
Pobierz...
___________________
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Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2017/2018
znajdują się w zakładceKalendarz roku szkolnego ___________________
SZKOLNEJ GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:
PONIEDZIAŁEK &ndash; PIĄTEK
11.30 &ndash; 14.30 - w budynku przy ul. Strażackiej
11.30 -13.34 - w budynku przy Pl. Klasztornym

OBIADY w STOŁÓWCE

Nieobecność dziecka na obiadach
należy zgłaszać do godz. 7.30
pod nr. tel. 032/281-09-33
lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły
______________________________
GODZINY LEKCYJNE i PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
1 lekcja -

8:00 &ndash; 8:45

przerwa - 8:45 &ndash; 8:55
2 lekcja

8:55 &ndash; 9:40

przerwa - 9:40 &ndash; 9:50
3 lekcja - 9:50 &ndash; 10:35
przerwa - 10:35 &ndash; 10:45
4 lekcja - 10:45 &ndash; 11:30
przerwa obiadowa- 11:30 &ndash; 11:50
5 lekcja -

11:50 &ndash; 12:35

przerwa - 12:35 &ndash; 12:45
6 lekcja -

12:45 &ndash; 13:30

przerwa obiadowa - 13:30 &ndash; 13:45
7 lekcja -

13:45 &ndash; 14:30

przerwa - 14:30 &ndash; 14:35
8 lekcja - 14:35 &ndash; 15:20 ___________________________ GALERIA SUKCESÓWNasi
uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach.
Dlatego uruchomiliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę,
w której umieszczamy informacje o osiągnięciach uczniów naszej
szkoły.> Galeria sukcesów
________________________________ CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ
SZKOLE?
Informacje o tym, co działo się w naszej szkole
znajdziecie w zakładce: Wydarzenia szkolne
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