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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

Filmik "Nasza szkoła!"
_________________

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w BYTOMIU
OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Rekrutacja uczniów - od 12 marca do 11 maja 2018r.
Rekrutacja uzupełniająca - od 11 do 29 czerwca 2018r.
Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły
będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem
dostępne są na szkolnej stronie internetowej
lub w sekretariacie szkoły.
Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie
(rocznik 2012) które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.
Klasa z rozszerzonym programem j. angielskiego

NOWOŚĆ:

Jeśli Twoje dziecko lubi język angielski i chcesz
by rozwijało swój talent oraz uzdolnienia językowe,
zapisz je do pierwszej klasy w naszej szkole
z innowacyjnym rozszerzonym programem
języka angielskiego!
Klasa terapeutyczna dla dzieci wymagających
dostosowania organizacji procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej
pomocy specjalistycznej
Zapraszamy!
Pobierz dokument:
Formularz zgłoszenia dziecka
do szkoły podstawowej rejonowej
Pobierz dokument:
Wniosek o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej/spoza rejonu
______________

PÓŁKOLONIE LETNIE 2018
http://www.sp3.bytom.pl
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25-29 czerwca 2018r.
Wakacje się rozpoczęły, a u nas w szkole dzieci uczestniczyły w półkoloniach.
Spędzaliśmy czas bardzo aktywnie: odwiedzili nas strażacy i policjanci,byliśmy w salach
zabaw Żyrafa i Magiczna Kraina, na kręgielni, na ściance wspinaczkowej "Skarpa",
uczestniczyliśmy w różnych konkursach. Nie zabrakło szaleństw w parku na placu
zabaw, jak i na boisku. Dziękujemy wszystkich uczestnikom oraz życzymy
bezpiecznych, słonecznych i udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!
f
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Więcej zdjęć w galerii...
_______________

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Podręczniki, które nie zostały oddane do biblioteki szkolnej
w wyznaczonym terminie należy przynieść do sekretariatu szkoły.
__________________

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018r.
Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.
Wszystkim życzymy wesołego i bezpiecznego wypoczynku!

Więcej zdjęć w galerii...
__________________

"UCZEŃ Z KLASĄ"
w roku szkolnym 2017/2018
Na koniec roku szkolnego tytułem "Ucznia z klasą" zostali wyróżnieni
następujący uczniowie:
1a - Katarzyna Nawrat, 1b - Julia Szuster, 1c - Oskar Szuster,
2a - Magdalena Skop, 2b - Oliwia Biel,
3a - Martha Antoniak, 3b - Weronika Markusik, 3c - Paulina Żuchowska,
3d Martyna Bujoczek,
4a - Kajetan Watoła, 4b - Krzysztof Grzyszek,
4c - Amelia Heinze, 4d - Alicja Ambroży,
http://www.sp3.bytom.pl
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5a - Karolina Halamus, 5b - Agata Oskroba,
6a - Laura Jagielska, 6b - Martyna Pękacz, 6c - Michał Jastrzębski,
7a - Wiktoria Madeja, 7b- Karolina Maniecka

Więcej zdjęć w galerii...

__________________

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
MOJE BEZPIECZNE MIEJSCE DO NAUKI
19 czerwca 2018r.
19 czerwca nastąpiło podsumowanie oraz uroczyste rozdanie nagród
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Moje bezpieczne miejsce
do nauki. Celem konkursu była popularyzacja problematyki
związanej z bezpieczeństwem i higieną nauki, uwrażliwianie
ich na istniejące zagrożenia oraz zachęcanie do twórczego,
wizualnego zinterpretowania problematyki związanej
z ryzykownymi i probezpiecznymi zachowaniami. Konkurs
został zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
oraz Gimnazjum nr 2 w Bytomiu. Jury konkursu przyznało następujące
nagrody:
Uczniowie klas I-III
I miejsce - Arkadiusz Stasiak
II miejsce - Katarzyna Nawrat
III miejsce - Samanta Miler
Wyróżnienia - Julia Szuster, Julia Ratajczak
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce - Jakub Rożnowski
II miejsce - Aleksandra Broda
III miejsce - Laura Jagielska
Wyróżnienia - Alicja Grajcar, Oliwia Kania
Uczniowie klas II-III gimnazjum
I miejsce - Marzena Siwek
II miejsce - Dagmara Szczygielska
III miejsce - Anna Huras
Wyróżnienia - Oliwia Tomicka, Tomasz Wyleżałek
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Więcej zdjęć w galerii...
http://www.sp3.bytom.pl
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________________

ZIELONA SZKOŁA 2018
7-20 czerwca 2018
Uczniowie klas trzecich aktywnie spędzali czas podczas zielonej szkoły nad Bałtykiem,
w Karwi. W ciągu pobytu zwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc. Byli na Helu, w Gdyni,
w Malborku, oraz we Władysławowie. Odwiedzili również farmę strusi. Podczas pobytu
zorganizowano wiele różnych konkursów. Każdy uczeń wrócił do domu szczęśliwy,
z walizką pełną pamiątek.
Więcej zdjęć znajdziecie na szkolnym Facebooku

_________________

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM
20 czerwca 2018r.
20 czerwca w Jednostce 34. Dywizjonu Rakietowego OP
w Bytomiu odbyło się uroczyste rozdanie nagród
XV Konkursu Plastycznego Wojsko w oczach dziecka.
Celem konkursu było upowszechnianie postaw
patriotyczno- obywatelskich oraz tradycji i historii
wojska polskiego. W konkursie tym Wyróżnienie
otrzymała uczennica klasy 6b- Wiktoria Grygierczyk.
Nagrodę naszej laureatce wręczył Dowódca 34. Dywizjonu
ppłk Grzegorz Gdula. Wiktorii gorąco gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
________________
SUKCESY W KONKURSIE PLASTYCZNYM
19 czerwca 2018r.
19 czerwca uczeniowie klas gimnazjum otrzymali ostateczne
wyniki Powiatowego Konkursu na ilustrację do książki Słowem
malowane. Zadaniem uczestników konkursu było wybranie
odpowiedniego fragmentu książki oraz stworzenie do niego
ilustracji. Z naszej szkoły aż 6 prac dostało się do najlepszej "10".
Z ogromną radością informujemy, że Klaudia Czeluśniak
z klasy 2c gimnazjum zdobyła II miejsce, a uczennice
http://www.sp3.bytom.pl
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klasy 3a gimnazjum: Aleksandra Zielińska
i Aleksandra Grabska zdobyły Wyróżnienia. Młodym
artystkom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM
14 czerwca 2018r.
14 czerwca uczniowie klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum
wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej Jak nie czytam,
jak czytam. Impreza została zorganizowana przez Technikum nr 4
w Bytomiu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu.
Nasi uczestnicy wybrali swoje ulubione książki i przeczytali
ich fragmentu na forum zgromadzonych widzów. Dodatkowym
elementem prezentacji było przebranie się za wybranego
bohatera literackiego. Uczestnicy akcji otrzymali
pamiątkowe książki oraz słodką niespodziankę,
przygotowaną przez organizatorów. W przyszłym
roku chętnie znów się spotkamy w bibliotece!
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
12 czerwca 2018r.
12 czerwca pięcioro uczniów z klasy 2c, 3a i 3b gimnazjum odwiedziło
Przedszkole Miejskie nr 2 w Bytomiu, aby przeprowadzić
ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków.
Tym razem młodzież z naszej szkoły przygotowała Bajki z Kamerunu.
Po ciekawostkach dotyczących tego afrykańskiego państwa, przy
"ognisku" przedstawiliśmy dzieciom cztery bajki: Żółw i słoń,
Wszechświat, Lew i pszczoła oraz Żółw, słoń i hipopotam.
Po każdej historii, jak zawsze wszyscy uczestnicy zajęć
bawili się w różne gry ruchowe przy muzyce.
To była niestety nasza ostatnia wizyta w przedszkolu w tym
roku szkolnym. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałe
i ciepłe przyjęcie wszystkim dzieciom i ich nauczycielom.
Od września wracamy z nową porcją bajek:)
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

http://www.sp3.bytom.pl
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Więcej zdjęć w galerii...
___________

FESTYN RODZINNY "BAW SIĘ z TRÓJKĄ"
8 czerwca 2018r.
Zapraszamy do galerii zdjęć z Festynu rodzinnego "Baw się z Trójką"

Więcej zdjęć w galerii...
_________________

PÓŁKOLONIE LETNIE 2018

_____________________
MIEJSKI KONKURS PIOSENKI POZYTYWNIE ZAKRĘCONEJ
6 czerwca 2018r.
6 czerwca w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Piosenki Pozytywnie
Zakręconej. Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:
klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy VII i II-III gimnazjum.
Uczniowie zaprezentowali różnorodny repertuar, zarówno polski, jak
i zagraniczny. Wspólnym mianownikiem był pozytywny wydźwięk
warstwy tekstowo-melodycznej. Uczestników konkursu oceniało
profesjonalne jury w składzie: Beata Maria Ziaja (II LO w Bytomiu),
Patrycja Cisło(MDK nr 1 w Bytomiu), Lilianna Woroniuk(SP nr 36
w Bytomiu) oraz Alicja Setla(SP nr 3 w Bytomiu).
Do konkursu przystąpiło 21 uczestników z bytomskich szkół,
a prezentowany poziom wokalny był bardzo wyrównany
oraz wysoki. Po trudnych obradach jury podało ostateczne
wyniki konkursu:
KLASY I-III
I miejsce - Zuzanna Macioł ze Szkoły Podstawowej nr 51
II miejsce - Emilia Drejer ze Szkoły Podstawowej nr 46
III miejsce - Dominika Dragon ze Szkoły Podstawowej nr 32
Wyróżnienie - Katarzyna Nawrat ze Szkoły Podstawowej nr 3
KLASY IV-VI
I miejsce - Weronika Władyka ze Szkoły Podstawowej nr 43
II miejsce - Emilia Bienas ze Szkoły Podstawowej nr 54
III miejsce - Olga Przegendza (zgłoszenie indywidualne)
Wyróżnienie - Aleksandra Miętus ze Szkoły Podstawowej nr 21
http://www.sp3.bytom.pl
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KLASY VII, II-III GIMNAZJUM
I miejsce - Dominika Semirjak (zgłoszenie indywidualne)
II miejsce - Wanessa Nowak z GImnazjum nr 3
III miejsce - Paulina Jendras z SPMS
Wyróżnienie - Kaja Heflich ze Szkoły Podstawowej nr 36
Specjalne Wyróżnienie - Karolina Bereska i Barbara Bereska z POW "Szansa dla dziecka"
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom
za tak liczne przybycie. Zapraszamy również za rok na kolejną
edycję konkursu Piosenki Pozytywnie Zakręconej.
Anna Michałowska-Jęczek

Alicja Setla

Więcej zdjęć w galerii...
____________________

PRZEDSTAWIENIE DLA SENIORÓW
5 czerwca 2018r.
5 czerwca uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz II-III
gimnazjum odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu.
Młodzież w ramach realizowanego w szkole programu Centrum
Edukacji Obywatelskiej Młodzi w akcji, wystawiła dla seniorów
z trzech bytomskich domów opieki przedstawienie Czerwony
Kapturek szuka księcia. Spotkanie było okazją do zaprezentowania
uzdolnień teatralnych bardziej wymagającej publiczności.
Po zakończeniu spotkania pracownicy przygotowali
słodki poczęstunek dla naszych aktorów.
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
1 czerwca 2018r.
1 czerwca w Auli Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom XVI Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego Inne spojrzenie. Konkurs zorganizowało
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Z ogromną radością
przekazujemy, że nasza uczennica Sylwia Karcz z klasy 2c
gimnazjum została w tym konkursie nagrodzona Wyróżnieniem.
Ogromny sukces Sylwii i radość z triumfu plastycznego niech
będzie dla całej naszej społeczności uczniowskiej powodem
do dumy. Stawiajmy sobie wyższe cele, a chęci i zaangażowanie
doprowadzą do zwycięstwa. Najlepszym tego dowodem jest
sukces Sylwii. Gratulujemy jej serdecznie i życzymy kolejnych
osiągnięć plastycznych.
http://www.sp3.bytom.pl
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Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
____________________

WIOSENNE SZANTOWISKO
30 maja 2018r.
Szkolny chór pod opieką pana Mieczysława Setli wyśpiewał sobie trzecie miejsce
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Wiosenne Szantowisko"
w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii klas 1-3 wystąpił zespół Śpiewające
Makrele, a w kategorii klas 4-7 - zespół Pływające Trójki.

_______________

WARSZTATY JĘZYKOWE W RAMACH PROGRAMU AIESEC
28 maj - 15 czerwca 2018r.
Od 28 maja do 15 czerwca br. uczniowie naszej szkoły będą uczestnikami
niezwykłej przygody edukacyjnej. W ramach współpracy
z międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów AIESEC
po raz czwarty przystąpiliśmy do projektu i gościmy w naszej
szkole dwie wolontariuszki- Habibę Nawaz z Kanady
i Thanh Phuong z Wietnamu. W poprzednich edycjach
projektu gościliśmy już wolontariuszy z Japonii, Białorusi,
Malezji, Kolumbii, Etiopii i Turcji. Podczas interaktywnych warsztatów
uczniowie będą mogli poznać wiele ciekawych faktów na temat
historii, kultury i geografii tych dwóch odległych od Polski
krajów. Język angielski będzie stanowił główne narzędzie
komunikacji z wolontariuszkami i zdobywania nowej
wiedzy. Spotkania i rozmowy z Habibą i Thanh będą
wspaniałą okazją do zweryfikowania swoich kompetencji
językowych. Pobyt studentek w naszej szkole jest dowodem
na to, że znajomość języka angielskiego ułatwia
przekraczanie granic, pokonywanie barier, zdobywanie
doświadczeń i kluczowych umiejętności. Mamy nadzieję,
że Habiba i Thanh spotkają się w naszej szkole z serdecznym
przyjęciem oraz aktywnym uczestnictwem uczniów
w zajęciach, w których wszystkie klasy będą miały okazję
brać udział.
Agnieszka Grombik
Aleksandra Podszywałow

Więcej zdjęć w galerii...
_____________________
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Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
25 maj 2018r.
25 maja uczniowie z klasy 3b gimnazjum odwiedzili po raz kolejny
przedszkolaki z zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Przedszkola
Miejskiego nr 18 w Bytomiu. Przygotowane przez nich zajęcia
czytelnicze tym razem zostały oparte na Bajkach Staroegipskich.
Młodzież przedstawiła inscenizację dwóch bajek: O Złotym Futerku,
Srebrnym Ogonku i Szarej Myszce oraz o tym, dlaczego koty polują
na myszy oraz O tym, jak mała myszka uratowała wielkiego lwa.
Podsumowaniem zajęć były wspólne gry i zabawy oraz słodka
niespodzianka dla wszystkich.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
________________

WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA
23 maj 2018r.
23 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach
zaprezentowało się ponad 30 uczniów ze szkół województwa
śląskiego, którzy recytowali i śpiewali teksty Zbigniewa Herberta.
Konkurs został zorganizowany z okazji Roku Herberta, czyli 20 rocznicy
śmierci polskiego poety, eseisty i dramaturga, twórcy słynnego cyklu
poetyckiego Pan Cogito. Z ogromną przyjemnością informujemy,
że uczennica klasy 3a gimnazjum- Alicja Kozaczkiewicz zajęła
II miejsce. Alicja przygotowała wokalną interpretację
Przesłania Pana Cogito z autorską muzyką. Alicji serdecznie
gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów artystycznych.
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
____________________
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU
SKECZE, ŻARTY, WIERSZE I BAJKI PO ŚLĄSKU
Międzyświetlicowy konkurs Skecze, żarty, wiersze i bajki po śląsku
był adresowany do wychowanków świetlic szkół podstawowych.
Celem konkursu było mi.in.: popularyzowanie gwary śląskiej,
krzewienie patriotyzmu lokalnego, rozbudzanie aktywności
uczniów oraz promowanie działań kulturalnych w środowisku
lokalnym. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie
bajki, opowiadania lub wiersza w gwarze śląskiej.
Na konkurs wpłynęły tylko trzy prace, co najlepiej
świadczy o trudności postawionego zadania. Mimo to,
uczestnicy wykazali się pomysłowością w doborze tematu
oraz znajomością gwary. Po zapoznaniu się z treścią prac
organizatorzy postanowili ogłosić następujące wyniki:
http://www.sp3.bytom.pl
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I miejsce - Natalia Kolczok ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu
II miejsce - Martyna Dopierała ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu
III miejsce - Dominik Tadeja ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu
Katarzyna Kalka
___________________
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY TĘCZA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Tęcza zorganizowany został
przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej
Pokolenie w Warszawie przy współpracy merytorycznej
z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Ideą konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy
o regionie, propagowanie polskiej przyrody i kultury
oraz wyszukiwanie talentów plastycznych. I szczęśliwie
okazało się, że takie perełki plastyczne są uczniami
naszej szkoły. Z ogromną przyjemnością przekazujemy
wiadomość, że w tym prestiżowym konkursie aż dwie
uczennice zostały docenione. Praca Weroniki Sokołowskiej
z klasy 3c gimnazjum została Wyróżniona,
a projekt Sylwii Karcz z klasy 2c gimnazjum otrzymał
Nagrodę za najlepszą prace plastyczną. Weronika
przedstawiła architekturę Bytomia- Kościół pw. Św. Jacka
z elementami strojów regionalnych, a Sylwia wybrała
scenę z Placu gen. Władysława Sikorskiego- popiersie
Fryderyka Chopina w otoczeniu ludowych wianków.
Dodajmy jeszcze, że zgodnie z regulaminem
dziewczęta przygotowały prace w grudniu,
a dopiero teraz ogłoszono wyniki rywalizacji
plastycznej. Dziewczętom przekazuję szczere
słowa uznania i wielkie gratulacje. Oby tak dalej...

Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
____________________

NAGRODY W KONKURSIE Z ORTOGRAFIĄ NA TY
Wychowankowie świetlicy szkolnej wzięli udział w międzyświetlicowych
zmaganiach z ortografią. Organizatorem Konkursu Ortograficznego
Z ortografią na Ty była Szkoła Podstawowa nr 6 w Bytomiu. Do ortograficznych
potyczek stanęła mocna drużyna w składzie: Natalia Oświęcimska,
Oliwia Kania i Tomasz Pietrek. Z ogromną radością pragniemy wszystkich
poinformować, że Natalia Oświęcimska zdobyła I miejsce, a Oliwia
Kania II miejsce w konkursie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Kalka

_______________
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II MIEJSCE W KONKURSIE W BAJKOWEJ KRAINIE
21 maj 2018r.
21 maja w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
odbył się konkurs MAŁY KREATOR W Bajkowej Krainie. W konkursie
wzięło udział 18 trzyosobowych drużyn. Ideą konkursu było rozwijanie
własnej kreatywności i wyobraźni poprzez zaprojektowanie stroju,
makijażu oraz fryzury zgodnie z tematyką konkursu. Każda ekipa
musiała także przygotować krótką prezentację dotyczącą stroju przed Jury
i zgromadzoną publicznością. Naszą szkołę reprezentowały
2 drużyny w składzie: Kamila Klimczak, Roksana Scheffczyk i Jagoda
Ciupińska z klasy 3b gimnazjum oraz Oliwia Prokop z klasy 2 c gimnazjum
i Gabriela Jaskuła, Nikola Łagosz z klasy 3b gimnazjum. Towarzyszyło im
pięcioro uczniów, którzy przyjechali wspierać swoje koleżanki
jako publiczność. Dziewczyny w bardzo krótkim czasie przygotowały dwa
stroje: Królową Śniegu oraz Super bohaterkę. Zarówno pomysł, jak i wykonanie
stały na bardzo wysokim poziomie. Z ogromną radością
informujemy, że drużyna w składzie: Gabriela Jaskuła (fryzura),
Nikola Łagosz (makijaż) oraz Oliwia Prokop (modelka) zdobyły II miejsce!
Wszystkim naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy.
Anna Michałowska-Jęczek
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
II MIEJSCE W MIĘDZYŚWIETLICOWYM TURNIEJU SPORTOWYM
18 maj 2018r.
18 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu odbył się Międzyświetlicowy
Turniej Sportowy dla uczniów klas I-III. Reprezentanci naszej szkoły wykazali się
ogromną sprawnością fizyczną, bo zadania wcale nie były łatwe. Uczniowie
zmagali się w takich konkurencjach, jak: rzut do celu, kozłowanie
piłki, bieg, podawanie piłki i wiele innych. Nasi uczniowie
poradzili sobie wspaniale! Przez cały czas trwania rywalizacji pracowali
w drużynie i wzajemnie się dopingowali. Przecież nie liczy się
wygrana, tylko dobra zabawa :) Naszej drużynie udało się zdobyć
II miejsce! Serdecznie gratulujemy woli walki.
Anita Kowalkowska-Marcola

__________________

WIZYTA UCZNIÓW KLASY Ia u STRAŻAKÓW
18 maja 2018
Uczniowie klasy Ia odwiedzili strażaków z Państwowej Straży
Pożarnej w Bytomiu.
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Więcej zdjęć w galerii.. .
__________________
WYNIKI MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚWIAT ZA 100 LAT
16 maj 2018r.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie
plastycznym Świat za 100 lat. Jego celem było rozwijanie inwencji
twórczej uczniów, nabywanie nowych doświadczeń w posługiwaniu się
różnymi technikami plastycznymi oraz kształtowanie wyobraźni dzieci.
Konkurs skierowany był do wychowanków wszystkich świetlic
bytomskich szkół. Uczestnicy mieli pełną dowolność w wykonaniu
pracy. Jury oceniało jakość wykonania, oryginalność, inwencję
twórczą autora oraz samodzielność pracy. Prace były bardzo
ciekawe, a zaskakująco duża liczba zmusiła Jury do przyznania
dodatkowych wyróżnień. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu oraz ich opiekunom za wkład i zaangażowanie.
Oto ostateczne wyniki:
W kategorii klas I-III
I miejsce - Małgorzata Szeliga ze Szkoły Podstawowej nr 36
II miejsce - Zuzanna Przybylska ze Szkoły Podstawowej nr 54
III miejsce - Olga Gnida ze szkoły Podstawowej nr 33
Wyróżnienie - Lena Poźniak ze Szkoły Podstawowej nr 54
Witold Babula ze Szkoły Podstawowej nr 36
W kategorii klas IV-VII
I miejsce - Maria Hojka ze Szkoły Podstawowej nr 4
II miejsce - Anna Wojciesze ze Szkoły Podstawowej nr 54
III miejsce - Dominik Linek ze Szkoły Podstawowej nr 6
Wyróżnienie - Krzysztof Cimoch ze Szkoły Podstawowej nr 6
Anna Michałowska-Jęczek

_________________
WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
15 maj 2018r.
15 maja uczniowie klasy 6a i 6b uczestniczyli w wycieczce do Muzeum
Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Zajęcia w muzeum były uzupełnieniem
i podsumowaniem wiedzy, którą uczniowie zdobyli realizując szkolny
projekt edukacyjny 100 lat dla Niepodległości. Lekcja muzealna była
wyzwaniem dla wszystkich uczestników, którzy z ogromnym
zaangażowaniem szukali odpowiedzi na pytania zawarte na kartach
pracy, przygotowanych przez pracowników muzeum.
Iwona Pudełko

Więcej zdjęć w galerii...
________________
WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH DO USTRONIA
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15 maja 2018r.
Klasy pierwsze pod opieką wychowawców odwiedziły Leśny
Park Niespodzianek w Ustroniu.Główne atrakcje parku to między innymi
ścieżka edukacyjna, aleja bajek, pokazy lotów ptaków drapieżnych oraz
bezpośredni kontakt zwiedzających ze zwierzętami.

Więcej zdjęć w galerii...
________________
WIZYTA W OPERZE ŚLĄSKIEJ
14 maj 2018r.
14 maja grupa dzieci ze świetlicy szkolnej udała się wraz z wychowawcą
do Opery Ślaskiej w Bytomiu. Celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie
dzieci z pracą instytucji o charakterze kulturalnym. Dzieci zwiedziły
zaplecze opery oraz przyjrzały się pracy pracowników technicznych,
którzy montowali dekoracje do premierowego spektaklu. Uczniowie
mieli także okazję obserwować z bliska pracę kostiumologów
oraz charakteryzatorów. Pani Teatrolog Katarzyna Szubert opowiadając
o teatrze w trakcie jego zwiedzania, mówiła, kto zajmuję się jaką pracą,
a także, kto przebywa na scenie w trakcie spektaklu, m.in.: chór, soliści
i solistki operowi, balet oraz oczywiście orkiestra, którą kieruje dyrygent.
Dzieci miały również szansę zobaczyć różne rekwizyty teatralne, zobaczyć
salę im. Didury, wejść na scenę i poczuć się, jak gwiazda opery.
Po zakończonych zajęciach Pani Szubert zorganizowała szybki konkurs
wiedzy. Nasi uczniowie świetnie sobie w nim poradzili, prezentując
ogromną wiedzę z zakresu działania Opery Śląskiej. W nagrodę
otrzymały "słodkie nagrody" - cukierki i lizaki.
Marzena Łakomy
______________

DZIEŃ EUROPY w NASZEJ SZKOLE
10 maja 2018r.
10 maja odbył się pokaz mody europejskiej z okazji Dnia Europy i kolejnej
rocznicy przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.
Uczniowie klas 1-5 przygotowali wraz ze swoimi wychowawcami strój
charakterystyczny dla wylosowanego kraju Europy i zaprezentowali je w takt
muzyki. Podczas apelu uczniowie zaprezentowali nie tylko strój, ale również
układy taneczne, rekwizyty i pełne wdzięku pląsy. Zgromadzona publiczność
zgodnie oklaskiwała ich występy.
Jury podjęło decyzję dotyczącą wyników konkursu i ogłosiło wyniki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W kategorii klas 1-3:
1 miejsce klasa 1 a (strój francuski)
2 miejsce klasa 1 b (strój niemiecki)
3 miejsce klasa 1 c (strój belgijski)
W kategorii klas 4-5
1 miejsce klasa 5b (strój hiszpański)
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2 miejsce klasa 4c (strój włoski)
3 miejsce klasa 5a (strój szkocki)
14 maja w bibliotece szkolnej odbyła się III edycja Eurochallenge, czyli szkolnego
konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Impreza odbyła się w ramach obchodów
Dnia Europy. Organizatorki konkursu, uczennice klasy 3b gimnazjum:
Natalia Ciepiela, Kamila Klimczak, Nikola Łagosz oraz Roksana Scheffczyk
przygotowały dla uczestników prezentację i test pytań. W zmaganiach
konkursowych wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn reprezentujących
klasy szóste i siódme szkoły podstawowej oraz drugie i trzecie
gimnazjum. Ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na 24 pytania,
które sprawdzały wiedzę m.in.: z zakresu polityki, kultury czy kuchni
krajów członkowskich Unii Europejskiej. Po podliczeniu punktów
wyniki konkursu wyglądają następująco:
I miejsce - klasa 3b w składzie Gabriela Jaskuła i Dawid Golus
II miejsce - klasa 2b w składzie Piotr Bakaj i Jakub Solarz
III miejsce - klasa 3a w składzie Aleksandra Grabska i Kamila Jochlik

Więcej zdjęć w galerii...
_________________

ZAJĘCIA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
10 maja 2018r.
Wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy naszej szkole
biorą udział w cyklu zajęć czytelniczych prowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Podczas zajęć uczniowie słuchają ciekawych historii, czytają książki, oglądają prezentacje
multimedialne dotyczące literatury pięknej, sztuki i filmu oraz wykonują ilustracje
do wybranych motywów literackich.

________________
WYKŁAD W MBP W BYTOMIU
9 maj 2018r.
9 maja uczniowie klasy 6b wraz z wychowawcą uczestniczyli w wykładzie
zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu przy współpracy
z IPN-em.Wykład poświęcony był walce Polaków o wolność i nosił tytuł Puść mnie
matko do powstania. Majowe spotkanie w MBP to już drugie z cyklu
spotkań w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości.
Iwona Pudełko
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Więcej zdjęć w galerii...
___________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
7 i 17 maj 2018r.
W maju uczennice klasy 2b gimnazjum, a zarazem uczestniczki kółka bibliotecznego
Silva Libris odwiedziły Przedszkole Miejskie nr 2 i 18. Dziewczyny przygotowały
dla przedszkolaków warsztaty czytelnicze Bajeczki z Chin i Japonii.
Swoje zajęcia rozpoczęły od opowiedzenia kilku ciekawostek na temat
obu azjatyckich państw. Następnie przedstawiły inscenizację dwóch
bajek: Momotaro, brzoskwiniowy chłopiec oraz Siła chciwości.
Zajęcia zakończyły się wspólnymi zabawami. Kolejne wizyty
w przedszkolu już wkrótce.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
_____________
GABRYSIA AUTORKĄ NAJLEPSZEJ ILUSTRACJI
Z ogromną radością pragniemy wszystkich poinformować, że uczennica klasy
3b gimnazjum- Gabriela Jaskuła, zdobyła I miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym Namaluj swoją książkę. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Książki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu
oraz Technikum nr 4 w Bytomiu. Gabriela wykonała ilustrację do Baśni o trzech braciach,
pochodzącą z utworu Baśnie Barda Beedle`a autorstwa J.K. Rowling.
Młodej i bardzo zdolnej autorce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

_______________
SUKCES MATEMATYCZNY NASZEJ UCZENNICY
Uczennica naszej szkoły- Wiktoria Pestka z klasy 3a gimnazjum zajęła III miejsce
w IX Miejskim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące
w Radzionkowie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta Radzionków,
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
oraz Śląski Kurator Oświaty. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniemwzięło w nim udział aż 150 uczniów. Wiktoria startowała w kategorii III klas
gimnazjum i I ponadgimnazjalnych, więc musiała wykazać się ogromną wiedzą
i umiejętnościami z matematyki na bardzo wysokim poziomie.
Wiktorii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Aleksandra Zamora

_____________
I MIEJSCE W KONKURSIE RECYTATORSKIM
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Uczniowie ze świetlicy szkolnej reprezentowali szkołę w I Międzyświetlicowym
Konkursie Recytatorskim Wiosno, wiosenko, witamy cię wierszem zorganizowanym
przez świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 23 w Bytomiu. Naszą szkołę reprezentowali
Adam Magusiak z klasy 3c oraz Paulina Matysiak z klasy 3b. Adam Magusiak zdobył
I miejsce w kategorii wiekowej klas III-IV. Adam recytował wiersz Jana Brzechwy
Przyjście wiosny. Gratulujemy naszemu uczniowi zajęcia zaszczytnego miejsca
i życzymy dalszych sukcesów.
Anita Kowalkowska-Marcola

______________
KONKURS PLASTYCZNY WIOSNA WOKÓŁ NAS
Z okazji pojawienia się wiosny Szkoła Podstawowa nr 42 w Bytomiu
zorganizowała konkurs plastyczny, którego celem było ukazanie wiosny
w oryginalnej, plastycznej odsłonie. Zadaniu temu podołało wielu
uczniów naszej szkoły, którzy przygotowali ciekawe projekty.
Możecie zobaczyć je w szkolnej galerii zdjęć. Spośród nich na
szczególną uwagę zasługuje praca uczennicy klasy 4bEmilii Gasztych. Komisja postanowiła nagrodzić Emilię
przyznając jej Wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i liczymy
na kolejne owocne pomysły plastyczne. Powodzenia!
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
_____________

ZABAWA Z OZOBOTEM
Dzięki firmie EduSens w maju nasza szkoła mogła się zapoznać z OZOBOTEM.
Jest to mały i bardzo inteligentny, zwinny, prosty, intuicyjny robocik.
W 2016 r. zdobył tytuł Zabawka Roku 2016 w Polsce, a także główną nagrodę
w kategorii Best Robot na Międzynarodowych Targach w USA: Consumer
Electronics Show w 2015r. oraz International Toy Fair w 2014r.
Zabawa z Ozobotem to prosta nauka programowania. Poprzez zabawę nasi
uczniowie mieli okazję programować trasy, po których może jeździć
robot oraz próbowali programowania w Seratch OzoBlockly. Było dużo
zabawy! Mamy nadzieję, że kolejne nowości techniki z zakresu robotyki
będziemy mieli okazję testować już niedługo.
Aneta Góra

______________
CZCIMY MAJOWE ROCZNICE...
3 maj 2018r.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja i III Powstanie Śląskie szczególnie zapisały się
na kartach historii naszego kraju. Rocznicę tych wydarzeń uczciły władze
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i mieszkańcy Bytomia oraz uczniowie naszej szkoły, składając hołd
wszystkim tym którzy oddali swe życie za ojczyznę. Jak co roku,
w dniu 3 maja, przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły,
wzięli udział w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja i 97. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, które rozpoczęły się
od mszy świętej w intencji Ojczyzny i ziemi śląskiej w kościele p.w. Świętej
Trójcy. Po niej przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej,
oficerowie Policji, Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych,
a także mieszkańcy Bytomia uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach
z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, pod pomnikiem
"Wolności" przy ul. Piłsudskiego.

________________
AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
27 kwietnia 2018r.
27 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 227 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy 6b i 7a pod opieką Pani Iwony Pudełko
przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów prawdziwą lekcję historii, przybliżając
nam wydarzenia, które miały miejsce ponad dwa wieki temu. W przystępny sposób
przedstawiono powagę wydarzenia oraz rolę, jaką odgrywa konstytucja w życiu
zwykłego obywatela.
Iwona Pudełko

Więcej zdjęć w galerii...
_________________

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
25 kwietnia 2018r.
Podczas kwietniowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej
Bibliotece Publicznej omawialiśmy książkę "Walka o wolność - 10 opowiadań
z czasów rozbiorów". Jest to książka z serii "A to historia!" dzięki której
uczniowie przekonali się, że historia Polski jest barwna i ciekawa,
pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu
dramatycznych wydarzeń.

Więcej zdjęć w galerii...
___________________

MIEJSKI KONKURS "BAJKA ARTYKULACYJNA" ROZSTRZYGNIĘTY!
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Po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany miejski
konkurs logopedyczny. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie
bajki artykulacyjnej tematycznie związanej z &bdquo;ZOO&rdquo;. Teksty miały
zawierać ćwiczenia aparatu mowy albo utrwalić wymowę trudnych
artykulacyjne głosek. Uczestnicy wykazali się pomysłowością
zarówno literacko, jak i plastycznie. Najlepsi okazali się:
- Alicja Dąbrowska (SP46) I miejsce
- Paulina Kurowska (SP46)- II miejsce
-Natalia Wierzbicka (SP44) &ndash;III miejsce
Laureaci zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Gratulujemy!
_________________

WYCIECZKA DO GRECJI
21-28 kwietnia 2018r. Więcej zdjęć w galerii...
______________
POKAZY ARTYSTYCZNE
27 kwietnia 2018r.
Uczniowie klas 1-6 wzięli udział w pokazach artystycznych
zaprezentowanych przez Studio Carnaval Art Voyage z Katowic.
_______________
III BYTOMSKI FESTIWAL MODY I STYLIZACJI
24 kwietnia 2018r.
W kwietniu bieżącego roku ZSOiE w Bytomiu zorganizował
dla młodzieży z województwa śląskiego III Bytomski Festiwal
Mody i Stylizacji, którego celem było wykonanie projektu
stroju galaktycznego. Naszą szkołę reprezentowało kilka dziewcząt,
których pomysły na modę można zobaczyć w galerii zdjęć. 24 kwietnia
w Teatrze Tańca na Rozbarku odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom.
Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że do wielkiego
finału jury zakwalifikowało trzy projekty naszych uczennic
jednego Sylwii Karcz z klasy 2c gimnazjum oraz dwóch
stworzonych przez Kamilę Klimczak z klasy 3b gimnazjum.
W ostatecznym "pojedynku" projekty Kamili Klimczak
zdobyły Nagrodę Publiczności, gdyż w głosowaniu
publiczności zyskały najwięcej głosów. Serdecznie
gratulujemy!
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
___________________
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WYNIKI KONKURSU "KRAJOBRAZY POLSKI"
Podajemy wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego
"Krajobrazy Polski &ndash; Karpaty i Sudety"
organizowanego przez
nauczycieli przyrody - Joannę Markusik i Aldonę Meisner
pod patronatem Ligi Ochrony Przyrody &ndash; Okręg w Bytomiu
I miejsce Łukasz Gwóźdź SP 23- opiekun Marta Giermuda,
II miejsce- Julia Białek SP 6&ndash; opiekun Krystyna Siedlik, Daria Piontek-Wieczorek
III miejsce- Alicja Mainka SP 44 &ndash; opiekun Adriana Labus
Wyróżnienia: Martyna Helfener SP 23 &ndash; opiekun Marta Giermuda
Agnieszka Kużaj SP 23 &ndash; opiekun Marta Giermuda
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom
za zaangażowanie w wykonanie prac konkursowych!

Więcej zdjęć w galerii...
________________
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
16 kwietnia 2018r.
16 kwietnia odbył się apel z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi.
Po raz pierwszy akcję przeprowadzono 22 kwietnia 1970r. w Stanach
Zjednoczonych z inicjatywy amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.
Tego dnia na ulice wyszło 20 milionów amerykanów, aby
zademonstrować jedność w dążeniu do zdrowego i zrównoważonego
środowiska. Tysiące szkół i uniwersytetów zorganizowało masowe
protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego.
W 1990r. w obchodach Światowego Dnia Ziemi wzięło udział
już 200 milionów ludzi ze 141 krajów, którzy pokazali, że dobro
naszej planety leży im głęboko na sercu.
Tegoroczne hasło Dnia Ziemi brzmi End Plastic Pollution. Dotyczy
ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.
Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych
ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków
czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się
działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie
ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie planety
odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.
Barbara Warecka

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
WIZYTA W CSW KRONIKA W BYTOMIU
12 kwietnia 2018r.
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12 kwietnia w ramach zajęć świetlicowych uczniowie pod opieką pani Anny
Bujnarowskiej odwiedzili Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu.
Celem wyjścia do Centrum Sztuki było poznanie współczesnych artystów,
rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej dzieci oraz bezpośrednie
obcowanie z dziełami współczesnych artystów. Podczas pobytu w centrum uczniowie
zapoznali się z takimi pojęciami, jak: galeria, dzieło sztuki, artysta czy wyobraźnia.
W Kronice zostaliśmy po aktualnych wystawach: Nic się nie stało, Marzanna, Internacjonalizm.
Na koniec wszyscy uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych przez Galerię.
Anna Bujnarowska

Więcej zdjęć w galerii...
______________

SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW
12 kwietnia 2018r.
W dniach 11 i 12 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się po raz
pierwszy konkurs &bdquo;Dzień Talentów&rdquo;. Konkurs zorganizowały panie
mgr Sandra Cieśla i pani mgr Magdalena Czerny.
Pokaz talentów artystycznych, plastycznych i niezwykłych jest
częścią założeń regulaminu programu, który nasza szkoła realizuje
w bieżącym roku szkolnym. Jest to program Szkół Odkrywców Talentów
pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, a nasza szkoła
uzyskała ten zaszczytny tytuł w 2017r.
11 kwietnia pokaz odbył się w budynku przy ulicy Strażackiej, a 12 kwietnia
w budynku gimnazjum przy pl. Klasztornym. Były to popisy taneczne,
wokalne i plastyczne. Zgromadzona publiczność reagowała bardzo żywiołowo.
Uczniowie dopingowali i wspierali ze wszystkich sił młodych artystów,
doceniając ich niezwykłe talenty i ogromną odwagę.

Więcej zdjęć w galerii...

_______________
WARSZTATY GIER PLANSZOWYCH
6 - 24 kwietnia 2018r.
W dniach od 6 kwietnia do 24 kwietnia w świetlicy szkolnej odbywają się
warsztaty Mamo, tato zamiast gry komputerowej zagrajmy w grę
planszową. Celem zajęć jest popularyzacja nowoczesnych gier planszowych
jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. Podczas zajęć wychowankowie będą
poznawać nowe gry planszowe, a także samodzielnie projektować
i wykonywać gry własnego autorstwa. Stworzone przez naszych uczniów
gry wezmą udział w konkursie. Na najlepszych czekają nagrody niespodzianki!
Program jest dofinansowany z budżetu miasta Bytomia w ramach przeciwdziałania
uzależnieniom wśród młodzieży.
Katarzyna Kalka
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Więcej zdjęć w galerii...
________________

WARSZTATY AMERICAN CORNER
11 kwietnia 2018r.
11 kwietnia uczniowie klasy 7a uczestniczyli w wycieczce do Centrum
Kultury Amerykańskiej- American Corner w Katowicach. Podczas bardzo
interesujących zajęć z zakresu języka angielskiego nasi uczniowie pogłębili
swoją wiedzę z zakresu języka oraz kultury amerykańskiej.
Katarzyna Grysko-Kłujszo
Agnieszka Wąż

______________
SUKCES W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
Z wielką dumą dzielimy się szczęśliwą wiadomością, że uczennica naszej szkołySylwia Karcz z klasy 2c gimnazjum otrzymała wyróżnienie w prestiżowym
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Inne spojrzenie. Uczennica namalowała
niebanalną i niezwykle staranną pracę ukazującą piękno ziemskiego krajobrazu.
Konkurs jest organizowany od 2002r. przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
w Sosnowcu i w swoich 16 edycjach zebrał już niemal 40 tysięcy prac dzieci
i młodzieży z 49 państw Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii.
Tegoroczny temat przewodni konkursu brzmiał: Tajemnice błękitnej planety.
Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi dopiero w czerwcu, więc już teraz
chcieliśmy przekazać Wam informację o tym sukcesie. Serdecznie gratulujemy
Sylwii i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych.
Lucyna Brzeziak
_________________

WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
10 kwietnia 2018r.
Z radością informujemy, że nasi gimnazjaliści Kaja Koziatek i Jarosław Nocuń, uczniowie
klasy 2a gimnazjum, zostali wyróżnieni w IV Powiatowym Konkursie z Języka
Angielskiego Mistrz Translacji i Interpretacji. Impreza ostała zorganizowana przez I Liceum
Ogólnokształcące w Bytomiu. Konkurs składał się z dwóch etapów. Do finału konkursu
przeszło dziesięć dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły podstawowe,
gimnazjalne i średnie. Podczas rywalizacji młodzież musiała się wykazać bardzo
dobrą znajomością języka angielskiego, słownictwa i gramatyki oraz umiejętnością
tłumaczenia tekstów słuchanych i czytanych. Konkurs była dla uczniów doskonałą
szansą na zweryfikowanie swojej wiedzy oraz doskonałym przykładem
łączenia nauki i zabawy.
Agnieszka Grombik ________________
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ALEKSANDRA GRABSKA LAUREATKĄ KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
5 kwietnia 2018r.
5 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Gala Laureatów
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym
2017/2018. Zaświadczenia wręczała pani Urszula Bauer- Śląski Kurator
Oświaty. Sama droga do uzyskania tytułu laureata jest niezwykle trudna
i wymaga wielu godzin nauki. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny,
rejonowy i wojewódzki. Aby przejść do kolejnego etapu należało uzyskać
minimum 85% poprawnych odpowiedzi. Laureat to osoba, która zdobyła
co najmniej 54 punkty na 60 możliwych w trzecim, wojewódzkim etapie
konkursu. Dyplom laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu gimnazjalnego
z danego przedmiotu i gwarantuje ocenę celującą na świadectwie.
O trudności konkursu świadczą liczby: w etapie szkolnym brało udział
60 071 uczniów, a tylko 1,3% zostało laureatami.
Jeszcze raz gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Aleksy
________________
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
27 marca 2018r.
27 marca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Teatru.
Święto to zostało uchwalone w 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu.
Ponieważ w tym roku dzień ten wypadł w czasie szkolnych rekolekcji wielkopostnych, uczniowie wzięli
udział w przedstawieniu teatralnym &bdquo;Misterium Męki Pańskiej&rdquo;, które zostało
zaprezentowane w kościele
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Bytomiu. Uczniowie pokazali sceny z ostatnich dni życie
Jezusa,
w rolę którego wcielił się Filip &Scaron;i&scaron;ka z klasy 2a gimnazjum. W przedstawieniu wzięli także
udział:
Jarosław Nocuń, Kaja Koziatek, Zofia Świętochowska, Oskar Bogusiewicz, Marzena Siwiec, Martin
Błaszczyk,
Martin Harazim, Dawid Markwica, Piotr Tokarz, Dawid Jarzyński, Patryk Górczyński,
Jakub Zapartowicz, Mateusz Molasy, Marcin Nocuń, Paweł Klimek, Wiktor Teper,
Jakub Żołnowski, Patryk Grzyb, Gabriel Szmidt, Szymon Opara, Patryk Pol, Maciej Włodarczyk,
Alicja Kozaczkiewicz, Julia Piotrowska, Grzegorz Tanhojzer, Mateusz Czaja, Michał Paluch,
Bartłomiej Wójcik, Mateusz Konturskyi, Dawid Werner, Wiktoria Hejmej, Gabriela Jaskuła,
Angela Greco, Milena Falba, Natalia Korzeniowska, Oliwia Płaczek, Daria Horoba,
Marta Mezglewska, Natalia Michalska, Wiktoria Mazurczyk, Nadia Huczek,
Natalia Karp, Agnieszka Lupa, Karolina Maniecka, Natalia Walczak, Nicole Woronowicz,
Natalia Ciepiela, Jagoda Ciupińska, Julia Czarnoba.
Piękne stroje, w których wystąpiła młodzież, zostały wypożyczone
z Opery Śląskiej w Bytomiu.
Wszystkim młodym aktorom gratulujemy wspaniałego występu, który
zyskał wielkie uznanie w oczach uczniów, nauczycieli i rodziców.
Urszula Nurkowska
Dorota Wiśniowska
________________
ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI
21 marca 2018r.
21 marca przypada Światowy Dzień Poezji. Święto to zostało ustanowione
w 1999r. przez UNESCO. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania,
publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Toteż w naszej szkole odbyły się
zajęcia, podczas których uczniowie wcielali się w rolę poetów i pisali
własne wiersze. Ponadto odbyły się konkursy: Mistrz Recytacji i Poetą być....
http://www.sp3.bytom.pl
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Swoje umiejętności recytatorskie i własną twórczość uczniowie zaprezentowali
w czasie Poetyckiej Gali Finałowej. Galę uświetnił przygotowany przez uczestników
wszystkich konkursów montaż słowno-muzyczny.
Oto wyniki konkursów:
Konkurs Poetą być...
I miejsce - Alicja Kozaczkiewicz
II miejsce - Nikola Łagosz, Wiktoria Hejmej
III miejsce - Julia Piotrowska, Dawid Golus, Kamila Jochlik
Wyróżnienie - Angela Greco Mistrz Recytacji
i Miejsce - Alicja Kozaczkiewicz, Wiktoria Hejmej, Kamila Krupa
II miejsce - Gabriela Jaskuła
III miejsce - Weronika Sokołowska
Wyróznienia - Milena Falba, Norbert Harazim, Bartłomiej Żurek Zwycięzcom gratulujemy!
Urszula Nurkowska
Dorota Wiśniowska

________________
WYRÓŻNIENIE W VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI LITERACKIEJ27 marca 2018r. Milena
Falba - uczennica klasy 2b gimnazjum zdobyła wyróżnienie
w VI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Literackiej. Serdecznie
gratulujemy!
Alicja Setla
Więcej zdjęć w galerii...
_________________
PÓŁFINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MASTER IT
22 marca 2018r.
22 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu odbył siępółfinał
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Master It. Wśród uczestników
znalazła się nasza uczennica z klasy 3a gimnazjum - Martyna Charłampowicz.
W zmaganiach konkursowych uczestnicy walczyli o wejście do ścisłego finału,
rozwiązując różne i bardzo trudne zadania z zakresu informatyki
i nowoczesnych technologii. Martyna zajęła VI miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Aneta Góra

Więcej zdjęć w galerii...
_________________ SUKCES w KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM22 marca 2018 Szkolna drużyna w
składzie Oskar Szuster z kl. 2b, Amelia Sulewska z kl. 2a
oraz Martyna Bujoczek z klasy 3d zajęła drugie miejsce w międzyszkolnym
konkursie &bdquo;Chochlikowe psoty&rdquo;.
Więcej zdjęć w galerii...
_________________
ŚWIĘTO WIOSNY21 marca 2018r. Stało się, w końcu nadeszła długo oczekiwana
wiosna...przynajmniej ta kalendarzowa.
21 marca zawsze obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny. Tę wyczekiwaną porę roku
powitaliśmy w naszej szkole kolorowymi strojami i uśmiechniętymi buziami.
W związku z tym wydarzeniem w szkole odbyło się kilka konkursów: plastyczny,
muzyczny, taneczny. Samorząd Uczniowski ogłosił też konkurs na najciekawszą
Marzannę. Trzeba przyznać, że i w tym roku wszystkie klasy stanęły
na wysokości zadania, wykonały pomysłowe Marzanny oraz ubrały się kolorowo.
Tradycyjne "topienie" Marzanny odbyło się na boisku szkolnym.
Dziękujemy wszystkim klasom oraz ich wychowawcom za włączenie się
do zabawy. Wykonane Marzanny można zobaczyć w galerii.
Więcej zdjęć w galerii...
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________________
SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI21 marca 2018r. Uczniowie klas czwartych i piątych biorą
udział w spotkaniach
Dyskusyjnego Klubu Ksiązki "Co i jak?", które odbywają się
w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
__________________
ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 21 marca2018r. 21 marca 2018 roku Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem uczestniczyli w II Zlocie
Samorządów Uczniowskich Bytomskich Szkół Podstawowych: "Rozwijamy swoje pasje
- dzielimy się nimi".Podczas zlotu mieliśmy możliwość poznać pasje kolegów z innych
szkół oraz uczestniczyć w warsztatach rozwijających nasze zainteresowania
m.in. kulinarne, rękodzieła, języka migowego.
__________________
I MIEJSCE W GRZE MIEJSKIEJ DROGI POLAKÓW DO WOLNOŚCI21 marca 2018r. 21 marca 2018r.
czteroosobowa drużyna SP 3 w składzie: Paulina Joniec z kl. 6b,
Martyna Pękacz z kl. 6b, Martyna Magusiak z kl. 7a oraz Wiktoria Madeja z kl. 7a wraz z opiekunem
Panią Iwoną Pudełko uczestniczyła w Grze miejskiej Drogi Polaków do wolności.
Dziewczyny wykazały się wiedzą, sprytem i łatwością kojarzenia faktów. Wyszły, a właściwie
wybiegły na ulice, po to, by zmierzyć się z historią. Podczas pokonywania kolejnych
stacji-punktów(a było ich aż 12) spotkały osoby związane z historii PolskiJózefa Piłsudskiego oraz Wojciecha Korfantego, a przede wszystkim udzielały odpowiedzi
na pytania dotyczące historii walki o niepodległość państwa, Śląska. Wykazały się
znajomością pieśni patriotycznych oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocyjednym z zadań było udzielenie pomocy rannym powstańcom.
Dziewczyny przybiegły na metę jako pierwsze i zdobyły największą ilość
punktów. zdobywając tym samym I miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Niełatwo było za nimi nadążyć, ale powszechnie wiadomo, że nauczyciele historii
są bardzo zwinni :)
Drużyna z SP 3 okazała się się najszybsza, udowodniła wiedzą, że jest godna miana
mieszkańców ziemi bytomskiej. SERDECZNIE
GRATULUJEMY!!!!!!!
Iwona Pudełko
Więcej zdjęć w galerii...
________________
MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY NA TROPIE...
20 marca 2018r.
20 marca odbył się w naszej szkole finał IX edycji Miejskiego Konkursu Czytelniczego,
przeznaczonego dla uczniów bytomskich szkół podstawowych.
Tym razem uczestnicy zmagań konkursowych w dwuosobowych zespołach
sprawdzili swą znajomość utworów o tematyce detektywistycznej autorstwa
m.in.: Agathy Christie, Arthura Conan Doyle`a i Joanny Chmielewskiej.
Wcielając się w rolę detektywów odpowiedzieli na pytania testowe, rozpoznali
rekwizyty z wybranych utworów, podpisali mapę, rozwiązali szyfry i zagadki
oraz stworzyli własne opowiadanie detektywistyczne.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4
Lena Dzieciaszek i Izabela Pagacz
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 36
Małgorzata Gromadzka i Michalina Kielan
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 46
Ewa Pochała i Natalia Jurkiewicz
http://www.sp3.bytom.pl
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Po zakończeniu części konkursowej uczestnicy oraz zaproszeni goście
obejrzeli przedstawienie kabaretowe Czerwony kapturek szuka księcia
w wykonaniu uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie pamiątkowych
dyplomów i nagród swą obecnością zaszczycili szanowni goście:
Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia Pani Aneta Latacz,
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu Pani Bożena Szarama
oraz Inspektor Wydziału Edukacji w Bytomiu Pani Karina Wyciszkiewicz.
Serdecznie dziękujemy Księgarni Umbrella w Bytomiu oraz Paniom:
Sylwii Oleś i Justynie Zalewskiej-Rejdak za ufundowanie nagród
w konkursie.
Joanna Aleksy
Anna Michałowska-Jęczek
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
WIZYTA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W MBP
15 marca 2018r. 15 marca wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej, która działa przy naszej
szkole zostali zaproszeni do udziału w zajęciach czytelniczo-medialnych, organizowanych
przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu.
Joanna
Synecka
Katarzyna Kokoszka-Olszówka
Więcej zdjęć w galerii...
________________ MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
15 marca 2018r. 15 marca uczniowie naszej szkoły przystąpili po raz kolejny do Międzynarodowego
Konkursu Kangur matematyczny. Aż 29 osób zmagało się z zadaniami logicznymi
o różnych stopniach trudności. Zadania nie były łatwe i wymagały niezłego
treningu umysłowego. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową.
Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki!
_______________
MARZEC MIESIĄCEM MATEMATYKI!
Trwa Marzec - miesiąc matematyki! 14.03 w naszej szkole odbył się apel z okazji
Święta Liczby PI (która w przybliżeniu wynosi właśnie 3,14;)). W czasie apelu nagrodzono
uczniów w konkursach:
-plastycznym - na ilustrację, rebus dotyczący liczby PI - wyróżnienia otrzymały:
Oliwia z klasy 4c i Zuzia z klasy 4d
- na zapamiętanie największej liczby cyfr rozwinięcia liczby PI - tutaj prym wiedli chłopcy.
Najlepszą pamięcią wykazał się Radek z klasy 5 A. Wyróżnienia otrzymali Kajetan z klasy 4 A
i Alan z 5 c
- Mistrzem Tabliczki Mnożenia klas 4 okazał się Krzysztof z klasy 4 B, a najlepszym
matematykiem klas 5: Radek z 5 A
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dnia 14 marca br w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. W przygotowanych przez panią mgr
Aleksandrę Zamorę
i panią mgr Anetę Góra konkursach wzięło udział 70 uczniów z różnych klas. Uczniowie rywalizowali
w różnego rodzaju konkurencjach, prezentacjach oraz zabawach dotyczących tej magicznej
liczby Pi.W konkursie Pi- ile o niej wiemy? zwyciężyły dwie osoby: Wiktoria Maciejczak z klasy 2b
oraz Jochlik Kamila z 3 a. Obie dziewczyny rozwiązały najlepiej test dotyczących wiadomości o ludolfinie.
Najpiękniejszy plakat o liczbie Pi wykonały Wiktoria Hejmiej z klasy 3b oraz Anna Kołodyńska z klasy 3c ,
a w kategorii art : Dagmara Szczygielska z klasy 3b. Plakaty można podziwiać na wystawie
pokonkursowej.
Mistrzem liczby Pi (najwięcej zapamiętanych poprawnie cyfr rozwinięcia liczby Pi) zostali: Bartłomiej
Żurek (3a)
oraz Denis Warzecha (3c). Obaj chłopcy zapisali aż 45 cyfr bezbłędnie.
Aż 77 wyrazów podała Karolina Kania (2b) w konkursie &bdquo;Pi w wyrazach&rdquo;. W tym konkursie
wzięło udział
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aż 27 osób.Z sudoku najlepiej poradziła sobie Izabela Fleischer (3b)
Zwycięzcą w turnieju &bdquo;1 z 10&rdquo; została uczennica klasy 3a : Alicja Kozaczkiewicz.
Najsłodszą konkurencją było &bdquo;Pi na słodko&rdquo;. Ciasto Izabeli Fleischer (3b) oraz babeczki
Zosi Świętochowskiej (2a)
zdobyły pierwsze miejsce.
Wszystkim zwycięzcą gratulujemy!!!
Więcej zdjęć w galerii...
________________
MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS "SAVOIR VIVRE NA CO DZIEŃ" 14 marca 2018r. 14 marca odbył się w
naszej szkole międzyświetlicowy konkurs Savoir Vivre na co dzień.
W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych z Bytomia. Celem konkursu
było podniesienie kultury osobistej uczniów poprzez promowanie właściwych
zachowań w życiu codziennym oraz umiejętności poprawnego komunikowania się.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test i zagadki dotyczący zasad dobrego zachowania
oraz odgrywali scenki rodzajowe.
Mistrzami znajomości zasad savoir vivre okazali się uczniowie reprezentujący
Szkołę Podstawową nr 33 w Bytomiu. Drugie miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 23 w Bytomiu, a trzecie miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa
nr 9 w Bytomiu. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie gratulujemy
wiedzy i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję,
że uzyskana wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w życiu
codziennym.
Anita Kowalkowska-Marcola
Więcej zdjęć w galerii...
________________
WARSZTATY AMERICAN CORNER13 marca 2018r. 13 marca uczniowie klasy 7b uczestniczyli w wycieczce
do American CornerCentrum Kultury Amerykańskiej w Katowicach. Podczas warsztatów językowych omawiane
były symbole Stanów Zjednoczonych, takie jak: flaga, hymn czy ptak narodowy(bielik
amerykański). Zajęcia były bardzo ciekawe i zdecydowanie przyczyniły się do poszerzenia
wiedzy z zakresu kultury amerykańskiej.
Katarzyna Grysko-Kłujszo
Joanna Markusik
Więcej zdjęć w galerii...
_____________
DNI OTWARTE SZKOŁY
12-13 marca 2018r. W dniach 12-13 marca odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte dla przyszłych
uczniów oraz ich
rodziców. Dzieci z okolicznych przedszkoli miały okazję zobaczyć zajęcia lekcyjne swoich
starszych kolegów, zwiedzić budynek szkoły, wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz podziwiać występy artystyczne naszych uczniów, przygotowane
specjalnie dla nich na tę okazję. 13 marca z kolei przygotowano zajęcia dla
dzieci przedszkolnych, m.in.: sportowe, plastyczne oraz w sali poznawania świata.
Ich rodzice w tym czasie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną dotyczącą
działalności naszej szkoły oraz odbyć spacer po szkole. Na zakończenie podsumowano
wyniki Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków Bajeczki z Gwatemali i Nikaragui.
Więcej zdjęć w
galerii...
_____________
POMAGAMY...
10 marca 2018r.
Hasłem przyświecającym działaniom wolontariuszy PCK jest zmieniamy świat na lepsze.
10 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności
i pieniędzy w sklepie Tesco w Bytomiu. Dzięki przyłączeniu się do akcji
przyczyniliśmy się do zakupu paczek świątecznych dla dzieci.
Każda nawet najmniejsza kwota oraz produkty żywnościowe pozwoliły
wydać PCK Bytom jeszcze większą ilość paczek dla potrzebujących.
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______________
SUKCES PAULINY Uczennica klasy 3a gimnazjum- Paulina Sadowska zdobyła III miejsce w XXVI
Międzynarodowym
Turnieju Szermierczym MUSZKIETER TROPHY. Paulina trenuje szermierkę od 2015r. i osiągnęła
już kilka sukcesów w zawodach pucharowych. Należy także do kadry juniorek młodszych.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
_________________ WYRÓŻNIENIE W MIEJSKIM KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ9 marca 2018r. 9 marca uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w Miejskim Konkursie
Wiedzy
o Krajach Unii Europejskiej pod nazwą EUROTOUR, który został zorganizowany
przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. Celem konkursu
było propagowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej, integrowanie
społeczności szkolnych różnych szkół oraz preorientacja zawodowa gimnazjalistów
połączona z promocją Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.
Do konkursu przystąpiło 12 drużyn reprezentujących szkoły z Bytomia i Rudy Śląskiej.
Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu historii,
geografii, kultury i sportu wybranych krajów Unii Europejskiej. Ważna była także
umiejętność rozpoznawania flag, hymnów, ważnych postaci oraz zabytków
charakterystycznych dla poszczególnych państw. Poziom wiedzy uczestników
był bardzo wysoki, a rywalizacja niezwykle zacięta. Naszą szkołę reprezentowała
drużyna w składzie: Jessica Halamus, Gabriela Jaskuła, Marta Mezglewska,
Wiktor Teper i Piotr Tokarz których komisja konkursowa nagrodziła
wyróżnieniem.
Agnieszka Grombik
Więcej zdjęć w galerii...
_________________ SZKOLNY KONKURS PIOSENKI WALENTYNKOWEJ8 marca 2018r. 8 marca był
szczególnym dniem w naszej szkole, dniem pełnym radości i uśmiechu.
Nie mógł być inny, bo to Dzień Kobiet, święto wszystkich Pań, tych dużych i tych
najmłodszych. Dopełnieniem tego dnia był Szkolny Konkurs Piosenki Walentynkowej,
w który zaangażowało się aż 10 klas. Uczniowie zacięcie rywalizowali, śpiewając
romantyczne piosenki w różnych językach. Zwycięzcami zostały jednak klasy:
3a i 2b gimnazjum, II miejsce zdobyła klasa 3c gimnazjum, a III miejsce klasa 7b.
Jury przyznało też wyróżnienia następującym klasom: 7a, 2a i 2c gimnazjum.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz gratulujemy zwycięzcom!
Szkoda, że na kolejne Walentynki i Dzień Kobiet musimy czekać cały
rok!
Joanna
Aleksy
Aleksandra Zamora
Więcej zdjęć w galerii...
________________
SPOTKANIE AUTORSKIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ6 marca 2018r. 6 marca uczniowie klasy
4a wzięli udział w spotkaniu autorskim z laureatką XI Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego OKNO-Karoliną Wietrzyk. Impreza odbyła się w siedzibie głównej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania
z Karoliną o swoich pasjach, a także o tym, jak realizować jak realizować swoje
zainteresowania poezją i literaturą piękną.
Monika Sędzik
Joanna Synecka
Więcej zdjęć w galerii...
_______________ Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
20 luty, 5 marca 2018r. 20 lutego i 5 marca uczniowie klas gimnazjalnych: Natalia Labus, Oliwia Prokop,
Sylwia Zagórna, Alicja Kozaczkiewicz, Gabriela Jaskuła, Dawid Jarzyński
i Nikola Łagosz odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 2 i 18. Przygotowali
dla swoich małych kolegów warsztaty czytelnicze Bajeczki z Gwatemali i Nikaragui.
Opowiedzieli przedszkolakom kilka ciekawostek dotyczących tych egzotycznych państw
oraz poczęstowali najsmaczniejszym towarem eksportowym Gwatemali-czekoladą.
Dzieci zobaczyły inscenizację trzech bajek: Zakochany koliber, Zemsta biednego brata
oraz Zima i lato. Zajęcia zakończyły się wspólną zabawą ruchową. Wszyscy uczestnicy
byli zachwyceni i nie mogą się doczekać kolejnego spotkania. Kolejna wizyta
w przedszkolu już w kwietniu.
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik
Więcej zdjęć w galerii...
________ NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH1 marca 2018r. 1 marca obchodziliśmy
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w naszej szkole Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Dzień ten ma nam przypominać o losach polskich żołnierzy, którzy prowadzili
walkę z niesprawiedliwością i okupantem wiele lat po zakończeniu II wojny
światowej. Od 2011r., kiedy to Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowił właśnie
1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddajemy hołd bohaterom, którzy
stanęli w obronie Państwa Polskiego. Z tej okazji uczniów zaproszono na uroczystą
inscenizację, która odbyła się w auli szkoły. W przedstawieniu o tematyce historycznej,
wykorzystano pieśni partyzanckie i i utwory współczesne, poświęcone walce żołnierzy
wyklętych. Uroczystość poprowadziła uczennica klasy 3a gimnazjum- Natalia Michalik.
W głównych rolach wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych: Nicole Woronowicz,
Dawid Wolny, Gabriela Jaskuła, Kamila Jochlik, Mateusz Czaja, Grzegorz Tanhojzer,
Mateusz Kontursky i Damian Bryczkowski. Pieśni wykonali Alicja Kozaczkiewicz
oraz Bartosz Żurek. Za dźwięk odpowiedzialni byli: Dariusz Szlat, Mateusz Mosiołek
i Jakub Hyra.
Maria Dobkowska
Alicja Setla
Więcej zdjęć w galerii...
________________
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO21 lutego 2018r. Każdego roku 21 lutego we wszystkich
krajach obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie mogli
uczestniczyć w wielu konkursach...
Czytaj więcej...
Więcej zdjęć w galerii...
_________________
SESJA POPULARNO -NAUKOWA POŚWIĘCONA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM20 lutego 2018r. 20 lutego
uczennice Nicole Serafin z klasy 6 b oraz Marta Bazan i Justyna Janoszczyk
z klasy 2b gimnazjum uczestniczyły wraz z opiekunem panią Iwoną Pudełko w IV sesji
popularno-naukowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym- Niezłomnym. Uczennice
wysłuchały wykładów dr Kornelii Banaś na temat Danuty Siedzikówny "Inki"
oraz Angeliki Blindy- Kobiety w podziemiu antykomunistycznym. Uczestnicy
spotkania mieli możliwość zwiedzenia wystawy poświęconej Ince oraz innym
Żołnierzom Wyklętym oraz wysłuchania montażu słowno-muzycznego.
Po spotkaniu uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem udały się
na cmentarz Mater Dolorosa, złożyły kwiaty i zapaliły znicz na grobie Franciszka
Studzińskiego.Udział w sesji poprzedzały przygotowania i udział naszych reprezentantek
w III konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych przygotowywały się
pod kierunkiem Pani Pudełko i choć wykazały się bardzo dużą wiedzą, niestety
nie udało im się zdobyć miejsca na podium. Niemniej jednak serdecznie im gratulujemy
udziału w konkursie, zdobycia nowej wiedzy oraz chęci zgłębienia trudnego, ale ważnego
dla nas tematu.Dziewczyny liczymy na Wasz udział w przyszłym
roku!
Iwona Pudełko
Więcej zdjęć w galerii...
________________
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY16 lutego 2018r. 16 lutego z okazji Dnia Patrona Szkoły odbył się Konkurs
Recytatorski Poezji
Władysława Broniewskiego. W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów z klas
podstawowych i gimnazjum. Szacowne Jury, na czele którego stanęła pani Wicedyrektor
stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Po długiej naradzie ustalono ostateczny
wynik konkursu: I miejsce - Alicja Kozaczkiewicz z klasy 3aII miejsce - Oliwia Prokop z klasy 2cIII
miejsce - Gabriela Jaskuła z klasy 3b
Sylwia Zagórna z klasy 2c
Martyna Charłampowicz z klasy 3a IV miejsce - Wiktoria Madeja i Martyna Magusiak z klasy 7a
Weronika Sokołowska z klasy 3c Victoria Wiśniowska z klasy 3c Wyróżnienia - Ewelina Brudzińska,
Natalia Michalik, Wiktoria Hejmej, Wiktor Teper,
Alicja Grajcar, Jagoda Ciupińska, Beata Brudzińska, Kamila Krupa Laureaci konkursu zaprezentowali się
społeczności szkolnej podczas uroczystej
akademii poświęconej Władysławowi Broniewskiemu. Dzięki przygotowanej
prezentacji multimedialnej uczniowie mieli okazję zapoznać się
z sylwetką i twórczością poety.
Maria Dobkowska
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Agnieszka Wąż
Więcej zdjęć w galerii...
_________________
PASOWANIE NA CZYTELNIKA 14 lutego 2018r. Uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie
czytelnicze podczas
uroczystego pasowania na czytelników biblioteki szkolnej. Każdy z uczniów
otrzymał pamiątkową zakładkę do książki oraz tekst przyrzeczenia
do wklejenia do zeszytu. W części artystycznej, którą przygotowali starsi koledzy i koleżanki
pod kierunkiem wychowawczyń świetlicy Anity Kowalkowskiej i Anny
Bujnarowskiej zobaczyliśmy spektakl zatytułowany "Zamieszanie
w krainie bajek"
Więcej zdjęć w galerii... _________________
WALENTYNKOWA POCZTA 14 lutego 2018r. Jak co roku w Walentynki sprawnie działała poczta
walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski
_________________
SUKCES W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
12 lutego 2018r.Uczeń klasy 4b Piotr Markusik zajął pierwsze miejsce w miejskim konkursie
plastycznym na projekt plakatu "Bułgaria - kraj pachnący różą". Zostały również
docenione i nagrodzone prace Magdy Skop z kl.2a, Weroniki Markusik z kl. 3b
oraz Piotra Bazana z klasy 4b.
_________________
"BUŁGARIA - KRAJ PACHNĄCY RÓŻĄ" - EUROPEJSKI BAL KARNAWAŁOWY
12 lutego 2018r.Nasi uczniowie wzięli udział w balu szkolnych klubów europejskich,
który odbył się w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bytomiu. Bal przebiegał pod hasłem "Bułgaria - kraj pachnący różą".Podczas balu rozstrzygnięty został
konkurs na najciekawszy kostium
z elementami tradycyjnego stroju bułgarskiego. W tym konkursie nagrodzeni
zostali: Daria Jaryczewska z kl. 5a oraz Dominik Kochanek z kl. 5c.
__________________ "BIEG PO ZDROWIE" Od lutego do maja 2018 roku w naszej szkole będziemy
realizować projekt
edukacyjny &bdquo;Bieg po zdrowie&rdquo;, którego głównym celem jest zapobieganie
paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program realizowany
jest pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Realizować go będą
uczniowie klasy IV a, IV b oraz IV d. Uczniowie poprzez uczestnictwo
w zajęciach warsztatowych będą mieli możliwość dowiedzieć się
o konsekwencjach palenia tytoniu oraz wyrobić sobie właściwą postawę
ucznia, który jest odpowiedzialny za swoje zdrowie.
____________________
"TRZYMAJ
FORMĘ!"
W tym roku szkolnym nasza szkoła również przystąpiła do realizacji
ogólnopolskiego programu edukacyjnego &bdquo;Trzymaj formę&rdquo;.
"Trzymaj formę!" to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym,
dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone
z regularną aktywnością fizyczną.
Będziemy Was zachęcać do zdrowego odżywiania oraz
aktywności fizycznej poprzez udział w imprezach
sportowych oraz licznych konkursach.__________________
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W piątek 12 stycznia tradycyjnie, jak co roku uczniowie oraz pracownicy
naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
____________________ SUKCES MARTHY w MATEMATYCZNYM ALFIKU! 26 stycznia 2018r.
W tym roku szkolnym braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
"Alfik Matematyczny". Z radością pragniemy poinformować, że Martha, uczennica
http://www.sp3.bytom.pl

Kreator PDF

Utworzono 16 July, 2018, 12:45

Szkoła Podstawowa nr 3

klasy 3 A, otrzymała wynik bardzo dobry w konkursie. Uzyskała 92,5% punktów
możliwych do uzyskania co dało jej 9 miejsce w całym województwie śląskim
i 79 w kraju. Dla niewtajemniczonych, Marta rywalizowała z 15911 uczniów klas 3
szkół podstawowych. Brawo!
____________________
BALE W KARNAWALE25 stycznia 2018r. 25 stycznia był w naszej szkole dniem udanej zabawy. Rano na
balu karnawałowym
bawiły się zaproszone do naszej szkoły urocze przedszkolaki z zaprzyjaźnionego
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Bytomiu. W godzinach popołudniowych z kolei na balu
przebierańców swoje umiejętności taneczne prezentowały dzieci z klas I-III.
Więcej zdjęć w galerii...
_______________
APEL SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
WYKAZ UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI TYTUŁ &bdquo;UCZNIA Z KLASĄ&rdquo;
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
24.01.2018r.
KLASA I A
Magdalena Chyt
Klasa I B
Anastazja Yarychlewska
Klasa I C
Oskar Szuster
Klasa II A
Amelia Sulewska
Klasa II B
Oliwia Biel
Klasa III A
Natalia Oświęcimska
Klasa III B
Weronika Markusik
Klasa III C
Agata Kolanyk
Klasa III D
Paulina Kukulak
Klasa IV A
Kajetan Watoła
Klasa IV B
Krzysztof Grzyszek
Klasa IV C
Amelia Heinze
Klasa IV D
Alicja Ambroży
Klasa IV E
Olimpia Haas
Klasa V A
Karolina Halamus
Klasa V B
Agata Oskroba
Klasa V C
Klasa VI A
Laura Jagielska
Klasa VI B
Aleksandra Broda
Klasa VI c
Michał Jastrzębski
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_______________
SZKOLNY KONKURS KOLĘD24 stycznia 2018r. W czwartek 24 stycznia w auli szkoły rozbrzmiewały
dźwięki polskich kolęd
i obcojęzycznych piosenek świątecznych. Uczniowie bardzo aktywnie i twórczo
włączyli się w coroczną imprezę szkolną, prezentując polskie kolędy lub wybrane
piosenki obcojęzyczne o tematyce świątecznej. Występom młodych artystów
przyglądała się dokładnie i oceniała Szanowna Komisja, na czele
której stanęła pani Wicedyrektor Małgorzata Korf. Komisja oceniała
intonację, rytmiczność oraz poprawność językową. Klasy, które dodatkowo
zadbały o spójny wygląd sceniczny, miały opracowaną choreografię, ciekawe
rekwizyty i dekoracje, były dodatkowo nagradzane. W konkursie wystartowały
klasy 6a, 6b, 7a, 7b oraz uczniowie klas gimnazjalnych: 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b i 3c.
Warto również podkreślić, że dwie klasy- 2c i 3c- przygotowały się do dwóch
występów, śpiewając kolędę polską i obcojęzyczną.
Po dwóch godzinach przesłuchań komisja podjęła decyzję i postanowiła
nagrodzić następujące klasy" W kategorii KOLĘDA POLSKAI miejsce - klasa 2b II miejsce - klasa 3cIII
miejsce - klasa 2cWyróżnienie - klasa 2aWyróżnienie - klasa 3b W kategorii OBCOJĘZYCZNA PIOSENKA
ŚWIĄTECZNAI miejsce - klasa 3cII miejsce klasa 3aIII miejsce - klasa 2cWyróżnienie - klasa 7a
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy
występów, a szczególne oklaski kierujemy dla nagrodzonych klas.
Dziękujemy również chłopcom z obsługi technicznej za profesjonalne sterowanie
nagłośnieniem. Przy okazji zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach
wokalnych. Już niedługo czeka nas Konkurs Piosenki Walentynkowej.
Lucyna Brzeziak

Joanna Aleksy

Aleksandra Zamora
Więcej zdjęć w galerii...
___________ JASEŁKA Z SENIORAMI19 stycznia 2018r. 19 stycznia w sali wykładowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bytomiu odbyło się
spotkanie jasełkowe dla seniorów. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie
jasełkowe dla pensjonariuszy oraz opiekunów trzech bytomskich domów opieki:
Centrum Pomocy p.w.Ducha Świętego, Dziennego Domu Pomocy nr 1 oraz Bytomskiego
Centrum Wsparcia. Organizatorem uroczystości Dział Udostępniania Zbiorów MBP.
Agnieszka Dziedzic
Dominik Stachulec
Mieczysław Setla
Więcej zdjęć w galerii...
_____________________
SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
17 stycznia 2018r.
Podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki "Co i jak?" w Miejskiej
Bibliotece Publicznej uczniowie czytają i omawiają książki, które nie należą
do kanonu lektur szkolnych. Wykonują też do nich ilustracje, a także
podejmują próby pisania recenzji. Na styczniowym spotkaniu rozmawialiśmy
o książce "Życie według Duni" napisanej przez Evę Eriksson i Rose Lagercrantz.
Więcej zdjęć w galerii...
_____________________
DZIEŃ BABCI I DZIADKA17 stycznia 2018r. 17 stycznia wychowankowie świetlicy szkolnej wraz z
wychowawcami przygotowali
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały program
artystyczny: śpiewając piosenki i pięknie recytując wiersze. Wnukowie pokazali
swoim dziadkom swe talenty w przedstawieniu Zamieszanie w krainie bajek,
przygotowane przez zespół teatralny Świetliki. Uczniowie wręczyli
własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich Babć i Dziadków. Dorośli z dumą
patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej
wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy
wzruszenia. Po części artystycznej wszyscy goście oraz dzieci zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie
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w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków.
Więcej zdjęć w galerii...
____________
SUKCES W REGIONALNYM KOLĘDOWANIU
Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie muzycznym naszego zespołu
Bell`TeamCanto. 17 stycznia zespół wystąpił na scenie Miejskiego Domu Kultury
w Chorzowie Batorym w ramach XIII edycji Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Polskich.
Uczniowie ze szkół z Chorzowa Katowic, Tarnowskich Gór, Świętochłowic, Rudy Śląskiej,
Bytomia prezentowali przygotowane przez siebie polskie kolędy lub pastorałki w czterech
kategoriach: soliści, duety, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne.
Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie,
Parafia pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza oraz Urząd Miejski w Chorzowie. Zespół
Bell`TeamCanto reprezentował naszą szkołę w kategorii zespoły wokalne
i zaśpiewał Pastorałkę braterską. Uczestnikami konkursu została dziewiątka uczniów,
która pozytywnie przeszła szkolne eliminacje i mogła prezentować się w regionalnej
imprezie.W dniu zmagań konkursowych jury przedstawiło swój werdykt, informując jedynie
o laureatach konkursu. Uczniowie w ten sposób wyróżnieni zostali zaproszeni
do udziału w Koncercie Kolęd, który odbył się 21 stycznia w Kościele pw. Jezusa
Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym. Wieczorową porą zebraliśmy się
w kościele, aby wspólnie pokolędować, a następnie poznać szczegóły werdyktu jury.
Z przyjemnością przekazujemy, że zespół Bell`TeamCanto wyśpiewał II miejsce.
Na uwagę zasługuje również fakt, że jury nie przyznało w tej kategorii ani trzeciego
miejsca ani wyróżnienia. Tym bardziej jesteśmy dumni, że nasza prezentacja wokalna
została tak wysoko oceniona. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Dodatkowo chcemy także podziękować wszystkim rodzicom, którzy nam
towarzyszyli w tym szczególnym momencie oraz zapewnili nam bezpieczny transport.
Lucyna Brzeziak
Więcej zdjęć w galerii...
____________________ JASEŁKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW9 stycznia 2018r. 9 stycznia gościliśmy w
naszej szkole dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Bytomiu.
Uczniowie naszej szkoły wystawili dla swoich młodszych kolegów i koleżanek
przedstawienie jasełkowe. Po zakończonych jasełkach dzieci wspólnie śpiewały kolędy i pastorałki.
Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze i dało
wiele radości i wzruszenia wszystkim uczestnikom.
Więcej zdjęć w galerii...
___________________
BAL KARNAWAŁOWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ8 stycznia 2018r. 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... ____________________
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.
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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.
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.
Agnieszka Grombik
Aleksandra Podszywałow
_____________
WIGILIA W DOMU OPIEKI 18 grudnia 2017 r. 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.
Felicja Dwornik

Lucyna Brzeziak
Agnieszka Rozner

Katarzyna Janus

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
i słodyczami. Więcej zdjęć w galerii...
_______________
_______________
WYCIECZKA SZKOLNA NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY DO SALZBURGA
coroczne wyjazdy na Jarmarki Bożonarodzeniowe do krajów
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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.
Agnieszka Grombik
Korf
Agata Sieczka-Stasiak
Dorota Wiśniowska

Małgorzata

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 konkursówŚląskie 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
Agnieszka
Grombik
Aleksandra
Podszywałow
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
Katarzyna Kokoszka-Olszówka
Mieczysław Setla

Król

Joanna

Więcej zdjęć w galerii...
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__________________
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 2017Tradycyjnie, 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!
Felicja Dwornik
Anna Michałowska-Jęczek
Agnieszka Rozner
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.
http://www.sp3.bytom.pl
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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
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 2017W 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.
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"
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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...
_________________
SUKCES W KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 8 listopada 2017Z 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.
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 GRECJI21 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.
Agata Sieczka-Stasiak
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
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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
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 Wiekui 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 OLIWIERAZ 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.
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:
http://www.sp3.bytom.pl
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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
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
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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...
___________________
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
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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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