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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

Filmik "Nasza szkoła!"
_________________

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW
NA SPOTKANIE w SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bytomiu zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 28
lutego 2019r. o godzinie 16.00 w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu. Tematem spotkania
będzie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.
Otwórz zaproszenie
____________________
Obiady za miesiąc marzec płatne do 08.02.2019r.
na indywidualne konta uczniów. _________________
BEZPIECZNE FERIE 2019
Więcej na temat akcji BEZPIECZNE FERIE...
___________________ Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".Więcej informacji na temat
kampanii znajdziemy na stronie Komendy Głównej
Straży Pożarnej.
_______________
KOLEJ NA FERIE - BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Zarząd Województwa Śląskiego z
inicjatywy Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży
szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim od 9 do 24
lutego 2019. Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Młodsze
dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.
___________________
LEKKI TORNISTER
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, informuje, że od stycznia br. na terenie
województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne, w zakresie profilaktyki wad postawy pt. :
&bdquo;Lekki Tornister&rdquo;. Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i
opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem
przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych przez
dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
_______________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
30 stycznia 2019r.
30 stycznia uczniowie klasy 3a i 3b gimnazjum: Nikodem Kuczborski,
Milena Falba, Natalia Korzeniowska, Wiktoria Maciejczak, Dawid
Markwica, Oliwia Płaczek oraz Zuzanna Rejdak odwiedzili
urocze przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 18 w Bytomiu.
Nasi uczniowie przygotowali cykliczne zajęcia czytelnicze
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dla młodszych kolegów i koleżanek. Tym razem dzieci
zapoznały się z Rosyjskimi Baśniami Ludowymi.
Uczniowie najstarszej klasy gimnazjum przeczytali dwa
utwory- Śnieżka i Kogucik Złoty Grzebyczek.
Jak zawsze wszyscy dobrze się bawili podczas
zabawa taneczno-ruchowych oraz raczyli
słodkim poczęstunkiem- czekoladą oraz cukierkami.
Kolejne spotkanie już wkrótce.
Agnieszka Rozner
_______________ "BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU" Nasza szkoła bierze udział w
ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu". Kampania
skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej szczegółów na stronie kampanii:
autorytet.org
Wejdź na stronę kampanii...
___________________
ZABAWA KARNAWAŁOWA
29 stycznia 2019r.
29 stycznia był w naszej szkole dniem dobrej zabawy.
Rano na balu karnawałowym bawiły się dzieci
z zaprzyjaźnionego Przedszkola Miejskiego nr 2 i 18.
W godzinach popołudniowych z kolei na balu
karnawałowym bawili się uczniowie klas I-III.
Więcej zdjęć w galerii...
________________
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
24 stycznia 2019r.
24 stycznia wychowankowie świetlicy szkolnej pod kierunkiem
Pani Marzeny Łakomy przygotowali uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały program
artystyczny oraz obdarowały dziadków własnoręcznie
przygotowane upominki. Dorośli z dumą patrzyli
na swoje wnuczęta , które włożyły dużo wysiłku
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość
i szacunek.
Marzena Łakomy

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
PRZEDSTAWIENIE DLA RODZICÓW
16 stycznia
16 stycznia uczniowie klasy 7c, 8b, 3a i 3c gimnazjum
zaprezentowali swoim rodzicom przedstawienie bożonarodzeniowe
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Dobro zawsze zwycięża zło. Na scenie pojawili się
również laureaci Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.
Rodzice mieli możliwość posłuchać najpiękniejszych
polskich kolęd w wykonaniu uczniów klasy 7b, 3b i 3d.
Samorząd Uczniowski złożył rodzicom noworoczne
życzenia. Zapanował ponownie świąteczny nastrój.
Szkoda, że na ten wyjątkowy czas musimy
czekać cały rok.
Katarzyna Janus
Urszula Nurkowska

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
15 stycznia 2019r.
15 stycznia uczniowie klasy 6a wzięli udział w spotkaniu
Dyskusyjnego Klubu Książki, które jak co miesiąc odbyło się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem tematem
dyskusji były historie psów - bohaterów literackich. Uczniowie
poznali smutne dzieje "Lolka" Adama Wajraka, opowiedzieli
historię "O psie, który jeździł koleją" oraz przedstawili
serię książeczek "Zaopiekuj się mną", których bohaterami
są zwierzęta.
Joanna Synecka
Więcej zdjęć w galerii...
_______________

SZKOLNY KONKURS POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK
15 stycznia 2019r.
15 stycznia w auli szkoły przy pl. Klasztornym odbyła się
kolejna edycja szkolnego konkursu, w którym klasy
prezentowały się w wybranej przez siebie polskiej
kolędzie lub pastorałce. Konkurs zorganizował Samorząd
Uczniowski oraz nauczyciel muzyki - Pani Lucyna Brzeziak.
Na szkolnej scenie zabrzmiały znane wszystkim melodie kolędowe,
co przyczyniło się do stworzenia wyjątkowej
atmosfery, w której każdy mógł pomuzykować
i współtworzyć tą uroczystość. Powołana komisja
konkursowa doceniła zaangażowanie klas,
muzykalność i ogólny wyraz artystyczny.
W działanie włączyli się ambitnie nie tylko
uczniowie, ale również wychowawcy, którzy
wraz ze swoimi klasami pojawili się na szkolnej
scenie. Oto wyniki konkursu:
I miejsce - klasa 3b
II miejsce - klasa 3c i 3d
III miejsce - klasa 7b
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Wyróżnienia - klasa 8b i 3a
Wszystkim zaangażowanym w konkurs serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do konkursu kolęd
w przyszłym roku :)
Dodajmy również, że laureaci konkursu mieli
okazję zaprezentować się również swoim
rodzicom, podczas przedstawienia jasełkowego
przygotowanego specjalnie przed zebraniem
rodziców w dniu 16 stycznia.
Samorząd Uczniowski
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY BYTOMSKA BETLEJKA
8 stycznia 2019r.
Nasza szkoła pod koniec poprzedniego roku zaproponowała
młodzieży bytomskich szkół udział w konkursie o tematyce
bożonarodzeniowej. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie
i wykonanie z dowolnych materiałów szopki betlejemskiej.
Szczególnie mile widziane były szopki z elementami kultury
i architektury Bytomia. Stąd tytuł konkursu Bytomska
Betlejka. Do konkursu zgłoszono 28 pięknych szopek.Prace trafiły na wystawę, która została
zorganizowana w holu
szkoły i mogła je podziwiać cała społeczność szkolna.
8 stycznia 2019r. podczas uroczystości jasełkowych
i wspólnego kolędowania został ogłoszony
werdykt komisji konkursowej. Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Amelia Sulewska
II miejsce - Alex Trzeciak
III miejsce - Piotr Kotas
Wyróżnienia - Szymon Jonetzko, Arkadiusz Stasiak,
Anastazja Żurawska, Laura Piontek
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję,
że konkurs na stałe wejdzie w bytomskie tradycje
świąteczne i w przyszłym roku będziemy mogli
podziwiać jeszcze więcej bytomskich szopek.
Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.
Jolanta Bazan
Lucyna Brzeziak
Dominik Stachulec

Więcej zdjęć w galerii...
________________
JASEŁKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
8 stycznia 2019r.
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8 stycznia gościliśmy w naszej szkole zaprzyjaźnione dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 2 i 18 w Bytomiu. Nasi uczniowie wystawili dla swoich młodszych kolegów i
koleżanek przedstawienie
jasełkowe. Po zakończonych jasełkach dzieci wspólnie
śpiewały kolędy i pastorałki. Spotkanie przebiegło
w świątecznej atmosferze i dało wiele radości
oraz wzruszeń wszystkim uczestnikom.

Więcej zdjęć w galerii...
________________
ŚWIETLICOWY BAL KARNAWAŁOWY
8 stycznia
8 stycznia wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali
dla swoich wychowanków świetlicowy bal karnawałowy.
Gry i zabawy dla uczestników balu przygotowali
pod kierunkiem Pani Anny Michałowskiej-Jęczek
uczniowie klasy 8a i 3c gimnazjum. Dzieci miały
za zadanie wykonać m.in.: taniec na gazecie, taniec
z balonami, przechodzenie pod liną, kolorowe
dobieranie itp. Wszyscy uczestnicy świetnie się
bawili i angażowali w zabawy prowadzone przez
starszych kolegów. W trakcie zabawy dzieci
otrzymały słodki poczęstunek i nagrody za odwagę
i chęć udziału w zabawie.
wychowawcy świetlicy

Więcej zdjęć w galerii...
________________
BIEG PO ZDROWIE
styczeń - maj 2019r.

Od stycznia do maja 2019r. będziemy w naszej szkole realizować
projekt edukacyjny Bieg po zdrowie, którego głównym celem
jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Program realizowany jest pod patronatem Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Realizować go będą uczniowie klas IV. 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.
Joanna Markusik

________________
CHRISTMAS SPELLING BEE
7 stycznia 2019r.
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7 stycznia br. odbył się w naszej szkole finał szkolnego
konkursu Christmas Spelling Bee. W ostatecznej rozgrywce
wzięło udział siedmioro 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 przeliterowaniu w języku angielskim podanego
wyrazu po uprzednim przetłumaczeniu go z języka polskiego.
Konkurs okazał się nie tylko szansą na próbę własnych sił
i umiejętności w szkolnej rywalizacji, ale także znakomitą
zabawą. Po zaciętej walce w ścisłym finale ogłoszono zwycięzców.
Bezkonkurencyjna okazała się Zuzanna Rejdak z klasy
3b gimnazjum, która nie popełniła ani jednego błędu
podczas literowania. Tuż za nią na podium uplasowali się
Kinga Konewka z klasy 3b gimnazjum oraz Franciszek
Plesiński z klasy 8a.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy
jednocześnie wszystkich uczniów klas siódmych
do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok!
Agnieszka Grombik
Aleksandra Podszywałow

__________________
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU...
21 grudnia 2018r.
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.

Więcej zdjęć w galerii...
Ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia
upłynął uczniom klas 7, 8 i 3 gimnazjum w uroczystym
nastroju. Młodzież uczestniczyła w przedstawieniu
jasełkowym, które przygotowały klasy 3a i 3c gimnazjum,
a następnie na wspólnym kolędowaniu. Na koniec
wraz z nauczycielami uczniowie spotkali się
w klasach, aby złożyć sobie świąteczne
i noworocze życzenia.

_________________
ŚWIĄTECZNA WYSTAWA
grudzień 2018r.
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Świąteczne przygotowania miały również miejsce w szkole.
Wychowankowie świetlicy szkolnej wykonywali różnego
rodzaju ozdoby i inne elementy dekoracji, które zostały
zaprezentowane na wystawie świątecznej.
Katarzyna Kalka

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM
20 grudnia 2018r.
Piotr Bazan, uczeń klasy 5b zdobył I miejsce w XVIII Wojewódzkim
Konkursie Wojewódzkim Szopki Bożonarodzeniowe. Organizatorami
konkursu było Technikum nr 4 w Bytomiu oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu. Zadaniem uczestników konkursu
było stworzenie Szopki Bożonarodzeniowej dowolną,
wybraną przez siebie techniką. Praca Piotra najbardziej
spodobała się Jury. Serdecznie gratulujemy!
Jolanta Bazan

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
JASEŁKA W DOMU OPIEKI
19 grudnia 2018r.
19 grudnia w Domu Opieki Zdrowotnej przy ul. Krakowskiej w Bytomiu
odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe, w którym
uczestniczyli pensjonariusze i pracownicy zakładu oraz młodzież
z naszej szkoły. Jasełka przygotowane przez uczniów klasy 7c
oraz 3a, 3b i 3c gimnazjum pod kierunkiem Pani Katarzyny Janus
i Pani Urszuli Nurkowskiej zrobiły ogromne wrażenie na widzach.
Nasi uczniowie tradycyjnie obdarowali pensjonariuszy drobnym
upominkiem oraz stroikami świątecznymi. Sami otrzymali od nich
pyszne, własnoręcznie upieczone ciasteczka. Spędzone razem
chwile uprzyjemniło także wspólne kolędowanie. Dziękujemy
także wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wsparli
naszą akcję.
Felicja Dwornik
Katarzyna Janus
Katarzyna Kalka
Urszula Nurkowska

Więcej zdjęć w galerii...
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_________________
WIZYTA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W MBP
18 grudnia 2018r.

18 grudnia wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej odwiedzili
Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu w ramach cyklu zajęć
czytelniczo-medialnych. Uczniowie mieli okazję wykazać się
wiedzą na temat superbohaterów w literaturze i kinie.
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA KLAS I
18 grudnia 2018r.
We wtorek 18 grudnia uczniowie klasy 3a, 3b i 3c gimnazjum:
Jakub Baniewicz, Klaudia Czeluśniak, Milena Falba, Sylwia
Karcz, Natalia Korzeniowska, Nikodem Kuczborski, Natalia Labus,
Julia Lutostańska, Dawid Markwica, Wiktoria Maciejczak, Oliwia Płaczek,
Oliwia Prokop, Zuzanna Rejdak, Dawid Werner, Katarzyna Wrotkowska
i Sylwia Zagórna odwiedzili swoich najmłodszych kolegów z klas pierwszych,
aby wraz z nimi świętować zbliżające się Boże Narodzenie. Młodzież
przygotowała mnóstwo informacji na temat obchodów Świąt Bożego Narodzenia
w innych krajach, przeczytała baśń Hansa Christiana Andersena
Królowa śniegu oraz przeprowadziła zajęcia ruchowo-taneczne.
Zajęcia wszystkim uczestnikom umiliły świąteczne piosenki
oraz cukierki.
Agnieszka Rozner

Więcej zdjęć w galerii...
________________
REKORD POLSKI W KOLOROWANIU SZNUPKA
18 grudnia 2018r.
18 grudnia o godz. 10.00 przedszkolaki i uczniowie szkół
podstawowych w województwie śląskim wzięli udział
w ustanowieniu rekordu Polski w kolorowaniu obrazków
z policyjną maskotką "Sznupkiem". Kolorowanie
jest inicjatywą Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na bezpieczne
zachowania na drodze. W naszej szkole Sznupka
kolorowali uczniowie klas I-III.

http://www.sp3.bytom.pl

Kreator PDF

Utworzono 23 February, 2019, 19:35

Szkoła Podstawowa nr 3

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA
14 grudnia 2018r., 17 grudnia 2018r.
10 grudnia został ustanowiony na świecie Międzynarodowym
Dniem Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Dniem
Praw Dziecka. 60 lat temu Zgromadzenie Ogólne
ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
Dokument ten stanowi jedno z najważniejszych
osiągnięć tej organizacji. Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka składa się z 30 artykułów.
W dokumencie tym mowa jest m.in. o prawie
człowieka do życia, wolności, bezpieczeństwa
osobistego i nauki, wolności myśli, sumienia
i wyznania. Konwencja Praw Dziecka
została uchwalona w 1989r. Do września
1997 r. dokument ratyfikowały 183 kraje.
Polska była krajem, który był jednym
z pierwszych występujących z inicjatywą
zawarcia międzynarodowej umowy
dotyczącej praw dziecka.
Z tej okazji uczniowie klasy 3c gimnazjum:
Jakub Baniewicz, Klaudia Czeluśniak, Sylwia Karcz,
Natalia Labus, Julia Lutostańska, Oliwia Prokop,
Katarzyna Wrotkowska oraz Sylwia Zagórna
przygotowali bajkowe przedstawienie
dotyczące praw dziecka. Młodzież
w żartobliwy sposób przypomniała
wszystkim uczniom o ich prawach,
ale także o ich obowiązkach.
Aldona Meisner
Agnieszka Rozner

Więcej zdjęć w galerii...
________________
SUKCESY W ESKULAPIADZIE 2018
14 grudnia 2018r.
14 grudnia odbyły się rejonowe eliminacje do konkursu
Olimpiada zdrowego stylu życia, w którym naszą
szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a
gimnazjum. Konkurs organizowany jest przez
Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu.
Z radością pragniemy poinformować,
że Zofia Świętochowska zajęła I miejsce,
a Jarosław Nocuń zdobył miejsce II.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz z anatomii człowieka. Zofia Świętochowska
będzie także reprezentować nasz rejon
w etapie wojewódzkim konkursu.
http://www.sp3.bytom.pl
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Barbara Warecka

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
13 grudnia 2018r.
13 grudnia uczennice klasy 3b gimnazjum: Marta Bazan, Justyna
Janoszczyk, Karolina Kania, Kinga Konewka, Marta Oleś, Julia
Piotrowska i Angelika Profaska odwiedziły zaprzyjaźnione z naszą
szkołą Przedszkole Miejskie nr 18 w Bytomiu. Okazją
do wizyty były zajęcia czytelnicze, które nasi uczniowie
cyklicznie przeprowadzają z przedszkolakami.
Tym zajęcia były wyjątkowe - z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia uczennice przygotowały
dla dzieci tradycje świąteczne w różnych krajach.
Po słodkim poczęstunku w postaci pachnących pierników
i zabawie ruchowej, wszyscy uczestnicy zajęć przy choince
wysłuchali baśni Hansa Christiana Andersena Królowa śniegu.
Na koniec zajęć wszyscy zaśpiewali pastorałkę po angielsku.
Było bardzo świątecznie i wesoło!
Agnieszka Rozner

Więcej zdjęć w galerii...
________________
SPOTKANIE WIGILIJNE W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
12 grudnia 2018r.
12 grudnia wychowankowie świetlicy socjoterapetycznej,
która działa przy naszej szkole, wzięli udział
w spotkaniu wigilijnym, które zostało przygotowane
specjalnie dla nich przez wychowawców.
W trakcie zajęć nasi podopieczni dekorowali
własnoręcznie świąteczne pierniki, śpiewali
kolędy oraz zasiedli do wspólnego słodkiego
poczęstunku. Na zakończenie spotkania każdy
uczestnik otrzymał świąteczną paczkę
niespodziankę.
Katarzyna Kalka

Więcej zdjęć w galerii...
________________
PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU
WARZYWA, OWOCE ŹRÓDŁEM WITAMIN
11 grudnia 2018r.
http://www.sp3.bytom.pl
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Szkolny konkurs plastyczny Warzywa, owoce źródłem witamin
został zorganizowany dla uczniów klas I-III w grudniu 2018r.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej
na podany temat. Technika wykonania prac przez uczniów
była dowolna. Wszyscy uczniowie klas młodszych aktywnie
włączyli się do udziału w konkursie, a prace zostały wykonane
różnymi technikami plastycznymi. Wykonanie prac
konkursowych poprzedziło realizowanie przedsięwzięć
edukacyjnych w klasach I-III, realizowanych
w ramach projektu Owoce i warzywa w szkole.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce - Emilia Brzezina z klasy 2b
II miejsce - Anastazja Żurawska z klasy 1b
III miejsce - Tomasz Dopierała z klasy 1a
Wyróżnienia - Maja Olek z klasy 1c
Sara Wróbel z klasy 1a
Podsumowanie konkursu miało miejsce 11 grudnia
w trakcie apelu propagującego spożywanie warzyw
i owoców. Uczniowie mieli możliwość przypomnienia
sobie, ile porcji warzyw i owoców należy dziennie
spożywać, co to jest porcja owoców lub warzyw
oraz poznali źródła wybranych witamin.
Ilona Goldman
__________________
PODWÓJNY SUKCES PLASTYCZNY
10 grudnia 2018r.
Nasza szkoła w tym szczególnym roku jubileuszowym chętnie
angażuje się w wiele działań upamiętniających 100-lecie
Niepodległości Polski. Kolejnym dowodem potwierdzającym ten
fakt jest udział naszych uczniów w miejskiej imprezie zorganizowanej
10 grudnia przez Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach. Mowa tu o Konkursie plastycznym z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości. Zadaniem uczniów startujących
w kategorii plastycznej było przygotowanie plakatów związanych
ze świętem 11 listopada. Do konkursu prace zgłosili uczniowie
trzecich klas gimnazjum na czele z Wiktorią Gruszką z klasy 3b,
Katarzyną Wrotkowską z klasy 3c oraz Martinem Błaszczykiem
z klasy 3a. Niezmiernie miło nam przekazać wiadomość,
że dwa plakaty zostały w tym konkursie nagrodzone.
Serdecznie gratulujemy zdobycia II miejsca Martinowi
Błaszczykowi, a III miejsca Katarzynie Wrotkowskiej.
Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów i mamy nadzieję,
że jeszcze nie raz udowodnicie nam wszystkim swój ogromny
talent i potencjał plastyczny. Gratulujemy!
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
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__________________
ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE PLASTYCZNYM
10 grudnia 2018r.
10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 16 im. Marii
Konopnickiej w Bytomiu odbyła się uroczystość nagrodzenia
laureatów Miejskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego
Pióro białego orła. Zadaniem uczestników kategorii
plastycznej było przygotowanie współczesnej, oryginalnej
wersji godła. Tego zadania podjęło się kilku uczniów
z naszej szkoły, których prace można obejrzeć
w szkolnej galerii. Szczególne uznanie komisji konkursowej
zdobyła praca wykonana przez Martynę Pękacz z klasy 7b.
Martyna inspirując się sztuką kubistów, z którą
zetknęła się na lekcjach plastyki wykonała bardzo
oryginalny pomysł na godło, za który została
nagrodzona I miejscem. Gratulujemy serdecznie
i życzymy kolejnych sukcesów.
Lucyna Brzeziak
__________________
SUKCESY W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM
10 grudnia 2018r.
10 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie Miejskiego
Konkursu Plastyczno-Literackiego Pióro białego orła
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16
im. Marii Konopnickiej w Bytomiu. Celem konkursu
było promowanie młodych talentów pisarskich.
Nasza młodzież w tym konkursie odniosła wspaniałe sikcesy.
Jury za najlepszy utwór uznało wiersz uczennicy
klasy 3b gimnazjum - Julii Piotrowskiej.
Na II miejscu uplasowała się Jessica Halamus z klasy
3a gimnazjum, a wyróżnienie otrzymała Jagoda Ciszak
z klasy 3b gimnazjum. Naszym młodym poetkom gratulujemy
niebywałego sukcesu i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
o nich usłyszymy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne
wiersze...
Urszula Nurkowska
Dorota Wiśniowska

Więcej zdjęć w galerii...
_______________

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
6-18 grudnia 2018r.
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W dniach 6-18 grudnia w naszej szkole będzie realizowany
program profilaktyczny Wszystkie uczucia są potrzebne.
Adresatem zajęć są wychowankowie świetlicy szkolnej,
uczniowie klas I-IV. Program obejmuje obszary, które kładą
nacisk na uświadomienie, poznanie oraz nabycie
umiejętności niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
Zajęcia będą poświęcone poszczególnym uczuciom,
a uczestnicy wykonają pracę konkursową Uczuciowe portrety.
Katarzyna Kalka

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
WYCIECZKA SZKOLNA NA JARMARK ŚWIĄTECZNY DO WIEDNIA
7-8 grudnia 2018r.

Tradycją naszej szkoły są coroczne wyjazdy na jarmarki
bożonarodzeniowe do krajów niemieckojęzycznych. W tym
roku uczniowie klas 7, 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum
wzięli udział w wycieczce do Wiednia. Uczniowie mieli
okazję zobaczyć najpiękniejsze miejsca Wiednia
jak parlament, opera, ratusz, kościół wotywny, park
miejski z pomnikiem Straussa czy Kalsplatz - Plac Karola.
Kolejnym etapem wycieczki był spacer najsłynniejszymi
ulicami i placami Wiednia. Uczniowie zwiedzili również
wiedeński zamek Hofburg, który jest jednym z największych
na świecie kompleksów pałacowych oraz poznali historię
cesarzowej Elżbiety, zwiedzając Muzeum Sisi. Uczniowie
mieli też okazję zwiedzenia Muzeum Historii Naturalnej,
w którym znajduje się aż 39 sal ekspozycyjnych, gdzie
można obejrzeć wszystko co jest związane z historią
ziemi i ewolucją, minerały, skamieniałości, meteory,
dinozaury, planety czy zwierzęta z całego świata.
Ostatnim etapem wycieczki był jarmark bożonarodzeniowy.
Zapach pierników, pieczonych kasztanów i jabłek
oraz śpiewane na żywo kolędy, wprawiły uczestników
w świąteczny nastrój.
Agnieszka Grombik
Małgorzata Korf
Aleksandra Podszywałow
Agata Sieczka-Stasiak
Dorota Wiśniowska

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
MIKOŁAJKI W KLASIE 3C
6 grudnia 2018r.
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Z okazji dnia św. Mikołaja klasa 3c gimnazjum wraz
z wychowawcą uczestniczyła w wystawie
obrazów, która była prezentowana z Biurze
Promocji Bytomia. Mieliśmy okazję podziwiać
prace inspirowane 100-leciem Niepodległości,
przygotowane przez lokalnych, śląskich
artystów malarzy. Po uczcie duchowej
wybraliśmy się do kina na niezwykłą
historię z krainy magii i czarów Fantastyczne
zwierzęta. Zbrodnie Grindelwalda.
Po zakończeniu seansu spotkaliśmy się
z prawdziwym św. Mikołajem i zrobiliśmy
sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
Było wesoło i niezwykle słodko. Dzień
umilił nam smak czekolady, którą
otrzymaliśmy od Rady Rodziców oraz pyszne
rurki z kremem z jednej z bytomskich
cukierni.
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
________________
AUTOSTRADA DO DŹWIĘKU
15 listopada 2018r., 6 grudnia 2018r.
15 listopada i 6 grudnia uczniowie klasy 3a i 3b gimnazjum
wzięli udział w interaktywnych warsztatach z fizyki Autostrada
do dźwięku. Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie informacje
dotyczące wielkości opisujących fale mechaniczne, sposobu ich
rozchodzenia oraz jak działa ucho. Po części teoretycznej
uczniowie sami wykonywali doświadczenia. Młodzież mogła
przekonać się, jak maluje się dźwiękiem, dlaczego dźwięk
karetki na sygnale raz jest wyższy, a raz niższy, mogli
przetestować własne uszy oraz jak w praktyce wyglądają
dudnienia. Uczniowie wrócili z wycieczki zadowoleni
i pełni chęci do dalszego zgłębiania tajników fizyki.
Agnieszka Kwak
Dorota Wiśniowska
Agata Sieczka-Stasiak

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
SZKOLNE MIKOŁAJKI
6 grudnia 2019r.
6 grudnia, jak co roku, odwiedził nas święty Mikołaj, aby
przekonać się, że do naszej szkoły chodzą same "grzeczne"
dzieci.:) Mikołaj na mocy tajnego porozumienia z Radą
http://www.sp3.bytom.pl
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Uczniów obdarował uczniów prezentami i słodyczami.

Więcej zdjęć w galerii...
________________
DZIEŃ KULTURY ŚLĄSKIEJ
4 grudnia 2018r.
4 grudnia, jak co roku, świętowaliśmy w naszej
szkole Dzień Śląski. Z tej okazji uczniowie klas
siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści
zaprezentowali swoje talenty w konkursie fotograficznym
"Śląsk w obiektywie", a także wzięli udział w pokazie
mody "Ślunskie klajdy" inspirowanym śląskim folklorem.
Zwyciężczyniami konkursu fotograficznego zostały:
Sylwia Karcz z klasy 3c oraz Laura Jagielska z klasy 7a,
drugie miejsce zajęli: Aniela Chlebowska z klasy 8a
i Jakub Baniewicz z klasy 3c, a trzecie miejsce przypadło
Wiktorii Madei z klasy 8a. Uczniowie klas trzecich gimnazjum
zagrali minikoncert złożony ze śląskich piosenek. W rolę
konferansjerów wcielili się uczniowie klasy 3a: Gabriela Przekaza
i Oskar Bogusiewicz, którzy w humorystyczny sposób zapraszali
na scenę kolejnych artystów. Występy uczniów dostarczały
publiczności wiele rozrywki. Mogliśmy usłyszeć m.in.: śląską
wersję piosenki zespołu Bajm "Kaj to cierpiesz"("Biała Armia")
w wykonaniu klasy 3c. W repertuarze śląskich szlagrów znalazły się
utwory: "Poszła Karolinka"(klasa 3b) i "Wodzionka"(klasa 3a).
Dodatkowo akademię uświetnił występ Tomasza Wyleżałka
z klasy 3b, który zaprezentował jedną z bytomskich legend
w gwarze śląskiej.
Na zakończenie uczniowie klasy 3a w składzie: Paweł Klimek,
Filip &Scaron;i&scaron;ka, Nikodem Kuczborski i Paweł Tokarz przedstawili
przezabawny skecz Kabaretu Młodych Panów "Śląski kucharz".
Profesjonalny występ chłopców dostarczył wszystkim zgromadzonym
w auli szkolnej solidnej dawki humoru i rozrywki na bardzo
wysokim poziomie. Dodatkowo 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.
Agnieszka Grombik
Agnieszka Kwak
Aleksandra Podszywałow
Agata Sieczka-Stasiak

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
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WYSTAWA PLAKATÓW
listopad 2018r.
W listopadzie uczniowie klas trzecich gimnazjum przygotowali
wystawę plakatów upamiętniających setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prace zawisły
w auli szkoły. Przez cały miesiąc wszyscy uczniowie, nauczyciele,
a także rodzice mogli zwiedzać wystawę i oceniać
do niej aż 33 pomysły plastyczne. Należy docenić
uczniów, gdyż ich plakaty były bardzo staranne,
oryginalne i zawierały wiele ciekawych
rozwiązań plastycznych. Autorzy prac- uczniowie
klas trzecich gimnazjum, projektując
i realizując grupowo plakaty zrealizowali
tym samym projekt edukacyjny, którego
tytuł brzmiał Polskie drogi do Niepodległościwystawa plakatów promujących zachowania
patriotyczne wśród młodzieży.
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
30 listopada 2018r.
30 listopada uczniowie klasy 8a: Martyna Magusiak, Wiktoria Madeja,
3b gimnazjum: Natalia Korzeniowska, Wiktoria Maciejczak, Oliwia
Płaczek oraz klasy 3c gimnazjum: Natalia Labus, Sylwia Zagórna,
Sylwia Karcz, Jakub Baniewicz, Katarzyna Wrotkowska, Oliwia
Prokop, Klaudia Czeluśniak i Julia Lutostańska odwiedzili
Szkołę Podstawową nr 4 w Bytomiu. W ramach współpracy
między bibliotekami szkolnymi przygotowali obchody
Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia dla klas
młodszych. Wraz ze szkolnym nauczycielem bibliotekarzemPanią Ewą Rutkowską, uczniowie naszej szkoły przygotowali
gry i zabawy taneczno-ruchowe związane z pluszowym misiem.
Felicja Dwornik

Więcej zdjęć w galerii...
________________
SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM
29 listopada 2018r.
29 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Bytomiu
odbyły się miejskie eliminacje Konkursu Recytatorskiego
Religijnej Poezji Dziecięcej Pierścień Św. Kingi. Naszą
szkołę reprezentowało troje uczniów: Paulina Żuchowska,
Adam Magusiak oraz Daniel Milczarek. Z ogromną przyjemnością
informujemy, że na podium etapu bytomskiego stanęła
http://www.sp3.bytom.pl
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Paulina Żuchowska. Wygrana w tym etapie konkursu jest nie tylko
nagrodą za wspaniały występ, ale również przepustką
do finałów ogólnopolskich, które odbędą się już
10 i 11 grudnia w kopalni soli w Bochni.
Trzymamy gorąco kciuki!
Dominik Stachulec

_______________
II MIEJSCE W ZAWODACH INTEGRACYJNO-SPORTOWYCH
29 listopada 2018r.
29 listopada wychowankowie świetlicy szkolnej wzięli udział
w zawodach integracyjno-sportowych zorganizowanych przez
świetlicę integracyjną "Amaro Strychos", działającą przy Szkole
Podstawowej nr 16 w Bytomiu. Celem zawodów i spotkania była
integracja społeczności szkolnej ze społecznością romską.
Dzieci miały możliwość poznania kultury romskiej poprzez występy
zespołu. wspólną zabawę oraz rozgrywki sportowe.
Właśnie w zawodach sportowych nasza szkoła w składzie:
Wojtek Ratkowski z klasy 3a, Aleksander Rajsz z klasy 2a,
Kamila Owczarek z klasy 2a, Igor Lipiec z klasy 3b,
Diego Goman z klasy 3b oraz Oliwia Łęcik z klasy 2b
zdobyła II miejsce. Po wspólnych rozgrywkach na dzieci
czekała miła niespodzianka - występ teatru "Lufcik na korbkę".
Do szkoły wszyscy wracali z nagrodami, upominkami, a przede
wszystkim z uśmiechem na twarzy.
Anna Bujnarowska

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
KONCERT CHARYTATYWNY DLA SEBASTIANA
28 listopada 2018r.
28 listopada wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej,
która działa przy naszej szkole wzięli udział w koncercie
charytatywnym Dla Sebastiana, który odbył się w Teatrze
Rozbark w Bytomiu. Sebastian ma 16 lat i cierpi
na nieuleczalną chorobę - dystrofię mięśniową.
Organizatorem koncertu była Szkoła Podstawowa nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Podstawowa
Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.
Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony
na leczenie i rehabilitację Sebastiana.
Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że mogliśmy wziąć
udział w tym wydarzeniu i pomóc.
Katarzyna Kalka
http://www.sp3.bytom.pl
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________________
ANDRZEJKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
28 listopada 2018r.
28 listopada dzieci ze świetlicy szkolnej przeniosły się do świata
wróżb i przepowiedni. Uczestnikom zajęć zostały
przybliżone tradycje i obrzędy ludowe związane z wigilią
Św. Andrzeja, potocznie zwane Andrzejkami.
Poprzez wróżby i zabawę można było poznać imię przyszłej
sympatii, dowiedzieć się, co mówią o naszej
przyszłości karty czy znaki zodiaku. Oczywiście
świetlicowe przepowiednie odbywają się przy zabawach
tanecznych i słodkim poczęstunku.

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
Z WIZYTĄ W MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
28 listopada 2018r.
28 listopada grupa uczniów naszej szkoły, która aktywnie włączyła się
w projekt polsko-ukraiński Dzieci polskie-miejcie serca czyste,
wzięła udział w wycieczce do Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia
niezwykle wzruszającego z Franciszek Pieczką w roli
narratora. Następnie za pomocą elementów multimedialnych
zwiedzający zostali przeniesieni w realia życia na Górnym
Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń
nawiązywała do miejsc najważniejszych wydarzeń.
Dla bardziej dociekliwych dostępne były stanowiska
multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie
wiedzy. Uczniowie mieli także możliwość wzięcia udziału
symulacji plebiscytu, który między innymi zadecydował
o przynależności naszego regionu do Polski, jak również
o wybuchu trzeciego powstania śląskiego.
Takie prezentowanie materiałów historycznych dało
uczniom możliwość poznania trudnej historii powstań
śląskich w sposób nowoczesny i interesujący.
Urszula Nurkowska
Agnieszka Rozner
Dorota Wiśniowska

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
MEDAL Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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27 listopada 2018 roku nauczyciel naszej szkoły &ndash; Pan Lechosław Jacyszyn
został uhonorowany medalem z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
przyznanym przez Prezesa Rady Ministrów &ndash; Mateusz Morawieckiego.
To wysokie odznaczenie cywilne ustanowione na pamiątkę odrodzenia Polski, przyznawane
jest obywatelom szczególnie zasłużonym dla Rzeczypospolitej. Stanowi dowód wdzięczności
oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu
i społeczeństwu.
Ogromnie się cieszymy, że wśród odznaczonych tym medalem znalazł się właśnie
Pan Lechosław Jacyszyn - wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat
sportu i zdrowego stylu życia, czynny zawodnik, zaangażowany działacz
Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz MOZ NSZZ &bdquo;Solidarność&rdquo; Pracowników
Oświaty i Wychowania w Bytomiu. Człowiek z charyzmą, obdarzony społecznikowską
pasją, założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy nauczycielskiej &bdquo;Solidarności&rdquo;
w naszym mieście, opiekun UKS/SKS &bdquo;Orlik&rdquo; przy Szkole Podstawowej nr 3,
pomysłodawca oraz organizator licznych zawodów i turniejów, które weszły na stałe
do kalendarza imprez sportowych rozgrywanych co roku w Bytomiu. Pełen inwencji i zapału,
konsekwentny w działaniu Pan Lechosław Jacyszyn od ponad 30 lat wciela w czyn ideę wychowania przez
sport.
Wychowany w atmosferze szacunku dla niepodległościowej tradycji i rozumiejący ogromną
rolę sportu dla integralnego rozwoju człowieka, Pan Lechosław Jacyszyn dba o kształtowanie
postaw patriotycznych młodego pokolenia bytomian. Zasłynął jako organizator licznych
turniejów szachowych upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, między innymi:
1050-rocznicę chrztu Polski, powstanie &bdquo;Solidarności&rdquo;, rocznice: obrony Lwowa,
tragedii smoleńskiej, uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu Urszula Pelc
wraz z całą społecznością szkolną składa Panu Lechosławowi Jacyszynowi serdeczne gratulacje z okazji
przyznania tak zaszczytnego odznaczenia i życzy dalszych sukcesów.

______________
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
26 listopada 2018r.
W poniedziałek 26 listopada, jak co roku od kilkunastu lat,
świętowaliśmy w naszej szkole huczne obchody urodzin najbardziej
ukochanej zabawki w historii- pluszowego misia. Podobnie, jak
w ubiegłym roku, impreza odbyła się w dwóch budynkach
szkolnych jednocześnie. Organizatorami Międzynarodowego
Dnia Pluszowego Misia w klasach 7-8 szkoły podstawowej
oraz 3 gimnazjum były uczennice klasy 8a: Martyna Magusiak
oraz Wiktoria Madeja. W "misiowych" zmaganiach konkursowych
wyniki wyglądały następująco:
Klasy 7-8
I miejsce - klasa 8b
II miejsce - klasa 8a
III miejsce - 7b
Klasy 3 gimnazjum
I miejsce - klasa 3a
II miejsce - klasa 3c
III miejsce - klasa 3b
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Młodsi uczestnicy urodzin misia bawili się w specjalnie
przygotowanych dla nich przez uczniów klas: 3a, 3b i 3c
gimnazjum, grach i zabawach. Nasz "przytulaśny" jubilatobdarował swoich gości słodkościami.
Felicja Dwornik
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

________________ SPOTKANIE Z SENIORAMI W MBP W BYTOMIU
23 listopada 2018r.
23 listopada uczniowie klasy 6a: Radosław Żukow, Patrycja Matysiak,
Daria Yarychevska oraz 3b gimnazjum: Milena Falba i Zuzanna Rejdak
wzięły udział w spotkaniu z seniorami, organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu. Uczniowie przedstawili
przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną
na temat życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego.
Przygotowali także zabawny wywiad z autorem
oraz fragment powieści Szatan z siódmej klasy.
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
______________
MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY
MAGICZNY ŚWIAT HARREGO POTTERA
20 listopada 2018r.
20 listopada odbył się w naszej szkole finał X edycji Miejskiego
Konkursu Czytelniczego, przeznaczonego dla uczniów bytomskich
szkół podstawowych. W tym roku uczestnicy zmagań konkursowych,
jak zawsze w dwuosobowych zespołach sprawdzili swoją
znajomość 9 utworów z cyklu o Harrym Potterze, autorstwa
J.K. Rowling. Specjaliści od magii wszelakiej z 9 bytomskich szkół
odpowiedzieli na pytania testowe, rozpoznali rekwizyty, dopasowali
odpowiednią formułę zaklęcia, podpisali właściwą nazwę
magicznego zwierzęcia oraz stworzyli reklamę wymyślonego
przez siebie magicznego przedmiotu.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 23
Jennifer Pyszna i Patrycja Tyczka
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 21
Emilia Głuchowska i Daria Rycombel
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 36
Małgorzata Gromadzka i Kinga Wyszyńska
Po zakończeniu części konkursowej uczestnicy oraz ich
opiekunowie obejrzeli przedstawienie kabaretowe Familiada
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w szkole w wykonaniu uczniów klas szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Uroczyste podsumowanie konkursu
oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród
zakończyło X edycję Miejskiego Konkursu Czytelniczego.
Serdecznie dziękujemy Pani kierownik świetlicy szkolnej Katarzynie Kalce za pomoc ufundowaniu nagród w konkursie.
Anna Michałowska-Jęczek
Agnieszka Rozner
Monika Sędzik
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
________________

LEKCJE CIEPŁA
14-15 listopada 2018r.
W dniach 14-15 listopada 2018r. w naszej szkole pracownicy
PEC sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przeprowadzili
Lekcje Ciepła. Spotkania odbyły się w ramach kampanii
programu Ciepło Systemowe. W lekcjach brali udział
uczniowie klas pierwszych. W trakcie spotkań dzieci
dowiedziały się co to jest i jak powstaje ciepło,
poznały sposoby jego oszczędzania oraz dowiedziały się,
jak można ograniczyć występowanie zjawiska niskiej
emisji. Ponadto brały udział w różnego rodzaju
zabawach.

Więcej zdjęć w galerii...
_____________
MIĘDZYŚWIETLICOWE ZMAGANIA GIER PLANSZOWYCH
RUSZ GŁOWĄ
13 listopada 2018r.
13 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się Międzyświetlicowe
Zmagania Gier Planszowych Rusz głową. Impreza została
podzielona na dwie grupy wiekowe: dla klas I-III uczniowie
grali w chińczyka oraz dla klas IV-VI - scrabble.
W zmaganiach wzięły udział drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4
oraz Szkoły Podstawowej nr 46.
Agata Cichocka

_______________
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MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY
10 listopada 2018r.
Świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczno-techniczny
pod hasłem Świętujemy niepodległość po naszymu. Konkurs
był przeznaczony dla uczniów klas I-VI bytomskich szkół
podstawowych, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej.
Zadaniem uczestników było zaprojektowanie plakatu
z okazji 100-lecia odzyskania przez nasz kraj
niepodległości z hasłem w gwarze.
Prace konkursowe zostały podzielone na dwie
kategorie wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.
Jury przyznało następujące nagrody:
Kategoria klasy I-III
I miejsce - Maciej Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 36
II miejsce - Klaudia Sosinka ze Szkoły Podstawowej nr 32
III miejsce - Natalia Grabowska ze Szkoły Podstawowej nr 44
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Maciej Mróz ze Szkoły Podstawowej nr 51
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

_______________
I MIEJSCE W MIEJSKIM KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM
W STULECIE NIEPODLEGŁEJ
9 listopada 2018r.
24 października w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 46
w Bytomiu odbył się Miejski Konkurs Interdyscyplinarny
W stulecie niepodległej. W drużynowych zmaganiach polonistycznohistoryczno-plastycznych naszą szkołę reprezentowały
uczennice klasy 7b: Martyna Pękacz, Paulina Joniec oraz klasy 8a:
Wiktoria Madeja i Martyna Magusiak. Z ogromną radością
informujemy, że nasze dziewczęta zdobyły I miejsce!
9 listopada Wiktoria i Martyna wzięły udział w uroczystym
rozdaniu nagród, połączonym z Akademią z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Iwona Pudełko
Więcej zdjęć w galerii...
______________
OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ8 i 9 października 2018r.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz
pierwszy w 1937r. W latach 1939-44 podczas okupacji
hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989r., w czasie rządów
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komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane.
Dopiero w 1989r., ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta.
Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem
państwowym, a dzień 11 listopada dniem wolnym od pracy.
W wyjątkowym dla Polski, jubileuszowym 2018 roku, podjęliśmy
w naszej szkole szereg działań, aby uczcić setną rocznicę
Odzyskania Niepodległości.
Więcej zdjęć w galerii...
8 listopada w auli szkoły przy pl. Klasztornym odbyła się
uroczysta akademia upamiętniająca setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie
klasy 7b i 8a oraz gimnazjaliści z klasy 3b przedstawili losy Polaków
od bardzo odległych czasów po lata współczesne,
wypełniając tę lekcję historii ciekawymi
prezentacjami, wierszami, filmami i scenkami
teatralnymi. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół
wokalno-instrumentalny Bell`TeamCanto. Podniosłej uroczystości
towarzyszyły patriotyczne plakaty i dekoracje
oraz odświętne stroje całej społeczności szkolnej.
Tym wydarzeniem chcieliśmy uczcić ważne
dla Polaków uroczystości oraz pokazać,
że młodzi ludzie pamiętają i czczą święta narodowe.
Lucyna Brzeziak
Iwona Pudełko
Anna Wyparło
Więcej zdjęć w galerii...
___________________
SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM
9 listopada 2018r.
9 listopada, w ramach obchodów związanych ze 100 rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości,w IV Liceum
Ogólnokształcącym odbył się Miejski Konkurs Prozy, Poezji
i Pieśni Patriotycznej Polskie drogi do niepodległości.
Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesława
Chrobrego, Komisja Międzyzakładowa NSZZ
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania
w Bytomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów: Jagoda Ciszak,
Kaja Koziatek, Oliwia Prokop, Zofia Świętochowska,
Sylwia Zagórna i Jarosław Nocuń. Za niezwykle
wzruszające wiersza "***"("Byłeś jak wielkie stare drzewo")
K.K. Baczyńskiego I miejsce zdobył Jarosław Nocuń,
natomiast Oliwia Prokop za wiersz "Proste słowa"
Wiktora Zechentera otrzymała Nagrodę Specjalną
Przewodniczacego Komisji Zakładowej NSZZ
"Solidarność". Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Urszula Nurkowska
Dorota Wiśniowska
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Więcej zdjęć w galerii...
____________________
ZWYCIĘSTWO W MIEJSKIM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
9 listopada 2018r.
Z przyjemnością informujemy, że nasz szkolny zespół
Bell`TeamCanto wyśpiewał I miejsce w Miejskim Konkursie Prozy
i Pieśni Patriotycznej "Polskie drogi do Niepodległości".
Konkurs odbył się 9 listopada w auli IV Liceum
Ogólnokształcącego w Bytomiu przy współorganizacji
Wydziały Edukacji Urzędu Miejskiego oraz NSZZ
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania
w Bytomiu. Konkurs odbywa się cyklicznie od kilku
lat, a w tym szczególnym roku duża liczba
uczestników upamiętniła 100-lecie Niepodległości
Polski recytując i śpiewając teksty patriotyczne.
Dodatkowo cała społeczność szkolna wraz ze wszystkimi
uczestnikami o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewała
Hymn Państwowy. Nasz zespół w konkursie wokalnym
zaprezentował oryginalną i dynamiczną interpretację
pieśni Jana Pietrzaka "Żeby Polska była Polską".
Wszystkim naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów wokalnych.
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
"REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"
9 listopada 2018r.
Minister Anna Zalewska wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży zaprasza
wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe do włączenia się
wakcję &bdquo;Rekord dla Niepodległej&rdquo;. Nasza szkoła zgłosiła już swój akces.
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie
zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
___________________
SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
8 listopada 2018r.
8 listopada w auli szkoły przy pl. Klasztornym odbył się
Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej "Niech spłynie w niebo
dumny śpiew". Konkurs został zorganizowany z okazji szkolnych
obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Do konkursu
zgłosiły się niemal wszystkie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
i 3 klasy gimnazjum. Zadaniem uczestników było
przygotowanie i wykonanie jednej wybranej polskiej
pieśni patriotycznej. W repertuarze uczniów najczęściej
znalazły się więc takie pieśni, jak: Kadrowa, Piechota,
Legiony to, Przybyli ułani pod okienko.
Oczekując na werdykt komisji wszyscy uczniowie zgromadzeni
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w auli mieli okazję wspólnie wykonać wiele znanych
pieśni patriotycznych, tym samym w niebo popłynął
dumny śpiew.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce - klasa 3c
II miejsce - klasa 3a i 3b
III miejsce - klasa 8b
Wyróżnienia przyznano klasom: 7a, 8a i 3d
Wszystkim uczestnikom i nauczycielom oceniającym
występujących należą się gorące słowa podziękowania.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Lucyna Brzeziak

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "Bez tej miłości nie można żyć..."
SZKOLNY KONKURS POETYCKI "Niepodległa-trudne słowo"
8 listopada 2018r.
W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości
uczniowie mieli okazję wziąć w wielu różnych szkolnych
projektach i konkursach, które miały na celu uczcić
to niezwykle ważne dla Polski wydarzenie. Większość
akcji związana była z realizacją Szkolnego Projektu
100 lat dla Niepodległej.
Dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum
odbył się Konkurs Recytatorski "Bez tej miłości
nie można żyć..." i Konkurs Poetycki "Niepodległa
- trudne słowo", których celem była prezentacja polskiej
poezji o tematyce patriotycznej i promowanie twórczości
literackiej młodych poetów. Najlepsi recytatorzy i twórcy
zaprezentowali się podczas uroczystej gali "100 lat
dla Niepodległej", która miała miejsce 8 listopada 2018r.
Uświetnieniem gali była prezentacja polskiego tańca
narodowego - poloneza. Bezkonkurencyjne
w kategorii uczniów szkoły podstawowej
w konkursie recytatorskim okazały się Martyna Plath
i Karolina Maniecka. Drugie miejsce zajęła
Natalia Karp, a trzecie - Vanessa Kolanyk. Przyznano
też wyróżnienia dla Krystyny Lot, Wanessy Muszyńskiej
i Wiktorii Mazurczyk. W kategorii uczniów klas
gimnazjum zaszczytne I miejsce przypadło
Justynie Janoszczyk. Julia Lutostańska zajęła
II miejsce, a Tamara Gottschalk - III miejsce.
Przyznano także wyróżnienie dla Moniki Gorzelskiej.
Rozstrzygnięty został także konkurs poetycki. Laureatkami
konkursu zostały Jagoda Ciszak i Jessica Halamus. Drugie miejsce
przypadło Julii Piotrowskiej. Wyróżnienia otrzymały
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Oliwia Płaczek, Katarzyna Wtotkowska i Karolina Cempulik.
Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy!
Urszula Nurkowska
Dorota Wiśniowska

Więcej zdjęć w galerii...
___________________
ŚNIADANIE DAJE MOC
8 listopada 2018r.
Już od ośmiu lat, wspólnie ze szkołami w całej Polsce
obchodzimy Dzień "Śniadanie daje moc". Śniadanie
jest najważniejszym posiłkiem dnia i dzięki niemu
mamy energię do nauki oraz zabawy.

Więcej zdjęć w galerii...
__________________
WYKŁAD W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ
7 listopada 2018r.
7 listopada uczniowie klasy 7b: Malwina Graczyk, Igor Karczewski,
Klaudia Romanowska, Sebastian Stypa oraz Bartosz Górak
wzięli udział w wykładzie Walka o dusze Górnoślązaków.
Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa, który
odbył się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bytomiu. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się
ze środkami propagandy, jakie stosowały oba kraje w walce :
o głosy prasą, obrazem oraz utworami muzycznymi.

________________
AKCJA STOP 18

Więcej zdjęć w galerii...
________________
DZIEŃ KUNDELKA
25 października 2018r.
25 października to Międzynarodowy Dzień Kundelka.
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Z tej okazji w naszej szkole zorganizowano zbiórkę karmy
dla zwierzaków ze schroniska w Miechowicach.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą
akcję i okazali serce potrzebującym zwierzętom.
Joanna Markusik
Aldona Meisner

_______________
WARSZTATY KULINARNO-EDUKACYJNE ZIELONA KRAINA
25 października 2018r.
25 października uczniowie klas czwartych wzięli udział
w warsztatach kulinarno-edukacyjnych Zielona Kraina.
Podczas zajęć dzieci uczyły się w jaki sposób zdrowo
się odżywiać. Wszyscy uczestnicy warsztatów przygotowywali
zdrowe posiłki, takie jak: zielony koktajl, zdrowa sałatka
z sosem winegret, pralinki czekoladowe bez dodatku cukru.
Więcej zdjęć w galerii...
______________
PROJEKT DZIECI POLSKIE - MIEJCIE SERCA CZYSTE
23-27 października 2018r.
W październiku w ramach projektu edukacyjnego &bdquo;Dzieci polskie - miejcie serca czyste&rdquo;
gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu grupę
uczniów wraz z opiekunami z Kulturalno - Oświatowego Centrum im. Kornela
Makuszyńskiego Wspólnoty Polskiej Miasta Stryja na Ukrainie.
Projekt jest realizowany w ramach projektu Rodzina Polonijna i współfinansowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu pod nazwą RODZINA
POLONIJNA realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
W projekcie uczestniczą: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
oraz Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju.
W ramach projektu jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z życiem,
twórczością i działalnością patriotyczną jednego z najpopularniejszych pisarzy
dla dzieci i młodzieży &ndash; Kornelem Makuszyńskim.
Czytaj więcej w zakładce: Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."

______________
WYCIECZKA DO STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
22 października 2018r.
22 października zamiast typowych zajęć dydaktycznych
uczniowie klas: 2a, 2b i 2c pod opieką swoich wychowawców
wyruszyli na wycieczkę autokarową do siedziby Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Drugoklasiści wzbogacili
swoją wiedzę o takie pojęcia, jak: scenariusz, animacja, filmowanie,
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efekty specjalne i dźwiękowe. Dzieci poznały różnice pomiędzy tym,
jak bajki powstawały kiedyś, a jak dziś. Następnie oglądali bajki
Bolek i Lolek oraz Reksio. Po zakończonym seansie filmowym
odbyła się sesja zdjęciowa z bohaterami bajek. Każda klasa
miała okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z postaciami
Bolka i Lolka. Po sesji zdjęciowej oczywiście sklep z pamiątkami.
Każde dziecko zakupiło sobie ulubioną postać z bajki.
Dzieci bardzo dobrze się bawiły i na pewno wspomnienia
z wyjazdu na długo pozostaną w pamięci drugoklasistów.

Więcej zdjęć w galerii...
_____________
PROGRAM SPORTOWY TALENT
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
Sportowy talent to przedsięwzięcie współfinansowane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski
Związek Karate Tradycyjnego. W ramach programu
prowadzone są systematyczne, bezpłatne
zajęcia karate dla dzieci z klas 0-3 i 4-8 realizowane
bezpośrednio w szkołach w miesiącach
październik-grudzień 2018. W założeniu
zajęcia mają być prowadzone na najwyższym
poziomie przez wykwalifikowanych
instruktorów, członków kadry narodowej karate.
W Bytomiu zajęcia prowadzić będą - aktualny
Mistrz Europy i Mistrz Świata Michał Sowa
oraz była Mistrzyni Świata Maria Sowa.

Więcej informacji: Tel. 723 908 771
______________
CZYTANIE Z GANGIEM SŁODZIAKÓW
16 października 2018r.
16 października uczniowie klasy 4a odwiedzili Przedszkole
Miejskie nr 2 w Bytomiu, aby poczytać młodszym
kolegom i koleżankom opowieści o Gangu Słodziaków.
18 października wszyscy uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w Szkolnym
Dniu Głośnego Czytania, podczas którego podsumowaliśmy akcję czytelniczą
"Czytamy z Gangiem Słodziaków"
Agata Cichocka
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
________________
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
12 października 2018r.
12 października odbyła się w naszej szkole Akademia
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z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To dzień, w którym
w sposób szczególny chcemy docenić nauczycieli,
wychowawców, pracowników obsługi i administracji
za ich trud, zaangażowanie i poświęcenie.
Na uroczystość składała się część artystyczna
przygotowana przez uczniów klas szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Młodzież złożyła
wszystkim zaproszonym gościom serdeczne życzenia.
Przygotowała także dla nich pod okiem opiekunów
Samorządu Uczniowskiego komediodramat społecznoobyczajowy oraz niezwykły taniec baletowy,
którzy wykonali chłopcy z klasy 3a gimnazjum.
Samorząd Uczniowski obdarował grono
pedagogiczne oraz pracowników obsługi
i administracji drobnymi upominkami,
a przedstawiciele Rady Rodziców złożyli
wszystkim zgromadzonym życzenia.
Magdalena Czerny
Agnieszka Kamińska
Urszula Nurkowska
Anna Wyparło

______________
Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
11 października 2018r.
11 października uczennice naszej szkoły: Klaudia Czeluśniak,
Alicja Grajcar, Sylwia Karcz, Natalia Labus, Oliwia Prokop,
Sylwia Zagórna odwiedziły Przedszkole Miejskie nr 18
w Bytomiu, aby przeprowadzić pierwsze w tym roku
szkolnym zajęcia czytelnicze. Tym razem przygotowaliśmy
Bajki o smokach, księżniczkach i rycerzach. Dzieci zapoznały
się z kilkoma ciekawostkami na temat księżniczek i dzielnych
rycerzy oraz przekonały się, że nie wszystkie smoki są
groźne i niebezpieczne. W trakcie zajęć wspólnie się
bawiliśmy, a przedszkolaki przygotowały dla nas
niespodziankę i zaśpiewały piosenkę o jesieni.
Agnieszka Rozner

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
SPOTKANIE AUTORSKIE
PRZEŁAMYWANIE BARIER, CZYLI JAK DOGADAĆ SIĘ Z KOSMITĄ
10 października 2018r.
10 października uczennice klasy 3c gimnazjum: Klaudia Czeluśniak,
Sylwia Karcz, Natalia Labus, Oliwia Prokop oraz Sylwia Zagórna
wzięły udział w spotkaniu autorskim z Hanną Pasterny.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach.
Pani Hanna jest osobą niewidomą, autorką książek
i podróżniczką. Pracuje jako konsultantka ds.
osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.
Jest współzałożycielką koła Polskiego Związku
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Niewidomych w Jastrzębiu-Zdroju. Współpracuje
z Towarzystwem Pomocy Głuchoniemym.
Pisze artykuły, uczy brajla. W szkołach
prowadzi zajęcia oswajające z niepełnosprawnością.
Nasze uczennice wysłuchały historii oraz anegdot
z życia autorki. Po zakończonym spotkaniu
zakupiliśmy do biblioteki szkolnej książkę
autorki Tandem w szkocką kratę.
Felicja Dwornik
Agnieszka Rozner
Joanna Synecka

Więcej zdjęć w galerii...
_____________
WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIM SZLAKIEM LITERACKI
3 października 2018r.
W środę 3 października 2018r. uczniowie klas siódmych,
ósmych szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum wzięli
udział w niezwykłej przedmiotowej wycieczce
Świętokrzyskim Szlakiem Literackim. Trasa wyjazdu
wiodła śladami znanych polskich pisarzy i poetów:
Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Stefana
Żeromskiego. Uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć
dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach.
Czytaj więcej...

Więcej zdjęć w galerii...
_______________
DZIEŃ TALENTÓW
3 października 2018r.
3 października w naszej szkole odbył się pokaz umiejętności
utalentowanych uczniów. Pokaz był częścią projektu "Szkoła
odkrywców talentów", który uczniowie realizują wraz
z nauczycielami.

Więcej zdjęć w galerii...
____________
PASOWANIE NA UCZNIA
2 października 2018r.
2 października uczniowie klas pierwszych podczas
uroczystej akademii zostali przyjęci do grona
uczniów naszej szkoły.
Więcej zdjęć w galerii...
______________ PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
http://www.sp3.bytom.pl
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ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w konkursach i imprezach,
przygotowanych przez bibliotekę szkolną specjalnie z tej okazji:
&bull;Konkurs fotograficzny "Ubierz się w książkę, czyli Sleeveface";
&bull;Konkurs plastyczny na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Głosowanie w konkursie Empiku na plakat "1000 powodów, by czytać";
&bull;Akcja "Podaruj książkę bibliotece"
&bull;Akcja czytelnicza "Książka, którą warto polecić innym";
&bull;Konkurs plastyczny "Poczytaj z Gangiem Słodziaków";
Wszystkie informacje oraz regulaminy konkursów dostępne
w bibliotece szkolnej
________________
WYCIECZKA DO BARANÓWKI
28 września 2018r.
28 września wychowankowie świetlicy socjoterapeutycznej,
działającej przy naszej szkole udali się wraz
z opiekunami na wycieczkę do Nowej Wsi Tworowskiej,
gdzie odwiedzili rancho Baranówka. Dzieci wzięły
udział w leśnych podchodach, ognisku z pieczeniem
kiełbasek oraz miały okazję pojeździć konno pod opieką
instruktora. Wycieczka była bardzo udana. :)

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
25 września 2018r. Społeczność uczniowska wybrała swoich przedstawicieli, którzy będą
pełnili funkcje w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym 2018/2019. ZARZĄD SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO:
PRZEWODNICZĄCY
Julia Piotrowska z klasy 3b gimnazjum
ZASTĘPCY
Julia Lutostańska z klasy 3c gimnazjum
Dagmara Brysz z klasy 6a szkoły podstawowej
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:(Budynek na placu Klasztornym)
Martyna Plath 8b
Martyna Magusiak 8a (Budynek przy ul. Strażackiej)
Zuzanna Kolanowska 5d
Piotr Ratkowski 5d
Natalia Plath 5b

Więcej zdjęć w galerii...
_________________
OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI
21 września 2018r.
21 września 2018r. uczniowie klas: 8a, 8b, 3a, 3b, 3c i 3d
wzięli udział w wykładach z fizyki Osobliwości Świata Fizyki
na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Podczas pobytu
na Uniwersytecie uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:
http://www.sp3.bytom.pl
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Potęga ciśnienia oraz Wszechobecne fale. Podczas każdego
z wykładów obejrzeli wiele ciekawych doświadczeń. Uczniowie
dowiedzieli się m.in.: jaki wpływ ma ciśnienie na możliwość
latania oraz pływania, a także w jaki sposób pracują ludzkie
płuca. Zostały nam przybliżone informacje na temat różnych rodzajów
fal występujących w przyrodzie. Dzięki wykładom uczniowie
pogłębili i usystematyzowali swoją dotychczasową wiedzę.
Wykłady na długo zostaną w naszej pamięci.
Agnieszka Kwak

Więcej zdjęć w galerii...
________________________ "Bytomska Akademia Kompetencji"Od 17 września rozpoczęła się
rekrutacja do projektu
Opis projektu w załączniku Regulamin rekrutacji
_____________
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
Poniżej zamieszczamy link do strony MEN, gdzie można znaleźć
informacje dotyczące rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
https://men.gov.pl/rekrutacja# ________________
WYCIECZKA do WIEDNIA
_____________________
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓWNasza szkoła przystąpiła do Sieci
Szkół Odkrywców Talentów,
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.
_____________________
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/20193 września 2018r.
Więcej zdjęć w galerii... ____________
REFORMA EDUKACJILinki 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
____________
WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIA KLASY I
Pobierz...
___________________
Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2018/2019
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
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______________________________
GODZINY LEKCYJNE i PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
1 lekcja -

8:00 &ndash; 8:45

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

8:55 &ndash; 9:40

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

11:50 &ndash; 12:35

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

12:45 &ndash; 13:30

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

13:45 &ndash; 14:30

przerwa - 14:30 &ndash; 14:35
8 lekcja -

14:35 &ndash; 15:20
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