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WYDARZENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY

  Ubiegły rok kalendarzowy był bardzo obfity w wydarzenia kulturalne. 
W naszej szkole odbyły się: dzień otwarty, jasełka, turniej szachowy, olimpia-
da mitologiczna, liczne wyjścia do teatru i kina  oraz wiele innych ciekawych 
uroczystości. Krótki fotoreportaż z dnia otwartego na stronie nr 7 gazetki. 

I miejsce – 
Karol Czudek

II miejsce – 
Aleksandra Kusznir

III miejsce – 
Kinga Jaczewska

Uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz drobne 
upominki od organi-

zatora

Fotoreportaż z przebiegu 
turnieju szacho-

wego znajduje się na 
stronie naszej szkoły 

w facebooku 

Miejsca w  skali 
szkoły:

I miejsce – Kinga 
Jaczewska

II miejsce – Bartosz 
Cupiał

III miejsce – Rita 
Topolska

Olimpijczycy zostali 
nagrodzeni odpo-
wiednimi ocenami

NAPISZ DO NAS, JEŚLI MASZ POMYSŁ NA WSPÓLNE TWORZENIE 
GAZETKI!

e-mail redakcji: news3sp@gmail.com

Wyniki pierwszego turnieju szachowego - 11 grudnia 2019

 

Wyniki konkursu Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej „Olimpus”
- 14 listopada 2019



Prace na konkurs literacki: „Pisanie to zabawa”!
Duchy nadmorskich lasów

  Wybrałem się w podróż życia. Spakowałem plecak i pojechałem autostopem nad morze. 
Wysiadłem w okolicy pobliskiego lasu, by rozłożyć namiot. Byłem głodny i chciałem zjeść 
konserwy, ale okazało się, że gdzieś zniknęły. Postanowiłem więc spożyć już sam chleb. O po-
ranku obudził mnie leśniczy, od którego usłyszałem, że w lesie grasują niebezpieczne i głodne 
duchy. Myślałem, że to one sprytnie wykradły mi konserwy. Niebawem poznałem nowych 
przyjaciół, którym, jak się okazało, duchy też coś skradły po drodze. Później mieliśmy przez 
nich mnóstwo kłopotów. Zawzięcie jednak szukaliśmy resztek naszych zgub. Zmęczony 
kłopotami, postanowiłem spędzić resztę wakacji w górach. Tam, o dziwo, spotkałem znów zna-
jomego mi kierowcę nadmorskiego autostopu. Przyznał się, że to on ukradł moje konserwy...                                                                                                                  

Jarosław Bartosz, klasa 7.

Olśnienie
    Po tym jak poszedł kataryniarz, przyszedł do dziewczynki doktor.
- Witam was! – przywitał się lekarz.
- Witam, ale ja doktora nie wzywałam! – odpowiedziała mama dziewczynki. Nagle zza dok-
tora wychylił się pan Tomasz.
- To ja go wezwałem! – powiedział.
- Ale po co? – zapytała mama dziewczynki – Ja nie mam pieniędzy na doktora!
- Dlatego, że jak byłem w swoim gabinecie i patrzyłem przez okno, zobaczyłem dziewczynkę, 
która jest niewidoma, więc postanowiłem jej pomóc i opłaciłem wizytę lekarza.
  Doktor wyglądał na jakieś 29 lat i ubrany był w biały garnitur, trzymał teczkę, w której 
znajdowały się instrumenty lekarskie. Na nogach miał czarne buty, a na głowie niewielki 
kapelusz.
- Okej, czy teraz mogę wejść? – zapytał zniecierpliwiony.
- Oczywiście, proszę! – odrzekła zdumiona matka dziewczynki i zaprowadziła lekarza do 
pokoju dziewczynki.
- Witam Cię, dziewczynko! – przywitał się doktor.
- Dzień dobry, doktorze! – odparła tamta.
- Jak masz na imię? – zapytał.
- Ania, proszę pana!
- Połóż się, Aniu, będę cię badał! – poprosił doktór.
- Okej! – odpowiedziała Ania.
  Po 30 minutach lekarz pojechał z dziewczynką do szpitala. A jak byli już na miejscu, uśpił ją 
i rozpoczął operację. Najpierw rozcięto jej skórę nad okiem i podłączono jej układ nerwowy 
do oka…
  Po tygodniu Ania mogła już wstać z łóżka.
- Możesz już wstać, Aniu – powiedział lekarz.
A gdy dziewczynka się podniosła, zrozumiała, że może już widzieć. Wówczas zakrzyczała na 
cały szpital: 
- Ja mogę widzieć, już mogę widzieć! 
- Ale pan jest wysoki – zdziwiła się, patrząc na lekarza.
- He, He, chodź, pojedziemy do twojego domu – odrzekł doktor, ucieszony, że ktoś tak mały 
to mu powiedział. A po 10 minutach drogi byli już na miejscu.
- Mamo, mamo, już widzę! – zawołała Ania na powitanie
- Naprawdę? – zdziwiła się mama. – No, to słuchaj, co ci powiem: w ciągu tych twoich badań, 
ja i pan Tomasz… ożeniliśmy się – nieśmiało powiedziała mama w obawie, że Ania nie zaak-
ceptuje tej wiadomości.
- Ach, to wspaniale! – powiedziała dziewczynka, uradowana, że ma nowego tatę.
- Okej, a teraz chodź, zobaczymy nasz nowy dom! Widzisz, nawet mały dobry uczynek jest 
wart więcej niż najdroższe rzeczy świata!

Bartek Cupiał, klasa 5.
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A teraz czas na głosowanie na najlepszą ilustrację do hasła z poprzedniego nu-
meru!

             Nr 1

Nr 2   

 

                      

     Nr 3



      Głosy oddajemy na maila naszej gazetki!
               Przyślij swój pomysł na wspólne tworzenie gazetki! Oto niektóre propozycje:

                                                 - Przykłady ciekawych prac uczniowskich
                                                                         - Moje hobby to…
                                                         - Śmieszne sytuacje z życia szkoły
                                                      - Ciekawe wydarzenia z historii szkoły
                                                                           - Konkurs na…
                                                                 - Zdjęcie tygodnia, dnia
                                                  - Polecam/nie polecam grę, film, książkę…

    Uczniowie w mowie i piśmie
                          Najciekawsze lapsusy językowe uczniów. Oto kolejne:   

Uczennica przy tablicy:
 - A teraz odmienimy wyraz przez narzĄdnik! 

  Uczennica:  – Chciałabym to zdać! 
Nauczyciel: – Ale co?

 Uczennica:  – No, kto, co!”

   OGŁOSZENIE          
                                                                                                                                                                                                                                                              
  Przypominamy, że w naszej szkole przez cały rok szkolny trwa konkurs literacki pt. „Pisa-
nie to zabawa”. Wyróżnione przez nauczycieli i Was prace pisemne uczniów, jak również inne for-
my aktywności – opowiadania tematyczne, wiersze, komiksy i rysunki mają szansę na wyróżnie-
nie. Zwycięzcy otrzymają upominki! Swoje prace proszę kierować do nauczycieli języka polskiego! 

Ogłaszamy wyniki konkursu foto-
graficznego! 

„Najbarwniejsze wspomnienie 
wakacyjne”

Zdobywcą I miejsca jest 
Bartek Cupiał i zdjęcie nr 5 pt. 

„Podtrzymując stare mury” albo 
„Zostawiłem jeszcze coś dla was”

 

 

II miejsce dostaje Miron Tenero-
wicz za zdjęcie nr 1 pt. „Dobrze 

jest”

III miejsce przyznajemy Arturowi 
Sas de Żubrowi za zdjęcie nr 2 pt. 

„W nieznane”

  

Na zwycięzców czeka 
drobny upominek od 

organizatora!
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„Narządnik” A. Pestilenc



Wywiad z  paniami praktykantkami: 
Klaudią, Anią i Dominiką

Redakcja: – Przedstawcie się. Skąd i w jakim celu do nas przybywacie?
Praktykantki: – Jesteśmy studentkami I roku Pedagogiki Specjalnej II stopnia, ze spe-
cjalizacją Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna. U Państwa w szko-
le odbywamy   praktyki, podczas    których priorytetem są dla nas zajęcia rewalidacyjne.

R.: –  Jak długo już gościcie w naszej szkole?
P.: –  22 października 2019 roku odbyłyśmy pierwszą hospitację z zajęć rewalidacyjnych.

R.: – Jakie są Wasze ogólne wrażenia z pobytu u nas?
P.: – Pierwszym naszym spostrzeżeniem, które zaobserwowałyśmy tuż po przekroczeniu progu 
szkoły był fakt, że placówka emanuje pozytywną energią, różnorodnością w zachowaniach ucz-
niów oraz nauczycieli, dla których dobro ucznia jest wartością nadrzędna i widać, że są to nauczy-
ciele z powołania. Przykładem takiego nauczyciela jest dla nas nasza Pani opiekun - Maria Kuboń.

R.: – Na co szczególnie zwróciłyście uwagę podczas obserwacji zajęć w naszej szkole?
P.: –  Według nas niekiedy zdarzają się zajęcia, podczas których chaos lekko wychodzi poza normę i chwi-
lami brakuje dyscypliny, jednakże ma to również swoje dobre strony, ponieważ oznacza, że placówka 
jest miejscem, w którym uczniowie czują się swobodnie - co wpływa na atmosferę panującą w szkole.

R.: – Co odnotowałyście jako zalety naszej szkoły?
P.: – Nowoczesne metody pracy z uczniami, pozytywne podejście nauczyciela do uczniów,  
stworzenie dobrych warunków do nabywania nowej wiedzy, odpowiednio wykwalifi-
kowana kadra cechująca się wyrozumiałością i cierpliwością w stosunku do uczniów. 

R.: – Czy zauważyłyście coś, nad czym moglibyśmy jeszcze popracować?
P.: –  Naszym zdaniem przede wszystkim nad dyscypliną.

R.: – Na czym wg Was powinna być oparta współczesna edukacja integracyjna?
P.: – W naszej opinii współczesna edukacja integracyjna powinna stwarzać optymalne wa-
runki dydaktyczno-wychowawcze do nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, z trudnościami, z odchyleniami od normy oraz dla pozostałych uczniów. Eduka-
cja ta powinna być oparta na współpracy szkoły z innymi placówkami specjalistycznymi oraz 
rodzicami uczniów. Ważnym aspektem edukacji integracyjnej według nas powinno być rów-
nież podejście nauczycieli do dzieci, dobra atmosfera w czasie zajęć oraz rozwijanie w uczniach, 
którzy są w normie intelektualnej postawy tolerancji wobec “słabszych” kolegów/koleżanek.

R.: – Z jakich doświadczeń zdobytych u nas skorzystacie w przyszłości?
P.: – Bardzo   ważnym  doświadczeniem  była  dla  nas  możliwość  wczucia  się  w  rolę  nauczyciela  wspoma-
gającego  i pracy z dziećmi, które wymagają więcej czasu, uwagi i wsparcia, aby przyswoić materiał. Bar-
dzo spodobały nam się nowoczesne metody pracy z uczniami, polegające na używaniu tabletów (plat-
form i aplikacji e-learningowych) oraz tablic interaktywnych. Myślimy, że w przyszłości doświadczenia, 
które zdobyłyśmy u Państwa oraz te, które jeszcze zdobędziemy przydadzą nam się w pracy zawodowej.

R.: – Jak widzicie swoją przyszłość w szkolnictwie?
P.: – Na dzień dzisiejszy priorytetem dla nas jest ukończenie studiów, jednak każde praktyki po-
zwalają nam nabywać nowe doświadczenia i weryfikować powołanie do pracy z dziećmi. Planuje-
my swoją przyszłość związać z szeroko pojętym szkolnictwem, jedna z nas chciałaby pracować 
z dziećmi w szkole integracyjnej lub o podobnym do Waszej szkoły profilu. 

R.: – Czego życzyłybyście uczniom i gronu pedagogicznemu?
P.: – Życzymy wszystkim uczniom i gronu pedagogicznemu wytrwałości i cierpliwości w dąże-
niu do postawionych sobie celów oraz dużo pozytywnej energii na każdy dzień spędzony w szko-
le. Dodatkowo gronu pedagogicznemu - wielu sukcesów zawodowych i zadowolenia z uczniów! :) 
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Zdjęcia z dnia otwartego szkoły

Uwaga! Konkurs!
Zagłosuj na zdjęcie, które Ci się spodobało i zatytułuj je po swojemu!
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Uczestnicy olimpiady mitologicznej

Bartosz Cupiał, Aleksandra Klima, Lidia 
Kiersznowska, Rita Topolska, Agnieszka Malotta

Brawo!
Gratulujemy uczestnikom olimpiady!

NOWINKI WESOŁEJ TRÓJKI
Nr 5 (2020)

e-mail: news3sp@gmail.com
                                                       

                                                  
Pismo tworzone jest przez uczniów uczęszczających na wtorkowe kółko „Lubię czytać” 


