
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA SZKOLNE 

21 marca w naszej szkole odbył się konkurs 

pt."Mam talent". Chętni uczniowie, wyróżniający się 

dodatkowymi umiejętnościami artystyczno-

muzycznymi   zostali podzieleni na dwie grupy 

wiekowe: I-III i IV-VI. W kategorii klas I-III zwyciężyła 

grupa taneczna z klasy III E. 

22 marca odbyło się spotkanie z rodzicami 

uczniów klas trzecich, których dzieci są chętne i  mają 

predyspozycje, aby od klasy czwartej uczęszczać do 

klasy o profilu sportowym. Klasa ma składać się z 12 

chłopców i 12 dziewczyn. Dziewczyny będą rozwijały 

swoje umiejętności w piłkę ręczną , a chłopacy w 

nożną. W klasie sportowej uczniowie mają 10 godzin 

tygodniowo zajęć w-f. 

29 marca odbył się ogólnopolski sprawdzian 

kompetencji trzecioklasisty. Tytuł tegorocznego testu 

brzmiał :"Wielkie kibicowanie EURO 2012". Test 

składał się z dwóch części: polonistycznej                                 

i matematycznej. 

Od 25 do 28 marca odbyły się rekolekcje 

wielkanocne. W tym czasie nie chodziliśmy do szkoły 

na zajęcia, ale uczęszczaliśmy na nauki rekolekcyjne do 

kościoła i do BDK.  

 

20-23 kwietnia 2012 r.  

obchody bardzo ważnego dnia – 

 - Światowy Dzień Ziemi 

"Dobra energia dla wszystkich" 
  

 

 

 

 

 

KLASOWE 

 

8 marca, jak co roku, nasi chłopcy pamiętali 

o Dniu Kobiet obdarowując nas i Panią Kasię 

bombonierką z motywem kwiatka. My w ramach 

podziękowania poczęstowałyśmy ich cukierkami.    

21 marca zawitała do nas wiosna , ale tylko 

kalendarzowa!!! Tego dnia na dworze było wyjątkowo 

zimno i nie było widać żadnych oznak wiosny. 

Postanowiliśmy, że pomożemy wiośnie i poszliśmy jak 

co roku do parku topić marzanny zrobione przez: Julkę 

i Kubę Surmiak, Alicję Żuchowską i Kubę Górskiego. W 

tym samym dniu w naszej klasie miał miejsce 

tzw."dzionek". Tego dnia przyszliśmy do szkoły 

ubrani kolorowo i  wiosennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 marca wybraliśmy się na wycieczkę do 

brodnickiego schroniska dla zwierząt "REKSIO". 

Schronisko to znajduje się na liście 18 najlepszych 

schronisk w Polsce. Od kilku lat znajduje się tam 

również kociarnia-miejsce dla bezdomnych kotów. Jest 

tam również wybieg dla szczeniąt. Nasza klasa, w  
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podziękowaniu za umożliwienie obejrzenia schroniska, 

podarowała   karmę dla kotów,  ponieważ psy mają jej 

nadmiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji 
Trzecioklasisty z Operonem 

   29 marca pisaliśmy Sprawdzian Kompetencji 

Trzecioklasisty z OPERONEM. Sprawdzian pt. 
„Wielkie kibicowanie” został przeprowadzony według 
nowej formuły egzaminów zewnętrznych i 
dostosowany do nowej Podstawy Programowej. 
Sprawdzian  rozpoczął się o godz. 9.00. Był podzielony 
na dwie części – z języka polskiego   i matematyki. Czas 
trwania każdego testu to 45 minut. Sprawdzian 
trzecioklasisty to podsumowanie pierwszego etapu 
edukacji, który prezentuje szczegółowe wyniki 
pokazujące poziom zdobytej wiedzy i nabytych 
umiejętności przez uczniów w zakresie czytania, 
pisania  i myślenia matematycznego. Nasze wrażenia 
były dobre. Czasu starczyło a zadania w nim zawarte 
nie były trudne. Liczymy na dobre wyniki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS Z JĘSYKA ANGIELSKIEGO 

Szkoły Języków Obcych – VOGELSCHULE  

zorganizowała konkurs z języka angielskiego pt.: "Win 

with Vogelschule". Konkurs przeznaczony był dla 

uczniów szkół powiatu brodnickiego. 

W naszej szkole, odbył się I etap konkursu, w którym 

brali udział chętni uczniowie z klas I-III oraz IV-VI. Do II 

etapu dostało się 5 uczniów z każdej grupy wiekowej 

(ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie), 

którzy zdobyli największą ilość punktów w I etapie. W 

naszej szkole największą ilość punktów, a co za tym 

idzie możliwość uczestnictwa w finale uzyskała 

koleżanka z naszej klasy – Weronika Kuchczyńska                  

i zakwalifikowała się do finału, który odbył się 20 

kwietnia. Czekamy na dobry wynik! 

 

ELIMINACJE SZKOLNE DO KONKURSU  

O JANIE PAWLE II 

 

19 kwietnia uczniowie naszej klasy 

przystąpili do konkursu dla klas III „JAN PAWEŁ II  - 

NASZ PAPIEŻ”. Były to eliminacje do miejskiego 

konkursu, który ma się odbyć 18 maja w SP 7. To 

niewiarygodne, bo pierwsze trzy miejsca zdobyły 

koleżanki z naszej klasy, co daje im awans do II etapu. 

Gratulujemy! 

1.      Paradzińska Dominika     kl. III b       42 p. 

2.      Brodalska Martyna           kl. III b       36,5 p. 

3.      Żuchowska Alicja            kl. III b        35 p. 

 

 

                WYCIECZKA KLASY  DO GABINETU         
STOMATOLOGICZNEGO 
                            W ramach profilaktyki zdrowotnej 

w dniu 17 kwietnia odwiedziliśmy gabinet 

stomatologiczny przy ulicy Korczaka.  Pani 

stomatolog przeprowadziła z nami pogadankę na 

temat konieczności higieny jamy ustnej oraz 

zapobieganiu chorobom zębów i dziąseł. 

Następnie zaprezentowano nam przyrządy 

dentystyczne. Mogliśmy nawet usiąść na fotel. Ale 

najlepsze było na koniec-pokaz szczotkowania 

zębów na specjalnej protezie .  Zawsze mamy 

takie szczęście, ze coś dostaniemy. Tym razem  

 

red. Dominika Paradzińska 



 

były to szczoteczki do zębów. Teraz już nikt nie 

zapomni o myciu zębów – „wieczorem dla 

zdrowia a rano dla urody”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIETNIOWY "DZIONEK" - DZIEŃ ZIEMI 

            Kwietniowy "DZIONEK" postanowiliśmy 
zrealizować w ramach obchodów Dnia Ziemi w 
naszej szkole. Uczestniczyliśmy w apelu szkolnym i 
przystąpiliśmy do konkursu na najciekawszy strój 
ekologiczny. Spora grupa z naszej klasy 
przygotowała ubranie i wybraliśmy jedno, które 
reprezentowało naszą klasę podczas konkursu. 
Wybór był dobry - zajęliśmy I miejsce. Byliśmy 
dumni i cieszyliśmy się bardzo! Po apelu dalej 
kontynuowaliśmy nasz "DZIONEK" ale już w klasie. 
Grupa uczniów przygotowała - samodzielnie 
scenkę o tematyce ekologicznej. To aż  

 

niewiarygodne, jakich wspaniałych aktorów mamy 
w naszej klasie! 
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DOBRE   KSIĄŻKI 

''Pomolowana historia'' 

autor: Kazimierz Szymeczko  

''Pomolowana historia" to książka o 

molach książkowych - Historynku, 

Wierszynku i Militarku. Mole mają bronić książek z 

biblioteki przed złośliwymi Chochlikami Drukarskimi, 

ale też w zabawny sposób uczą historii Polski. Każdy 

mól jest inny. Historynek wie dużo o... wszystkim,  ale 

najlepiej zna oczywiście historię, Wierszynek 

przeczytał chyba bardzo dużo książek z wierszami, bo 

często cytuje różnych poetów, a Militarek interesuje 

się bitwami i wojnami. Najstarszy jest Historynek. 

Wierszynek i Militarek są chyba w tym samym wieku.          

"Pomolowana historia'' to fajna i ciekawa książka, więc 

zachęcam do jej przeczytania.  

 

  

 

CIEKAWOSTKI 

 

                Tradycje i zwyczaje Wielkanocy 
   
       Święta Wielkanocy to święta 
zmartwychwstania Pana Jezusa. Poprzedzone są 
40 – dniowym postem. 
W Wielką Sobotę idziemy z koszyczkami do 
kościoła. 
W koszyczkach znajdują się pokarmy : malowane 
jajka, chleb, sól, wędliny i ciasta. Święta 
rozpoczynają się uroczystym śniadaniem w 
niedzielę. Następnego dnia jest lany poniedziałek. 
        Dzieci najbardziej lubią w Święta Wielkanocy 
bitwę na jajka oraz prezenty i śmigus dyngus.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

HUMOR 

 
    

                 

 

DOWCIPY  

Sąsiad mówi do sąsiada: 

- Pana pies szczekał dziś całą noc! 

-Nie szkodzi.  

-Odeśpi w dzień-Odpowiada właściciel psa. 

 

                  ZAGADKI: 

1. To zwierzątko w parku mieszka. 

Gdy je spotkasz, daj orzeszka. 

 

2. W jakiej stołówce za każde danie 

goście dziękują pięknym ćwierkaniem?  

 

3. Co to za woda, twarda jak kamień, 

można na łyżwach ślizgać się na niej. 

 

4. To nie kasza ani groch. Spada z nieba, że aż 

strach. 

 

5. Tańczy, skacze, w szyby dzwoni. Jedna 

kulka drugą goni. 

 

 Odpowiedzi do zagadek:  

1. wiewiórka 

2. karmnik 

3. lód 

4. grad 

       Na podstawie: Littlest Pet shop 
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ROZRYWKA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Koniec! 
Ufff… 

Z kroniki klasy… 
Miesięcznik-gazetka klasowa – klasy 3b 
Zespół redakcyjny: Dominika Paradzińska, Alicja Żuchowska, Weronika Kuchczyńska,  

Agata Tambowcew, , Julia Surmiak, Martyna Brodalska, Martyna Glinka, Laura Rożek 
Redakcja techniczna ,korekta, oprac. graf. : Katarzyna Kahl 


