IX 2015 – Wycieczki dydaktyczno - ekologiczne uczniów klas IV-VI
W pierwszej połowie września uczniowie szkoły uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznoekologicznych.

9 września 2015 roku klasy szóste udały się do Grunwaldu. Tam pod opieką przewodnika
odwiedziły Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, zapoznały się z przebiegiem bitwy
i rozmieszczeniem wojsk na Polach Grunwaldu. Klasy piąte odwiedziły Rezerwat Sosny
Taborskiej. leśniczy oprowadził uczniów po ścieżce dydaktycznej, opowiedział o zwyczajach
zwierząt żyjących w lasach naszego regionu.
Klasy IV a i IV b pojechały na wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych, który
znajduje się w Jerzwałdzie. Dzieci oglądały eksponaty muzeum przyrodniczego, mogły
je dotknąć, wysłuchały informacji przewodnika. Podczas spaceru po ogrodzie poznały zasady
rozpoznawania rosnących tam roślin.
Wycieczki dostarczyły uczniom nowych wiadomości i wielu ciekawych wrażeń.
IX 2015 - Sprzątamy świat!
Od wielu lat szkoła bierze udział w międzynarodowej kampanii. „Sprzątanie świata”.

Głównym celem tej akcji jest promowanie postaw ekologicznych, dbanie o środowisko
naturalne np. poprzez zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami składowania.
Tegoroczna XXII edycja przebiegała pod hasłem „Poprawa –Wyprawa”. W ramach akcji

p. Mirosława Filipiuk – nauczycielka przyrody przygotowała w holu szkoły gazetkę
informacyjną o sprzątaniu świata.
Dnia 25 IX 2015r. uczniowie zaopatrzeni w ochronne rękawice oraz foliowe worki na śmieci
sprzątali teren wokół jeziora Sajmino oraz boiska sportowego.
Akcja „sprzątanie świata” wpisała się na stałe do kalendarza działań szkoły.
Helena Orlińska, n-l bibliotekarz
X 2015 - Miejski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt ze Szkół Podstawowych klas VI
We wtorek 06.10.2015 r. na boisku „ORLIK 2012” przy ul. Piastowskiej w Ostródzie
rozegrano Miejski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt ze Szkół Podstawowych klas VI (rocznik
2003 i młodsze).

W turnieju wzięły udział 4 drużyny z ostródzkich szkół podstawowych:
SP 2, SP 3, SP 4 i SP 5.
Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Wyniki meczów:
SP 3 – SP 2 1:1,
SP 3 – SP 5 2:0,
SP 3 – SP 4 4:1,
SP 2 – SP 5 1:0,
SP 2 – SP 4 2:1,
SP 4 – SP 5 1:1,
Tabela końcowa:
SP 3 bramki: 7:2 ( różnica bramek: +5 )
SP 2 7 4:2 ( +2)
SP 5 1 1:4 ( -3 )
SP 4 1 3:7 ( -4 )
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy,
a zawodniczki słodycze.
Skład zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3:
Weronika Gadomska, Amelia Gwóźdź, Alicja Jasiewicz, Aleksandra Kędzierska, Kinga
Szymaniak, Anna Krezymon, Karolina Przelaskowska, Oliwia Wańkowicz, Weronika
Wójciak , Julia Wasilewicz i Aleksandra Nowosad.
Opiekun drużyny SP 3: Grzegorz Stachowicz.
Organizator: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

X 2015 - Zajęcia kulinarno – florystyczne
Dnia 9.10.2015 r. uczniowie z klasy II b wraz z wychowawcą p. Anną Borowską w Ostródzie
zostali zaproszeni przez p. Katarzynę Arcichowską – Pisarską i p. Annę Saks do Zespołu
Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie na zajęcia kulinarno – florystyczne.

Tematyka zajęć obejmowała promocję zdrowej żywności. Dzieci zostały poczęstowane
wspaniałymi, kolorowymi i smacznymi kanapkami, koreczkami i przetworami. Różnorodność
potraw sprawiła, że uczniowie wzbogacali swoją wiedzę i doświadczenie o nowe doznania
smakowe. Uczennice z ZSR przygotowały dla najmłodszych quiz pt.: „Owoce i warzywa”.
W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia florystyczne. Florystyka to nie tylko sztuka
układania kwiatów, to przede wszystkim uwalnianie kreatywności i doskonalenie wyobraźni.
Nasi uczniowie przynieśli dużą ilość owoców i warzyw. Uczennice z ZSR kwiaty, nasiona,
łodygi roślin oraz przybory, które posłużyły do układania barwnych, jesiennych bukietów.
Niektórzy uczniowie wykonywali owocowo – warzywne zwierzątka. Nauczycielki, uczniowie
starsi i młodsi z wielką przyjemnością wykonywali swoje prace.
Zajęcia te były wspaniałym doświadczeniem dla najmłodszych.
Anna Borowska, wychowawca klasy

X 2015 - Miejski Turniej Piłki Nożnej Chłopców ze Szkół Podstawowych klas VI
W czwartek 15 października 2015 r. na Orliku przy ul. 21 Stycznia odbył się Miejski Turniej
Piłki Nożnej Chłopców ze Szkół Podstawowych klas VI organizowany przez Ostródzkie
Centrum Sportu i Rekreacji

W turnieju udział wzięły 4 drużyny:
1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 3
4. Szkoła Podstawowa nr 4
Wyniki poszczególnych spotkań:
1. SP2 vs SP1 - 1:5
2. SP3 vs SP4 - 3:1
3. SP1 vs SP4 - 3:6
4. SP2 vs SP3 - 1:4
5. SP3 vs SP1 - 1:1
6. SP4 vs SP 2 – 3:1
Klasyfikacja końcowa
Miejsce Punkty Bramki
Szkoła Podstawowa nr 3 I 7 8:3
Szkoła Podstawowa nr 4 II 6 10:7
Szkoła Podstawowa nr 1 III 4 9:8
Szkoła Podstawowa nr 2 IV 0 3:12
Skład zwycięskiego zespołu z SP 3 :
Jarzynka Łukasz, Groszkowski Szymon, Grzymowicz Michał, Kozłowski Bartosz, Rybicki
Marcel, Orkisz Wiktor, Różyński Mateusz, Piłat Kacper, Jaworski Paweł.
Opiekun grupy: Stachowicz Grzegorz
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy turnieju
słodkie upominki.

X 2015 - Akcja charytatywna „Podaruj pluszaka”
Już po raz drugi na prośbę „Ekipy Przyjaciół Dzieci” zorganizowaliśmy w szkole akcję
charytatywną „Podaruj pluszaka”.

Dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów zebraliśmy ponad 300 maskotek. Wszystkie
zabawki zostaną przekazane małym pacjentom.
Helena Orlińska, nauczyciel bibliotekarz

X 2015 - TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
W SZKOLE
W bieżącym roku już po raz siódmy nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
,, Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”.

Kampania objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Rolnictwa, a jej głównym organizatorem jest Fundacja ,,Dobre Życie”. Jesteśmy Szkołą
Promującą Zdrowie, więc udział w tej akcji był dla nas szczególnie ważny.
Głównymi celami, które nam przyświecały było: podniesienie świadomości uczniów na
temat prawidłowego odżywiania się, zwrócenie uwagi na zdrowotne właściwości chleba,
wypiekanego tradycyjnymi metodami, zachęcanie uczniów i ich rodziców oraz pracowników
szkoły do życia zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, uczenie dzieci szacunku dla
„kromki chleba”.
W ramach obchodów tygodnia dobrego chleba , w dniach 19-23 X 2015r. podjęliśmy wiele
działań: min. w każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje związane tematycznie z
chlebem, wykonano gazetkę na temat zalet spożywania dobrego chleba, dzieci uczyły się
piosenki ,, Skąd się bierze chleb?’’, wychowawcy czytali uczniom legendę ,, Jak chleb
w
kamień się zamienił” oraz inne utwory na temat chleba, sporządzano zdrowe kanapki z
ciemnego pieczywa i warzyw. W holu szkoły zorganizowana została wystawa, na której
wyeksponowano różnego rodzaju ziarna i różne gatunki mąki używane do wypieku chleba
oraz warzywa i owoce z rodzimych sadów i ogrodów. W klasie I c dzieci codziennie
przynosiły upieczony wspólnie z rodzicami chleb, który spożywały w czasie drugiego
śniadania z kolegami i koleżankami z klasy.
W ostatnim dniu projektu odbyły się dwa spotkania
z zaproszonymi
gośćmi. Pierwszym z nich była p. Anna Skiba – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Ostródzie, która przybliżyła uczniom piramidę zdrowego żywienia, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na pieczywo pełnoziarniste , jego znaczenie dla zdrowia
i prawidłowego rozwoju człowieka. Drugim gościem był p. Wojciech Samujła z piekarni
,,Patryk’’, który w obrazowy sposób, z użyciem odpowiednich pomocy i narzędzi,
przedstawił dzieciom proces produkcji chleba.
Zaangażowanie dzieci i rodziców w kampanię świadczy o tym, że tego typu działania są
potrzebne. W myśl zasady ,, Czym skorupka za młodu nasiąknie…” im wcześniej dostarczy
się dzieciom odpowiedniej wiedzy , a przede wszystkich wzorców zdrowego stylu życia,
zdrowego odżywiania itp., tym będą zdrowsze w przyszłości.
Koordynowaniem projektu zajmowały się nauczycielki : Helena Orlińska i Teresa Pętlicka.
Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc właścicielom ostródzkich piekarni ,, Patryk”
i ,, Karolina” rodzicom uczniów, dzięki którym powstała piękna wystawa w holu szkoły oraz
nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu.
Teresa Pętlicka – Krzekotowska
- lider Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia

XI 2015 - Akcja „ Pomóżmy zwierzętom” przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski
W listopadzie 2015 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję „Pomóżmy zwierzętom”.

Była to zbiórka karmy suchej , karmy w puszkach, kaszy, koców i poduszek. Zebrane dary
przekazaliśmy dla schroniska zwierząt w Ostródzie. Dziękujemy wszystkim uczniom
zaangażowanym w tę akcję .
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
XI 2015 - Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dnia 20 XI 2015 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Tegoroczne obchody tego dnia realizowaliśmy metodą projektu. Głównym celem naszych
działań było uświadomienie uczniom, jak ważny jest uśmiech, pozytywne nastawienie
do innych ludzi oraz codzienne drobne gesty życzliwości. W ramach projektu odbyły się
tematyczne pogadanki. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali miłe sentencje dla
rodziców, okolicznościową wystawę pod hasłem „Znajdź się wśród życzliwych”, na drzwiach
sal lekcyjnych umieszczono aforyzmy promujące życzliwość, uczniowie pisali opowiadanie
pt. „Życzliwe osoby spotykam codziennie”, w grupach układali rymowanki o życzliwości.
Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy wraz z uczniami przygotowali niespodzianki
dla klas. Tego dnia w szkole dominował kolor żółty –symbol słońca, radości i życzliwości,
więc „uczeń przebrany nie był pytany”.
Dzień życzliwości był doskonałą okazją do okazywania dobroci, koleżeństwa i uprzejmości,
które są ważne w codziennym życiu.
Helena Orlińska, koordynator działań

XII 2015 - "Trójeczka piłkarska"
We wtorek 1.12.2012 r. w hali OCSiR ul. Kościuszki 22A wzięliśmy udział w Miejskim
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Konkurencyjne drużyny z SP1 i SP2 prezentowały
się okazale. Nasza drużyna składała się z piąto i czwartoklasistek.. Jednak w piłce nożnej, jak
się szybko okazało, to nie rocznik ma znaczenie. "Trójka" pokonała rywalki wysokim
stosunkiem bramek i po bardzo dobrej grze.
Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Mecz trwał 2 połowy x 12 minut.
Wyniki meczów:
SP 1 – SP 2 0:1,
SP 3 – SP 1 4:1,
SP 2– SP3 0:2
Tabela końcowa:
1. SP 3 6pkt. bramki: 6:1
2. SP 2 3 1:2
3. SP 1 0 1:5
Miło było wracać do szkoły z pucharem za I miejsce. Atmosferę podkręciły słodycze
ufundowane przez organizatorów turnieju. Dziękujemy! :)
Skład zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3:
Weronika Gadomska, Amelia Gwóźdź, Alicja Jasiewicz, Aleksandra Kędzierska, Kinga
Szymaniak, Anna Krezymon, Aleksandra Nowosad, Karolina Przelaskowska, Weronika
Wójciak, Julia Wasilewicz.
Opiekun drużyny: Grzegorz Stachowicz

XII 2015 - Eliminacje powiatowe w XVI Turnieju Piłki Nożnej "Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku".
W poniedziałek 07.12.2015 r. odbyły się eliminacje powiatowe w XVI Turnieju Piłki Nożnej
"Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku".

Do zawodów przystąpiły reprezentacje szkół:
SP-3 Ostróda, SP Samborowo, SP Jurki i SP Wielki Dwór. Zawody rozegrano w Hali OCSiR
w Ostródzie. Przyjęty system rozgrywek „każdy z każdym” wyłonił zwycięzców:
drużynę z SP-3 Ostróda.
Wyniki pojedynków:
1. SP-3 Ostróda vs SP Samborowo 1:1
2. SP Jurki vs SP Wielki Dwór 7:1
3. SP SP-3 Ostróda vs SP Wielki Dwór 9:0
4. SP Samborowo vs SP Jurki 4:0
5. SP Samborowo vs SP Wielki Dwór 7:0
6. SP 3 Ostróda vs SP Jurki 9:0
Ostateczna kolejność:
Im SP-3 Ostróda 7 pkt 19:1
II m SP Samborowo 7 pkt 12:1
III m SP Jurki 3 pkt 7:14
IV m SP Wielki Dwór 0pkt 1:23
Skład zespołu z „Trójki”: Anna Krezymon, Weronika Gadomska, Aleksandra Nowosad,
Aleksandra Kędzierska, Karolina Przelaskowska, Weronika Wójciak, Julia Wasilewicz,
Kinga Szymaniak, Amelia Gwóźdź, Alicja Jasiewicz.
trener: Grzegorz Stachowicz

XII 2015 - „KUŹNIA BADACZY NATURY”
Uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach „ Kuźnia badaczy natury.”

Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu ubiegłego roku szkolnego. Zajęcia odbywały się
w kilku blokach tematycznych:
„ Dzikie wysypiska śmieci”
„ Zanieczyszczenia wód”
„ Spotkanie z ornitologiem”
Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Ciuksza i zaproszeni przez nią goście.
Głównym celem projektu było propagowanie i kształtowanie postaw ekologicznych wśród
uczniów i ich rodziców.
Na zajęciach uczniowie wykonywali szereg doświadczeń, uzupełniali karty pracy, pracowali
z mapą i w ten sposób poszerzali swoją wiedzę z ochrony przyrody. Dzieci wykonywały
również prace wykorzystując surowce wtórne. Powstawały piękne choinki, kwiaty, ozdoby
świąteczne, roboty, itp.
Podsumowanie warsztatów odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Rzecz Jasna z udziałem
dzieci i ich rodziców. Rozstrzygnięto konkurs : „ Drugie życie odpadów”. Uczniowie naszej
szkoły zdobyli I, II i III miejsce w kategorii indywidualnej klas IV-VI.
Mirosława Filipiuk – nauczyciel przyrody

I 2016 - Urodziny Kubusia Puchatka
Dnia 18 I 2016 r. bibliotekarki p. H. Orlińska i A. Jaczun przygotowały dla najmłodszych
uczniów akcję czytelniczą pod hasłem „Urodziny Kubusia Puchatka”.

Data ta nie jest przypadkowa, bowiem 18 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Kubusia Puchatka. W naszej bibliotece dzień ten był doskonałą okazją do przypomnienia
niezwykłych przygód tego sympatycznego bohatera i promowania czytelnictwa wśród
najmłodszych.
W trakcie urodzinowego przyjęcia, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych,
były zagadki związane z przyjaciółmi Kubusia Puchatka, łamigłówki, układanie w grupach
puzzli, zabawy ruchowo- sprawnościowe oraz praca plastyczna. Na zakończenie uczestnicy
spotkania otrzymali małe, słodkie „co nieco”.
Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania
odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek.

zachęcą

dzieci

do

Helena Orlińska, nauczyciel bibliotekarz

II 2016 - Pierwsza pomoc przedmedyczna
11 lutego 2016 r. uczniowie klasy 1b z wychowawcą Aliną Gwóźdź uczestniczyli w edukacji
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzonej przez wolontariuszy z ostródzkiego
oddziału PCK.

Dzieci zapoznały się ze sprzętem medycznym, brały udział w symulacji zabezpieczania
urazów ciała oraz nauczyły się, jak można pomóc poszkodowanemu w wypadku. Szczególne
zainteresowanie wśród uczniów wzbudził fantom, na którym wolontariusz prezentował akcję
„sztucznego oddychania”.
Wychowawca Alina Gwóźdź

II 2016 - ZBIÓRKA SUROWCÓW 2015/2016
Od wielu lat uczniowie szkoły uczestniczą w akcji zbiórki surowców wtórnych.
Swoimi działaniami chcemy podnosić świadomość ekologiczną uczniów. Zbieramy nakrętki,
puszki aluminiowe, makulaturę i baterie. W akcji dzieci bardzo wspierają ich rodzice,
dziadkowie, a także inni członkowie rodzin. Nakrętki przekazujemy w ramach akcji
charytatywnej rodzicom chorego dziecka z naszego miasta. Zbierane surowce wtórne
są przekazywane do recyklingu , czyli do ponownego ich przetworzenia.
Mirosława Filipiuk – nauczyciel przyrody

III 2016 - Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.
We wtorek 08.03.2016 r. uczniowie klas I pojawili się z wizytą w Komendzie Powiatowej
Policji w Ostródzie.

Celem spotkania było poznanie pracy policjantów, kształtowanie szacunku dla ich pracy oraz
poznanie bezpiecznych zachowań na drodze, w domu oraz w szkole. Dzieci dowiedziały się
również jak należy reagować w różnych sytuacjach zagrożenia. Szczególnie duże
zainteresowanie uczniów wzbudziły policyjne radiowozy i motocykle. Dzieci z chęcią
uczestniczyły w tym spotkaniu.
wychowawcy klas I
III 2016 - Akcja profilaktyczna "„Jedz i Żyj Zdrowo i Bezpiecznie”
Dnia 15.03.2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi odwiedzili
naszą szkołę.

Celem wizyty była realizacja projektu dotyczącego bezpieczeństwa. Jest to projekt
profilaktyczny„ Jedz i Żyj Zdrowo i Bezpiecznie”, który realizowany jest wśród młodzieży
szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu miasta Ostródy. W czasie spotkania uczniowie
mogli dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu oraz brali udział
w pokazowej lekcji samoobrony przeprowadzonej przez uczniów z klasy policyjnej Zespołu
Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi.
Nie zabrakło upominków, uczniowie otrzymali elementy odblaskowe za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki profilaktycznej. Cele projektu zostały w pełni zorganizowane i warto
by powtórzyć wspólne działania podnoszące poziom bezpieczeństwa promujące postawy
prozdrowotne i świadomość zdrowego żywienia.
Magdalena Słodkowska

III 2016 -POWITANIE WIOSNY POD HASŁEM „WIOSNA ZDROWA,
KOLOROWA”
21 marca 2016 r. to pierwszy dzień wiosny, na który wszyscy bardzo czekaliśmy. Z tej okazji
w szkole Samorząd Uczniowski zaplanował ten dzień pod hasłem „Wiosna zdrowa,
kolorowa”.

Uczniowie klas IV-VI ubrali się inaczej niż zwykle. Królowały różnobarwne stroje, zabawne
nakrycia głowy, buty nie do pary czy też koszulki założone na lewą stronę i kolorowe dodatki.
Ale wiosna to nie tylko czas kolorowych ubrań lecz także okazja do tego, aby przypomnieć

sobie o kolorach, które powinny gościć na naszych talerzach pod postacią pełnych witamin
warzyw i owoców. W związku z tym uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą dobrze
zbilansowanej diety dla dzieci w wieku szkolnym oraz wykonali wspólnie z opiekunem
Samorządu Uczniowskiego, p. Natalią Michel-Szulga plakat obrazujący zawartość cukru
w słodyczach i napojach. Jakież było zdziwienie dzieci, kiedy okazało się, że półlitrowa
butelka słodkiego napoju może zawierać aż do dziesięciu łyżeczek cukru.
Kolejną atrakcją tego dnia był szkolny konkurs kulinarny „MasterChef”. Każda klasa
wytypowała jednego kandydata, którego zadaniem było na oczach widzów przygotować
pełnowartościową kanapkę. Nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania
począwszy od strojów kucharskich, a skończywszy na wykonaniu kolorowych kanapek
pełnych zdrowych dodatków. Jury, w którego składzie była pani dyrektor Mariola
Jarmołowicz, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Joanna Gaszyńska oraz
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Wiktoria Nałęcz z klasy V b i Krzysztof
Bruździak z klasy V a, miało ciężki orzech do zgryzienia. Ocenie podlegały zarówno stroje
naszych młodych kucharzy, jak też estetyka podania gotowych kanapek oraz jakość użytych
składników. Po burzliwych obradach nastąpiło ogłoszenie wyników. Naszym szkolnym
MasterChef-em została Alicja Jasiewicz z klasy V b. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy po czym… z apetytem spałaszowali swoje kolorowe kanapki.
Na zakończenie tego pełnego wrażeń dnia odbył się szkolny konkurs przyrodniczy
zorganizowany przez nauczyciela przyrody panią Mirosławę Filipiuk. Najlepszym
Przyrodnikiem klas piątych został Mateusz Bera z klasy V a. Natomiast na ten tytuł wśród
uczniów klas czwartych zasłużyła Marta Horbajczuk z klasy IV a.
Tłem naszych uroczystości była wystawa poświęcona tematyce wiosennej przygotowana
przez Marię Szałwińską z klasy VI a.
N. Michel – Szulga, nauczyciel języka angielskiego
IV 2016 - „MAŁY BUCIK DLA CZARNEGO BRATA”
Nasza szkoła brała udział w Misyjnym projekcie "Mały bucik dla czarnego Brata"
organizowanym przez Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej.
Przez 2 miesiące nasi uczniowie wraz z rodzicami przynosili niezniszczone, czyste buty
dziecięce powiązane w pary. Zebrane buty trafią poprzez polskich misjonarzy do dzieci
w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie, które często przez całe swoje
dzieciństwo nie miały na nogach choćby najzwyklejszych bucików. Wyjątkiem są jedynie
plastikowe klapki, które bardziej zamożne rodziny mogą kupić swoim dzieciom, a które
często są noszone pomimo dziurawych podeszw, powiązane drutem.
21 kwietnia wysłaliśmy 5 kartonów bucików - 62 kilogramy – kilkaset par.. Były to buciki
dla maluszków i starszych dzieci – klapki, sandałki, półbuty, gumowce.
Pragniemy, aby ta materialna pomoc stała się znakiem naszej duchowej troski, a także
modlitewnego wsparcia, którymi chcemy otoczyć misjonarzy oraz ich podopiecznych
w afrykańskich wioskach.
Urszula Cerkowniak i Anna Borowska organizatorki

IV 2016 - Światowy Dzień Ziemi 2016 „PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA”
22 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy „ Światowy Dzień Ziemi”.

Co roku dzień ten obchodzony jest pod innym hasłem, które ma zwracać szczególną uwagę na
poszczególne aspekty związane z ochroną środowiska. Idea tegorocznego Dnia Ziemi jest pod
hasłem „Palący temat – niska emisja!” Nawiązuje on bezpośrednio do problemu ochrony
powietrza i przeciwdziałaniu niskiej emisji spalin w środowisku.
Z tej okazji w piątek odbył się apel, na którym uczniowie klasy III b pod opieką wychowawcy
Aliny Kowalskiej zaprezentowali krótkie przedstawienie pt.: „Śmieciu precz!” Uczniowie
w sposób zabawny i pouczający przybliżyli nam zagrożenia jakie mogą spotkać planetę
Ziemię i przypomnieli ekologiczne zasady.
W czasie apelu można było posłuchać piosenek ekologicznych: „Hymn ekologów”, „Śmieciu
precz”, „Ziemia wyspa zielona” w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Iwony
Nader.
Ponadto uczniowie szkoły wykonali plakaty o tematyce ekologicznej, a w szczególności
uwzględnili problem zanieczyszczenia środowisko przez emisję spalin. Wszystkie prace
można było obejrzeć na wystawie w holu szkoły.
W drugiej części apelu pani Mirosława Filipiuk podsumowała tegoroczną zbiórkę surowców
wtórnych. Uczniowie, którzy zbierali makulaturę, nakrętki bądź baterie zostali wyróżnieni
i otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Promując zdrowy styl życia także uczennice klasy IV „a” pod opieką pani Magdaleny
Słodkowskiej wzięły udział w „Biegu dla Ziemi” nad Jeziorem Sajmino.

IV 2016 - OLIMPIADA ZDROWIA
Rolą naszej szkoły, Szkoły Promującej Zdrowie, jest wyrabianie w uczniach nawyku dbania
o siebie i swoje zdrowie.

W ramach promocji zdrowia dn. 27 kwietnia 2016 r. odbyło się w szkole podsumowanie
projektu „Zdrowy Styl Życia”. Uczniowie klas młodszych przygotowali plakaty i prace
plastyczne, zachęcające do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Oprócz dzieł
plastycznych, wyeksponowane zostały klasowe kosze pełne świeżych owoców. Uczniowie
wraz z Rodzicami zadbali o fantastyczne owocowo-warzywne przebrania. Każda klasa I, II
i III zaśpiewała również „zdrową” piosenkę, a następnie zaprezentowała prozdrowotne hasło.
Była też okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Pani Renata
Opalińska przeprowadziła Quiz o zdrowiu. Pod kierunkiem Pani Natalii Michel-Szulga
uczniowie wykonali plakat, obrazujący zawartość cukru w słodyczach i napojach słodzonych.
Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja warzyw i owoców oraz naturalnych soków
owocowych.
IV 2016 - WYCIECZKA NA BUDOWĘ
Dnia 28 kwietnia 2016 r. klasa III b wraz z wychowawcą panią Aliną Kowalską wzięła udział
w dniu „Bezpieczeństwo dzieci w pobliżu budowy” zorganizowanym w ramach Tygodnia
Bezpieczeństwa 2016 przez firmę Budimex S.A.
Głównym celem wycieczki było podniesienie świadomości bezpieczeństwa wśród dzieci
i młodzieży, uwrażliwienie najmłodszych na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się
po drogach i w pobliżu budowy oraz promowanie noszenia elementów odblaskowych.
Miejscem docelowym wycieczki był odcinek budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku
Ostróda – Miłomłyn. Na przywitanie dzieci otrzymały okolicznościowe upominki: kamizelki
odblaskowe, czapki, opaski.

Uczestniczyły w rozmowie na temat bezpieczeństwa z pracownikiem Budimex S.A, w tym
o zagrożeniach związanych z prowadzeniem prac budowlanych.
Miały także okazję obejrzeć sprzęt ciężki w tym koparki, spychacze, samochody ciężarowe.

Następnie dzieci pojechały do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie. Podczas spotkania z przedstawicielem Straży Pożarnej dowiedziały się w jakich
działaniach biorą udział strażacy, a także miały okazję obejrzeć i uczestniczyć w pokazie
wykorzystania sprzętu strażackiego.

Wycieczka była bardzo interesująca i atrakcyjna. Podniosła świadomość uczniów naszej
szkoły w zakresie bezpieczeństwa na drodze i w pobliżu budowy oraz o konieczności
noszenia elementów odblaskowych.
Alina Kowalska –
wychowawca kl. III b
V 2016 - Ostródzka „Trójka” w finale wojewódzkim!
10 maja 2016 r. w Pasłęku odbył się półfinał wojewódzki w mini piłce nożnej chłopców SP.
W zawodach wystartowały drużyny z Pasłęka, Pieniężna i Ostródy.

Mecze trwały 2 x 10 minut z pięciominutową przerwą. W meczu otwarcia ostródzka „
Trójka” zmierzyła się z gospodarzami imprezy - Szkołą Podstawową Nr 3 z Pasłęka.
Spotkanie było bardzo zacięte i według obserwatorów stało na wysokim poziomie. Lepszym
zespołem okazała się drużyna z Ostródy, wygrywając 3:0.
Kolejnym rywalem ostródzian był zespół z Pieniężna, który również musiał uznać wyższość
dobrze dysponowanych zawodników z Ostródy. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 .
Ostatnie spotkanie zdecydowało o klasyfikacji końcowej. Pieniężno wygrywając z Pasłękiem

2:1, zapewniło sobie drugie miejsce w turnieju i wraz z drużyną z Ostródy będzie
reprezentowało nasz region w finale wojewódzkim.
Skład drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie:
Mateusz Rożyński, Szymon Groszkowski, Marcel Rybicki, Bartosz Kozłowski, Łukasz
Jarzynka, Michał Grzymowicz, Krzysztof Bruździak, Adrian Liberacki, Patryk Morawski.
Grzegorz Stachowicz - opiekun.
V 2016 - Dzień Dobrych Uczynków
„ Dzień dobrych uczynków” wpisał się na stałe do kalendarza działań naszej szkoły. Po
raz pierwszy włączyliśmy się do tej akcji w 2010 roku dzięki Fundacji Ekologicznej
„Arka”, która zachęcała, aby 19 maja jak najwięcej osób zrobiło coś dobrego dla ludzi,
zwierząt i środowiska.
W szkole promujemy działania ukierunkowane na potrzeby drugiego człowieka oraz
otoczenia. Włączamy się w sprzątanie świata, zbiórkę surowców wtórnych. Bierzemy udział
w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Zeszyt dla kolegi”, „Dzieci – dzieciom”, „Każdy
znaczek wspiera misje”, „Marzycielska poczta”, „Podaruj pluszaka”, zbieramy karmę dla
ostródzkiego schroniska. Dlatego też 19 V 2016 r. już po raz szósty włączyliśmy się do tej
ogólnopolskiej akcji. Z tej okazji przygotowaliśmy okolicznościową wystawę plastyczną pod
hasłem „ Dobry uczynek dla ludzi, świata i środowiska”. Pani E. Stankiewicz i p. M.
Piotrowska - Korwiel przygotowały piękne papierowe drzewko dobrych uczynków. Pani M.
Filipiuk zakupiła drzewko, które zasadziliśmy w obecności uczniów klasy I c. Pani Teresa
Pętlicka - Krzekotowska wychowawczyni klasy I c zadeklarowała opiekę nad zasadzonym
drzewkiem. Pani N. Szulga – Michel i p. J. Łyskawa przygotowały 640 sentencji o dobroci,
uśmiechu i wzajemnej pomocy, które zostały wręczone uczniom i rodzicom. Również tego
samego dnia przeprowadziliśmy uliczną akcję rozdawania dobrych życzeń ( 1040 bilecików)
w urzędach, szkołach, instytucjach oraz mieszkańcom Ostródy. Rozdawaliśmy także uszyte
przez rodziców torby ekologiczne. Przeprowadziliśmy akcję charytatywną – zbiórkę
środków czystości na potrzeby szpitala misyjnego w Afryce oraz pisaliśmy listy do
„Marzycielskiej Poczty”.
Helena Orlińska, koordynator akcji
V 2016 - V Wojewódzka Impreza Sportowa w Olsztynie JEM OWOCE, PIĘ MLEKO
– W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO
W dniu 20 maja 2016 r. reprezentacja klas młodszych wzięła udział w 5. edycji
Wojewódzkiej Olimpiady pod hasłem „Jem owoce, piję mleko –w życiu zajdę daleko”.

Organizatorem zawodów była Agencja Rynku Rolnego z Olsztyna, która realizuje program
OWOCE I WARZYWA W SZKOLE oraz SZKLANKA MLEKA. Nasi uczniowie,
bezpłatnie korzystają z powyższych programów już od kilku lat. Dzięki takim działaniom
wzbogacamy ofertę Szkoły Promującej Zdrowie!
Reprezentacja szkolna rywalizowała w dwóch kategoriach sportowych: „Uczniaki” i „Linowy
siłacz”. Drużyna Uczniaków walczyła na torze przeszkód: Sztafeta ogórkowa, Kelnerzy,
Zbuduj kopiec ziemniaków, Toczenie jabłek, Sianie marchewek J Siłacze linowi z ogromnym
zaangażowaniem pokonywali kolejnych rywali, używając wyłącznie siły rąk. Wróciliśmy
z dyplomem, nagrodami rzeczowymi i mnóstwem fantastycznych wrażeń.
Alina Gwóźdź, wychowawca. kl. I b
V 2016- Projekt ,,Moja rodzina - najlepsza drużyna"
W dniach 23.05. -25.05.2016 r. realizowaliśmy projekt pod hasłem ,,Moja rodzina- najlepsza
drużyna".

Jego celem było m.in. ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka,
wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, poznanie genealogii swojej rodziny.

Uczniowie klas młodszych przygotowali prace plastyczne ukazujące ich rodzinę. Chętni
uczniowie wykonali drzewo genealogiczne swojej rodziny. Wszystkie te prace pięknie
zdobiły nasz hol. W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla rodziców nt. ,,Zasady i
wymagania- jak je ustalać i respektować" przeprowadzone przez psychologa. Jesteśmy
zadowoleni, że rodzice chętnie włączyli się w nasze działania i zechcieli poczytać dzieciom
fragmenty swoich ulubionych książek z dzieciństwa. Rodzina jest najlepszym oparciem dla
dziecka, to w rodzinie tworzy ono swój system wartości oraz buduje relacje i więzi
emocjonalne z innymi. W rodzinie siła!
V 2016-.„…Zbadaj się Mamusiu, proszę!...”
„…Zbadaj się Mamusiu, proszę!...” – takie hasło przyświecało tegorocznemu Dniu Mamy
w naszej szkole.

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w akcji Wojewódzkiego Oddziału NFZ
w Olsztynie, która polegała na wykonaniu laurki i przekazaniu Mamom zaproszenia na
bezpłatne badania profilaktyczne. Wszystkie maluchy własnoręcznie przygotowały laurki,
wklejały wierszyki i przekazywały swoim Mamom zaproszenia. To bardzo potrzebna akcja,
przypominająca o tym, że Mama, dbająca o zdrowie, to szczęśliwe dzieciństwo Jej dzieci
i znakomity wzór do naśladowania w przyszłości przez naszych wychowanków.

VI 2016 - Dzień Dziecka pod hasłem "Żyj zdrowo na sportowo"
1 czerwca 2016 r. z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn sportowy dla uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego, tj. Magdalena Karaś, Danuta Iwankowska i Grzegorz
Stachowicz przeprowadzili imprezę sportową dla klas I – II i IV – VI pod hasłem
„Żyj zdrowo na sportowo”. Głównymi celami imprezy były: integracja dzieci, kształtowanie
nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia i wpajanie
zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 10 konkurencjach,
które przeprowadzone zostały w formie zabawowej. Rywalizacja trwała do ostatniej chwili.
Konkurencje dostarczyły dużo emocji oraz wspaniałej zabawy samym uczestnikom
z poszczególnych klas jak również opiekunom uczniów. Na zakończenie imprezy nauczyciele
wychowania fizycznego skierowali do wszystkich uczestników imprezy podziękowania
za wspólną zabawę oraz wręczyli kapitanom drużyn pamiątkowe dyplomy za udział
w festynie.
Magdalena Karaś, nauczyciel w-f
VI 2016 - ,,Bawmy się razem" dla klas I
Dnia 4 czerwca 2016 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej OCSiR w Ostródzie odbyła się
impreza sportowo-rekreacyjna ,,Bawmy się razem" dla klas I szkół podstawowych.
Szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

1. Balcewicz Oliwia I b
2. Nagadowska Maria I a
3. Pastuszka Gabriela I a
4. Szczotka Lena I a
5. Wal Zuzanna I a
6. Boros Jakub I e
7. Maj Jakub I e
8. Małecki Grzegorz I e
9. Mucha Mikołaj I e
10. Wronka Bartosz I a
Zawodnicy brali udział w 10 konkurencjach. Po każdej z nich zwycięska drużyna otrzymała
nagrodę niespodziankę. Nasza reprezentacja dzielnie walczyła 4 razy stając na podium.
Gratulujemy!

VI 2016 - Podsumowanie XIII edycji Olimpiady Zdrowy Styl Życia
W dniu 07.06.2016 r. w naszej szkole odbył się finał XIII edycji Olimpiady Zdrowy Styl
Życia.

Od trzynastu lat biorą w niej udział placówki oświatowe z terenu miasta, gminy Ostróda
i powiatu ostródzkiego, które jednocześnie przynależą do wojewódzkiej sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Są to: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostródzie, Zespół Placówek Szkolno- WychowawczoRewalidacyjnych w Ostródzie, Zespół Przedszkolno- Szkolny w Tyrowie, Gimnazjum im.
Żołnierza Polskiego w Durągu.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
Urzędu Miasta, PCK w Ostródzie i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Olsztynie.
Otwarcia Olimpiady dokonała p. Mariola Jarmołowicz – gospodarz tegorocznego spotkania.
Placówki zaprezentowały roczne dokonania w ramach realizacji zadań Olimpiady. Odbyły
się w nich ogólnoszkolne akcje prozdrowotne obejmujące pokazy, pogadanki, spotkania
z przedstawicielami służby zdrowia, PCK, Sanepidu, instruktorami pierwszej pomocy.
Realizowano autorskie projekty edukacyjne oraz ogólnopolskie programy profilaktyczne
i promujące zdrowie, wykonano gazetki, przeprowadzono konkursy artystyczne i wiedzy oraz
sportowe. Uczniowie zaprezentowali się w interesujących, barwnych występach
artystycznych.
Pan Radosław Gruss - Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE
w Olsztynie, który od wielu lat współpracuje z naszymi placówkami, przedstawił model
Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Na zakończenie spotkania odbyły się zabawy sportowe, w których wzięły udział drużyny
składające się z uczniów, rodziców oraz nauczycieli placówek biorących udział w
Olimpiadzie.
Nawiązując do idei propagowania zdrowego stylu życia, uczymy , że „ruch to zdrowie”,
a regularna aktywność wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, osobowościowy i społeczny
dzieci i młodzieży. Jest ona niezbędna dla nas wszystkich.
Na ręce dyrektorów i koordynatora Olimpiady zostały przekazane podziękowania od Starosty
Powiatu Ostródzkiego i Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Olsztynie.
Spotkanie pozostawiło w pamięci wszystkich uczestników niezapomniane wrażenia.
Był to festiwal zdrowia, radości i przyjaźni. Do zobaczenia za rok.
Teresa Pętlicka- Krzekotowska,
Lider Szkolnego Zespołu Promocji
Zdrowia

VI 2016- Świetlicjada 2016
8 czerwca 2016 r. sześcioosobowa reprezentacja uczniów szkoły wzięła udział
w „Olimpiadzie sportowej ostródzkich świetlic szkolnych” zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.

Do zawodów przystąpiło 5 drużyn ostródzkich szkół podstawowych. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klas I, II i III – Zofia Musiałowska (I c), Bartosz Wronka (I
a),Adrianna Roszkowska (II c), Aleksander Gorczyca (II c), Zuzanna Borysiewicz (III a), Jan
Musiałowski
(III
a).
Dzieci rywalizowały w 8 konkurencjach przygotowanych i przeprowadzonych przez
nauczycieli SP 2. Celem była integracja szkół, a także nawiązywanie współpracy świetlic
szkolnych. Zawody rozgrywane były w przyjemnej atmosferze i w myśl zasady fair-play.
Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy za udział w „Świetlicjadzie” oraz nagrody rzeczowe,
uczniowie zaś soki a także słodycze, puchar przechodni otrzymała SP2 za wygraną
w zawodach.
Magdalena Karaś
VI 2016 - Piknik Rodzinny pod hasłem ,, Zdrowa rodzina” w klasie I c
W dniu 22 czerwca 2016 r. w klasie I c odbyła się uroczystość z udziałem rodziców.

W pierwszej części spotkania dzieci zaprezentowały przedstawienie pt.,, Kochamy mamusie
i tatusiów”, składające się z wierszy, piosenek i tańców , które mówiły i miłości, szacunku
i przywiązaniu do rodziców. Ponadto uczniowie wręczyli mamom i tatusiom własnoręcznie
wykonane laurki i upominki.
Następnie rodziny udały się na boisko szkolne , gdzie odbył się piknik, w czasie którego
rodzice serwowali zdrowe przekąski oraz bawili się wspólnie ze swoimi dziećmi w różnego
rodzaju gry i zabawy ruchowe.
Pogoda i atmosfera sprzyjały pobytowi na powietrzu, toteż niechętnie rozchodziliśmy się do
domów.
Teresa Pętlicka- Krzekotowska, wychowawca klasy I c

VI 2016 - Dzieci – dzieciom 2016" Prezentacja dorobku artystycznego uczniów SP 3
Zbliżający się koniec roku szkolnego jest doskonałą okazją, by zaprezentować społeczności
szkolnej, rodzicom oraz zaproszonym gościom dorobek artystyczny uczniów wypracowany
na zajęciach pozalekcyjnych, a prezentowany w ciągu roku szkolnego na wielu konkursach.
Spotkanie „Dzieci – dzieciom” jest doskonałą okazją do poznania pasji i talentów uczniów
szkoły.
Na tegorocznym spotkaniu, dnia 23 VI 2016 r. jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna
„Trójeczka” prezentując nagrodzone na ogólnopolskim i wojewódzkim
konkursie
przedstawienie „Inne Kaczątko”. Uczennica klasy 5b Alicja Jasiewicz wykonała piosenkę
nagrodzoną trzecim miejscem na III Ostródzkim Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej. Zespół
taneczny „Gratia” pod kierunkiem p. Anny Borowskiej zaprezentował połączone dwa układy
taneczne do muzyki dance. Klasa I c pod kierunkiem p. Teresy Pętlickiej – Krzekotowskiej
zaprezentowała partyturkę muzyczną „Polka” oraz taniec „Katiusza”. Zespół wokalny pod
kierunkiem p. Iwony Nader zaśpiewał piosenkę „Wakacji czas”.
Po prezentacjach artystycznych nadszedł czas na podsumowanie szkolnych konkursów oraz
wręczenie nagród laureatom. Na zakończenie odbyło się spotkanie z policjantem pod hasłem
„Bezpieczne wakacje”, w czasie którego nasz gość przypomniał uczniom o bezpiecznych
zachowaniach podczas pobytu w domu oraz w trakcie wakacyjnych zabaw.
Helena Orlińska, nauczyciel bibliotekarz

VI 2016- BEZPIECZNE WAKACJE

Realizacja projektów ,, Bezpieczne wakacje” i ,, Bezpieczna woda”.
W dniach 16.06.- 24.06. 2016 r. W szkole realizowane były projekty,, Bezpieczne
wakacje”
i ,, Bezpieczna woda”.
Cel główny projektu : Bezpieczne wakacje





zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci;
ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem : nad wodą, w górach, w lesie,
podróży, na wsi, itp.;
zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji;
kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie.

Cel główny projektu :Bezpieczna woda



popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie
bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty
i rekreację wodną.

W ramach realizacji projektu odbyły się w każdej klasie zajęcia warsztatowe, lekcje,
pogadanki oraz prezentacja multimedialna na temat bezpiecznego wypoczynku. Klasy I- III
udały się na wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie w celu przypomnienia zasad poruszania
się po ulicach i drogach oraz bezpiecznego podróżowania. Ponadto uczniowie spotkali
się z policjantem, który przedstawił zagrożenia jakie mogą ewentualnie pojawić się w czasie
letniego wypoczynku. Dodatkowo w holu szkoły zorganizowano wystawę przedstawiającą
właściwe zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu.
Teresa Pętlicka- Krzekotowska, Lider Szkolnego
Zespołu Promocji Zdrowia

