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Oddajemy Państwu pierwszy numer
naszego szkolnego kwartalnika.
Naszym celem jest przybliżenie działalności szkoły, jej wizerunku i działań podejmowanych przez całą
szkolną społeczność.
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Idea zebrania w jednej publikacji
kwartalnych wydarzeń z życia szkoły
zrodziła sie już w roku 2012. To wtedy
został przygotowany pierwszy egzemplarz e-gazetki. Niestety, z różnych przyczyn, nie kontynuowano
tego pomysłu, aż do posiedzenia
Rady Pedagogicznej podsumowującej pierwsze półrocze bieżacego
roku szkolnego.
Zespół do spraw promocji szkoły, w
swoich wnioskach do pracy w kolejnym semestrze, postanowił reaktywować „Echo Trójki” (nazwa została
zachowana), pozostając przy elektonicznej formie publikacji.
Wyłonił się zespół redakcyjny w
osobach:
Bogdan Śmigrodzki - komputerowy
skład tekstu, grafika i redakcja,
Olga Golacik - redakcja,
Anna Wiśniewska - redakcja,
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Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych

I

ntegracja, tolerancja, em- społecznej i podkreślić konieczność
patia, radość, wspólna zabawa tak można opisać
Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych, który
po raz kolejny zorganizował
Zespół Szkół Nr 3.

,,Mimo wszystko potrafimy”
- to hasło tegorocznych obchodów.
Ten dzień, szczególnie związany z
Zespołem Szkół Nr 3 jest obchodzony
3 grudnia.

Foto: Dyrektor ZS Nr3 rozpoczyna obchody
Miedzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Został ustanowiony w 1992 roku przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych.
Ustanawiając
Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych ONZ chciało
zwrócić uwagę na problemy tej grupy

Renata Grochowska - redakcja.
Skład redakcyjny pozostaje otwarty, chętnych zapraszamy do współpracy. Liczymy też na Państwa opinie , sugestie i konkretne propozycje
tematów, które chcieliby Państwo
odnaleźć na łamach naszego
kwartalnika.
Redakcja

Foto: B. Śmigrodzki „Aleja między budynkami A i B” - zdjęcie arch.

z życia szkoły...

Foto: Sala im. Ks. Mirosława Tabaki wypełniona po brzegi.

Foto: Magiczny świat Ali... po raz kolejny
na deskach sali teatralnej...

działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania społecznemu tych osób.
W Zespole Szkół Nr 3 Dzień Osób
Niepełnosprawnych tak hucznie był
obchodzony po raz drugi. Dzięki życzliwości ks. Zbigniewa Sajewskiego,
który udostępnił na tę okoliczność
salę teatralną w kościele parafialnym,
cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście mogli ten szczególny dzień spędzić wspólnie. Obchody
rozpoczął Dyrektor Szkoły Jacek
Kostrzewa, który jako Gospodarz imprezy przywitał zgromadzonych gości.
Dla uczestników było przygotowanych wiele ciekawych atrakcji. Były
występy wokalne naszych uczennic - Agaty Czerniakowskiej i Natalki
Domańskiej.
Mogliśmy ponownie obejrzeć przedstawienie ,,Magiczny Świat Ali” przygotowane przez Stowarzyszenie
Spadochron a wystepujący w nim
aktorzy to uczniowie naszej szkoły. Nie zabrakło również występów
wokalnych i tanecznych uczniów z
Gimnazjum Powiatowego oraz płońskich szkół podstawowych. Wisienką
na torcie Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosparwnych był koncert gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej Norbiego, który wykorzystując
swoje umiejętności sceniczne zachęcił
wszystkich uczestników do wspólnej

zabawy.
Usłyszeliśmy znane nam piosenki
takie jak ,,Rozkołysz się”, ,,Nie zaczepiaj mnie” i największy hit ,,Kobiety
są gorące”. Bwyły tańce, śpiewy a na
zakończenie wspólne, pamiątkowe
zdjęcia.Dla uczniów było to niezapomniane przeżycie. W trakcie imprezy
można było sprobować pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców i uczniów naszej szkoły. Imprezie
towarzyszył jak zawsze kiermasz prac
naszych uczniów a także wystawa
prac konkursowych uczniów z SP nr
2 ,,Mój niepełnosprawny kolega” oraz
uczniów z SP nr 3 ,,Mój przyjaciel Miś”.
Po usmiechniętych twarzach uczniów

Foto: NORBI zachwycił i rozkołysał ...

a także pochlebnych opiniach zaproszonych gości oraz rodziców można
powiedzieć, że impreza się udała.
Pozostało teraz czekać do kolejnego
3 grudnia.

Foto: Prace przygotowane przez uczniów
SP2 w Płońsku

Przygotowała: O. G.
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Karnawałowy zawrót głowy...

W

naszej szkole od
grudnia do 30 stycznia 2015 roku trwał
konkurs na stworzenie projektu graficznego logo Zespołu
Szkół Nr 3 w Płońsku.

6 stycznia w sali Spółdzielczego Klubu
Osiedlowego „Plastuś”, nasi uczniowie
uczestniczyli w karnawałowym balu
maskowym.

Wyróżnieni zostali także: Dominika
Machaj, Natalia Grabarczyk, Katarzyna
Bombała. Nagrody pocieszenia dostali: Anna Ziemiecka, Oliwia Rychter,
Wiktoria Gmurczyk i Mateusz Mazur.

Konkursy językowe

Foto: Logo Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku w wersji podstawowej i dopuszczalnych wersjach
kolorystycznych.

Jąderko - uczeń kl. 2 gim.
Logotyp został zatem wybrany i będzie towarzyszył wszystkim materiałom biurowym, plakatom, ulotkom
przygotowywanym na potrzeby identyfikacji wizualnej naszej szkoły.

Foto: Wizualizacja szkolnego logotypu w
wersji trójwymiarowej. Może w przyszłości
zawiśnie w głównym wejściu? Projekt: BŚ.

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami wykazali się ogromną pomysłowością w przygotowaniu zaskakujących masek, kapeluszy, opasek itp.
Wśród przebierańców pojawili się:
pirat, wróżka, motylek, elf, inspektor
Gadżet, królik, kotek, miś, kowboj i
wiele innych ciekawych postaci.
Spośród tylu barwnych nakryć głowy,

w dniach 12-13 stycznia odbyły się w
naszej szkoole konkursy językowe.
Pierwszy to Konkurs języka rosyjskiego oraz wiedzy o Rosji dla uczniów
Szkoły Zawodowej. Charakteryzował
się on wysokim poziomem, dużą wiedzą i merytoryczną rywalizacją.
Ostatecznie po zaciętym boju zwycięzcą konkursu rusycystycznego został Grzegorz Chyczewski.
Miejsce drugie zajęła Agata
Czerniakowska, a miejsce trzecie przy-

Wprawdzie niewiele prac napłynęło,
które do końca wypełniałyby postawione wymagania, to jednak udało się
wybrać jeden projekt (nauczyciela naszej szkoły - Pana Jerzego Zielińskego),
który został poddany dalszej obróbce
graficznej i za zgodą autora, przybrał
finalny wygląd prezentowany na grafice obok.
Nad całością prac czuwała Komisja
Konkursowa: Wicedyrektor Szkoły Pania Aneta Rutkowska, Przedstawicel
Rady Rodziców - Pani Katarzyna
Gmurczyk, Pan Bogdan Śmigrodzki
(wykonawca ostatecznej wersji graficznej logotypu) oraz przedstawiciel Samorządu Szkolnego - Dawid

leksyki oraz umiejętnością rozumienia tekstu ze słuchu.
Niekwestionowanym zwycięzcą zo-

Były tańce, zabawy dla uczniów i nauczycieli oraz słodki poczęstunek.
Zabawie karnawałowej towarzyszył
także konkurs na najciekawsze nakrycie głowy.

W konkursie mógly wziąć udział
wszystkie osoby związane ze szkołą:
uczniowie, rodzice, absolwenci oraz
nauczycele Zespołu Szkół Nr 3.

Wymagania były ściśle określone:
logo miało byc przede wszystkim czytelne, łatwe do zapamietania, identyfikowane ze szkołą, miało wzbudzać
pozytywne emocje. Nie powinno być
skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Wykonane
prace należało przesłać na adres szkoły lub złożyć je osobiście do 30.01.2015
roku.

z życia szkoły...

Zabawy i konkursy szkolne ...

Mamy logotyp szkoły!

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego graficznego symbolu naszej
szkoły, który będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i
korespondencyjnych.
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stał uczeń kl. 3 Konrad Szpakiewicz.
Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Piotr Stępniak i Marcin Stawski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy . Nagrody i dyplomy dla
zwycięzców wręczyła dyrekcja ZS nr 3
Płońsk.

Szkolny OMNIBUS - to już trzecia edycja.
16 lutego w naszej szkole odbyła się
trzecia już edycja konkursu „OMNIBUS”,
przeznaczonego dla uczniów Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
Głównymi celami tego konkursu
było rozwijanie zdolności uczniów
i ich zainteresowań z różnych dziedzin, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i
umiejętności, promowanie osiągnięć
najlepszych uczniów klas oraz wyłanianie talentów.
Zagadnienia obejmowały treści przewidziane w programie nauczania

Przygotowała: O. G.

zostało wyłonionych kilku zwycięzców.

padło Rafałowi Bieńkowi.

Nagrodę głowną zdobył Michał
Duszyński za kapelusz „Inspektor
Gadżet”. Drugie miejsce zdobyła Ala
Belka za przepranie: „Kot”, Trzecie
miejsce zajęła ola Górecka Przebrana
za „Pirata”.

W drugim dniu konkursu uczniowie
Szkoły Zawodowej popisywali się
swoją wiedzą i umiejętnościami z języka angielskiego. Uczestnicy musieli odpowiadać na pytania z wiedzy
ogólnej, wykazać się znajomością
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Kwartalnik Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku
z pożeganiem zimy świętowaliśmy
Dzień Ziemii.

Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W
drodze kalsowych elimancji przeprowadzonych przez nauczycieli funkcjonowania osobistego i społecznego

wyłonieni zostali dwaj przedstawicile
każdej klasy, którzy wzięli udział w
konkursie.

Dowiedzieliśmy się jak żyć by chronić
naszą Wspaniałą Planetę. Uczniwie
przygotowali rónież hasła zachęcacające do ekologicznego życia.

Uczniowie tańczycli i bawili się ostatni raz w karnawale aby w spokoju
i ciszy przeżyć nadchodzacy okres
Wielkiego Postu przygotowujący do
Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania
Chrystusa.

Coroczne paczki świąteczne

Uczestnicząc w tym programie
uczniowie gimnazjum podczas zajęć
lekcyjnych zapoznawali się z zasadami
zdrowego stylu życia i odżywiania. Na
lekcjach techniki pod kierunkiem nauczycieli wykonywali zdrowe, smaczne i ciekawe potrawy. W ramach podsumowania projektu w dniu 23 marca
wyruszyli na ulice miasta, aby podzielić się zdobytą wiedzą z władzami mia-

Dzień Otwartych Drzwi w
Zespole Szkół Nr3

fii św. Maksymiliana uczniowie mogli
obejrzeć przygotowane dla nich przez
młodszych uczniów z płońskiej „dwójki” jasełka.

Dzień Wiosny!

Wigilia ze Spadochronem

20 marca uczniowie uroczyście pożegnali zimę i powitaliś wiosnę !!!

Tegoroczna wigilia dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Spadochron,
odbyła się w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystyczny „Sielanka”.

Był nawet wagarowicz ale koleżanki
i koledzy skutecznie zachęcili go do
pozostania w szkole. Bo u nas działo
się dużo i było bardzo fajnie.

W niezwykłej, świątecznej atmosferze
dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, oraz
zaproszeni goście podzielili się opłatkiem, skosztowali tradycyjnych wigilijnych potraw, aby na zakończenie odśpiewać tradycyjne polskie kolędy.

Były wiersze, piosenki ekologiczne
konkursy, plakaty, prezentacja , oraz
pyszne wiosenne kanapeczki rozdawane przez „Panią wiosnę” Razem

W dniu 28 marca w ramach propagowania oferty edukacyjnej wśród
uczniów gimnazjum, zorganizowano
w naszej szkole tzw. Drzwi Otwarte.
Z zainteresowanymi zdobyciem zawodu uczniami o profilu kucharz lub
ślusarz spotkał się Pan Dyrektor Jacek
Kostrzewa. W czasie spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowanych na rok szkolny
2015/2016 ofert zawodów. Kandydaci
mogli również porozmawiać z naszymi nauczycielami, a także obejrzeć
profesjonalne pracownie przygotowujące do zdobycia zawodu. Spotkaniu
towarzyszyła sympatyczna atmosfera, umilona smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów
starszych klas..

sta a także jej mieszkańcami. W czasie
happeningu, rozdawano zdrowe warzywno-owocowe przekąski, oraz broszurki zachęcające do zdrowego stylu
życia.

Warsztaty w Szansie
W ramach szkolnego programu
profilaktycznego „Żyć zdrowo to żyć
bez nałogów” uczniowie klasy 1 i 2
Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod
opieką p. Katarzyny Świerk, uczestniczyli w profesjonalnych warsztatach w płońskim Centrum Zdrowia
„SZANSA”.

Orszak Trzech Króli

Mariusz Panufnik z klasy III PDP.

Szkolne ostatki
17 lutego wszystkie klasy Szkoły
Przysposabiającej do Pracy wzięły
udział w spotkaniu ostatkowym, zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
– Łukasza Słowika. Było wypiekanie
ciasteczek i rogalików, wspólne zabawy, konkursy oraz tańce.

z życia szkoły...

Programy, działania i akcje...
Jak co roku, 80 uczniów naszej szkoły
otrzymało świąteczne paczki przygotowane przez płońską Akcję Katolicką,
wspieraną zbiórką funduszy uczniów
Sp Nr 2 w Płońsku. Wręczeniu paczek
towarzyszyła świąteczna atmosfera,
a zgromadzeni w Sali teatralnej para-

Turniej składał się z ośmiu konkurencji: „Prawda czy fałsz“, „Kto pierwszy ten lepszy“„Podaj poprawną
odpowiedź”, „Rozumienie tekstu
czytanego”, „Jestem spostrzegawczy“, „Zegary”, „Jaka to melodia“ oraz
„Dokończ przysłowie“.
Tytuł OMNIBUSA roku szkolnego
2015 zdobył Adrian Pyrzakowski z
klasy II PDP, II miejsce zajęła Marlena
Włodarska z klasy II PDP, III miejsce –

Nr 1 marzec 2015

Już tradycyjnie w święto Objawienia
Pańskiego, uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły uczestniczyli w Orszaku
Trzech Króli.

Przygotowała: R. G.

Trasa tegorocznego marszu prowadziła od kościoła parafii św. Maksymiliana,
ulicą Młodzieżową, Grunwaldzką,
aż do szopki w centrum miejskiego
rynku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

Żyj smacznie i zdrowo
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do
programu edukacyjnego-Żyj smacznie i zdrowo, organizowanego przez
firmę „WINIARY”.

Podczas zajęć ze specjalistami z zakresu pomocy osobom uzależnionym,
uczniowie naszej szkoły dowiedzieli
się o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych
oraz alkoholu, a także o sposobach i
formach pomocy dla takich osób.
Przygotowała: A. W.
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Szkoła w budowie ...

temat numeru
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głośno tęskne marzenia o tym, że niedługo wszyscy znowu będziemy razem a nasza nowa szkoła ponownie zostanie
wypełniona tą niezwykłą atmosferą przyjaźni i akceptacji emanującą od naszych uczniów i pracowników.
Przygotowała: A.W.

W

iele osób przechodzących
ulicą Młodzieżową w
Płońsku z ciekawością, ale i
satysfakcja spogląda na zaawansowane prace budowlane trwające w naszej szkole.
Obecnie w Zespole Szkół nr 3 w
Płońsku trwa rozbudowa kompleksu
szkolnego. Prace budowlane wkroczyły już na bardzo zaawansowany
etap i coraz bliższy i bardziej realny
jest do wyobrażenia efekt końcowy.

Foto: Moment podpisania umowy z wykonawcą. Starosta Jan Mączewski i Adam
Struzik Marszałek Sejmiku Mazowieckiego

Foto: Klamka zapadła. Od tej chwili rozbudowa szkoły staje sie faktem.
Foto: Widok ciężkiego sprzętu, betoniarek i koparek powoli staje się codziennością dostrzeganą z okien szkolnej kancelarii.

Dzięki rozbudowie uczniowie naszej
szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych i przestronnych, świetnie wyposażonych sal lekcyjnych,
oraz specjalistycznych pracowni , min
dla uczniów Szkoły Przysposabiającej
do Pracy i Szkoły Zawodowej zostaną przygotowane pracownie
tematyczne.
W nowej szkole będzie również nowoczesna świetlica, sala gimnastyczna, biblioteka oraz doskonale wyposażona stołówka. Dzieci i młodzież
spoza Płońska będą mogli w ciągu
tygodnia przebywać w przyszkolnym
internacie.
Projekt kompleksu jest tak przygotowany aby również uwzględnić potrzeby uczniów na wózkach inwalidzkich.
To właśnie z myślą o nich jest zaplanowana winda, po to aby umożliwić
im swobodne poruszanie się po piętrach obiektu.

Foto: Budynek „A’” powoli staje się majeńka
wysepką na wielkiej budowie... Fundementy gotowe.

t

Foto: Sierpień, końcówka wakacji - na terenie pierwsza ciężka maszyna.

Foto: Rozpoczyjaną sie prace ziemne. Tutaj
wykop pod fundamenty sali gimnastycznej

Foto: Po uzbrojeniu terenu widac już prawdziwe mury. Teraz to już poleci...

Foto: Plac budowy tętni życiem. Ekipa pracowników jest praktycznie wszedzie. Pracują
kompleksowo. Wszystko pnie się do góry...

Foto: Widok z okna budynku „B” - widać już
zarys nowej szkoły.

Foto: Teren po pracach ziemnych i zalaniu
pierwszech fundamentów.

Foto: Pierwsze zdjęcia z wntrza budynku. Tutaj blok żywieniowy z garażem na końcu.

Nie zapomniano również o naszych
najmłodszych podopiecznych objętych pomocą w ramach Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Zaplanowano dla nich kilka sal gdzie
pod opieką naszych doskonałych
specjalistów będą mogli korzystać z
różnych terapii, min logopedycznej,
terapii słuchowej Tomatis, integracji
sensorycznej, itd.
Wśród naszych uczniów coraz bardziej
widoczne i słyszalne są wypowiadane

Foto: Południowo-wschodnia część budunku. Na dole okno do gabinetu dyrektora...
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Foto: Kladka schodowa (po lewej) i widok elewacji zewnętrznej od strony północno-zachodniej.
Foto: Północna część sali gimnastycznej

Foto: Sala gimnastyczna. Już wytynkowana, z rozmieszczoną infrastrukturą teleinformatyczną, czeka na wykończenie.... Ostatnie zdjęcia wykonane przed oddaniem numeru.

Foto: Powoli bloki przy ulicy Młodzieżowej zostają przysłonięte nowym budynkiem szkolnym. Przepiękna jesienna pogoda sprzyja budowie...

Foto: Budowa szybu windy, która pozwoli
bez barier poruszać się po terenie szkoły.
Niżej - dźwig górujacy nad terenem budowy..

Foto: Na zdjęciu po lewej zestawienie starego z nowym - czyli łącznik budynku „A”
poprzez łacznik z halą, fragment nowego
budynku - wszystko widziane z perspektywy klatki schodowej przy drugiej windzie...

Foto: Na zdjęciu szyb windy (po lewej) w
części internatu. Z góry tę część korytarza
doświetla ogromy świetlik w dachu.

Foto: Korytarz części dydaktycznej. Trzeba
przyznać, że dłuuuugi...
Po prawej południowa część budynku.

Foto i opisy przygotował: B.Ś.

Foto: Widok od północnego-wschodu. Teren przy szkole zaczyna „wyglądać”.
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Nasze sportowe sukcesy

J

edną z najważniejszych
funkcji rewalidacyjnych
kształcenia specjalnego
jest wychowanie przez sport.
Zespół Szkół nr 3 w Płońsku
ma wieloletnie tradycje
sportowe.

Płońsk”. Największe indywidualne sukcesy sportowe odnosi obecnie uczeń III klasy Publicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w ZS
nr 3 Łukasz Młudzikowski m.in. piłkarz kadry narodowej w piłce nożnej
Sprawni Razem.

To na Młodzieżowej kilka pokoleń
uczniów odnosiło sukcesy w piłce
nożnej, lekkiej atletyce i tenisie stołowym. Do najbardziej znanych wychowanków sportowych szkoły specjalnej
w Płońsku należą: Tadeusz chudzyński
(bieganie) i Emil Krąp (tenis stołowy).

Ważnym wydarzeniem sportowym w ciągu roku szkolnego jest Międzypowiatowy
Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Specjalnych

zakończył się zwycięskim wynikiem
dla Legii, co bardzo ucieszyło naszych
uczniów ale i pana pedagoga Artura
Czaplińskiego, który jest wielkim kibicem drużyny z ulicy Łazienkowskiej.
Dla uczniów ten wyjazd okazał się niepowtarzalnym przeżyciem i zostanie
zapamiętany na bardzo długo.

Specjalnych z całego Mazowsza, w
tym także reprezentanci płońskiej
sekcji ,,Olimpijczyk Płońsk”. Osiągnęli
następujące wyniki: pierwsze miejsce: Marlena Włodarska, Robert
Włodarski, drugie miejsce: Wioleta
Nowicka, Kamil Bartczak, trzecie miejsce: Agnieszka Czarnecka. Na czwratym miejscu w swojej grupie sprawnościowej uplasował się debiutant w
barwach Olimpjczyka Kuba Karpiński,
który stoczył pięć zaciętych pojedynków turniejowych.

Prosto z Łazienkowskiej...
Obecnie w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku
funkcjonują dwie organizacje portowe:
Uczniowski Klub Sportowy działający
w ramach Ogólnopolskiej Organizacji
Sportu Osób Niepełnospranych
,,Sprawni Razem” oraz Płońska Sekcja
Olimpiad Specjalnych ,,Olimpijczyk

organizowany okrocznie w kwietniu
przez Zespół Szkół nr 3, UKS i MCSiR
Płońsk. Od września 2014 roku w
szkole rozpoczeła działalność sekcja
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Olimpiady Specjlane ,,Olimpjczyk
Płońsk”. W Olimpiadach Specjalnych

udział biorą osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością
umysłową.
Największym sukcesem drużyny Olimpijczyka jest zajęcie II miejsca w piłce nożnej 7 osobowej na IV
Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w sierpniu 2014 roku w
Bydgoszczy. Poza tym Olimpijczycy
uczestniczą w wielu ogólnopolskich,
mazowieckich i lokalnych zawodach
sportowych. Sekcja liczy obecnie 46
zawodników w większości trenujący
na zajęciach wychowania fizycznego
pod opieką nauczycieli ZS nr 3.

5 marca uczniowie Zespołu Szkół nr
3 wraz z opiekunami panem Arturem
Czaplińskim i paniami Agnieszką
Palińską i Olgą Golacik mieli niezwykłą
okazję kibicować swojej ulubionej drużynie, na żywo obserwując jej zmagania piłkarskie na rodzimym stadionie.
Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Zagraliśmy dla Bartka!
W niedzielę 10 marca na hali sportowej w Płońsku po przeciwnych stronach boiska stanęli pracownicy urzędu miasta, nauczyciele Gimnazjum nr
2, Oldboje i zawodnicy płońskiej sekcji Olimpiad Specjalnych ,,Olimpjczyk”.
Zagrali po to, aby wesprzeć horego Bartka. Bartek ma dziewięć lat,
ale jest bardzo dzielnym chłopcem,
który każdego dnia musi pokonywać
wiele trudności ze wzgledu na swoją
chorobę.

szkolny sport
Tak, więc uczniowie z Gimnazjum nr 2
wpadli na pomysł zorganizowania dla
Bartka meczu charytatywnego.
Było wiele atrakcji m.in. loteria fantowa, kiermasz ciast, licytacja atrakcyjnych gadżetów występy przedszkolaków, pokaz tańca towarzyskiego i
goście specjalni. Zaproszenie na to wydarzenie przyjęli Małgorzata Lewińska
- aktorka nana przede wszystkim z serialu ,,Sąsiędzi”, Dariusz Szpakowski
- komentator sportowy, który oprócz
prowadzenia licytacji, komentował
również rozgrywane tego dnia na
hali mecze płońskich drużyn oraz paraolimpjczyk Tadeusz Chudzyński.
Przybyli goście byli dość hojni, udało
się zebrać sporą sumę pieniędzy i nie
tylko.
Wiele fantów z aukcji zostało przekazanych chłopcu np. piłka z autografem Zbigniewa Bońka. W barwach
Olimpijczyka tego dnia zadebiutował
starosta Andrzej Stolpa, jednak pomimo to reprezentacja naszej szkoły
zajęła trzecie miejsce, przegrywając z
Oldbojami.

X Mazowiecki Turniej
Tenisa Stołowego Olimpiad
Specjalnych
13 grudnia 2014 roku we Wsoli odbył
się X Mazowiecki Turniej Tenisa
Stołowego Olimpiad Specjalnych.
W zawodach wzięło udział ponad
200 zawodników z klubów Olimpiad

Przygotowali: A. Cz. i O.G.
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Kiedy minie 45 minut... :)

Przygotowali: R.G

***
Na lekcji języka polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do
szkoły po wakacjach.”?

Co to jest lekcja? - Jest to dłuższy okres
potrzebny do przygotowania się do
krótkiej przerwy

Zgłasza się Jasio: - Kłamstwem, panie
profesorze!

Pani od polskiego wywołuje Jasia do
odpowiedzi:

***

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:

- Kto? Ja?!

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?

- Brawo Jasiu, piątka!
***

- Wakacje, proszę pani!
***
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów?! - dziwi się
polonistka, oddając pracę domowa
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń.
Pomagali mi mama i tata.
***

***

***

Nauczycielka matematyki pyta na lekcji klasę:

Ojciec pyta syna:

- Ile jest 8 dzielone przez 2?

- Co robiliście dziś na matematyce?

Chętny do odpowiedzi zgłasza się
Jasio:

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w
szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie
znalazł...

- To bywa różnie. Jeśli poziomo to dwa
zera, a jeśli pionowo to dwie trójki.
***

