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Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
DZIEŃ DZIECKA 2021
KOCHANE DZIECI! DROGA MŁODZIEŻY!
Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia - zdrówka, szczęścia, uśmiechu,
beztroskiego dzieciństwa i przede wszystkim tego, by trwało ono jak najdłużej. Życzymy Wam też
nieustającej ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. Mamy nadzieję, że - tak jak my będziecie realizować swoje pasje.
Jako że wszystkie dzieci (te małe, ale te duże też!) z niecierpliwością czekają na swoje święto,
naszych starszych uczniów z klas 4-8, którzy blisko 7 miesięcy spędzili na lekcjach przed
komputerami, zaprosiliśmy do udziału w turystyczno-krajoznawczej imprezie na orientację ph.
„Trekkingowe podchody z Trójką”. Tym bardziej, że do wspólnej gry terenowej zachęcały również
wspaniałe plenery miasteckiej przyrody, rześkie powietrze oraz sprzyjająca pogoda. A zatem nasi
uczniowie wyruszyli w trasę, wyposażeni w plany Miastka i dobre humory, szukając punktów
kontrolnych i wykazując się wiedzą topograficzną, krajoznawczą i… szybkością. Niektórzy nadłożyli
drogi – tych czeka powtórka z czytania planu. Pytań „daleko jeszcze?” było mało, zatem
wnioskujemy, że impreza zakończyła się sukcesem. Na zakończenie dnia była pizza, lody oraz słodkie
upominki od Rady Rodziców.
Niniejszym ogłaszamy rozstrzygnięcie imprezy na orientację ph. „Trekkingowe podchody z Trójką”
zorganizowanej przez naszą szkołę z okazji Dnia Dziecka.
Pomysłodawcą i koordynatorem INO jest p. Irena Kiedrowska – z zawodu nauczycielka geografii w
naszej szkole, z zamiłowania – turystka, przyrodnik i… długo by jeszcze wymieniać.
Oto wyniki:
**W I kategorii wiekowej:
I miejsce – „Gumisie” z kl. Va
II miejsce – „Kidy” 1 gr. kl. IVa
III miejsce – „Byku” 2 gr. kl. IVa
IV miejsce – „FC Majtasy” 3 gr. kl. IVa
**W kategorii II:
I miejsce – „Ananasy” 2 gr. z kl. VIa
II miejsce – „Kasztany” 2 gr. z kl. VIb
III miejsce – „Ekipa” 1 gr. z kl. VIb
IV miejsce – „Papryczki” 1 gr. z kl. VIa
**W kategorii III:

I miejsce – „Wygrani” 2 gr. z kl. VIIIa
II miejsce – „Zadyma” 1 gr. z kl. VIIa
III miejsce – „Gepardy” z kl. VIIIb
IV miejsce – „Zygzak” z kl. VIIb
V miejsce – „Jorusie” 1 gr. z kl. VIIIa
VI miejsce – „Fanatycy Zbycha” 2 gr. z kl. VIIa.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową rywalizację i
dobrą zabawę.
Dodamy tylko, że inwencja młodzieży w wymyślaniu nazw drużyn wprawiła nas w znakomite
humory.
Z turystycznym pozdrowieniem do następnego spotkania na turystycznym szlaku!
Wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom zaangażowanym w pomoc i
organizację Dnia Dziecka serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do obejrzenia fotogaleriioraz fotorelacji
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