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BIEDRONECZKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKACH

Nasze szkolne ABC
K – KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
R – RADA RODZICÓW
E – EKOLOGICZNY
PLAKAT
Ś – ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH

K - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

P- PASOWANIE NA
PIERWSZAKA

Nasz tegoroczny kalendarz został przedstawiony już na
początku roku szkolnego. Przypominamy jednak najważniejsze daty:
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2010 r.
Ferie zimowe: 14 – 27.02.2011 r.
Sprawdzian po klasie szóstej: 5.04.2011 r., godz. 9:00
Dodatkowy termin sprawdzianu: 7.06.2011 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 21 – 26.04.2011 r.
Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2011 r.

R – RADA RODZICÓW
Nasza szkolna Rada Rodziców w tym roku szkolnym w dalszym ciągu będzie nas
wspierać w każdy możliwy sposób. Osoby z nią związane zawsze podejmują ścisłą
współpracę z dyrekcją szkoły, mając na uwadze dobro wszystkich uczniów.
Obecny skład Rady Rodziców: Przewodniczący – Robert Kędziora , Wiceprzewodniczący –
Alicja Ośkiewicz, Skarbnik – Ewa Walczak, Sekretarz – Krzysztof Konopka.
Konto Rady Rodziców:
Bank Pekao SA
87 1240 1040 1111 0010 2534 1020
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POZNAJMY SIĘ - WYWIADY Z WAŻNYMI OSOBAMI W SZKOLE
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ząbkach – Panem Tomaszem Łukawskim.
Pan Tomasz Łukawski urodził się na
Mazurach. Z zawodu jest nauczycielem informatyki.
Ma dwoje dzieci, córkę w trzeciej klasie szkoły
podstawowej i syna w pierwszej klasie gimnazjum.
Wolny czas najchętniej spędza z rodziną grając w
Scrabble
lub
jeździ
na
rowerze.
Biedroneczka: Jakie ma Pan pomysły na rozwój
naszej szkoły?
Pan Dyrektor: Zlikwidować ciężkie
tornistry, zakupić tablice interaktywne, komputery
z dostępem do Internetu w każdej sali, zorganizować drugą salę komputerową, do biblioteki
kupić cztery komputery dla uczniów. Planuję stworzyć ogród szkolny w którym dzieci wraz
z nauczycielami mogliby sadzić warzywa i owoce. Chciałbym rozpocząć budowę nowego,
drugiego budynku szkoły wraz z szatnią i stołówką.
Biedroneczka: Jakiego przedmiotu uczył Pan wcześniej?
Pan Dyrektor: Ostatnio uczyłem informatyki w gimnazjum.
Biedroneczka: Czy lubi Pan swoją pracę?
Pan Dyrektor: Pracę nauczyciela bardzo lubię, bo jestem nauczycielem z powołania. Praca
dyrektora jest dla mnie nowa, ale mam nadzieję, że będę mógł realizować swoje pomysły.
Biedroneczka: Czy był Pan dobrym uczniem w szkole podstawowej?
Pan Dyrektor: Przeważnie miałem świadectwa z czerwonym paskiem, ale czasem nie.
Zawsze miałem swoje zdanie i tak jest do dziś.
Biedroneczka: Jakie są pana prywatne zainteresowania?
Pan Dyrektor: Najbardziej interesuję się muzyką. Lubię jeździć rowerem po lesie, pływać
w jeziorze, podróżować nie tylko do ciepłych krajów, ale również zwiedzać ciekawe miejsca
w Polsce.
Biedroneczka: Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Pan Dyrektor: Żółty, bo dodaje energii i wzmacnia, a zielony, bo uspokaja. Dlatego lubię
jesień, bo na drzewach pojawiają się żółte liście.
Biedroneczka: Jaką potrawę lubi Pan najbardziej?
Pan Dyrektor: Lubię smakować różnych potraw. Z dzieciństwa pamiętam oryginalną
potrawę, która nazywała się łamańce – to potrawa wigilijna z makiem. Lubię kartacze, które
wyglądają jak wielka kluska wypełniona mięsem mielonym.
Biedroneczka: Dziękuję za rozmowę.
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Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Panią Wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach – Panią Ewą
Kacprzak
Pani Ewa Kacprzak urodziła się w Warszawie,
od dzieciństwa mieszka w Ząbkach wraz ze swoją
rodziną. Ma troje dzieci, dwóch synów studentów
i córkę, która chodzi do piątej klasy szkoły
podstawowej. Od trzech lat jest wicedyrektorem
szkoły. Pani wicedyrektor w wolnym czasie lubi
jeździć na nartach.
Biedroneczka: Pani wicedyrektor, Czy lubi Pani
uczyć w szkole?
Pani Wicedyrektor: Bardzo lubię pracować w szkole. Przez ostatnie dwa lata miałam
przerwę w nauczaniu, ale obecnie uczę historii starsze klasy i sprawia mi to dużą
przyjemność.
Biedroneczka: Co jeszcze zmieniłaby Pani w naszej szkole?
Pani Wicedyrektor: Na pewno komfort pracy uczniów i nauczycieli, a co za tym idzie mniej
liczne klasy. Przede wszystkim nie zmieniłabym nauczycieli. Marzę, aby każdy przychodził
do szkoły uśmiechnięty i wychodził z niej zadowolony.
Biedroneczka: Czy lubi Pani historię?
Pani Wicedyrektor: Lubię uczyć historii. Na wyniki musimy poczekać do końca roku
szkolnego, kiedy uczniowie powiedzą, że dużo się nauczyli i, że historia przypadła im do
gustu.
Biedroneczka: Czy była Pani dobrą uczennicą w szkole podstawowej?
Pani Wicedyrektor: Tak, skończyłam Szkołę Podstawową Nr 1 w Ząbkach z wyróżnieniem.
Byłam w poczcie sztandarowym przy nadaniu imienia szkole Gen. Franciszka Kleeberga.
Biedroneczka: Czy lubi Pani zwierzęta, jeśli tak to, jakie?
Pani Wicedyrektor: Bardzo lubię swojego psa czekoladowego Labradora, chociaż ma swoje
humory, waży 60kg i cały czas siedziałby na kolanach u domowników albo spał.
Biedroneczka: Jaka jest pani ulubiona pora roku?
Pani Wicedyrektor: Lato. Oprócz tego, że jest to pora wakacji, to uwielbiam słońce.
Biedroneczka: Jaką potrawę lubi pani najbardziej?
Pani Wicedyrektor: Najbardziej lubię włoskie dania, Lazanię, Spaghetti.
Biedroneczka: Dziękuję za rozmowę.
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Ś – ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
Dzień 6 października zapadnie naszym
pierwszoklasistom na długo w pamięci,
ponieważ właśnie wtedy o godzinie 17:30
rozpoczęło się Ślubowanie Klas Pierwszych.
W obecności burmistrza miasta Ząbki,
dyrektorów tutejszych szkół oraz licznie
zgromadzonych rodziców 126 uczniów
zostało
uroczyście
włączonych
do
społeczności
szkolnej.
Pierwszoklasiści
z ogromnym przejęciem przyrzekali na
flagowy sztandar szkoły, że będą pilnymi
uczniami, wrażliwymi ludźmi i dobrymi
Polakami.
Wzruszenie
towarzyszyło
rodzicom, którzy złożyli przyrzeczenie, że
będą troszczyć się o dzieci, wspierać je w
pokonywaniu trudności oraz cieszyć się z ich
sukcesów.
Oficjalne
pasowanie
na
pierwszoklasistę miało miejsce bezpośrednio
po Ślubowaniu. Dyrekcja szkoły oraz
zaproszeni goście z dumą pasowali każdego z
uczniów, co udało nam się uwiecznić na
zdjęciach. Na koniec delegacje klas dokonały
wpisu do kroniki szkolnej. Po części
oficjalnej pierwszoklasiści zaprezentowali
program artystyczny.
Pan Dyrektor wręczył uczniom
i nauczycielom skakanki na znak symbolu
pokonywania napotkanych trudności w toku
nauki i pracy. Wszyscy uczniowie,
wychowawcy i rodzice w pogodnych
nastrojach rozeszli się do przygotowanych
sal,
gdzie
odbył
się
poczęstunek.
Najważniejszym dokumentem i pamiątką dla
pierwszoklasistów po tym ważnym dla nich
dniu są legitymacje.

Witamy was, uczniowie klas
pierwszych w naszej szkole! Życzymy
wielu sukcesów i dużo uśmiechów, by
sprostać wszystkim postawionym przed
wami wyzwaniom.☺

E –EKOLOGICZNY PLAKAT
Akcję Sprzątania Świata rozpoczął w roku
1989 australijski żeglarz Ian Kiernan. Był
pomysłodawcą posprzątania Zatoki Sydney.
Sam pomysł sprzątania od samego początku
zyskał wielu zwolenników. Wkrótce akcja
Sprzątania Australii przekształciła się w akcję
Sprzątania Świata i jest bardzo popularna na
całym świecie.
Celem "Sprzątania świata" jest budowanie
świadomości ekologicznej oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska uprzątanie śmieci, promocja
i stosowanie
selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie
programów ekologicznych.
Z
tej
okazji
w
naszej
szkole
zorganizowaliśmy
szereg
atrakcji
przy
współudziale naszej pani od przyrody –
Mieczysławy Kalinowskiej. Uczniowie pani
Kalinowskiej przygotowali wiele ciekawych
eksperymentów i zaprezentowali je pozostałym
klasom. Pomyślano też o chętnych, którzy
z zapałem podjęli wyzwania dzięki czemu
uczestnictwo w doświadczeniach zapewniło im
zdobycie realnej wiedzy.
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie
jednej z uczennic klasy III b Angeliki
Kotowskiej.
Ten dzień różnił się znacznie od
innych dni, ponieważ już na pierwszej lekcji,
zamiast
książek
wyjęliśmy
produkty
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potrzebne do zrobienia kanapek ze zdrowej
żywności. Każdy musiał zrobić przynajmniej
dwie kanapki, ja zrobiłam cztery małe
kanapki. Zrobiłam je z salami, serem, szynką,
pomidorem, ogórkiem i posypałam to
wszystko natką z pietruszki. Potem odbyła się
degustacja samodzielnie zrobionych kanapek.
Po posiłku, przyszły do nas
dziewczyny z klasy 5c i pokazywały nam
różne doświadczenia. Rozdzieliliśmy się na
pięć grup, po pięć lub cztery osoby. Po kolei
każda z dziewcząt pokazywała nam
doświadczenia. Do mojej grupy najpierw
podeszły dwie dziewczynki, Kinga i Wiktoria.
Pokazały nam doświadczenie ze świecą
i słoikiem. Jak zapaliło się świeczkę i zakryło
słoikiem, to świeczka zgasła, ponieważ nie
miała tlenu. Następnie przyszła do nas Ula,
która
pokazała
nam
doświadczenie
z wulkanem. Jeżeli do małego słoika wlało
się najpierw płyn do mycia naczyń, potem
zwykłą wodę, ocet, sodę, to wszystko zaczęło
się wylewać. Nawet, gdy próbowaliśmy
przytrzymać ręką, to i tak się wylewało.
Przyszła do nas też Kinga i pokazała
nam doświadczenie z colą. Jak do kubeczka
wlało się colę i wrzuciło kredę, to po jednej
minucie kreda zrobiła się brązowa. Dlatego
po coli zęby robią się brązowe. Tak samo
robią się brzydkie, po herbacie, kawie
i papierosach.
Ostatnią dziewczyną była Wiktoria,
która pokazała nam jak się segreguje śmieci.
Wrzucaliśmy odpady do odpowiednich
pojemników. Pojemnik na metal i plastik miał
czerwony kolor, na szkło przezroczysty, szkło
kolorowe
wrzucaliśmy
do
zielonego
pojemnika, a papier do niebieskiego.
Na koniec najaktywniejsi uczniowie
zostali nagrodzeni znakomitymi ocenami za
bardzo dobrą współpracę. Na ostatniej lekcji
rysowaliśmy prace plastyczne na konkurs
ekologiczny. Były różne tematy do wyboru.
Ja narysowałam jak segreguję śmieci.
Ten dzień, mimo że był inny, to bez
wątpienia możemy zaliczyć go do udanych.
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Dowiedzieliśmy się jak ogromny
wpływ mamy na środowisko. Tak wiele od
nas zależy… Dbajmy o naszą Planetę
Ziemię!

GORĄCO POLECAMY
FILM
„ERAGON”
Film z gatunku fantasy, pierwsza część
trylogii o przygodach nastoletniego chłopca
autorstwa Christophera Paoliniego. Czas
filmu 2,5 godz.
Nastolatek o imieniu Eragon (Edward
Speleers) podczas polowania znajduje dziwny
kamień, który w rzeczywistości jest jajem.
Wykluwa się z niego maleńka smoczyca. To
nie koniec niespodzianek. Wkrótce w życiu
chłopca pojawia się nowy opiekun Brom
(Jeremy Irons). Opowiada mu historię
Smoczych Jeźdźców. Wszystko to komplikuje
się jeszcze bardziej gdy pojawiają się
prześladowcy z ramienia Galbatorisa. Czy
Eragonowi uda się zwyciężyć w walce
i wychować małą smoczych na ogromnego
smoka? Sprawdź sam. Według mnie to jeden
z najlepszych filmów jakie oglądałem.
Gorąco polecam, Norbert Płocharczyk

Nr 1/17

Październik
2010

GRA KOMPUTEROWA
„Star Wars”
Gra komputerowa wydana w 2009 roku przez
Lucas Entertainment Company, dystrybucja w
Polsce Licomp Empik Multimedia.
Fabuła tej gry oparta jest na filmie
G. Lucasa „Gwiezdne wojny”. Gracz wciela
się w rolę ucznia Sith, który musi zmierzyć
się z rebeliantami na planecie Hoth. Chcąc
pokonać rebeliantów Sith musi przejść przez
kolejne poziomy mocy i wziąć udział w wielu
niebezpiecznych misjach.
Polecam tę grę fanom „Gwiezdnych
wojen”, tym którzy lubią tematykę science
fiction oraz wszystkim chcącym spędzić kilka
chwil w galaktycznych przestworzach.
Gorąco polecam, Filip Bednarczyk

SPORT
Koszykówka to ja, kosz i pozostali.
Koszykówka to mój ulubiony sport.
Daje mi możliwość poznania nowych
przyjaciół, ćwiczy refleks i dyscyplinę w
przestrzeganiu zasad gry. Jeżeli ktoś chce być
dobry w rzucaniu piłką do kosza, to powinien
po pierwsze - poznać zasady tej gry
zespołowej, po drugie – nauczyć się wysoko
rzucać, po trzecie – ćwiczyć szybkość i po
czwarte – zaprzyjaźnić się z duchem walki
i nie zniechęcać się początkowymi
niepowodzeniami. Należy tez pamiętać, że
każde z nich przybliża nas do sukcesu.
Michael Jordan i Marcin Gordat też kiedyś
zaczynali od pierwszego trafienia piłką do
kosza. Gorąco polecam ten sport wszystkim.
Patryk Łuciuk

DZIEŃ
EDUKACJI
W NASZEJ SZKOLE

NARODOWEJ

14.10.2010 w naszej szkole uczciliśmy
Dzień
Edukacji
Narodowej.
Nasze
świętowanie rozpoczęliśmy mszą świętą
a
następnie
spotkaniem
wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły na sali
gimnastycznej szkoły. Wszyscy zebrani mieli
możliwość zapoznania się z najnowszymi
trendami mody szkolnej przygotowanymi
przy współudziale pani Słowik oraz chętnych
nauczycieli i uczniów. W przedstawieniu tym
wzięli też udział pan dyrektor szkoły oraz
pani wicedyrektor.
Druga
część
spotkania
miała
poważniejszy charakter. Dyrektor szkoły
wręczył wybranym nauczycielom nagrody
dyrektorskie, nie zapominając przy tym
o
pozostałych
pracownikach
szkoły.
Doceniono zarówno kadrę administratorską
jak i pracowników odpowiedzialnych za ład
i porządek w szkole.
Wszystkim dopisywał dobry humor.
Spotkanie zakończyło się przepysznym
poczęstunkiem
i
miłymi
rozmowami
zgromadzonych. Zdjęcia na www.sp3zabki.pl
Dzień Wszystkich Świętych
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych,
a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych, którzy
odeszli i których już wśród nas nie ma. Polska
tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów
swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie
wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca
wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą
powagę, zastanówmy się nad przemijaniem.
Przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest
miejscem, gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Ich też
należy uszanować.
Zuzanna Stelmasik

Szanowni Czytelnicy! Gazetkę szkolną redaguje zespół pod czujnym okiem Pani Anny Piechuckiej i Pani
Anny Majchrzak. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją i przesyłania maili na adres: aniva1@wp.pl oraz
anulkaraj@o2.pl Adres strony internetowej naszej szkoły: www.sp3zabki.pl

