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BIEDRONECZKA

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKACH 

 

 

 

           
 
Drodzy Czytelnicy! 

W drugim tygodniu ferii uczniowie mieli możliwość aktywnie spędzić wolny czas 

poprzez udział w  zajęciach „Zimy w Mieście 2011” organizowanych w naszej szkole. 

Głównym celem akcji była działalność wychowawczo – profilaktyczna, zapobieganie 

następstwom braku organizacji czasu wolnego od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych  

i utrwalanie pozytywnych zachowań. Pomysł ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze 

strony uczniów i ich rodziców. W akcji wzięło udział około 120 uczniów w różnych grupach 

wiekowych. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji podczas 

zajęć plastyczno – technicznych, komputerowych, sportowych, dziennikarskich oraz  

z samoobrony. Dodatkowo firma RoboNet zorganizowała dwa intensywne kursy robotyki dla 

dwóch grup liczących  16 osób. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu  

z Urzędu Miasta Ząbki. Zachęcamy do przeczytania wypowiedzi uczniów, obejrzenia zdjęć, 

rozwiązania krzyżówki. Życzymy miłej zabawy podczas czytania dowcipów. (Red.)
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WYPOWIEDZI UCZNIÓW 

„Zima w mieście” w naszej 

szkole. Zimowe zabawy były 

wspaniałe. Podczas zajęć 

świetlicowych dzieci bawiły się   

w gry edukacyjne i śmiały.  

Na zajęciach dziennikarskich 

uczyliśmy się pisać wiersze  

i opowiadania poprzez zabawę. Były 

oczywiście różne inne zajęcia  

i wyjazdy. Na przykład wycieczka 

do Multikina na Targówku na seans 

Miś Yogi w 3D. Był też kulig, 

podczas którego dzieci jeździły 

wielkimi saniami po lesie,  

a później były kiełbaski przy 

ognisku i zabawy ze śpiewem. 

Natalia Czapla klasa IIIc 

 

W ostatnim tygodniu lutego  

w naszej szkole została 

zorganizowana „Zima w Mieście”. 

Były też różne zajęcia np.: zajęcia 

plastyczno – techniczne, 

dziennikarskie, świetlicowe, 

komputerowe i na powietrzu. Można 

było też pojechać na różne 

wycieczki np. na Kulig i do Kina. 

Marta Bator klasa IIIb 

 

W naszej szkole została 

zorganizowana Zima w Mieście. 

Zajęcia odbyły się w drugim 

tygodniu ferii, które przygotowali  

i poprowadzili nauczyciele. Razem  

z koleżankami wzięłam udział  

w zajęciach sportowych, 

świetlicowych, plastycznych, 

komputerowych, dziennikarskich  

i z samoobrony. Nasi przyjaciele 

uczyli się konstruować roboty 

podczas zajęć z robotyki. Dzieci 

chodziły na obiady. Bardzo się 

cieszę, że mogłam aktywnie spędzić 

wolny czas. Chciałabym, żeby co 

roku była organizowana Zima  

w Mieście w naszej szkole.  

Nicola Górecka klasa IIIb 

 

W naszej szkole organizowane 

były między innymi zajęcia 

świetlicowe,  plastyczne, sportowe 

oraz nasze dziennikarskie. Były one 

prowadzone przez nauczycieli  

z naszej szkoły i nie tylko. Dzieci 

mogły pojechać na wycieczkę do 

Multikina oraz na kulig, po którym 

odbyło się pieczenie kiełbasek na 

ognisku. Czy podobało się 

dzieciom? Zadaliśmy to pytanie 

jednej z uczennic: 

- Te zajęcia są wielką frajdą, myślę, 

że nie tylko dla mnie. Mi akurat 

najbardziej podobały się zajęcia 

dziennikarskie i komputerowe. 

Podsumowując wypowiedzi 

uczniów, ferie w naszej szkole były 

bardzo udane! 

Weronika Korol klasa IIIc 
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W naszej szkole podczas ferii 

były organizowane zajęcia takie jak: 

samoobrona, zajęcia dziennikarskie, 

zajęcia plastyczno – techniczne, 

zajęcia świetlicowe, sportowe, 

komputerowe, zajęcia na powietrzu 

oraz zajęcia RoboCamp. Te zajęcia 

bardzo mi się podobały, ponieważ 

byli mili nauczyciele, poznałam 

nowe koleżanki, nauczyłam się 

wielu przydatnych rzeczy. 

Nicole Kożuchowska IIc 

 

 

 

W OBIEKTYWIE
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AKTUALNOŚCI

  

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły 

31 marca 2011r.(czwartek) 

  

 uczniowie klas "0" - godz. 

17.00 - Filia SP3, ul. 

Powstańców 60 B 

 uczniowie klas "I" - godz. 

18.00 - Szkoła 

Podstawowa nr 3, ul. 

Kościelna 2 

 

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W KINIE 
 
Już po raz drugi uczniowie 

naszej szkoły w nagrodę za bardzo 
dobre wyniki w nauce (średnia 
powyżej 4,75) oraz wzorowe  
i bardzo dobre zachowanie  
w I semestrze pojechali do kina.   
W tym roku 11 lutego uczniowie 
klas 4-6 obejrzeli w trójwymiarze 
film pt. „Podróże Guliwera” w kinie 
Silver Screen na Targówku. 
Nagroda ta fundowana jest przez 
Radę Rodziców za co serdecznie 
dziękujemy.  
 
Wszystkim gratulujemy sukcesów 
w nauce i zachęcamy pozostałych 
uczniów do przyłączenia się do 
grona prymusów. 

Monika Kubacka – Żurek 
 
 
 
 
 
 

BAL KARNAWAŁOWY  
Karnawał to czas wielkich 

balów, zabaw i maskarad. 
 Karnawał jest nieodłącznym 
elementem dzieciństwa.   
Już w grudniu dzieci obmyślały, 
jakie założą stroje na bal 
karnawałowy w naszej szkole.  
W końcu nadszedł długo 
oczekiwany dzień 15 stycznia. 
Rodzice i nauczyciele udekorowali 
salę gimnastyczną kolorowymi 
balonami i serpentynami. Dla dzieci 
była to doskonała forma zabawy. 
Konkursy i zabawy dostarczyły tym 
młodszym i tym starszym 
wspaniałych przeżyć. Były tańce  
z różnych stron świata, wężyki, 
pląsy taneczne, kaczuchy, taniec  
z balonikami. Uczniowie klasy 0,I,II 
bawili się w godzinach 9.00 – 12.00, 
natomiast uczniowie klas III, IV, V, 
VI w godzinach 12:30 – 15:30. 

 

Dyrektor, nauczyciele  
i uczniowie składają 

serdeczne podziękowania dla  

Rady Rodziców  

za wspaniale zorganizowaną 
zabawę karnawałową dla 

uczniów naszej szkoły.  
 

Bardzo dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym 

w bal karnawałowy. 
 

Anna Piechucka 
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WYBRALIŚMY KANDYDATA 

NA PATRONA 

Lekcja demokracji w Szkole 

Podstawowej nr 3 

Pierwsze półrocze w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Ząbkach upłynęło pod 

hasłem przygotowań do wyborów 

kandydata na patrona szkoły. Już  

w listopadzie podczas przygotowywania 

apelu z okazji Święta Niepodległości, 

zrodził się pomysł wyboru patrona szkoły 

w demokratycznych wyborach.  

Do współpracy w realizacji projektu 

zaprosiliśmy naszych uczniów i rodziców. 

Każda społeczność zgłosiła swojego 

kandydata na patrona szkoły. Rada 

Rodziców zaproponowała Małego 

Powstańca, Rada Pedagogiczna - 

Narodowe Święto Niepodległości, 

Parafianie zaproponowali świętego 

Stanisława Kostkę.  

Nauczyciele na lekcjach pracowali 

metodą projektu, zapoznając uczniów  

z zasadami wyborów  demokratycznych, 

spełniających warunki wolności, 

powszechności, tajności  i równości. 

Uczniowie przygotowywali referaty  

o kandydatach na patrona szkoły, uczyli się 

pieśni, wykonywali prace plastyczno - 

techniczne, prezentacje multimedialne, 

karty do głosowania oraz urny wyborcze. 

Nauczyciele przygotowali i przeprowadzili 

konkursy dla uczniów. Odbył się konkurs 

plastyczny na najciekawsze projekt tarczy 

szkolnej, a także konkurs informatyczny na 

najlepiej przygotowaną prezentację 

multimedialną o kandydatach na patrona.  

W przeddzień wyborów odbył się 

apel podsumowujący, podczas którego 

uczniowie  i nauczyciele zaprezentowali 

efekty wspólnej pracy. Przedstawiono 

interesujący program artystyczny, 

najlepsze prezentacje multimedialne na 

temat kandydatów, a także zwycięskie 

tarcze szkolne. Obecni byli zaproszeni 

goście: pan Burmistrz Robert 

Perkowski, Przewodniczący Rady 

Miasta pan Tomasz Kalata oraz radny 

pan Łukasz Kukiełka. 

  W wyborach wzięli udział 

uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. W skład komisji 

wyborczej weszli: przedstawiciele Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego. Nad 

prawidłowym przebiegiem głosowania 

czuwał pan dyrektor Tomasz Łukawski. 

Obecny był pan Burmistrz oraz radny 

pan Paweł Poboży w roli obserwatora. 

W wyniku przeprowadzonego referendum 

w dniu 26 stycznia największą ilość 

głosów otrzymał kandydat  - Mały 

Powstaniec, który uzyskał 74% głosów 

spośród uczniów, rodziców  

i pracowników szkoły. Na świętego 

Stanisława Kostkę zagłosowało 14% 

uprawnionych, natomiast na Narodowe 

Święty Niepodległości 12%.  

W wyborach udział wzięło blisko 87% 

uczniów, 47% rodziców i 64% 

pracowników.  

Projekt nadania imienia szkole zakończył 

się pełnym sukcesem. Społeczność szkolna  

wzięła udział w demokratycznych 

wyborach, a uczniowie mieli okazję 

rozwijać swoje zainteresowania   

w praktyczny sposób. 

 Dzięki temu w przyszłości mają szansę 

tworzyć zaangażowane społeczeństwo 

obywatelskie.  

Anna Piechucka 
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Konkurs czytelniczy "Baśniowi bohaterowie Andersena" 

rozstrzygnięty 

Dnia 7 lutego 2011r. odbył się konkurs czytelniczy „Baśniowi bohaterowie Andersena” 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Wzięło w nim udział 14 uczniów z kl. IV a, IV b 

i IV c. Wyniki konkursu:

I miejsce: Dominika Bartosiak  kl. IV c 

II miejsce: Weronika Śliwowska kl. IVc 

III miejsce: Mikołaj Borowiecki kl. IVb 

 Urszula Poznańska

Wyniki konkursu na najciekawszą prezentację o kandydacie na patrona szkoły  

w ramach Projektu Nadania Imienia Szkole 

nagrodzone prezentacje: 

Ola Kander "Stanisław Kostka" 

Ola Ośkiewicz "Mały Powstaniec" 

Karolina Pac "Narodowe Święto Niepodległości" 

Monika Kubacka - Żurek 

 

Sukces uczniów naszej szkoły w II Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

obcojęzycznych  
 
Festiwal odbył się 14 stycznia 2011r. w MOK w Ząbkach. Uczniowie 
reprezentowali szkołę w dwóch kategoriach wiekowych. 
Klasy I -III reprezentowali:  
Julia Wojtaszek z klasy IIc oraz Szymon Matuszak z klasy IIa, akompaniował 
Wojciech Nowosadzki z klasy Vb 
Klasy IV - VI reprezentowali:  
Julia Czapla z klasy Va, Ula Karwowska z klasy Vc, Wojtek Nowosadzki z klasy 
Vb  

 
Nasi uczniowie pokonując uczestników z innych szkół, zajęli I miejsce w obu 

kategoriach wiekowych. 
  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

http://www.sp3zabki.pl/konkursy_pliki/prezentacja.doc
http://www.sp3zabki.pl/konkursy_pliki/prezentacja.doc
http://www.sp3zabki.pl/konkursy_pliki/OlaK.ppsx
http://www.sp3zabki.pl/konkursy_pliki/OlaO.ppsx
http://www.sp3zabki.pl/konkursy_pliki/Karolina%20Pac.ppsx
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RECENZJA 

Polecam film „Miś Yogi”, ponieważ jest bardzo śmieszny, ale też pouczający. 

Opowiada o przygodach nierozważnego misia i jego przyjaciołach. Park Jellystone 

nie przynosi zysków, więc burmistrz Brown chce go zamknąć i sprzedać ziemię. 

Turyści nie będą już mogli cieszyć się pięknem przyrody – co gorsza, to oznacza, że 

yogi i jego kumpel Bu-bu zostaną wyrzuceni z ich jedynego domu czyli jaskini, która 

znajduje się w parku. Miś Yogi musi udowodnić, że jest „mądrzejszy niż przeciętny 

miś”, więc Yogi , Bu-bu, strażnik Smith i kamerzystka Rachel próbują ocalić las  

i rzadki gatunek żabogłowego żółwia, który wyginął ponad 100 lat temu. 

Jeśli chcecie się przekonać jak kończy się ten film, koniecznie idźcie do kina. 

Weronika Korol IIIc 

BAJKA „PIĘKNISIA” 

 

Za górami, za lasami w wielkim pałacu mieszkała królewna Pięknisia.  

Tak ją nazywają poddani, bo zawsze nawet gdy jej jeden mały włos pokręcił się 

nie w tą stronę, musiała go poprawić. Cały czas nosiła piękne suknie zrobione  

z najdroższych materiałów i biżuterię ze szczerego złota. Może ubierała się 

pięknie, ale martwiło ją to, że nie miała żadnych przyjaciół.  

Pewnego razu wyszła do ogrodu, a za płotem zobaczyła dzieci w jej wieku.  

Nagle ich piłka trafiła do ogródka Pięknisi. Wtedy królewna zaprosiła dzieci do 

siebie i razem zagrali w piłkę, a Pięknisia ani razu nie poprawiła swoich 

rozczochranych włosów. Odtąd królewna Pięknisia nazywała się królewna Milusia, 

która miała wielu przyjaciół i nie miała żadnych zmartwień. Była szczęśliwa. 
Weronika Korol III c 

BAJKA  

Dawno, dawno temu żył chłopiec, który nazywał się Michaś. Michaś lubił bawić się  

w chowanego ze swoją koleżanką Lidią. Bardzo marzyli o tym, żeby zostać królem 

i królową. Pragnęli nosić złote korony i być bogaci. Pewnego dnia, gdy wyszli na 

dwór zobaczyli złotą, czarodziejską karetę. Postanowili do niej wejść. Nagle 

czarodziejska kareta ruszyła. Jechali parę godzin, aż w końcu dotarli na miejsce. 

Na zielonym wzgórzu, bo o nim mowa stał przepiękny zamek. Była cały  

z kryształów i diamentów. Weszli do środka i zobaczyli dwie korony leżące ma 

stoliku. Założyli je i zobaczyli, że w tej samej chwili ich ubrania zmieniają się w 

piękne królewskie szaty. Od tej pory Michaś stał się królem, a jego koleżanka 
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Lidia królową. Jednak po kilku godzinach stwierdzili, że bardzo tęsknią za swoimi 

rodzinami i postanowili wrócić do domów, bo wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej.  

Nicole Kożuchowska IIc 

KRZYŻÓWKA 

     

        

      

       

    

    

      

      

    

 

1. Jest to zwierzę w biało – czarne paski. 

2. Dziewiąty miesiąc roku. 

3. Wyrzucamy je do kosza. 

4. Siadamy na nim. 

5. Ważmy na niej warzywa i owoce. 

6. Jest takie przysłowie: Szukać ………… w stogu siana. 

7. Możesz się w nim przejrzeć. 

8. Otwiera się nimi drzwi.  

9. Mówi się, że telewizor to ……….. na świat.  
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DOWCIPY 

Podczas leżakowania jeden 

przedszkolak mówi do swojego 

kolegi:  

-U mnie w domu modlimy się 

zawsze przed każdym 

posiłkiem.  

-My się nie musimy modlić, bo 

moja mama dobrze gotuje... 

 

*** 

 

W ZOO: 

- Tato, dlaczego ta gorylica tak 

krzywo na nas patrzy ? 

- Uspokój się synku, to dopiero 

kasa ... 

 

*** 

 

Syn pyta ojca: 

- Tato, czy maliny są w czarne 

kropki i chodzą? 

- Nie synku, czemu pytasz? 

- O kurcze, znowu zjadłem 

biedronkę. 

 

*** 

 

Mama śpiewa córeczce 

piosenkę na dobranoc.  

Śpiewa po raz 1, 2, 3, 4, 5, 6... 

Nagle córeczka pyta: 

- Mamo, kiedy przestaniesz 

śpiewać, bo chcę już iść spać. 

 

 

 

 

Ojciec czyta na dobranoc bajkę 

swojemu synowi. Po pół 

godzinie przychodzi mama i się 

pyta: 

- I co, śpi? 

Na to syn odpowiada: 

- Nareszcie śpi. 

 

*** 

Pani na lekcji języka polskiego 

pyta Jasia: 

- Jasiu podaj dwa zaimki 

osobowe. 

- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze szóstka. 

 

*** 

 

 

Jaś siedzi na ławce w parku  

i płacze. Ludzie go pytają: 

- Dlaczego płaczesz? 

- Bo mi wyleciał ząb. 

- I to taki wielki powód do 

płaczu? 

- Ale to był ostatni! 

 

*** 

Pani na lekcji przyrody mówi do 

Jasia 

-Jasiu wymień mi 5 zwierząt 

mieszkających w Afryce. 

Jaś na to. 

-2 słonie i 3 małpy. 

 

 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 
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