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BIEDRONECZKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKACH
SZKOLNE ABC
S – SZKOŁA PODSTAWOWA
NA ULICY KOŚCIELNEJ
KLASY I – VI
KONKURSY SZKOLNE (I – VI):
- POLONISTYCZNE,
- HISTORYCZNE,
- MATEMATYCZNE,
- INFORMATYCZNE,
- Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
- EKOLOGICZNE,
- MUZYCZNE I PLASTYCZNE,
-RELIGIJNE,
- SPORTOWE,
- ŚWIETLICA SZKOLNA.

F – FILIA SZKOŁY
NA ULICY POWSTAŃCÓW
KLASY „0”

Z okazji Dnia Otwartego przygotowaliśmy
dla Państwa piąty numer naszej szkolnej „Biedroneczki”.
Przedstawiamy w nim najciekawsze konkursy i wydarzenia,
które miały i mają miejsce w filii szkoły i w szkole.
Zapraszamy do przeczytania tego numeru w całości!
Redakcja „Biedroneczki”.

WYDARZENIA I ZABAWY
W FILII SZKOŁY:
- SŁUŻYĆ INNYM
„LEŚNIAKOWIZNA”,
- ZERÓWKA SP3 GOŚCIEM
PRZEGLĄDU UMIEJĘTNOŚCI
ARTYSTYCZNYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
-BAL MASKOWY,
- PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI JANA
BRZECHWY,
- DZIEŃ KOBIET U
SZESCIOLATKÓW,
- PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY,
- JAK BYĆ BEZPIECZNYM
NA DRODZE?
WIZYTA POLICJANTKI W SZKOLE,
- ZERÓWKI W TEATRZE BAJ.
WYWIADY Z WAŻNYMI OSOBAMI
W FILII SZKOŁY.
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SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 3
NA ULICY KOŚCIELNEJ
CO CIEKAWEGO ROBIĄ
UCZNIOWIE?
KONKURSY SZKOLNE
KLASY I – VI

Od listopada 2010 roku klasy III – IV
zmagały się z ortografią. Ogólnopolski konkurs
„Z ortografią na co dzień” co roku cieszy się dużym
zainteresowaniem uczniów. W finale konkursu
przewidzianym na kwiecień weźmie również
udział reprezentantka naszej szkoły.
W październiku rozpoczął się konkurs
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Mogą brać
w nim udział uczniowie klas III – VI. Wielu z nich,
już od września czeka na jego początek. W
styczniu odbył się II etap konkursu, finał zaś to
podobnie jak w poprzednim konkursie
zaplanowano na kwiecień. W tym roku szkolnym
w finale znaleźli się uczniowie z klas III i IV.
Uczniowie z klas IV wzięli też udział
w konkursie czytelniczym pt.: „Baśniowi
bohaterowie Andersena”. W konkursie tym
należało wykazać się znajomością lektur szkolnych
a prowadzony był przez panie z naszej szkolnej
biblioteki. Pomysł ten bardzo spodobał się
młodym czytelnikom i cieszył się dużym
zainteresowaniem.
W kwietniu, w bibliotece szkolnej,
planowane są obchody Światowego Dnia Książki.
Z tej okazji odbędzie się turniej „Literaccy
milionerzy”. Będzie to konkurs ze znajomości
lektur szkolnych dla klas III.
Został już ogłoszony konkurs dla uczniów
z klas IV – VI „Zareklamuj swoją ulubioną książkę”,
w którym uczniowie mogą wykazać się
kreatywnością oraz zdolnościami plastycznymi.
Dla wytrwałych miłośników książek planowany
jest „Tydzień z zagadkami literackimi”.

W naszej szkole dążymy do rozwijania
zainteresowań uczniów, nie tylko związanych
z tematyką lekcji, ale również i tych, które
w szerokim stopniu poszerzają wiedzę zdobytą
w trakcie nauki.
Bardzo staramy się zachęcać uczniów do
udziałów w różnych konkursach. Nie ograniczamy
się do konkursów wewnątrzszkolnych, nasi
uczniowie biorą też czynny udział w wielu
konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

KONKURSY POLONISTYCZNE
Konkursy polonistyczne mają za zadanie
wykształcić w uczniu poczucie pewności związanej
z poprawnym używaniem języka w różnych
sytuacjach, nauczyć go prawidłowego stosowania
zasad ortograficznych i zachęcić do czytania
książek.

Dla uczniów z klas I – III przewidziany jest
jeszcze wewnątrzszkolny konkurs ortograficzny
pod przewodnictwem pani Moniki Stypułkowskiej.
Dzieci będą mogły wykazać się w nim znajomością
zasad
ortograficznych
i
umiejętnością
zastosowania ich w praktyce.
Obecnie klasy V – VI już na początku
kwietnia czeka rywalizacja z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 1 w konkursie związanym
ze znajomością mitologii greckiej.Reprezentacji
szkoły oraz wszystkim finalistom pozostałych
konkursów życzymy powodzenia!

KONKURS HISTORYCZNY
„Historia jest nauką życia” – tak twierdzili
starożytni filozofowie, dlatego staramy się
zachęcać uczniów do poszerzania ich wiedzy,
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wskazując im ciekawe momenty w dziejach
ludzkości.
Jednym z nich są niewątpliwie czasy
antycznej Hellady i związany z nimi Ogólnopolski
Konkurs Mitologiczny „Klio 2010”.
Odbył się on na początku obecnego roku
szkolnego, w listopadzie 2010 roku. Startowali
w nim uczniowie klas V – VI. Dla naszej szkoły
zdobyli oni XI miejsce w trzech kategoriach.
Reprezentanci szkoły uczestniczyli w nim z wielkim
zapałem, zwłaszcza, że formuła konkursu dawała
możliwość wykazania się w wielu różnych
dziedzinach.

KONKURSY MATEMATYCZNE
Matematyka to nauka ścisła, uczeń
wykorzystuje w niej logiczne myślenie i pogłębia
umiejętność skupienia uwagi. Wspomniane cechy
kształtują się nie tylko podczas ciężkiej pracy na
lekcjach, ale również podczas udziału w różnego
rodzaju konkursach matematycznych.
W szkole konkursy matematyczne
rozpoczynają klasy I – III „Mistrzem Matematyki”
pod przewodnictwem pani Elżbiety Podgórskiej,
pani Marzenny Nowosielskiej i przy wsparciu pani
Anny Piechuckiej.
Następne konkursy to „Kangurek” dla
klas II i „Kangur Matematyczny” dla klas III - VI.
Prowadzony jest on przez panią Monikę KubackąŻurek. Poziomy trudności są w nim dostosowane
do wieku ucznia. Każdy może wykazać się w nim
swoją wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.
Dla klas IV – VI pani Monika KubackaŻurek i pani Jolanta Grzebalska proponują konkurs
„Matematyk Roku 2010/2011”. Jego finał
przewidziany jest na maj 2011 roku.

2+2=?
KONKURSY INFORMATYCZNE
Informatyka to jedna z bardzo prężnie
rozwijających się dziedzin. Chcąc zapewnić
uczęszczającym do naszej szkoły dzieciom jak
najlepsze warunki poznawania możliwości
programów komputerowych, proponujemy im nie
tylko cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia
z robotyki, ale także udział w tworzeniu ciekawych
prezentacji.

Klasom I – III pani Aneta Majewska
zaoferowała udział w
konkursie
grafiki
komputerowej pt.: „Kartka wielkanocna”. Starsze
klasy V – VI mogły wykazać się swoimi
umiejętnościami tworząc ciekawe prezentacje
multimedialne „Ząbki – moje miasto”.

KONKURSY Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Wszyscy doskonale wiemy jak bardzo
przydatna jest znajomość języka angielskiego w
życiu każdego z nas. W naszej szkole nauczyciele
języka angielskiego oferują wiele możliwości
poszerzania posiadanej wiedzy o krajach
anglojęzycznych i o panujących w nich zwyczajach.
W październiku pani Edyta DominikCielecka, pani Agnieszka Kędziora i pani Katarzyna
Dziedzic zmieniły naszą szkołę w miejsce, w
którym
można
było
spotkać
różnych
przebierańców. Związane to było z konkursem
„Najstraszniejsze przebranie na Halloween”. W
rywalizacji
o
miano
najstraszniejszego
przebierańca wzięły udział nie tylko wszystkie
klasy, ale także, ku ogromnej uciesze uczniów,
niektórzy członkowie grona pedagogicznego.
W listopadzie zaproponowano uczniom
konkurs, mający na celu poszerzenie wiadomości
o stolicy Anglii. Należało więc stworzyć „Album
o Londynie”. W konkursie tym wzięły w udziały
klasy IV – VI.
W lutym rozstrzygnięto konkurs na
najpiękniejszą „Kartkę walentynkową w języku
angielskim”. W ich przygotowanie uczniowie
włożyli wiele serca, tworząc niepowtarzalne
kompozycje plastyczne.
W marcu klasy IV – VI reprezentowały
naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie
„ Jersz - English Ace”. Wyniki współzawodnictwa
poznamy wkrótce.
W planach jest jeszcze jeden konkurs dla
chętnych. Uczestnikami mogą być uczniowie z klas
IV – VI, którzy poprawnie przygotują prezentację
multimedialnądotyczącą sławnej postaci związanej
z Wielką Brytanią. Tytuł konkursu to „Znany
Brytyjczyk”, zaplanowany jest on na kwiecień
a zainteresowanych odsyłamy do pani Agnieszki
Kędziory i do pani Katarzyny Mijal.
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Dzień Języków Obcych to wydarzenie
organizowane w maju, dotyczące klas I – VI.
Organizują je panie: Agnieszka Kędziora, Katarzyna
Dziedzic, Katarzyna Mijal i Anna Radwańska.
Uczniowie klas III – VI w ramach Dnia
Języków Obcych przygotują dwa przedstawienia:
„The Television Contest” i „Czerwony Kapturek”.
Zaprezentują nam też państwa, w których używa
się języka angielskiego i niemieckiego oraz wezmą
udział w turnieju wiedzy o tradycjach, polityce
i kulturze tych krajów.
Tak jak poprzednie konkursy również i
ten zapowiada się bardzo interesująco!

KONKURSY EKOLOGICZNE
Ziemia to nasz dom, chrońmy więc go
tak, jak chronimy naszych najbliższych. W myśl
tego hasła, już od najmłodszych klas staramy się
przekazać im jak najwięcej informacji o ochronie
naszego środowiska naturalnego. Na naszych
lekcjach poruszamy wciąż różne aspekty związane
z ekologią.
W związku z tym wrzesień rozpoczęliśmy
„Owocolandią – krainą owoców”. Klasy IV – VI
z
dumą
zaprezentowały
swoją
wiedzę
i przygotowane produkty. Patronat nad
konkursem objęła pani Aneta Majewska.
W październiku konkurs pokazujący
„Różne oblicza jesieni” zaproponowała pani
Dorota Uścińska. Dzieci uczestniczyły w nim
bardzo chętnie i przedstawiały swoje prace
związane z jesienią.
Uczniowie klas I – III pod kierownictwem
pani Moniki Brzezickiej, od marca biorą udział w
konkursie ekologicznym pod nazwą „Projekt
szkolnego ogródka”. Niedługo w ramach tego
projektu zostanie stworzony nasz własny, szkolny
ogródek, w którym uczniowie zasadzą różne
rośliny i nauczą się o nie dbać.

Konkurs pani Mieczysławy Kalinowskiej
jest związany z Dniem Ziemi. W tym roku pani od
przyrody zaproponowała uczniom pogłębienie ich
wiadomości z zakresu ekologii oraz poznanie
podstawowych sposobów ochrony środowiska.
W ramach konkursu przewidziano prace
długoterminowe
np.:
wysianie
nasion
w doniczkach, zbiórkę makulatury, wyhodowanie
najładniejszego kryształu soli czy wykonanie
najciekawszej rzeczy wykonanej z surowców
wtórnych.
Wszystkie wyżej wspomniane konkursy
zostaną rozstrzygnięte do 18 kwietnia.
W Dniu Ziemi w naszej szkole odbędą się:
wystawa
nagrodzonych
prac,
konkursy
ekologiczne i apel dotyczący Dnia Ziemi.
Serdecznie zapraszamy!

SZTUKI PIĘKNE - KONKURSY
MUZYCZNE I PLASTYCZNE
Sztuki piękne rozwijają wrażliwość,
pomagają dostrzec boską iskrę w brzmieniu
akordów i zobaczyć świat barwach tęczy. Staramy
się uwrażliwiać uczniów na piękno. Proponujemy
im takie konkursy, w których mogą wykazać się
swoimi
zdolnościami
we
wspomnianych
dziedzinach.
W poprzednim semestrze klasy I - III
przygotowały nam „Najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową”. W październiku uczniowie
tych klas wzięli też udział w konkursie
sprawdzającym znajomość wydarzeń z życia
i twórczości naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Konkursy te zorganizowały
panie Monika Stypułkowska i Monika Brzezicka.
W drugim semestrze klasy I – III pod
przewodnictwem pani Jolanty Górskiej zajmują się
stworzeniem, jeszcze przed przerwą wielkanocną
„Najpiękniejszej palmy wielkanocnej”. Wyniki tego
konkursu poznamy już w kwietniu.

Kilkuletnią już tradycję ma konkurs
w skrócie opisywany jednym słowem „Baterie”.
Zbieraniem zużytych baterii w klasach I – III
zajmuje się pani Agata Powierża. Uczniowie
„znajdują” zużyte baterie nie tylko w swoich
domach, ale także pytają o nie przyjaciół.

Konkursy muzyczne oznaczają dla nas
współzawodnictwo na wysokim poziomie. Nasi
reprezentanci z powodzeniem brali udział
w Festiwalu Piosenki Turystycznej (I miejsce)
i w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Języku Obcym. Nasi uczniowie zajęli dwa
pierwsze miejsca w oddzielnych kategoriach.

Akcja ta jest szeroko rozpropagowana
a efekty jej bardzo zadowalające.

Tematyką
następnego
konkursu
muzyczno-tanecznego Mini Playback Show jest
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naśladowanie wybranego utworu z podkładem
muzycznym poprzez jak najwierniejsze wcielenie
się w jego wykonawców.
Komisja oceniająca będzie brała pod
uwagę: strój, interpretację, poczucie rytmu,
playback, dobór repertuaru i ogólne wrażenie.
Uczestnicy konkursu to uczniowie klas I-VI.
Termin zgłoszenia uczestników upływa
dnia 29 kwietnia. Finał odbędzie się 28 maja na
festynie zokazji Dnia Dziecka. Osobami
organizującymi konkurs są pani Anna Piechucka
i pani Katarzyna Słowik.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Wiosna - Ach to Ty". Zadaniem
uczestników jest wykonać zdjęcia, które
w oryginalny, zabawny czy też metaforyczny
sposób odniosą się do wiosny nadchodzącej
w przyrodzie lub w życiu człowieka.
Każdy
uczestnik
może
oddać
maksymalnie dwa zdjęcia techniką cyfrową.
Ostateczny termin oddawania prac mija 6 maja.
Fotografie oceniane będą pod kątem jakości
zdjęcia, wartości artystycznej oraz pomysłowego
ujęcia tematu.

Uczniowie musieli wykazać, że postać
Jana Pawła II jest nierozerwalnie związana z
obroną życia. Do konkursu zgłoszono aż 95 prac,
wszystkie zostały ocenione przez bardzo
wymagające
jury.
Zainteresowanie
tym
konkursem było jak widać, po ilości zgłoszonych
prac, bardzo duże.

KONKURSY SPORTOWE
Sport odgrywa bardzo ważną rolę w
naszym życiu. Jesteśmy piłkarzami, siatkarzami,
gramy w koszykówkę, piłkę ręczną, nożną
i w unihokeja. Nasi nauczyciele wychowania
fizycznego proponują uczniom wiele konkursów,
w zależności od stopnia swojego zaawansowania
i umiejętności mogą w nich wziąć udział uczniowie
klas IV – VI.
W tym roku szkolnym odbyły się
następujące
konkursy:
unihoc
(XII.2010),
siatkówka (I.2011), piłka nożna (I.2011), piłka
ręczna (II.2011)i tenis stołowy (III.2011).
Planowane są jeszcze: koszykówka
(IV.2011), ringo (V.2011) i piłka nożna (VI.2011).
Ukoronowaniem tych wszystkich zmagań
będzie Turniej Wiedzy o Sporcie, planowany na
maj 2011 r. Czekamy na zwycięzców!

Dla zwycięzców konkursu przewidziano
nagrody. Najlepsze prace będą również
zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Konkurs ten organizują: pani Katarzyna
Markowska i pani Anna Piechucka.

KONKURSY RELIGIJNE
Konkurs „Matka Teresa z Kalkuty” odbył
się we wrześniu. Uczestniczyły w nim klasy IV - VI.
Należało się w nim wykazać wiadomościami o
życiu i misji Matki Teresy z Kalkuty.
Odpowiedzialni
za
jego
organizację
i
rozstrzygnięcie byli ks. Sławomir Brajczewski i ks.
Andrzej Gawor.
Drugi konkurs o charakterze religijnym
odbył się w październiku. W jego ramach należało
wykonać „Najładniejszy Różaniec”. W klasach 0 – I
przeprowadził go pan Jerzy Gancarz.
Na początku marca zakończył się też
konkurs „Jan Paweł II – obrońca życia”.

ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica stanowi integralną część pracy
szkoły. Realizowanych jest tu wiele zagadnień
o charakterze wychowawczym, dydaktycznym
i kształcącym, wszystkie one dostosowane są do
potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Szkolna świetlica oferuje dzieciom:
- stałą opiekę w godzinach od 7 :00 do 18:00,
- zajęcia artystyczne ( plastyczne, techniczne,
teatralne…),
- gry i zabawy na świeżym powietrzu,
pomoc
w
odrabianiu
lekcji,
organizację
imprez
okolicznościowych,
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- codzienne czytanie dzieciom, nie tylko w ramach
akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".
Świetlica zajmuje jedno pomieszczenie,
w którym wydzielone są miejsca do nauki oraz
pracy podczas zajęć, mamy też kącik do zabawy.
Uczniowie bardzo chętnie korzystają z gier,
zabawek oraz dostępnych pomocy dydaktycznych.
W naszej świetlicy mamy również do
dyspozycji
dwa komputery, dzięki
czemu
podopieczni świetlicy, pod bacznym okiem
wychowawców, zgłębiają tajniki obsługi systemu
operacyjnego Windows, malowania na ekranie –
Paint oraz rozwijają horyzonty myślowe między
innymi poprzez gry edukacyjne i programy
multimedialne.

Nie mniej niepewnie czują się rodzice.
Czy ich pociecha poradzi sobie w nieznanym
środowisku? Przecież to jeszcze dziecko…
Następnego dnia sześciolatki – uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, wracają do
domu uśmiechnięte.
Dziś było malowanie farbami, tylko, że
pani nie dała pędzelków. Malowało się rękami. Ale
frajda! A prace jakie ciekawe! …

CO CIEKAWEGO ROBIĄ
NAJMŁODSI?

W
obecnym
roku
szkolnym
z inicjatywy naszej świetlicy miało miejsce wiele
ciekawychwydarzeń np.: szkolny pokaz mody
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Jasełka
Bożonarodzeniowe, impreza Halloween, kiermasz
świąteczny i spotkanie z Żandarmerią Wojskową.

WYDARZENIA W FILII SP 3

Wszystkie te wydarzenia odbywają się
przy ogromnym wsparciu ze strony szkolnego koła
teatralnego, prowadzonego przez wychowawców
ze świetlicy.

Nie ulega wątpliwości, że największe
szanse powodzenia ma edukacja prowadzona
od najwcześniejszych lat. Jednak wpajanie
dzieciom samej wiedzy, nie poprowadzi ich do
tego, co stanowi o sensie życia –
do człowieczeństwa.

Świetlica szkolna zapewnia naszym
uczniom opiekę i pomoc, czynny odpoczynek na
świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą oraz
naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i
pomoc wspartą wieloletnim doświadczeniem
pedagogicznym pracowników świetlicy.
W wolnym czasie proponujemy uczniom
rozrywkę oraz zabawę realizowaną pojedynczo, w
małych grupach i zbiorowo, dostarczamy okazji do
różnorodnej ekspresji, między innymi plastycznej,
muzycznej czy dramatycznej.

F – FILIA SZKOŁY NA
ULICY POWSTAŃCÓW
KLASY „0”
Pierwszy września. Ulewa, zimno.
Sześcioletni Mateusz przytula się do mamy
ukradkiem ocierając łzy. Zuzia nawet ich nie
ukrywa. Jest trochę przestraszona. Nowa szkoła,
nowe dzieci, nowa Pani…

SŁUŻYĆ INNYM –
LEŚNIAKOWIZNA

Dlatego w Szkole Podstawowej nr 3
w Ząbkach podejmowane są działania, dzięki
którym uczniowie poznają, czym jest wrażliwość,
szacunek dla innych, tolerancja i akceptacja.
Od połowy września wśród sześciolatków
uczęszczających do tej Szkoły przeprowadzano
zajęcia, które miały na celu zapoznawanie ich
z niepełnosprawnością. Dzieci doświadczały, czym
jest brak wzroku, próbowały wykonywać proste
czynności bez udziału rąk czy nóg. Starały
się przekazywać komunikaty, nie korzystając
z formy werbalnej.
W ten sposób przygotowywane
pierwszego
kontaktu
z
niepełnosprawnymi…

były do
dziećmi

Dwudziestego pierwszego września dwie
grupy „Zerówkowiczów” uczęszczających do
nowej Szkoły, której filia mieści się przy ulicy
Powstańców w Ząbkach, wyruszyły na wycieczkę
do Leśniakowizny, do Klubu Jeździeckiego
„Humorek”.

- Jak tu być dzielnym Zerówkowiczem?
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Dzieci miały uczestniczyć we wspólnej
zabawie
z
Podopiecznymi
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, którego siedziba mieści się w
Wołominie.
Podczas gdy dorośli byli pełni obaw o to, jak takie
spotkanie
wypadnie,
dzieci
spontanicznie
nawiązywały kontakty z nowymi kolegami
i koleżankami.
Przejażdżki bryczką wywoływały salwy
śmiechu wśród wszystkich – i małych i dużych.
Potem na grzbietach kucyków odbywał się spacer
po wybiegu dla koni.
Dzieci niepełnosprawne miały możliwość
„dosiadania”
koni
większych
–
tych,
z którymi pracują podczas hipoterapii w Ośrodku
prowadzonym przez Stowarzyszenie. Można też
było zobaczyć prawdziwą kozę oraz pogłaskać
i poprzytulać malutkie kociątka.
Kiedy część uczestników imprezy tryskała
energią na placu zabaw, inne grupy grały w hokeja
na trawie albo tworzyły korowód tańcząc w …
płetwach. Wśród chłopców bawiących się w berka
trudno było odróżnić sześciolatków ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach od Dominika czy
Huberta z zespołem Downa.
Po takim wysiłku kiełbaski i ziemniaki
pieczone w ognisku i na grillu nabrały
wyjątkowego smaku, a apetyty – ku uciesze
rodziców
i opiekunów
wzrosły do niebotycznych
rozmiarów.
W ciągu kilku godzin wspólnych zajęć
i atrakcji słowo „integracja” nabrało prawdziwego
znaczenia. Dzieci z ząbkowskiej szkoły poznawały
inną, trudniejszą stronę życia, która nie musi
stanowić przeszkody w doznawaniu szczęścia.
Z kolei Podopieczni Stowarzyszenia, którzy na co
dzień toczą walkę o własne zdrowie i sprawność,
otrzymali chwile wytchnienia w otoczeniu pełnym
szacunku i wrażliwości.
Jedno nie ulega wątpliwości – lekcja
drugiego człowieka wypadła pomyślnie. Teraz
pora na kontynuowanie nauki. I stałe
przenoszenie jej do życia codziennego.

ZERÓWKA SP3 GOŚCIEM
PRZEGLĄDU UMIEJĘTNOŚCI
ARTYSTYCZNYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Wierszem i Sercem malowane” – pod
takim tytułem odbywa się co roku Powiatowy
Przegląd Umiejętności Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych, w którym uczestniczy
kilkanaście szkół specjalnych, integracyjnych
i ośrodków dla dzieci z niepełnosprawnościami.
W tym roku odbywał się on pod
patronatem starosty wołomińskiego Piotra
Uścińskiego oraz Burmistrza Wołomina Ryszarda
Madziara. Wiele osób objęło tę imprezę
osobistym Wspierającym Patronatem, a liczne
firmy
i instytucje sponsorowały nagrody dla tak
wyjątkowych artystów. Na uwagę zasługuje fakt,
że wyjątkowym gościem inauguracji był Burmistrz
Ząbek – Robert Perkowski.
Siódmego grudnia, w dniu otwarcia
Przeglądu , na sali Wołomińskiego Ośrodka
Kultury zasiadły dzieci z dwóch klas „0” Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Nie zjawiły się z
pustymi rękami, lecz z prezentami w postaci toreb
pełnych słodkości.
Jako pierwsi na scenie wystąpili
podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wołominie.
Niektórzy mali aktorzy pojawili się na scenie na
wózkach, inni – na rękach swoich wychowawców.
Ubrani na biało przedstawili piękną
opowieść zimową, w czasie której grała muzyka,
a z nieba sypał śnieg…
W tym czasie pięcio – i sześciolatki
wpatrywały się w scenę z zachwytem i …
otwartymi buziami …
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BAL MASKOWY
Jeśli ktoś myśli, że „zerówka” to
maluchy i niewiele się u nich dzieje - mocno
się myli.Już na tydzień przed osiemnastym
stycznia w sali świetlicy wrzało. Było bardzo
pracowicie i radośnie, a to dlatego,
że w zajęciach uczestniczyły nie tylko dzieci ale również i ich rodzice.
Wszyscy
z
wielkim
zapałem
przygotowywalimaski karnawałowe. Prace
nadzorowała pani Katarzyna Dudkiewicz.
Wreszcie osiemnastego stycznia 2011
roku do sali gimnastycznej w filii naszej szkoły
zaczęli tłumnie przybywać rodzice ze swoimi
pociechami.
Grono
pedagogiczne
również
dołączyło się do wspólnej zabawy. Dyrektor
Tomasz Łukawski przez moment był
majestatycznym piratem, z kolei pani Ania
Kucharska (kierownik filii) dostała maskę
diablicy,
którą
przyjęła
z
wielkim
entuzjazmem.
Pani Magda Polkowska i pani Kasia
Dudkiewicz, które przygotowywały całą
imprezę, doskonale sprawdzały się w roli
wodzirejów. Po przywitaniu gości, pierwsza
pani Magda poprowadziła zabawę z chustą
Klanzą. Dzieci bawiły się świetnie, podobnie
zresztą jak i ich rodzice.
Po krótkiej przerwie przejęła pani Kasia
Dudkiewicz, która w rytmach najwspanialszych
przebojów dla dzieci roztańczyła jak
„kaczuszki” wszystkich zebranych. Następnie
pani Magda z chustą Klanzą zaproponowała
zabawę w „Rekiny”. Pomimo ogromnego
zmęczenia dzieci niechętnie rezygnowały
z zabawy.
W trakcie zabawy w rytm zespołu
Bony M długo trwało zdziwienie rodziców na
widok pojawiających się kolorowych kartek.
Pytanie: „Do czego przy muzyce mogą one być
potrzebne?” zadawane było wielokrotnie.
Po kilkunastu taktach wszyscy uczestnicy
zabawy zauważyli, że powstały z nich kwiaty.
Po
wyczerpujących
tańcach
i
zabawach zaproszono wszystkich zebranych na
pyszny poczęstunek. Następnie, znowu
bawiono się przy dźwiękach Boney M.

Dzieci wraz ze swoimi rodzicami
próbowały zmieścić się tańcząc pod
plastikowym kijkiem, który po każdym
okrążeniu obniżał swój pułap.
Po skończonej zabawie pani Ania
Kucharska oznajmiła:
„-Tym razem występowałam w potrójnej roli kierownika filii, nauczyciela i rodzica. Z każdej
perspektywy mogę dodać: Pani Kasiu, Pani
Magdo! Chcemy jeszcze!”.

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI JANA
BRZECHWY
O tym, jak trudno uczniom oswoić się
z poezją, przekonał się już niejeden nauczyciel
i rodzic. „ Co poeta chciał powiedzieć w tym
wierszu” – takiego pytania boją się wszyscy.
A przecież poezja może być przyjemnością,
zwłaszcza, gdy poznajemy ją od najwcześniejszych
lat.
Wiedzą o tym nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach, to oni zorganizowali
Lokalny Przegląd Twórczości Jana Brzechwy pod
hasłem : „Brzechwa dzieciom”.
Z tego właśnie powodu w dwie kolejne
środy marca w budynku Filii Szkoły Podstawowej
nr 3 przy ulicy Powstańców – zawrzało.
Dziewiątego marca pojawili się tu
uczniowie miejscowych szkół podstawowych.
Szesnastego marca – przybyli podopieczni
okolicznych przedszkoli – „Skrzat” oraz „Smyk”. Co
ważne – konkurs ten odbył się w dwóch terminach
ze względu na bardzo dużą ilość chętnych.
Gości
powitał
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej nr 3 Tomasz Łukawski. W jury obok
pani Anny Kucharskiej zasiedli Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu oraz Radni Rady Miasta Ząbki. Mieli
oni naprawdę trudne zadanie. Poziom konkursu był
bowiem bardzo wysoki, a dzieci doskonale
przygotowane do występu.
Najważniejsze jednak były uśmiechy, jakie
pojawiały się na twarzach dorosłych za przyczyną
naszych
kochanych,
małych
artystów.
Ci ostatni zresztą też doskonale się bawili, a na
scenie
zachowywali
się
jak
prawdziwi
profesjonaliści.
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Kiedy Żabka przyjęła oświadczyny Żuka,
strażacy ugasili pożar, Samochwała wymieniła
swoje zalety, a Kaczka Dziwaczka minęła rzeczkę,
przyszedł czas na słodycze i nagrody.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Dla wszystkich uczestników zostały
przygotowane dyplomy. Jury przyznało wiele,
wiele wyróżnień a szanowni Goście wraz z
Dyrektorem Szkoły Tomaszem Łukawskim złożyli
gratulacje wszystkim laureatom konkursu.

Zimę tu żegnamy -Wiosnę przywitamy !

Na zakończenie Dyrektor podziękował
opiekunom dzieci za ich zaangażowanie
w przygotowanie startujących do konkursu.
Nie ulega wątpliwości, że po takim
sukcesie i po tak doskonałej zabawie tradycja
Lokalnego Przeglądu Twórczości Jana Brzechwy
pod hasłem : „Brzechwa dzieciom” będzie trwała
przez kolejne długie, długie lata...

DZIEŃ KOBIET
U SZESCIOLATKÓW
„Sto lat” – rozległo się ósmego marca w budynku
Zerówki. To pięcio – i sześcioletni mężczyźni
śpiewali swoim koleżankom z okazji ich święta.
Mali chłopcy nie poprzestali tylko na tej
piosence. Przy wsparciu pani Agnieszki Janickiej
urządzili
swoim
koleżankom
i
paniom
wychowawczyniom
prawdziwy
koncert.
Potem były prezenty, słodkości, wspólny taniec
i zabawa.

„ Marzanno! Marzanno! - Ty zimowa panno!

Maluchy przez kilka dni, z pomocą pań
ze świetlicy przygotowywały zimową kukłę –
Marzannę, po to, by w marcowy poniedziałek
ostatecznie ją pożegnać. Tegoroczna zima tak
mocno dała się wszystkim we znaki, że nikomu nie
było jej żal.Co więcej, żeby nie zechciała wracać
– szybciutko na jej miejsce pojawił się wiosenny
stroik – cały w kwiatach i kolorach.
Na leśnej polanie wiał zimny wiatr.
Pod nogami rozpryskiwało się błoto. Jednak
Zerówkowicze dziarsko kroczyli przed siebie pod
opieką swoich pań. Na miejscu dzieci zastanawiały
się, jak pozbyć się Zimy.
Przecież wszyscy oni wiedzieli, że w lesie
nie wolno jej spalić. Nie było też rzeki, by kukłę
utopić. Dzieci zatem wspólnie zdecydowały o tym,
że zostanie ona na zawsze zamknięta w wielkim
worze, z którego na pewno już się nie wydostanie.
I rzeczywiście , w kilkanaście minut
później na niebie zaświeciło słońce, a wiatr
zdecydowanie zmniejszył swą siłę. Wszystkim się
zdawało, że teraz będą się cieszyć i nic tej radości
nie przesłoni.
Jednak…

Dziewczynki czuły się w tym dniu
wyjątkowo kobieco, a chłopcy – niebywale męsko.
Panie
wychowawczynie
zadbały
o
to,
aby atmosfera Święta Kobiet nie zniknęła wraz
z opuszczeniem murów szkoły. Dlatego dużo
mówiło się o wzajemnym szacunku i obronie
godności drugiego człowieka.Jak się okazuje,
nasze Maluchy potrafią być w tej kwestii
wyjątkowo dorosłe.

Panie poprosiły, aby dzieci rozejrzały
się dokoła i znalazły w okolicy „ przeszkody”, które
wstrzymują nadejście wiosny.
Uczniowie szybko je znaleźli… Mnóstwo
śmieci, rozrzucone papiery, potłuczone butelki,
metalowe odpady...
Okazało się, że większość z tych śmieci
pozostanie w glebie przez wiele, wiele lat.
No i na pewno nic w tym miejscu nie wyrośnie. A
widok jaki brzydki…
Dzieci zapewniły, że wszystkim, którzy tak
bałaganią w lesie, zwrócą uwagę. Same też będą
dbały o porządek. Przecież wszyscy chcemy
chodzić na spacery do pięknego, czystego i
pachnącego lasu, w którym mamy czym
oddychać…
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JAK BYĆ BEZPIECZNYM
NA DRODZE?
WIZYTA POLICJANTKI
W SZKOLE
Nikt tak nie zmobilizuje dzieci do nauki
i właściwych zachowań, jak autorytet. A jeśli tym
autorytetem jest pani Policjantka i pan ze Straży
Miejskiej – to sukces gwarantowany.
Właśnie
takich
gości
przyjęli
siedemnastego marca uczniowie naszej Zerówki.
Najpierw dzieci dowiedziały się, jakie zdania mają
wytyczone policjanci i pracownicy Straży Miejskiej.
Sierżant Karolina Pardej z Komisariatu
Policji w Ząbkach oraz starszy inspektor Jacek
Szeluga ze Straży Miejskiej opowiadali uczniom,
czym zajmują się w swojej pracy. Zaprezentowali
dzieciom swoje mundury i przedmioty niezbędne
do wykonywania codziennych obowiązków.
Dzieci w Zerówce już od początku roku
szkolnego uczyły się, jak bezpiecznie poruszać się
po ulicy. Tym razem jednak, poznały wiele nowych
sytuacji, które mogą być dla nich szczególnie
groźne oraz prawdopodobne skutki niewłaściwych
zachowań.
Ogromne znaczenie miał dla uczniów
fakt, że tak ważne informacje zostały im
przekazane w wyjątkowo atrakcyjnej formie. Był
bowiem film o SpongeBob’ie Kanciastoportym–
żółtej gąbce ubranej w kwadratowe spodenki.
Tytułowy SpongeBob mieszka w swoim domku z
ananasa razem ze ślimakiem Gacusiem. Jest
przyjaźnie nastawiony do życia, nie boi się przygód
i bardzo dobrze zna zasady ruchu drogowego.
Chętnie też przekazuje je dzieciom. Jego ulubione
powiedzonko to: "Jestem gotów!" – do
prawidłowego przejścia przez ulicę.
Była piosenka, był konkurs, były lizaki
i naklejki w nagrodę…
Bez wątpienia dzieci chętnie wezmą
udział w kolejnym takim spotkaniu, które
odbędzie się za dwa tygodnie. A czego nowego się
dowiedzą – o tym już wkrótce....

ZERÓWKI W TEATRZE BAJ
- „Antrakt” – wykrzyknął sześcioletni Tomek
zapytany przez pracowników teatru o nazwę
przerwy w spektaklu.
W toku dalszej rozmowy okazało się, że
nasze Maluchy mają już duży zasób słownictwa
dotyczącego teatru i pracy aktora. Jednak z
wielkim zaciekawieniem wysłuchały lekcji,
przygotowanej specjalnie dla nich przez aktorów
teatralnych.
W środę, drugiego marca pięcio –
i sześciolatki miały okazję znaleźć się na scenie,
poznać sposoby przygotowywania scenografii,
metody „robienia” deszczu i wiatru. Z ogromnym
zaciekawieniem
przyglądały
się
światłom
w różnych barwach i odcieniach, jakie przesuwały
się po scenie i po ścianach.
Okazało się ,że nawet zamknięta sala
teatralna, może stać się nagle dziką dżunglą albo
rozszalałym oceanem. Oglądane chwilę wcześniej
przedstawienie przestało już być owiane
tajemnicą. Dzieci bowiem poznały tajne sposoby
na to, aby opowieść o Doktorze Dollitle i jego
zwierzętach była naprawdę ciekawa.
A mimo to, jeszcze przez wiele dni będą
wspominać własną radość, zaskoczenie, a czasem
nawet przerażenie, jakie towarzyszyły im podczas
oglądania spektaklu.
Teraz Zerówkowicze mogą wykorzystać
zdobytą wiedzę podczas zajęć teatralnych,
w których uczestniczą w każdy wtorek w filii
naszej szkoły...
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POZNAJMY SIĘ - WYWIADY Z WAŻNYMI OSOBAMI
W FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
PANI ANNA KUCHARSKA – KIEROWNIK FILII
1.Czy lubi pani uczyć w szkole?
Tak. Od dziecka wiedziałam, że tak będzie wyglądała moja przyszłość. Nigdy nie było innej alternatywy. Choć...
Był momenty, gdy chciałam pracować nie w szkole lecz w Domu Dziecka. Ale, tak czy inaczej, zawsze
wychowanie i uczenie było dla mnie powołaniem.
2. Co jeszcze zmieniłaby pani w naszej szkole?
Zdecydowanie chciałabym, aby szkoła została rozbudowana. Pragnę, żeby powstały tu klasy integracyjne.
Przydałby się tu również „pokój wyciszeń” – takie miejsce, gdzie uczeń mógłby się udać, gdy chce być sam,
miejsce, gdzie mógłby uspokoić się i wyciszyć swoje emocje. Wyobrażam sobie salę w kolorze delikatnej zieleni,
i obitą miękkim materiałem. W środku cicho gra subtelna, relaksacyjna muzyka, słychać szum morza i lasu...
3.Czy była pani dobrą uczennicą w szkole podstawowej?
Tak. Na fartuszku – krzyżaku nosiłam odznakę wzorowego ucznia, a potem dostawałam świadectwa
z czerwonym paskiem. Lecz zdecydowanie chętniej uczyłam się przedmiotów humanistycznych. Moją pasją był
język polski.
4.Czy lubi pani zwierzęta, jeśli tak to jakie?
Może to dziwne, ale lubię zwierzęta gospodarskie. W dzieciństwie dużo czasu spędzałam u babci na wsi
i dlatego nie boję się krowy, konia ani gęsi...
5.Jaka jest pani ulubiona pora roku?
Lato, lato, lato !!!
6.Jaką potrawę lubi pani najbardziej?
Gołąbki !!! Bardzo chętnie jadam też ziemniaki przyrządzane na różne sposoby (najlepsze są pieczone z dużą
ilością przypraw, albo takie z ogniska).I oczywiście desery lodowe (choć to nie potrawa) z dużą ilością owoców !

PANI KATARZYNA DUDKIEWICZ - WYCHOWAWCA
1.Czy lubi pani uczyć w szkole?
Uwielbiam, dzieci sprawiają mi wiele radości, a ich potrzeba zdobywania informacji, utwierdza mnie
w przekonaniu, że mogę coś dla nich zrobić. Są bardzo wdzięcznymi osobami.
2. Co jeszcze zmieniłaby pani w naszej szkole?
Pracowałam w kilku miejscach, ale sądzę, że atmosfera tutaj jest wyjątkowa.
3.Czy była pani dobrą uczennicą w szkole podstawowej?
Tak, raczej nie miałam problemów. Uczyłam się dobrze i zawsze lubiłam się uczyć.
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4.Czy lubi pani zwierzęta, jeśli tak to jakie?
Lubię wszystkie zwierzęta. W domu mam 3 koty, psa i chomika. Marzę, o tym, żeby mieć rysia.
5.Jaka jest pani ulubiona pora roku?
Lato, nie znoszę zimna, uwielbiam słońce.
6.Jaką potrawę lubi pani najbardziej?
Jestem tradycjonalistką. Lubię wszystkie potrawy tzw. „dobrą polską kuchnię”.

PANI ANNA KUŚNIERZ - WYCHOWAWCA
1.Czy lubi pani uczyć w szkole?
Bardzo.
2. Co jeszcze zmieniłaby pani w naszej szkole?
Dobudowałabym więcej sal lekcyjnych, by dzieci mogły czuć się swobodniej.
3.Czy była pani dobrą uczennicą w szkole podstawowej?
Raczej średnią.
4.Czy lubi pani zwierzęta, jeśli tak to jakie?
Koty.
5.Jaka jest pani ulubiona pora roku?
Lato.
6.Jaką potrawę lubi pani najbardziej?
Spaghetti.

Artykuły zamieszczone w tym wydaniu gazetki napisały panie: Anna Majchrzak, Anna Piechucka,
Dagmara
Siuchnińska,
Anna
Kucharska,
Katarzyna
Dudkiewicz
i
Urszula
Poznańska.
Za współpracę serdecznie dziękujemy!

WCZEŚNIEJSZE WYWIADY, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSACH I WYDARZENIACH
SZKOLNYCH, ZDJĘCIA, ARTYKUŁY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DOSTĘPNE SĄ W
POPRZEDNICH NUMERACH „BIEDRONECZKI” NA STRONIE SZKOŁY www.sp3.zabki.pl W
ZAKŁADCE „BIEDRONECZKA”.
GORĄCO POLECAMY ☺
Szanowni Czytelnicy!
Gazetkę szkolną redaguje zespół pod czujnym okiem Pani Anny Majchrzak i Pani Anny Piechuckiej.
Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją i przesyłania maili na adres: anulkaraj@o2.pl oraz
aniva1@wp.pl Adres strony internetowej naszej szkoły: www.sp3zabki.pl
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