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BIEDRONECZKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 przygotowaliśmy dla
naszych uczniów szósty numer naszej szkolnej „Biedroneczki”.
Przedstawiamy w nim najciekawsze wydarzenia w tym roku
szkolnym, omawiamy wprowadzone zmiany i pokazujemy jakie są
wyobraŜenia uczniów na temat ich szkoły po wakacjach.
Dziękujemy teŜ wszystkim za wspólnie spędzony rok i Ŝyczymy
wakacji pełnych wypoczynku i słońca!
Redakcja

„Biedroneczki”
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Nasze szkolne ABC rozpoczęliśmy
wraz z początkiem pierwszego
numeru „Biedroneczki” pięcioma
literami. Podczas roku szkolnego
rozrosło się ono do 20 liter.

KaŜdą z tych wspomnianych liter
przypominamy i umieszczamy obok
niej nr wydania „Biedroneczki”,
wszystkie one są dostępne na stronie
internetowej szkoły.

NASZE SZKOLNE ABC
2010/2011

J – JAK BYĆ BEZPIECZNYM
NA DRODZE? (NR 5)

A – APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA

K – KARTA ROWEROWA DLA

ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI (NR 2)

NASZYCH UCZNIÓW (NR 2)

K – KALENDARZ ROKU
B – BAL MASKOWY WŚRÓD

SZKOLNEGO (NR 1)

NAJMŁODSZYCH (NR 5)

K - KONKURSY SZKOLNE
D – DZIEŃ śYCZLIWOŚCI
(NR 2)

D – DZIEŃ KOBIET U
SZEŚCIOLATKÓW (NR 5)

E – EKOLOGICZNY PLAKAT
NA DZIEŃ ZIEMI (NR 1)

F – FESTIWAL PIOSENKI

- POLONISTYCZNE
- HISTORYCZNE
- MATEMATYCZNE
- INFORMATYCZNE
- Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- EKOLOGICZNE
- MUZYCZNE I PLASTYCZNE
-RELIGIJNE
- SPORTOWE
- BIBLIOTECZNE (NR 5)

TURYSTYCZNEJ W ZIELONCE
I MIEJSCE DLA UCZENNIC
NASZEJ SZKOŁY (NR 2),

M – MIKOŁAJKI W SZKOLE

G – GRAFIKA KOMPUTE -

M – MAŁY POWSTANIEC

ROWA DLA KLAS VI (NR 2)

(NR 3)

H – HALLOWEEN W SP3 (NR 2)

N – NARODOWE ŚWIĘTO

(NR 2)

NIEPODLEGŁOŚCI (NR 3)
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P – PASOWANIE NA

W – WIZYTA KLSA III W

PIERWSZAKA (NR 1)

NADLEŚNICTWIE I MUZEUM
TECHNIKI (NR 2)

P – PROJEKT NADANIA
IMIENIA SZKOLE (NR 3)

W – WYPOWIEDZI UCZNIÓW

P – PATRON SZKOŁY (NR 3)

NA TEMAT WYBORU
PATRONA SZKOŁY (NR 3)

P – PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

W – WIZYTA KLAS II W

JANA BRZECHWY (NR 5)

FABRYCE BOMBEK (NR 2)

P – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Z – ZIMA W MIEŚCIE 2011

(NR 5)

(NR 4)

R – RADA RODZICÓW (NR 1)

Z - ZERÓWKA SP3 GOŚCIEM

R-

ROBOTYKA W SP3 (NR 2)

S – SŁUśYĆ INNYM
LEŚNIAKOWIZNA (NR 5)

PRZEGLĄDU UMIEJĘTNOŚCI
ARTYSTYCZNYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NR 5)

Z – ZERÓWKI W TEATRZE BAJ
(NR 5)

Ś – ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH (NR 1)

Ś – ŚWIĘTY STANISŁAW
KOSTKA (NR 3)

SZ – SZLAK FRYDERYKA
CHOPINA (NR 2)

T – TEATR WIELKI
„PRZYGODY SINDBADA
śEGLARZA” KLASY III (NR 2)

U – UROCZYSTE OTWARCIE
FILII SZKOŁY (NR 2)

3

Nr 6
22 czerwca 2011

Drodzy uczniowie i
rodzice!
Podczas
obecnego
roku
szkolnego staraliśmy się wyjść
naprzeciw
wszystkim
Waszym
oczekiwaniom i wprowadzać tylko
takie zmiany, które usprawnią
działalność naszej szkoły i zwiększą
bezpieczeństwo
przebywających
w niej uczniów.
Zdecydowaliśmy
się
na
wyodrębnienie w szkole miejsca
tylko do dyspozycji rodziców
i wydzielenie miejsc dla uczniów.
Wprowadziliśmy księgę wejść
i wyjść dla rodziców i opiekunów
oraz załoŜyliśmy domofon, słuŜący
do kontaktów ze świetlicą szkolną.
Dzięki temu uzyskaliśmy większą
pewność, Ŝe nikt niepowołany nie
dostanie się na teren szkoły.
W zamian zaproponowaliśmy
dzieciom na przerwach międzylekcyjnych
moŜliwość
wyjścia
z budynku szkoły na jej zewnętrzny
dziedziniec, gdzie bez przeszkód
mogą bawić się i biegać.
Podczas wakacji na terenie
zewnętrznym
szkoły
zostanie
wydzielone miejsce tylko dla jej
uczniów. Od placu zabaw do
budynku sali gimnastycznej zostanie
poprowadzone ogrodzenie, w taki
sposób, aby uczniowie przebywający
na zewnątrz szkoły podczas przerw
lekcyjnych mogli korzystać takŜe
z placu zabaw.

Ograniczymy
teŜ
jego
dostępność
dla
okolicznych
mieszkańców
w
ciągu
zajęć
lekcyjnych. Dla nich będzie on
otwarty dopiero po godz. 16.00,
w godz. 8.00 – 16.00 korzystać
z niego będą wyłącznie nasi
uczniowie.
Na wiosnę planujemy równieŜ
remont placu zabaw, na jego
modernizację chcemy pozyskać
fundusze w ramach programu
bezpieczna szkoła. Zostanie teŜ
zmienione podłoŜe placu i pojawią
się nowe zabawki.
W pobliŜu placu zabaw
powstaną tereny zieleni wraz
z nowym ogródkiem szkolnym.
Wszystko to zostanie zaplanowane
i urządzone przez wykwalifikowanego ogrodnika.
Całość terenu szkoły, poza
wjazdem na parking i osobnym
wejściem
na
plac
zabaw
przeznaczonym od godz. 16.00 dla
pobliskich mieszkańców zostanie
zamknięta dla obcych. Będą z niej
mogli
korzystać
tylko
nasi
uczniowie.
Postanowiliśmy teŜ rozwiązać
problemy z zatłoczeniem stołówki
podczas
spoŜywania
obiadów
w szkole. W tym celu, od nowego
roku szkolnego obiady będą
wydawane w 3 turach dla klas IVVI, a uczniowie klas I-III będą
z nich korzystać podczas swoich
zajęć lekcyjnych w czasie 30 min
przerwy,
tylko
pod
opieka
wyznaczonego
do
tego
celu
nauczyciela.
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Wprowadzone
zmiany
w zakresie wydawania obiadów na
szkolnej
stołówce
pozwolą
rozładować obecne zatłoczenie
(więcej na temat tych zmian na
naszej stronie www.sp3.zabki.pl).
Zamierzamy teŜ inwestować
w rozwój naszych najmłodszych
uczniów. Od przyszłego roku
proponujemy
klasom
I-III
zwiększoną ilość godzin języka
angielskiego do 3 godz. tygodniowo,
program ten będziemy kontynuować
przez 3 lata, język niemiecki będzie
w dalszym ciągu dostępny jako drugi
od klasy IV. Lekcje informatyki
w klasach I-III odbywać się będą
takŜe z podziałem na grupy.
To ułatwi lepsze przyswajanie
wiedzy informatycznej.
Pragniemy
teŜ
rozwijać
i kształcić w naszych uczniach
poczucie
piękna
i
estetyki,
wraŜliwość muzyczną. Dlatego,
pieniądze zebrane na festynie
przeznaczyliśmy
na
zakup
instrumentu
klawiszowego
–
keyboard YAMAHA oraz gitary.
Pozostała kwota została przekazana
jako zaliczka na sztandar dla szkoły.
Zawiązał się teŜ komitet, który
na bazie nowej szkoły ma utworzyć
ognisko muzyczne, w ramach
którego dzieci będą się uczyć gry
na
róŜnych
instrumentach
muzycznych. Nad całością projektu
będzie czuwało Stowarzyszenie
Mostek.
Przymierzamy się takŜe do
prac remontowych wewnątrz szkoły,
podczas wakacji będą one trwały

w sali 123, w której w przyszłym
roku planujemy otworzyć gabinet
dentystyczny.
Chcielibyśmy
równieŜ
wyburzyć zaplecza w klasopracowniach klas I – III, po to,
by zapewnić uczniom lepsze
warunki nauki, ale wszelkie prace
remontowe związane z wyburzeniem
ścian działowych wstrzymuje fakt,
Ŝe budynek jest jeszcze na
gwarancji, tak więc ich wykonanie w
tym roku kalendarzowym stoi pod
znakiem zapytania.
Jesteśmy wdzięczni zarówno
uczniom, jak i rodzicom za
zaakceptowanie dotychczasowych
zmian i zrozumienie, Ŝe ich
nadrzędnym celem jest polepszenie
warunków panujących w szkole
i
zwiększenie
bezpieczeństwa
wszystkich
osób
w
niej
przebywających.

Zmiany zaproponowane
przez naszych uczniów
w ramach konkursu
„Moja szkoła w nowym
roku szkolnym”

Moja szkoła po wakacjach
Hubert Karolak, klasa IV a
Niedługo
zaczynają
się
wakacje, więc na ponad dwa
miesiące zostawimy szkołę. Po
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dłuŜszym odpoczynku i wielu
wakacyjnych przygodach spotkamy
się ponownie. Myślę, Ŝe przez okres
letniego wypoczynku moja szkoła
zmieni swój wygląd.
Chciałbym, Ŝeby kaŜda sala
była pomalowana na inny kolor,
a zamiast tradycyjnych tablic
pojawiły się tablice interaktywne.
Dobrze byłoby gdybyśmy na zajęcia
nie musieli przynosić podręczników,
gdyŜ kaŜdy uczeń miałby ich
dodatkowy zestaw w klasopracowni.
Oprócz tego większość sal byłaby
zaopatrzona w komputery dla
kaŜdego ucznia.
Pracownie szkolne byłyby
wyposaŜone w zaleŜności od potrzeb
w materiały i przydatne pomoce
dydaktyczne np. w sali plastycznej
moglibyśmy znaleść sztalugi do
malowania, zestawy róŜnych farb i
pędzli oraz róŜnorodne kredki.
W
sali
przyrodniczej
znajdowałyby się przyrządy np.
mikroskopy, rośliny i Ŝywe okazy
zwierząt tj. rybki, papugi, Ŝółwie
i świnki morskie. Uczniowie
mogliby wtedy mieć moŜliwość
opiekowania się nimi i poznawania
ich trybu Ŝycia.
W pracowni historycznej
oprócz duŜego zbioru map byłyby
róŜne źródła historyczne np. stare
narzędzia, gazety, monety, broń

i ubrania. Dzięki temu historia
stałaby się bardziej przystępna.
KaŜdy
uczeń
uwielbia
odwiedzać bibliotekę, w której
obecnie brakuje wielu ciekawych
ksiąŜek. Mamy juŜ duŜy zbiór lektur
szkolnych, ale zawsze warto
uzupełnić go nowszymi pozycjami.
W czytelni byłoby moŜna
odsłuchiwać wersje audiobooków,
oczywiście przez słuchawki, lub
wypoŜyczać je do domu. Chciałbym
teŜ, Ŝeby w bibliotece szkolnej był
kącik, w którym znane osoby raz w
tygodniu odczytywałyby ciekawe
fragmenty ksiąŜek.
Dobrze byłoby, gdyby magazyn
ze sprzętem sportowym był bogato
wyposaŜony tak, aby podczas
ćwiczeń na lekcji wychowania
fizycznego, kaŜdy uczeń miał dla
siebie piłkę, no i, Ŝeby lekcje
z wychowania fizycznego nie były
odwoływane z powodu róŜnych
uroczystości szkolnych i występów
w szkole. Chciałbym, aby do tego
celu powstała nowa sala.
Dobrze byłoby, gdyby po
wakacjach przybyła nam jeszcze
jedna sala, w której byłby sklepik
szkolny. Wtedy uniknęlibyśmy
długich kolejek i uczniowie będą
mogliby
w
pełni
skorzystać
z usług sklepiku na kaŜdej przerwie.
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Dla pełnego bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uczniów w mojej
wymarzonej szkole byłby gabinet
lekarski i stomatologiczny.
Szkoła to nie tylko sam
budynek, ale równieŜ i plac wokół
niego. Jako uczeń chciałbym, aby
powstało miejsce do jazdy na
rowerze, deskorolce i rolkach,
a w zimie mogłoby na nim być
otwarte lodowisko.
UwaŜam, Ŝe część moich
pomysłów
jest
moŜliwa
do
zrealizowania. I ja i inni uczniowie
bylibyśmy
wtedy
zadowoleni
a szkoła byłaby bardziej przyjazna
i atrakcyjna. Dzieci z większą
przyjemnością uczęszczałyby do niej
i dzięki temu uzyskiwałyby lepsze
wyniki w nauce.
Po wakacjach będę miał
moŜliwość sprawdzenia, ile z moich
wyobraŜeń się spełni. Czekam na to
niecierpliwie.

Wymarzona szkoła
Aleksander Borowski, klasa IV a
Bardzo podoba mi się szkoła,
w której się uczę. Gdybym jednak
mógł ją udoskonalić to chciałbym,
aby na przerwach dzieci mogły
wychodzić podczas przerw równieŜ

na plac zabaw i na boisko szkolne
oraz swobodnie grać w piłkę, róŜne
zabawy itp.
Dobrze
byłoby,
gdyby
zakupiono
ławki
i
stoliki
na zewnątrz budynku, wtedy
moglibyśmy korzystać z nich
zarówno podczas lekcji, wraz
z nauczycielami jak i podczas
przerw.
Zmieniłbym teŜ korytarze tak,
aby były szersze, poniewaŜ jest na
nich mało miejsca. Chciałbym, aby
z ich ścian zniknęły kamyczki,
wiele razy były one przyczyną
skaleczeń i zranień wśród dzieci.
Chciałbym teŜ, Ŝeby było
więcej kamer na terenie szkoły,
altanka,
a
latem
parasole
przeciwsłoneczne. DuŜą rozrywkę
byłaby muzyka puszczana na
przerwach z mikrofonu.
WaŜne jest teŜ, aby na
korytarzach szkolnych była dostępna
dla wszystkich uczniów woda
z kubeczkami, aby w kaŜdej chwili
moŜna było się napić.
Jeśli te wszystkie rzeczy
zostały zrobione, to byłoby bardzo
fajnie.
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Moja szkoła po wakacjach
Ula Karwowska, klasa V c

ZbliŜają się wakacje, czas
uśmiechu i radości. Jednak te dwa
miesiące szybko miną i znów
wrócimy do szkoły.
Czy coś się w niej zmieni?
Chciałabym, Ŝeby nasza szkolna
biblioteka była większa, miała
więcej miejsc do czytania i duŜy
wybór ksiąŜek.
Uwielbiam śpiewać, lecz
w chwili obecnej nie mamy w pełni
moŜliwości rozwijać się muzycznie,
więc
moim
marzeniem
jest
profesjonalna
sala
muzycznowidowiskowa. Miałam przyjemność
podziwiać taką salę podczas
konkursu piosenki w Gimnazjum
w Zielonce. Zrobiła na mnie
ogromne wraŜenie zarówno scena,
widownia jak i oświetlenie wraz
z nagłośnieniem.
Podczas występu w takiej
scenerii czułam się wyjątkowa, więc
chciałabym, Ŝeby inne dzieci
z naszej szkoły teŜ mogły
doświadczyć podobnego uczucia.
W ciągu ostatnich miesięcy
doświadczyłam wielu problemów
z zabezpieczeniem roweru przed
naszą szkołą. Przez małą ilość

miejsc na rowery muszę przyjeŜdŜać
do szkoły duŜo wcześniej i wiem,
Ŝe ten sam problem ma jeszcze wiele
innych dzieci. Byłoby świetnie,
gdyby na terenie szkoły powstało
wiele zadaszonych miejsc na rowery
uczniów i nauczycieli.
W chwili obecnej nie mamy
w szkole gdzie spoŜywać posiłków,
bo stołówka jest ciągle zapełniona
dziećmi jedzącymi obiady. Dobrze
byłoby, gdyby powstało jakieś
większe pomieszczenie, w którym
wspólnie moglibyśmy zjeść posiłek
w miłej atmosferze.
Moim największym marzeniem związanym z powrotem
do szkoły jest to, Ŝebyśmy wszyscy
w naszej szkole czuli się bezpieczni
i szczęśliwi.

CZY UDA SIĘ SPEŁNIĆ
MARZENIA NASZYCH
UCZNIÓW?
Mamy
głęboką
nadzieję,
Ŝe większość z nich jest bliska
realizacji. Większość problemów
w szkole jest związana z jej małym
metraŜem.
Zdajemy sobie sprawę z tego,
Ŝe z kaŜdym rokiem szkolnym
przybywa uczniów, a klasy pozostają
takie same. Dlatego teŜ juŜ w tym
roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta
z prośbą o pomoc w rozbudowie
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szkoły. Uzyskaliśmy potwierdzenie,
Ŝe w ciągu najbliŜszych trzech lat
zostanie
ona
rozbudowana,
a dokładniej zbudowany zostanie
dodatkowy budynek szkolny, który
ostatecznie będzie połączony z
obecnym.

CEGIEŁKA
CEGIE KA – 10
Zł
przeznaczona na projekt
architektoniczny
Nowego budynku SP 3

Chcemy jednak przyspieszyć
rozbudowę szkoły o cały jeden rok.
Aby tego dokonać musimy zebrać
fundusze na przygotowanie projektu
nowego skrzydła szkolnego. Kwota
jest duŜa, ale przy wsparciu
Ŝyczliwych osób mamy nadzieję
ją uzbierać.
W tym celu zaproponowaliśmy Państwu cegiełki przeznaczone na projekt architektoniczny
nowego budynku SP3 im. Małego
Powstańca. Mają one nominały 10 zł
dla osób fizycznych i wyŜsze 1500
zł kierowane do firm i instytucji
chcących wesprzeć naszą szkołę
w jej rozwoju.
Gorąco zachęcamy do wzięcia
udziału w tej akcji!!!

KOMITET NA RZECZ ROZBUDOWY
SZKOŁY
W składzie:
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Przedstawiciele Rady Miasta Ząbki
Pracownicy szkoły

Wcześniejsze
wywiady
z
nauczycielami,
szczegółowe
informacje o naszych konkursach
i wydarzeniach szkolnych, które
miały miejsce w szkole w roku
2010/2011,wszystkie zdjęcia, a takŜe
artykuły pozostałych nauczycieli
i uczniów w poprzednich numerach
„Biedroneczki” są dostępne na
stronie
internetowej
szkoły
www.sp3.zabki.pl
w
zakładce
„Biedroneczka”.

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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