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BIEDRONECZKA 
 

 

PAMIĘTAMY I PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ! 

 

PAMIĘTAMY! 

 WYBÓR PATRONA SZKOŁY W GŁOSOWANIU 

 DZIEŃ, W KTÓRYM SZKOŁA OTRZYMAŁA IMIĘ  

 OTRZYMANIE SZTANDARU SZKOŁY  

 POWSTANIE POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY 

 KAPITUŁĘ ORDERU PRZYJACIELA SZKOŁY  

 DEBATY UCZNIOWSKIE „POWSTANIE WARSZAWSKIE – ZA I PRZECIW”  

 KONKURS NA LOGO SZKOŁY 

 RODZINNE RAJDY SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA  

 SZKOLNE TRADYCJE 

 COROCZNE WYCIECZKI KLAS IV-VI SZLAKIEM MAŁEGO POWSTAŃCA 
 

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ! 

 "SZYBKI START DAJE PRZEWAGĘ" 

 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 

 SZKOŁA W CHMURZE 

 SZKOŁA W RUCHU 

 PRIORYTETY SZKOŁY NA ROK  SZKOLNY 2014/2015 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA   

W ZĄBKACH 
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PAMIĘTAMY WYBÓR PATRONA 

SZKOŁY W GŁOSOWANIU  

W procesie wyboru imienia uczestniczyli 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele  

i pracownicy niepedagogiczni Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Każda  

ze wspomnianych wyżej społeczności 

zaproponowała i przedstawiła swoich 

kandydatów. 

W wyniku przeprowadzonego referen-

dum, które odbyło się 26 stycznia 2011r. 

największą ilość głosów uzyskał Kandydat – 

Mały Powstaniec. 

 

 
Wybory kandydata na patrona naszej szkoły 

PAMIĘTAMY DZIEŃ,  

W KTÓRYM SZKOŁA  

OTRZYMAŁA IMIĘ 

12 kwietnia 2011 r. na terenie naszej szkoły 

odbyła się uroczysta sesja, podczas której Rada 

Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie 

nadania Szkole Podstawowej Nr 3 imienia 

Małego Powstańca.  

Oprócz władz miejskich na sesję przybył 

starosta wołomiński Piotr Uściński. Ponadto  

w uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich instytucji ząbkowskich, rodzice oraz 

młodzież.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę  

o nadaniu Szkole Podstawowej nr 3 imienia 

Małego Powstańca.  

Na zakończenie przewodniczący Rady 

Miasta Krzysztof Bławdziewicz wręczył 

dyrektorowi Tomaszowi Łukawskiemu  

 

specjalnie oprawioną uchwałę o nadaniu 

imienia, którą zobaczyć można w gablocie 

znajdującej się w holu głównym szkoły. 

 

 

Uroczysta sesja Rady Miasta Ząbki na terenie naszej szkoły 

PAMIĘTAMY OTRZYMANIE 

SZTANDARU SZKOŁY 

Do godnego przyjęcia sztandaru 

szkoły przygotowaliśmy się na wiele 

sposobów:  

1. krzewiliśmy wśród naszych uczniów 

wiedzę historyczną związaną  

z Powstaniem Warszawskim, 

2. zachęcaliśmy ich do wzięcia udziału  

w debacie  na tematy powstańcze, 

3. proponowaliśmy uczniom wspólnie  

z rodzicami i nauczycielami przejście 

śladami Małego Powstańca podczas 

organizowanego w październiku 

rajdu, 

4. organizowaliśmy im ciekawe lekcje na 

tematy związane z II wojną światową. 

Sztandar szkoły został ufundowany przez 

Radę Rodziców i przekazany przez 

Przewodniczącego Rady Rodziców p. Roberta 

Kędziorę Dyrektorowi Szkoły p. Tomaszowi 

Łukawskiemu  podczas uroczystości związanej  

z obchodami Święta Szkoły.  

 

 
Pierwsza uroczysta msza św. z udziałem sztandaru szkoły 
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PAMIĘTAMY POWSTANIE 

POCZTU SZTANDAROWEGO 

SZKOŁY 

Historia naszego pocztu sztandaro-

wego rozpoczęła się w dniu, gdy po raz 

pierwszy otrzymaliśmy z rąk Dyrektora 

Szkoły p. Tomasza Łukawskiego Sztandar 

Szkoły.   

Wydarzenie to miało miejsce podczas 

wspomnianych powyżej uroczystości 

związanych z nadaniem imienia Małego 

Powstańca szkole. 

Naszym sztandarem zaopiekowali się 

pierwsi członkowie pocztu sztandarowego, 

ówcześni uczniowie klas szóstych. 

To oni, jako pierwsi zobaczyli sztandar 

podczas swojej wizyty w pracowni haftu 

artystycznego.  

 

 
Wizyta pocztu sztandarowego w pracowni hafciarskiej 

KOLEJNE POCZTY 

SZTANDAROWE NASZEJ SZKOŁY 

I POCZET SZKOŁY 2011/2012 

1.Julia Barańczuk  
2.Filip Bednarczyk  
3.Karolina Cichocka  

1.Aleksandra Kander 
 2.Wojciech Stypułkowski
 3.Paulina Leszczyńska 

1.Aleksandra Maciejczyk  
2. Patryk Łuciuk  
3.Anita Murawska 

 

II POCZET  SZKOŁY 2012/2013 

1.Zofia Ośkiewicz  

2.Kacper Siuchninski  

3.Daria Kijak    

1. Aleksandra Mazurczak  

2. Daniel Dębski  

3.Weronika Śliwowska   

1.Luiza Grabowska 

2.Mateusz Szymański  

3.Julia Karwowska  

III POCZET  SZKOŁY 2013/2014 

1. Julia Jagiełło  
2.Maria Salus 
3.Mateusz Martuzalski 
 
1.Julia Tutakowska  
2.Natalia Maziejuk 
3.Bartłomiej Świderski 

1.Weronika Korol  
 2.Natalia Czapla  
 3.Bartosz Bloch  

1.Alina Siczkowska 
2.Karolina Szpila 
3.Oskar Szafarowicz 

IV POCZET SZKOŁY2014/2015 
 
 1. Chojnacka Mirella 
 2. Pietraszewski Maciej 
 3. Felczyk Helena 
 
 1. Wałachowska Helena 
 2. Książek Dawid 
 3. Pikula Joanna 
 
 1. Jakóbczak Marta 
 2. Popławski Łukasz 
 3. Kulesza Dominika 
  

 

Pierwszy poczet naszej szkoły 
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PAMIĘTAMY O KAPITULE 

ORDERU PRZYJACIELA SZKOŁY 

„ MAŁEGO POWSTAŃCA” 

„Życie jest piękne, dzięki małym 

gestom wielkich serc” 

Pomysł wyróżnienia wyjątkowych 

osób Orderem Przyjaciela Szkoły „Małego 

Powstańca” zrodził się tuż przed nadaniem 

imienia naszej szkole. Zasadniczą intencją 

Komitetu Organizacyjnego była pamięć  

o osobach, które obecnie lub w przeszłości 

kształtowały pozytywny wizerunek szkoły. 

Powołano Kapitułę Orderu Przyjaciela Szkoły 

„Małego Powstańca”, która opracowała 

regulamin i kryteria przyznawania tego 

zaszczytnego wyróżnienia. 

Inicjatywa ma na celu uhonorowanie 

zasłużonych dla szkoły: 

 pracowników,  

 rodziców, 

 sponsorów szkoły, 

 przedstawicieli ząbkowskiej oświaty, 

 przedstawicieli instytucji 

wspomagających szkołę i oświatę na 

terenie Ząbek. 

               Medal jest wręczany w szczególnie 

uroczystych momentach dla życia szkoły może 

być przyznawany w następujących obszarach 

działalności na rzecz szkoły: 

 promocja w środowisku lokalnym, 

 pomoc finansowa lub materialna, 

 podnoszenie poziomu bazy 

dydaktycznej bądź jakości kształcenia, 

 wdrażanie innowacyjnych metod 

pracy, 

 wspieranie inicjatyw edukacyjnych na 

terenie miasta, 

 wspieranie szczególnie uzdolnionych 

uczniów. 

               Nazwiska uhonorowanych osób, wraz 

z ich własnoręcznymi podpisami są 

odnotowane w Księdze Pamiątkowej Kapituły 

Orderu Przyjaciela Szkoły "Małego 

Powstańca". 

 

 UHONOROWANI ORDEREM 

PRZYJACIELA SZKOŁY  

„MAŁEGO POWSTAŃCA” 

 

Rok szkolny 2010/2011 

1. Burmistrz Miasta Ząbki    

– p. Robert Perkowski 

2. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 

– p.  Alicja Ośkiewicz 

3. Sekretarz Rady Rodziców  

– p. Krzysztof Konopka 

Rok szkolny 2011/2012 

1. Sekretarz Miasta Ząbki   

–  p. Patrycja Żołnierzak 

2. Radny Miasta Ząbki          

–  p. Krzysztof Poboży 

Rok szkolny 2012/2013 

1. Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki –  

p. Artur Murawski 

2. Kierownik Referatu Oświaty  

i Polityki Społecznej - p. Ewa 

Wiśniewska  

Rok szkolny 2014/2015 

1. Uczestniczka Powstania 

Warszawskiego - p. Jolanta 

Kolczyńska, pseudonim "Klara" 

2. Uczestnik Powstania Warszawskiego - 

p. Eugeniusz Tyrajski, pseudonim 

"Genek" 

3. Dyrektor Pionu Edukacji w Microsoft - 

p. Cecylia Szymańska 

 
Order „Przyjaciela Szkoły Małego Powstańca” 
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PAMIĘTAMY O WSZYSTKICH 

DEBATACH UCZNIOWSKICH  

„Powstanie Warszawskie  

- za i przeciw” 

Ukoronowaniem naszej działalności 

związanej z patronem szkoły jest coroczna 

debata uczniowska organizowana w klasach 

VI. Pierwsza z debat, odbyła się  

w szkole 7 lutego 2012 r. Specjalnym gościem 

był p. Eugeniusz Tyrajski (uczestnik Powstania 

Warszawskiego), oto jak ją opisał w swoim  

„Post Scriptum”:  

 POST SCRIPTUM 

 „Mogłoby się wydawać, że użycie 

określenia debata dla dyskusyjnego spotkania 

grupy osób dorosłych i uczniów szóstych klas 

pięciu szkół podstawowych, a więc 12-13 

-latków, było określeniem niezbyt 

adekwatnym, gdyby nie … Właśnie, gdyby nie 

wspaniałe przygotowanie tych jakże przecież 

jeszcze młodych ludzi do tak poważnego 

tematu. 

 Zakres wiedzy o Powstaniu 

Warszawskim, jakim wykazują się uczestnicy 

debat, świadczy z jednej strony o niezwykłym 

zaangażowaniu w przygotowanie się do tej 

niełatwej jednak debaty, a z drugiej strony o na 

pewno wielkim wkładzie nauczycieli historii 

tych szkół, którzy potrafili wzbudzić wielkie 

zainteresowanie wśród swoich uczniów tym 

trudnym wydarzeniem dziejowym naszego 

kraju. 

Oby więcej było w naszych szkołach 

takich nauczycieli historii i takich chłonących 

wiedzę uczniów.   
Eugeniusz Tyrajski (uczestnik debaty) 

 

Uczestnicy pierwszej debaty powstańczej 

PAMIĘTAMY O KONKURSIE  

NA LOGO SZKOŁY 

Konkurs na logo szkoły był ściśle 

związany z projektem „Mały Powstaniec”, był 

jego integralną częścią.  

W ramach tego konkursu uczniowie 

szkoły mieli możliwość wykazania się 

inwencją twórczą i przedstawienia swojego 

własnego pomysłu na logo szkoły.  

Wpłynęło wiele prac. Jedna z nich zyskała 

szczególne uznanie. Oto ona: 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAMY O KOLEJNYCH 

RAJDACH SZLAKIEM MAŁEGO 

POWSTAŃCA  

I RODZINNY RAJD SZLAKIEM 

MAŁEGO POWSTAŃCA 

Pomysł I Rodzinnego Rajdu Szlakiem 

Małego Powstańca pod patronatem Starosty 

Powiatu Wołomińskiego, Burmistrza Miasta 

Ząbki, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz 

Skautów Europy okazał się strzałem  

w przysłowiową dziesiątkę.  

Na pierwszy rajd zgłosiło  

się ponad 300 chętnych. Uczestnicy zostali 

zaopatrzeni w plany Starego Miasta oraz 

krótkie opisy miejsc, w których można 

dostrzec ślady walk powstańczych  

w Warszawie.  
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II RODZINNY RAJD SZLAKIEM 

MAŁEGO POWSTAŃCA 

II Rodzinny Rajd "Szlakiem Małego 

Powstańca", został zaplanowany na dzień  

6 października 2012 r. Osoby chętne podobnie,  

jak poprzednio zostały przydzielone do grup. 

Każda z ekip otrzymała plan Starego Miasta, 

plan rajdu oraz opis poszczególnych miejsc,  

które miała odnaleźć. 

III RODZINNY RAJD 

 MAŁEGO POWSTAŃCA 

KARTKA Z UCZNIOWSKIEGO 

PAMIĘTNIKA 

 

 Dwudziestego siódmego  września 

spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie 

dostaliśmy mapę i poszliśmy do lasu. W lesie 

pierwszym zadaniem był labirynt. Polecenie 

brzmiało:  wskaż łącznikowi drogę do 

dowódcy.  

 Szybko znaleźliśmy rozwiązanie. 

Następnym zadaniem było przejście pod 

sznurkami, na których wisiało dużo 

dzwonków.  Czuliśmy się jak „Zawiszacy”, 

najmłodsi uczestnicy Powstania, którzy 

przechodzą kanałami. W punkcie medycznym 

staliśmy się sanitariuszami i opatrywaliśmy 

rany.  

 Szliśmy krętymi ścieżkami,  

aż dotarliśmy do kolejnego miejsca, gdzie 

należało bardzo ostrożnie przejść zaminowany  

teren. Rozwiązywaliśmy krzyżówki, rebusy  

i test wiedzy na temat  

Powstania Warszawskiego. W ostatnim 

punkcie  należało wykazać się spostrze-

gawczością i zapamiętać ukryte przedmioty. 

Na końcu wróciliśmy do szkoły, gdzie czekały 

na nas gorące kiełbaski i grochówka. Cały ten 

szkolny rajd bardzo przypadł mi do gustu.  

Kamil Krzemieniewski, kl. VI a 

IV RODZINNY RAJD 

 MAŁEGO POWSTAŃCA 

Stanowiska dostępne dla uczniów 

podczas tegorocznego Rajdu Małego 

Powstańca: 

1. Puzzle 

2. Tunel ze sznurkami i dzwoneczkami 

3.Punkt medyczny – przeniesienie rannego 

powstańca 

4.Test wiedzy 

5. Zaminowany teren  - sportowy tor 

przeszkód 

6. Poczta polowa – zakodowany tekst 

7. Rebusy i zgadywanki   

8. Spostrzegawczość  „Zawiszaków” – 

odgadywanie przestawionych przedmiotów 

9. Stanowisko Straży Miejskiej -  

nt.” Bezpieczeństwa” 

 

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU 

W RAJDZIE! 

 

PAMIĘTAMY O NASZYCH 

SZKOLNYCH TRADYCJACH 

Jako zbiorowość szkolna stworzyliśmy 

swoją własną tradycję. Powstała ona  

z poszanowaniem przesłania jakie niesie  

z sobą  postać naszego patrona – Małego 

Powstańca.  Przekazujemy ją konsekwentnie  

i godnie następnym pokoleniom uczniów.  

Do szkolnych wydarzeń związanych  

z przekazaniem tradycji  zaliczamy: 

 wrześniowe wycieczki klas IV-VI  

Szlakiem Małego Powstańca, 

 uroczystości z okazji Święta Szkoły, 



 
   
   nr 1/rok szkolny 2014/2015    
   wydanie specjalne                                                                                                           2 października 2014 

7 
 

 październikowy Rodzinny Rajd 

Szlakiem Małego Powstańca, 

 czerwcowa Debata Uczniowska – 

Powstanie Warszawskie  

za i przeciw, 

 izba pamięci dostępna  

dla uczniów w sali historycznej. 

Podczas wspomnianych powyżej 

uroczystości szkolnych towarzyszy nam 

również znana wszystkim uczniom Pieśń 

Szkoły „Warszawskie Dzieci”. 

 

PAMIĘTAMY COROCZNE 

WYCIECZKI KLAS IV-VI  

SZLAKIEM MAŁEGO 

POWSTAŃCA 

 

Wycieczki szkolne Szlakiem Małego 

Powstańca rozpoczynają każdy nowy rok 

szkolny. Oto wrażenia uczniów z jednej z nich:  
 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 
"SZLAKIEM MAŁEGO 
POWSTAŃCA" 
 
 12 września byliśmy całą klasą na 

wycieczce w Warszawie. Zwiedzaliśmy 

miejsca związane z II wojną światową  

i Powstaniem Warszawskim. Rajd rozpoczę-

liśmy przy pomniku Jana Kilińskiego, 

bohaterskiego szewca, który stanął na czele 

Powstania Kościuszkowskiego i namówił 

innych ludzi, aby razem z nim walczyli 

przeciwko Rosjanom. Podczas Powstania 

Warszawskiego przy ulicy Kilińskiego  

w wyniku wybuchu czołgu - pułapki  

z amunicją zginęło ponad 100 osób. Na ulicy 

Kilińskiego znajduje się tablica upamiętniająca 

to zdarzenie. 

 Następnie przeszliśmy do kościoła  

Św. Marcina przy ulicy Piwnej, w którym 

znajduje się tablica poświęcona pamięci 

poległych w czasie okupacji hitlerowskiej 

harcerek i żołnierzy brygady spadochronowej 

tzw. „Cichociemnych”. 

 Kolejnym punktem naszego rajdu była 

ściana archikatedry św. Jana Chrzciciela,  

w którą na pamiątkę wmurowana jest prawdo-

podobnie gąsienica niemieckiego pojazdu 

cięższego typu Borqward IV (na tablicy 

znajduje się błędna informacja, że jest to 

gąsienica pojazdu - miny samobieżnej Goliat). 

 Następnym miejscem, które odwiedzi-

liśmy był kościół Sióstr Sakramentek pod 

wezwaniem św. Kazimierza na rynku Nowego 

Miasta. Podczas Powstania Warszawskiego był 

on schronieniem i szpitalem polowym dla 

Warszawiaków. Trzydziestego pierwszego 

sierpnia 1944 roku podczas bombardowania 

zginęło tam około 1000 osób cywilnych,  

4 księży i 35 sióstr zakonnych. 

  

 Następnie ulicą Sanguszki przeszliśmy 

obok Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych na terenie której toczyły się 

walki powstańcze. 

 

 Szliśmy wzdłuż ulicy Konwiktorskiej, 

aż doszliśmy do klasztoru Bonifratrów,  

w którym w czasie Powstania mieścił się 

szpital. 30 sierpnia 1944 roku hitlerowcy 

rozstrzelali tam 300 osób. Znajdują się tam 

tablice upamiętniające bataliony walczące  

w Powstaniu Warszawskim. 

 Idąc ulicą Bonifraterską przeszliśmy 

obok Gmachu Sądu Najwyższego i Biblioteki 

Narodowej. Na Placu Krasińskich 

zatrzymaliśmy się przy Pomniku Bohaterów 

Powstania Warszawskiego. Powstał on  
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w miejscu, w którym Powstańcy wychodzili  

z kanałów. 

 

 Ostatnim punktem naszego rajdu było 

odwiedzenie pomnika Małego Powstańca, 

który jest patronem naszej szkoły. Uważam,  

że ta wycieczka była bardzo wartościową  

i pouczającą lekcją historii. 

Tomasz Wojtaszek. klasa IVd 
 

 "Doszliśmy do pomnika Małego 

Powstańca. Pani wciąż opowiadała  

o losach ludzi walczących o wolność 

Warszawy, nikt nie czuł zmęczenia!" 

Sandra Płocharczyk, klasa IVd 

 

 "W dniu 12 września 2014 r. byliśmy 

na wycieczce zorganizowanej dla klas IV 

"Szlakiem Małego Powstańca. Przez całą 

wycieczkę naszym przewodnikiem była nasza 

nauczycielka historii p. Ewa Kacprzak. 

Wycieczka była bardzo interesująca. 

Uczestnicząc w niej poznałam część historii 

Warszawy – miejsca upamiętniające Powstanie 

Warszawskie." 

Monika Wierzbicka, klasa IVd 

 

 "Na początku wycieczki 

dowiedzieliśmy się o "czołgu - pułapce". Pani 

opowiedziała nam o tym, jak Polacy zdobyli 

wielki i dobrze opancerzony czołg niemiecki. 

W stolicy zapanowała radość, lecz nie na 

długo! Była to pułapka zastawiona przez 

Niemców. Czołg miał zamontowane pod 

gąsienicami materiały wybuchowe. To był 

dramat dla obrońców Warszawy. Zginęło 

około 100 ludzi, w tym kobiety  

i dzieci ..." 

Szymon Skrzypczuk, klasa IVd 

 

 "Ostatnim punktem wycieczki był 

Pomnik Małego Powstańca stojący przy murze 

obronnym Starego Miasta. Pomnik upamiętnia 

najmłodszych uczestników Powstania 

Warszawskiego. Postać Małego chłopca,  

w opadającym na czoło hełmie z biało-

czerwoną opaską i orłem, w za dużych butach 

i płaszczu, z pistoletem na ramieniu wywiera 

ogromne wrażenie i sprawia, że czuję się 

dumna będąc uczennicą szkoły, która nosi jego 

imię". 

Maria Dudek, klasa IVd 

 

 

KILKA SŁÓW PRZYPOMNIENIA  

O NASZYM PATRONIE 

 

Mały Powstaniec jest symbolem udziału 

dzieci i młodzieży w Powstaniu Warszawskim 

w 1944 r. W powstańczej Warszawie dorośli 

jednoczyli się w wysiłku, aby ochronić dzieci 

od okrucieństwa wojny.  

Pomimo tego, bardzo młodzi ludzie, 

zaledwie kilkunastoletni, często pozbawieni 

już rodziny, starali przyczynić się do 

zwycięstwa.  

Dzięki nim, już w pierwszych dniach 

sierpnia, powstała Harcerska Poczta Polowa.  

Z każdym dniem rosły też szeregi łączników  

i przewodników kanałowych.  

Nie pozwalano im walczyć, ale nie można 

było ich powstrzymać od przenoszenia paczek 
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z żywnością, butelek z benzyną czy 

meldunków.  

Jednym z nich był dwunastoletni łącznik 

Batalionów „Gozdawa” i „Parasol” –  

kpr. Witold Modelski „Warszawiak”.  

To on właśnie, jako najmłodszy 

Powstaniec, został odznaczony Krzyżem 

Walecznych za męstwo i odwagę.  

Zginął 20 września 1944 roku, broniąc 

jednej z ostatnich redut powstańczych  

na Czerniakowie. 

 

 

PATRZYMY  

W PRZYSZŁOŚĆ! 
 

"SZYBKI START DAJE 

PRZEWAGĘ" 

 Dnia 18. 09. 2014 r. w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca  

w Ząbkach odbyła się konferencja Instytutu 

Nowoczesnej Edukacji, inaugurująca projekt 

„Szybki start daje przewagę”. 

 Inicjatorem tego projektu 

jest Instytut Nowoczesnej Edukacji, który 

zaprosił na konferencję nauczycieli oraz 

rodziców uczniów 3 szkół, biorących udział  

w programie (Szkołę Podstawową Nr 3  

w Ząbkach; Zespół Szkół w Łomiankach oraz 

Zespół Szkół w Duczkach). 

 Szkoła z racji udziału w projekcie 

otrzymała 3 tablice interaktywne, 3 projektory, 

75 tabletów i piłki. Zgodnie z założeniami 

projektu głównym celem jest kształtowanie 

umiejętności przedsiębiorczych oraz 

posługiwania się nowoczesnymi TIK 

(technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi) oraz wdrożenie nauczania 

z wykorzystaniem metody projektowej.  

 Praca metodą projektu oraz rozwijanie 

postaw przedsiębiorczych daje możliwość 

większego osiągnięcia sukcesów życiowych.  

 Przy wykorzystaniu tej metody 

stawiane są przed uczniami problemy  

i zadania zbliżone do tych, z którymi mogą 

spotkać się w rzeczywistości lub takie, które 

wymagają podobnego rodzaju działań  

i aktywności.  

 Kształcenie przedsiębiorcze kładzie 

nacisk na stwarzanie sytuacji, w których 

uczniowie są zachęcani do samodzielnego 

podejmowania decyzji i dokonywania 

wyborów oraz ponoszenia za nie 

odpowiedzialności. Edukacja przedsiębiorcza 

powinna być wdrażana od początku procesu 

kształcenia, czyli już na etapie nauczania 

wczesnoszkolnego. 

 Podczas spotkania reprezentanci INE 

wygłosili interesujące wykłady dotyczące 

innowacyjnego programu m.in. nt. pracy 

metodą projektu, kształcenia postaw 

przedsiębiorczych, diagnozowania potrzeb 

edukacyjnych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, wykorzystanie 

piłek w edukacji.  

 Konferencję wzbogaciły ćwiczenia na 

piłkach oraz tabletach zaprezentowane na 

uczestnikach konferencji. Ćwiczenia  

te wykazały zwiększoną efektywność  

i koncentrację mózgu na danym zadaniu. 

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jakie 

możliwości daje korzystanie z innowacyjnych 

technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

p. Edyta Krasowska 

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW 
TALENTÓW 

 

              W dniu 21 marca 2013r. obchodzony 

był Ogólnopolski Dzień Talentów i z tej okazji  

w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 

odbyła się konferencja na temat „Rozwijania 

zdolności najmłodszych uczniów w szkole”.     

Podczas konferencji nasza szkoła z rąk Pani 

wiceminister edukacji narodowej Joanny 

Berdzik otrzymała nominację do 

wyróżnienia za podjęcie przez szkołę 

działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania 

zainteresowań, predyspozycji i zdolności 

najmłodszych uczniów w ramach projektu 

„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego 

systemu pracy z uczniem zdolnym”.  
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Spośród 1730 szkół, które otrzymały tytuł 

„Szkoły Odkrywców Talentów” 

nominowanych zostało 140 placówek z całej 

Polski. W listopadzie br. wyróżnionych 

zostanie 50 szkół, które podjęły najciekawsze i 

najbardziej efektywne działania. Mamy 

nadzieję, że znajdziemy się wśród nich. 

p. Iwona Pańta 

 

 

SZKOŁA W CHMURZE 
 

 Nasza Szkoła –Szkołą w Chmurze. 

Jedna z klas w naszej szkole została 

wyposażona przez Microsoft w 30 tabletów  

z systemem operacyjnym Windows 8.1 oraz 

usługę Office 365. Przedsięwzięcie jest 

elementem akcji: Szkoła w Chmurze. Idea tego 

projektu opiera się na stworzeniu 

MODELOWEJ SZKOŁY, która nie tylko 

posiada odpowiednie narzędzia, ale przede 

wszystkim odpowiednią infrastrukturę, 

specjalistyczne aplikacje wspierające 

codzienną pracę nauczycieli  

i pracowników administracji, treści, zasoby  

i świetnie przygotowaną kadrę, czyli 

narzędzia do zarządzania szkołą, dydaktyki 

oraz uczenia się. 

 Tomasz Łukawski  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  

im. Małego Powstańca w Ząbkach  

 

 W naszej szkole wystartował 

pilotażowy program „Szkoła w chmurze” 

wspierany przez firmę Microsoft. Kilka lat 

temu nauka nie przypominała jej dzisiejszego 

oblicza. W naszej placówce korzystamy z tablic 

interaktywnych, projektorów, laptopów, 

tabletów, które może kiedyś zastąpią 

papierowe zeszyty, podręczniki i ćwiczenia. 

Dawniej w piórniku każde dziecko miało 

ołówek, gumkę do ścierania, długopis, linijkę  

i kredki. Oczywiście dzisiaj nadal można 

spotkać uczniów z tym tradycyjnym 

wyposażeniem, ale szkolnictwo podąża już 

raczej bardziej nowatorskim programem, 

korzystając z najnowszych technologii.  

 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym 

jak będzie wyglądać szkoła przyszłości?  

Czy zamiast sufitów w salach będą wielkie 

monitory, które będą odtwarzać to, co się 

dzieje na zewnątrz np. latające ptaki lub 

padający deszcz? Na te pytania nikt jeszcze nie 

zna odpowiedzi, ale za to możemy użyć 

wyobraźni i przenieść się w przyszłość.  

 Moim zdaniem za kilkanaście lat nie 

będzie opłacało się drukować książek,  

a wszystkie zadania i informacje będą się 

znajdowały na urządzeniach mobilnych, takich 

jak smartfony czy tablety. Zamiast 

tradycyjnych przyborów do rysowania czy 

pisania będzie rysik, którym będzie można 

kaligrafować w specjalnych programach. 

Możliwe, że dzieci będą sterować swoimi 

wypowiedziami, notatkami pisemnymi głosem 

tzn. będą mówić treść wypracowania,  

a urządzenie będzie „odsłuchiwało” wyrazy  

i przekształcało na słowa pisane.  

 Według mnie szkoła przyszłości jest 

dowodem rozwoju techniki oraz możliwości 

człowieka w zakresie technologii i elektroniki. 

Rozwija kreatywność ucznia, ale niestety przez 

modernizację szkoły dzieci mogą nie czytać 

książek lub zapominać jak to jest, kiedy się 

pisze ołówkiem na kartce. 

 Na szczęście nad wszystkim czuwają 

nowocześni nauczyciele i możemy mieć 

pewność, że tak się nie stanie. 

Julia Jagiełło, kl. VI a 

  
 W naszej szkole są tablice 

interaktywne, które praktycznie zastąpiły 

znane nam klasyczne tablice kredowe. Klasa 

Va otrzymała także tablety, z których korzysta 

podczas lekcji. Nauczyciele mają również 

możliwość prowadzenia lekcji przez Internet  

z uczniem, który tego dnia jest nieobecny. 

 Mamy nadzieję, iż w ciągu następnych 

lat w polskich szkołach będzie stopniowo 

wprowadzany ten program. Możliwe więc, że 

kolejne pokolenia uczniów będą uczęszczały 

do coraz nowocześniejszej polskiej szkoły. 

Jedynym minusem nowego programu może 

być to, że dzieci będą zapominać jak to jest 
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pisać długopisem w zeszycie lub kredą na 

tablicy, bo wszystko zastąpią im komputery.  

 Dlatego zadaniem nauczycieli jest 

umiejętnie wykorzystywać najnowsze 

technologie. Uważam jednak, że takie lekcje są 

bardzo interesujące. Dla uczniów jest to rodzaj 

inspirującej zabawy, dzięki czemu więcej 

zapamiętują i uczą się ze sobą współpracować 

 

Jagoda Rybińska, kl. VI a  

 

SZKOŁA W RUCHU 
 

Nasza szkoła zdobyła tytuł  
"Szkoły w ruchu" 
 

              Nasza szkoła zdobyła tytuł  
"SZKOŁY W RUCHU"  przyznawany za 
dorobek przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
który działa w imieniu Minister Edukacji 
Narodowej. MEN ogłosił rok szkolny 
2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU, 
mając na względzie konieczność wzmacniania 
kondycji fizycznej i psychicznej, promowania 
aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia 
wśród dzieci i młodzieży. Na 16 szkół  
i przedszkoli zgłoszonych w powiecie 
wołomińskim Minister Edukacji Narodowej 
przyznał  7 tytułów „ Szkoły w Ruchu”. 

p. Alina Stachowiak 

 

PRIORYTETY SZKOŁY NA 
ROK  SZKOLNY 2014/2015 

 

Priorytety szkoły w obecnym roku 

szkolnym: 

 promowanie zdrowego stylu życia  

 uczestniczenie w programach 

ogólnokrajowych promujących 

zdrowy tryb życia "Owoce  

w szkole", "Szklanka mleka", 

 aktywizacja ruchowa, 

 w ramach projektu "Szkoła  

w ruchu" - udział w zawodach 

sportowych oraz imprezach 

sportowych o charakterze 

lokalnym i ogólnopolskim, 

 ocenianie kształtujące, 

 kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

płynących z cyberprzestrzeni,  

cyberedukacja - bezpieczeństwo 

dzieci w sieci, 

 kształtowanie postawy pro-

ekologicznej w życiu codziennym 

ucznia, 

 edukacja komunikacyjna w ruchu 

drogowym, 

 kształtowanie i utrwalanie wśród 

uczniów nawyków odpowie-

dzialnego zachowania w różnych 

sytuacjach społecznych zarówno 

w szkole jak i podczas wyjść 

klasowych. 

 

KONKURSY SZKOLNE 

 

 Obecnie  w naszej szkole uczniowie 

mogą zgłosić swój udział  

w wielu konkursach. Oto kilka z nich: 

 konkurs "Żyję ekologicznie na co 

dzień", 

 konkurs kuratoryjny z przyrody, 

 konkurs kuratoryjny z matema-

tyki, 

 konkurs kuratoryjny z języka 

polskiego, 

 Ogólnopolskie Konkursy 

Polonistyczne "Z poprawną 

polszczyzną na co dzień”,  

"Z ortografią na co dzień", 

 Powiatowy Konkurs Poetycki 

"Spotkania z twórczością ks. Jana 

Twardowskiego”. 

 

 szczegółowe informacje  

o wszystkich konkursach  

w szkole, można znaleźć  na 

stronie naszej szkoły 

www.sp3zabki.pl w zakładce 

konkursy 

 
Szanowni Czytelnicy!  

Gazetkę szkolną redaguje zespół dziennikarski  

pod czujnym okiem Pani Anny Majchrzak i Pani Anny 

Piechuckiej. Zapraszamy do przekazywania swoich tekstów 

dziennikarskich wyżej wspomnianym nauczycielom. 


