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BIEDRONECZKA 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA   

W ZĄBKACH 

 

 

 

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym  

Nowym 2013Roku, życzy 

                Dyrektor szkoły wraz z pracownikami. 

SZKOLNE ABC 

A – Apel z okazji 94 rocznicy 

odzyskania Niepodległości 

D – Dyskoteka 

DZ – Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej 

I – Indywidualizacja sposobem 

na rozwój 

K – Kącik Uśmiechu 

K - Koncert 

K - Konkursy 

M – Marzenia Małego Powstańca 

R – Radosna Szkoła 

R – II Rodzinny Rajd 

R - Recenzja 

Ś – Święto Patrona Duchowego 

Szkoły 

Ś – Święto Szkoły i Ślubowanie 

Klas I 

 

http://www.noworoczne.com.pl/
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Projekt systemowy 

„Indywidualizacja 

sposobem na rozwój” 
       Projekt „Indywidualizacja 
sposobem na rozwój”, do którego 
przystąpiły trzy ząbkowskie szkoły 
podstawowe realizowany jest  
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i skierowany do uczniów 
klas I-III. Udział w nim jest 
dobrowolny i bezpłatny. 
        Celem głównym projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów klas młodszych poprzez 
wsparcie ich indywidualnego rozwoju 
dostosowanego do zdiagnozowanych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych. Mogą w nim zatem 
brać udział uczniowie i uczennice 
wymagający objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, co jest 
olbrzymim wsparciem pracy szkoły  
w tym zakresie. 
      W roku szkolnym 2012/13 oraz 
2013/14: w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Gen. F. Kleeberga wyłoniono grupę 
dzieci, która najpilniej potrzebuje 
pomocy i wybrano następujące rodzaje 
zajęć: 
1. Zajęcia dla dzieci  
z trudnościami  w czytaniu i pisaniu, 
w tym także zagrożonych dysleksją, 
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, 
3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci  
z wadami postawy, 
4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej, 
5. Zajęcia logopedyczne dla dzieci  
z zaburzeniami rozwoju mowy, 

6. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów i uczennic szczególnie 
uzdolnionych artystycznie (plastyczne, 
teatralne, taneczne ); 
8. Kinezjologia edukacyjna 
9. Język angielski. 
       
      W Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego w Ząbkach 
uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w następujących 
zajęciach: 
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu,  
w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji. 
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych. 
3. Zajęcia logopedyczne. 
4.Zajęcia socjoterapeutyczne  
i psychoedukacyjne 
5. Gimnastyka korekcyjna 
6. Zajęcia integracji sensorycznej 
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów wybitnie uzdolnionych 
matematyczno-przyrodnicze. 
8. Zajęcia komputerowe. 
9. Zajęcia plastyczne i ruchowe dla 
dzieci uzdolnionych. 
W Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Małego Powstańca uczniowie mogą 
realizować następujące zajęcia: 
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 
tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji 
2. Zajęcia logopedyczne. 
3. Gimnastyka korekcyjna. 
4. Zajęcia z robotyki. 
5. Zajęcia z samoobrony. 
 
      Wszystkie wyżej wymienione 
formy wsparcia realizowane są jako 
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zajęcia pozalekcyjne zgodnie  
z ustalonym harmonogramem zajęć. 
Prowadzą je nauczyciele-specjaliści 
posiadający odpowiednie kwalifikacje. 
W ramach projektu szkoły zostały 
dodatkowo wyposażone w 
innowacyjne środki dydaktyczne, 
które ułatwią realizację programów  
i zapewnią atrakcyjność zajęć dla 
dzieci. Szkoła Podstawowa Nr 1 wśród 
zakupionych pomocy ma: tablicę 
multimedialną, projektor, gry 
doskonalące analizę i koordynację 
wzrokowo – ruchową oraz ułatwiające 
pokonywanie trudności w czytaniu  
i pisaniu. Zakupiono również 
przybory ułatwiające i wspomagające 
eliminowanie wad postawy  
u uczniów, środki i materiały 
dydaktyczne rozwijające uzdolnienia 
przyrodnicze i służące 
dokładniejszemu poznaniu 
środowiska. 
      Szkoła Nr 2 otrzymała wsparcie  
w postaci komputera, tablicy 
interaktywnej, drukarki i projektora. 
Dla Szkoły Nr 3 został zakupiony 
sprzęt komputerowy, pomoce 
dydaktyczne do zajęć logopedii, zajęć 
wyrównawczych oraz eliminujących 
wady postawy u uczniów. Kupiono też 
klocki do zajęć z robotyki, a także 
zestaw do terapii 
audiopsycholingwistycznej, który 
umożliwia prowadzenie zajęć 
stymulacji słuchu metodą dr K. 
Johansena. Nauczyciel przygotowuje 
indywidualny program stymulacji 
słuchowej w formie przyjemnych dla 
ucha utworów muzycznych. 
Stymulacja słuchowa poprawia 
centralne przetwarzanie bodźców 
słuchowych. 
      Mamy nadzieję, że tego typu 
działania pomogą w realizacji celów 
wynikających z wymagań nowej 

podstawy programowej, która zakłada 
indywidualizację procesu nauczania 
stosownie do potrzeb i możliwości 
każdego ucznia. Zwiększy się również 
stopień i zakres wykorzystania  
w szkole aktywizujących metod 
nauczania, motywujących dzieci do 
czynnego udziału w zajęciach. Podczas 
realizacji projektu zostanie nawiązana 
ścisła współpraca z rodzicami dzieci, 
które zostaną objęte wsparciem. 
Ponadto, rodzice będą zaangażowani 
w mierzenie efektów prowadzonych 
działań projektowych. 
 

Radosna szkoła – nowy plac 
zabaw 

Zakończyliśmy prace dotyczące 
opracowywania dokumentacji oraz 
projektu placu zabaw w ramach 
programu "Radosna    Szkoła"  
     Na terenie naszej szkoły w miejscu 
dawnego placu zabaw prace 
budowlane idą pełną parą. Jeszcze 
kilka tygodni i zaprosimy uczniów na 
wspaniały oraz nowoczesny plac 
zabaw ze sztuczną nawierzchnią 
(wymiary ok 21x12 metrów).  
         Jesteśmy także dumni z faktu, że 
nasi uczniowie będą mogli spędzać 
czas na świeżym powietrzu w sposób 
aktywny  i bezpieczny.    
Szczegóły na temat projektu w dziale 
BIP na stronie internetowej szkoły: 
sp3zabki@.pl 
 

ŚWIĘTO PATRONA 

DUCHOWEGO SZKOŁY 

 

       W dniu 19 września 2012 roku 
obchodziliśmy Święto Duchowego 
Opiekuna Szkoły, Świętego Stanisława 
Kostki.  
   Wszyscy uczniowie mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursie na portret 
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św. Stanisława Kostki. Najlepsze prace 
zostały wywieszone przy wejściu do 
szkoły. Ponadto w tym dniu uczniowie 
klas IV, V i VI biorąc udział w 
projekcie "Poznajemy sylwetkę św. 
Stanisława Kostki. Św. Stanisław 
wzorem i pomocą dla uczniów" w 
strojach galowych udali się do 
kościoła.  
        Razem z nauczycielami, pocztem 
sztandarowym oraz kadrą 
pedagogiczną uczestniczyli we Mszy 
św. o godz. 10.15, którą odprawił ks. dr 
Rafał Goliński. Podczas kazania 
uczniowie mogli się dowiedzieć, jaką 
rolę ma patron i w jaki sposób prosić 
go o pomoc w szkole. Następnie 
zgromadzeni zaśpiewali pieśń do 
świętego przygotowaną przez chór 
szkolny pod kierunkiem p. Agnieszki 
Janickiej.  
     Kolejnym punktem projektu była 
prezentacja przygotowana przez 
uczniów z klas V i VI. Dzięki niej 
zebrani mogli zapoznać się z różnymi 
szczegółami z życia świętego  
i trudnościami, jakie podczas nauki 
napotykał św. Stanisław Kostka.  
Na koniec ks. proboszcz Sylwester 
Ciesielski podziękował za przybycie 
do kościoła i wyraził swoją radość  
z przebiegu spotkania. Po uroczystości 
w kościele wszyscy przeszli do szkoły, 
gdzie Samorząd Uczniowski witał 
przybyłych gości, wśród których byli: 
p. poseł Jacek Sasin, p. starosta Piotr 
Uściński i burmistrz p. Robert 
Perkowski. Wszyscy uczniowie wrócili 
na pozostałe lekcje, a goście udali się 
pod tablicę Duchowego Opiekuna  
w szkole, gdzie została odmówiona 
krótka modlitwa. Następnie  
p. dyrektor Tomasz Łukawski poprosił 
przybyłych gości o okolicznościowe 
przemówienia i złożenie kwiatów 
przez zaproszonych gości.  

Całość spotkania zakończył słodki 
poczęstunek przy kawie i herbacie. 
 
                        Aleksandra Wagner 6a 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ŚWIĘTO SZKOŁY I 

ŚLUBOWANIE KLAS I 

 

W dniu 5 października 2012 
roku społeczność naszej placówki 
obchodziła Święto Szkoły. Wszyscy 
uczniowie ubrani na galowo 
uczestniczyli w uroczystym apelu. Od 



   
nr 2/rok szkolny 2011/2012                                                                                    18 grudnia  2012 

5 
 

września przygotowywali gazetki, 
albumy i prezentacje upamiętniające - 
"Małego Powstańca". 
  
           Koło teatralne, chór szkolny 
wraz z pierwszoklasistami pod 
czujnym okiem Marzenny 
Nowosielskiej, Agnieszki Janickiej, 
Iwony Pańty, Renaty Maciejewskiej i 
wychowawców klas I przygotowali 
inscenizację pokazującą, iż uczniowie 
naszej szkoły mają niezwykłego 
patrona - upamiętniającego walczące 
dzieci Warszawy podczas Powstania 
Warszawskiego.  

Oglądając przedstawienie 
upewniliśmy się, że przyszłość 
młodego pokolenia należy budować na 
fundamencie szacunku dla własnej 
historii. 
    

            W bieżącym roku szkolnym 
Święto Szkoły miało wyjątkowe 
znaczenie, ponieważ odbyło się 
uroczyste ślubowanie klas I.  
W obecności Burmistrza Miasta Ząbki, 
dyrektorów tutejszych placówek, 
innych znakomitych gości oraz licznie 
zgromadzonych rodziców uczniowie 
klas I zostali włączeni do społeczności 
szkolnej. 
  
            Rozpoczynając uroczystość 
wszyscy zgromadzeni odśpiewali 
Hymn Narodowy i Pieśń Szkoły, którą 
jest Pieśnią Powstania Warszawskiego 
- "Warszawskie Dzieci". Po 
przemówieniu dyrektora i gości, nasi 
milusińscy z ogromnym przejęciem 
złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. 
Tekst ślubowania odczytała 
przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego, a pierwszaki głośno 
powtarzały słowa przyrzeczenia. Tego 
dnia społeczność szkolna postanowiła 
wyróżnić Orderem Przyjaciela Szkoły 
Małego Powstańca dwie zasłużone dla 

szkoły osoby: Wiceburmistrza Ząbek 
Artura Murawskiego oraz Kierownika 
Referatu Oświaty i Polityki Społecznej 
- Ewę Wiśniewską. 
  
             Następnie Dyrektor Tomasz 
Łukawski, Burmistrz Miasta Ząbki 
Robert Perkowski oraz  odznaczeni  
goście Wiceburmistrz Artur Murawski  
i Kierownik Referatu Oświaty  
i Polityki Społecznej - Ewa Wiśniewska 
"wielkim ołówkiem" pasowali na 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Małego Powstańca pierwszoklasistów. 
  
              Dzieci otrzymały upominki, 
które zostały zasponsorowane przez 
Burmistrza Miasta Ząbki i Radę 
Rodziców.  
         Najważniejszym dokumentem  
i pamiątką dla pierwszoklasistów w 
tym ważnym dla nich dniu były 
legitymacje szkolne. 
  

Po pamiątkowych sesjach 
fotograficznych uczniowie, 
wychowawcy i rodzice rozeszli się do 
przygotowanych sal, gdzie odbył się 
poczęstunek. 
  
              Rodzicom gratulujemy tak 
wspaniałych pociech, a Pierwszakom 
życzymy wielu sukcesów i samych 
miłych chwil spędzonych w murach 
naszej szkoły! 
  

 Monika Brzezicka 
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II Rodzinny Rajd Szlakiem 

Małego Powstańca 

II Rodzinny Rajd "Szlakiem 

Małego Powstańca" odbył się w dniu  

6 października 2012 r. Uczestnikami 

rajdu byli przedstawiciele Urzędu 

Miasta, Radni Miasta, nauczyciele  

i uczniowie naszej szkoły. Większość z 

nich przyszła ze swoimi rodzinami, by  

móc wspólnie przejść całą trasę rajdu.              

     Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć 

udziału w rajdzie, a było ich 200, 

zostały przydzielone do czterech grup. 

W autokarach wybrano grupowego 

 i przekazano mu Plan Starego Miasta, 

plan rajdu oraz opis poszczególnych 

miejsc, które grupa miała odnaleźć. 

Zadanie brzmiało: 

1.przejść wyznaczoną trasą rajdu, 

 2. udokumentować za pomocą zdjęć 

obecność grupy w każdym  

z wyznaczonych punktów, w jednym  

z nich dodatkowo złożyć kwiaty, 

 3.po powrocie do szkoły wykonać 

prezentację multimedialną i 

zaprezentować osiągnięcia swojej 

grupy. 

            Zadanie to zostało wykonane 

przez wszystkie grupy celująco!  

           Wykonane na trasie rajdu 

zdjęcia posłużyły do przygotowania 

prezentacji multimedialnej. 

Uczestnikom rajdu dopisywał humor, 

a w osiągnięciu celu nie przeszkodziła 

im nawet poranna mżawka. Jak 

poprzednio, tak i tym razem nie 

odbyło się bez nagłych zwrotów akcji  

i ogólnego śmiechu, gdy odszukanie 

danego punktu okazywało się dla 

uczestników zbyt trudne. Jednym  

z punktów rajdu było złożenie 

kwiatów pod Pomnikiem Małego 

Powstańca. 

    Po rajdzie wszystkie grupy spotkały 

się w Szkole Podstawowej nr 3 na 

ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz 

ciepłej grochówce. Wykonano też 

cztery ciekawe i dokładnie 

przemyślane prezentacje z rajdu, które 

wkrótce będą dostępne na stronie 

internetowej szkoły. 

     Impreza ta tradycyjnie odbyła się 
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pod patronatem Burmistrza Miasta 

Ząbki i Starosty Powiatu 

Wołomińskiego. W tym roku również 

współpracowali z nami: Towarzystwo 

Przyjaciół Ząbek, Skauci Europy oraz 

Związek Harcerstwa Polskiego. 

          Po powrocie do szkoły dzięki 

przygotowanym przez Skautów 

Europy zadaniom mogliśmy poczuć 

się jak Powstańcy przechodząc 

ciasnym tunelem, rozwiązując 

powstańczą krzyżówkę, nosząc biało-

czerwoną opaskę lub bandażując 

rannego. 

        Tegoroczny II Rajd Rodzinny 

"Szlakiem Małego Powstańca" 

uważamy za bardzo udany.  

Zapraszamy za rok! 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI 

NARODOWEJ 

Dnia 15 października w Szkole 

Podstawowej nr 3 odbył się uroczysty 

apel z okazji Święta Edukacji 

Narodowej. W tym dniu odwiedzili 

nas Burmistrz Miasta Ząbki - Robert 

Perkowski, Kierownik Referatu 

Oświaty - Ewa Wiśniewska oraz 

Proboszcz parafii - Sylwester 

Ciesielski.  

Uczniowie klas IIIe i IIIb wraz  

z wychowawcami Ewą Dyksowską  

i Jolantą Górską, przygotowali 

inscenizację dla nauczycieli  

i pracowników szkoły. Nie obyło się 

bez zaangażowania w przedstawienie 

nauczycieli, którzy zajmowali swoje 

miejsca w lokomotywie, której 

maszynistą byli Dyrektor oraz 

Burmistrz. 

Po wystąpieniu dzieci głos 

zabrał Burmistrz Miasta Ząbki - Robert 

Perkowski, który wręczając nagrody 

gratulował nauczycielom sukcesów w 

pracy zawodowej. Następnie Tomasz 

Łukawski wręczył nagrody dyrektora 

nauczycielom oraz pracownikom 

niepedagogicznym dziękując za trud  

i zaangażowanie. Nie zabrakło 

również podziękowania i życzeń ze 

strony Rady Rodziców. Uroczystość 

przebiegła w bardzo miłej atmosferze. 

Jolanta Górska 
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APEL Z OKAZJI 94 ROCZNICY 

ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

        Apel z okazji 94 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę odbył się 09.11.2012 (piątek)  

o godzinie 12.00 w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Małego 

Powstańca w Ząbkach. Uczestniczyli  

w nim wszyscy obecni tego dnia 

uczniowie i pracownicy naszej szkoły.       

        Po wprowadzeniu sztandaru 

szkoły oraz odśpiewaniu hymnu 

państwowego rozpoczęło się uroczyste 

przedstawienie o tym, jakie trudności 

stanęły przed Polakami u progu 

wolności. Takie przedstawienie 

przygotowali uczniowie klasy 4a i 5c 

wraz z nauczycielami: Anną 

Majchrzak, Renatą Sidor  

oraz Agnieszką Janicką.  

       Moje przeżycia są pozytywne. 

Uważam, że jest to wyjątkowo ważne  

i uroczyste święto, ponieważ 

niepodległość znaczy inaczej wolność, 

bez której nie uczylibyśmy się w tej 

szkole. Ten apel miał za zadanie 

uświadomić wszystkim jakie ważne 

jest to, że jesteśmy wolnym narodem. 

Katarzyna Łata kl. Vc 
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O czym mógł marzyć Mały 

Powstaniec? 

Już niedługo święta Bożego 

Narodzenia. Szczególny czas spotkań  

w gronie rodzinnym. Każdy z nas ma 

jakieś marzenia związane z tymi ważnymi 

dniami. Jedni czekają na upragnione 

prezenty, inni cieszą się wspólnym 

kolędowaniem w gronie najbliższych. 

Jeszcze inni nie mogą się doczekać 

wolnych dni. A jakie marzenia miał Mały 

Powstaniec? Podczas zajęć koła 

dziennikarskiego próbowaliśmy się nad 

tym zastanowić. Oto wypowiedzi naszych 

kolegów i koleżanek: 

W tych czasach, w których żył 

Mały Powstaniec,  dzieci mogły marzyć  

o tym, żeby się uczyć, spotykać  

z przyjaciółmi, żeby po prostu spokojnie 

żyć, jak my teraz. 

 Dla nas chodzenie do szkoły jest 

tylko obowiązkiem. Dla Powstańców 

obowiązkiem była walka.  Łatwiej jest 

przecież się uczyć. Jednak my ciągle 

narzekamy. Wokół nas jest wiele 

wartościowych rzeczy, o których oni 

mogliby tylko pomarzyć. Jednak my tego 

niedostrzegany. Dla nas komputery, tablice 

interaktywne, telewizory to rzeczy, które 

są na porządku dziennym. Dla Małych 

Powstańców była to walka o wolny kraj.  

Najważniejszą rzeczą, o której 

zapominamy to wolność. Właśnie  

o wolności najbardziej marzyli Powstańcy. 

Więc powinniśmy ją docenić, bo ona 

przecież nie będzie trwała wiecznie.    

Weronika Korol 5c 

Mały Powstaniec mógł mieć 

marzenia, żeby się uczyć, grać z kolegami 

w piłkę. Pewnie też miał marzenie, żeby 

mógł spędzać czas beztrosko ze swoją 

rodziną. Mały Powstaniec jak każde 

dziecko chciał zabawy, a nie żyć w strachu 

i myśleć co będzie jutro. 

My mamy wszystko czego pragnął 

Mały Powstaniec. Chodzimy do szkoły, 

mówimy swobodnie w języku polskim. 

Możemy grać z kolegami w piłkę. 

Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania 

w trakcie zajęć pozalekcyjnych. 

Mateusz Michna 5c 

  Jednym z marzeń Małego 

Powstańca na pewno było, aby przeżyć. 

Pewnie chciał się też uczyć języka 

polskiego, matematyki czy historii.  

        Teraz mamy taką możliwość, lecz  

w tamtych czasach było to zabronione. 

Jako nasz rówieśnik miał podobne 

marzenia, jednak z całą pewnością 

dotyczyły one bardziej zwyczajnych 

rzeczy. Domyślam się, że marzył  

o wygodnym łóżku, miękkiej pościeli, 

czystym ubraniu czy choćby ciepłym 

obiedzie.  

      Chciał bawić z kolegami i robić z nimi 

samoloty z papieru. Dlatego uważam, że 

powinniśmy doceniać to, co mamy. 

Uczestnikom Powstania jesteśmy winni 

hołd  i szacunek. 

Krystyna Szczepanik 5c 

Niektóre z marzeń Małego 

Powstańca są podobne do naszych marzeń, 

a niektóre są całkiem inne. Uczeń, który 

codziennie chodzi do szkoły nie marzy  

o tym, żeby się uczyć. Jednak Mały 

Powstaniec, który pomagał przy Powstaniu 

chciałby się uczyć. Powstaniec był 

zwykłym chłopcem. Chciał bawić się 

zabawkami i z kolegami. My jako starsi 

koledzy Małego Powstańca możemy 

składać mu kwiaty przy jego pomniku.  
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My możemy bawić się zabawkami, 

niektórzy chodząc na świetlice szkolną. 

Możemy spędzać wakacje razem z innymi 

dziećmi i z naszymi rodzicami. W naszej 

szkole jest tablica poświęcona Małemu 

Powstańcowi i przy niej możemy 

wspominać naszego bohatera. 

Natalia Czapla V c 

     Wszyscy zastanawiają się, o czym mógł 

marzyć Mały Powstaniec.  

Ja spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.  

     Mały Powstaniec mógł chcieć wolności, 

żeby powstanie się skończyło. Na pewno 

Mały Powstaniec pragnął, aby jak dawniej 

mógł uczyć się  języka polskiego i historii, 

oraz by mógł mówić i czytać książki  

w swoim ojczystym języku. Trzeba 

pamiętać o tym, jacy dzielni byli Mali 

Powstańcy i ile trudu musiało ich 

kosztować to, żebyśmy my mogli teraz 

chodzić do szkoły. Dla tego  pamiętajmy  

o Małym Powstańcu. 

Zuzanna Filipkowska kl. Va 

 

     22 listopada odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa. Rozpoczęła się  

o godzinie 18.00 i trwała do 20.00. 

Imprezę zorganizował Samorząd 

Uczniowski. Na zabawę przyszło 

bardzo dużo uczniów z klas IV-VI. 

Było wiele konkursów, między innymi: 

przeciąganie liny, jedzenie jabłka na 

sznurku i przebijanie balonów  

z wróżbami. Niektórym osobom 

trafiały się pechowe wróżby, ale i tak 

się tym nie przejmowały. Na dyskotece 

leciały same hity, wszyscy tańczyli. 

Nawet nauczyciele i dyrekcja byli 

obecni na parkiecie. Dyskoteka 

wszystkim się podobała i już czekają 

na następną. Mamy dla nich dobrą 

wiadomość, ponieważ w styczniu 

odbędzie się bal karnawałowy. Więcej 

informacji już wkrótce. 

Mateusz Martuzalski kl.Va 
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KONCERT – GOŚCIE  

Z AFRYKI 

     30 listopada odbył się koncert. 

Gośćmi byli ludzie pochodzący  

z Kongo. Nauczyli  nas słów 

afrykańskich np. ,,malamu’’, co w ich 

języku znaczyło ,,bardzo dobrze’’.  

     Na koncercie każdy mógł pograć na 

bębnach i innych instrumentach takich 

jak tamburyno, co powodowało, że na 

buziach uczniów pojawiały się piękne 

uśmiechy.  

    Wszyscy bardzo cieszyli się, że 

przybyli do nas Kongijczycy.  

Wiele osób prosiło gości o autografy. 

Każdy pewnie będzie długo 

wspominał ten wspaniały dzień.  

Agnieszka Chudziak kl. Va 

 

 

 

Konkursy 

 W naszej szkole odbywa się 

wiele konkursów np. ,,Alfik”,   

,,Z poprawną ortografią na co dzień. 

 W konkursie recytatorskim z naszej 

szkoły zostały wybrane trzy osoby, 

które przeszły do drugiego etapu: 

Jeremi Kowalski, który zajął trzecie 

miejsce, Julia Remfeld i Olga 

Leszczyńska. Natomiast w konkursie 

,,Z poprawną polszczyzną na co dzień’ 

do kolejnego etapu przeszło dużo 

osób. Uczniowie, którzy zdobyli 

największą ilość punktów to 

Staniszewska Zuzanna, Oskar 

Szafarowicz i Wałachowska Helena.          

                     Do drugiego etapu  

w konkursie przyrodniczym 

zakwalifikował się Oskar Szafarowicz. 

Wszystkim uczestnikom składamy 

serdeczne gratulacje i  życzymy 

dalszych sukcesów. 

Zuzanna Filipkowska kl. Va 

 

Konkursy w naszej 

szkole 

W naszej szkole organizuje się 

mnóstwo konkursów. Jednymi z nich 

są bardzo popularne zresztą konkursy 

„Z poprawną ortografią na co dzień” 

oraz „Z poprawną polszczyzną na co 

dzień”, w których miałam 

przyjemność uczestniczyć. 

Następnymi konkursami  

o których chciałabym wspomnieć są 
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konkursy kuratoryjne. Było ich trzy, 

z trzech różnych dziedzin.  

Z matematyki, przyrody oraz z języka 

polskiego. Ja wzięłam udział  

w konkursie z matematyki oraz 

przyrodzie. Nie ukrywam, że wiele 

czasu zajęło mi przygotowywanie się 

do tych wszystkich konkursów,  

w których brałam udział. Jednak 

bardzo polecam, ponieważ zawsze 

warto jest sprawdzić swoje 

umiejętności. 

Weronika Korol 5c 

Kącik Uśmiechu 

Ilu jest na świecie św. Mikołajów?  

-Tylu, ilu jest rodziców. 

* * * 

Święty Mikołaj siedzi nad kominem 

trzymając w ręku wędkę. Podchodzi 

do niego Jaś i pyta:  

- Łowi pan ryby?  

- Nie, prezenty. 

Mateusz Michna 5c 

Recenzja 

ŚWIĄTECZNE PSIAKI 

        

 

 

Urocze szczeniaki powracają  

z nowymi przygodami. Jeśli oglądałeś 

film "Gwiezdny zaprzęg" czy "Śnieżny 

zaprzęg" – wiesz już, o co chodzi. 

Rozbrykana ekipa gadających psiaków 

rozchmurzy nawet największego 

ponuraka! Wraz  

z sympatycznymi pieskami wybierzesz 

się w niezwykłą podróż na Biegun 

Północny – legendarną krainę 

Świętego Mikołaja. Bamberiks, Kolo, 

Pusia, Budda oraz Tarzan wciągną Cię 

w szaloną i wzruszającą historię 

Bożonarodzeniową!  

       Prawa Łapka, zadziorny synek 

pomocnika Świętego Mikołaja (Prawej 

Łapy), zapomniał o znaczeniu świąt. 

Nasi dzielni bohaterowie będą musieli 

mu przypomnieć, że w czasie Bożego 

Narodzenia liczy się nie to, co 

dostajesz, lecz to, co od siebie dajesz. 

Dzięki pomocy szczeniaków Prawa 

Łapka będzie mógł odzyskać wiarę  

w święta. Mi film się bardzo podobał. 

Życzę wam wszystkich wesołych 

świątecznych wieczorów! 

Natalia Czapla Vc 

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 

mailto:anulkaraj@o2.pl
mailto:aniva1@wp.pl
http://www.sp3zabki.pl/

