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MMMMIKOŁAJKIIKOŁAJKIIKOŁAJKIIKOŁAJKI    

Mikołaj zwykle przychodni do nas w nocy 
i podkłada nam upominki, ale w naszej 
klasie było inaczej. Zaczęło się 
zwyczajnie, Mikołaj przyszedł do nas na 
drugiej lekcji. Zanim wszedł do klasy, pani 
wicedyrektor zapowiedziała jego 
przybycie. Mikołaj spytał czy są w naszej 
klasie grzeczne dzieci. Później 
zaśpiewaliśmy mu piosenki i zaczął 
rozdawać nam prezenty. Za kaŜdym razem 
pytał czy dziecko jest grzeczne. Wszyscy 
dostaliśmy wspaniałe kubki z naszymi 
zdjęciami i gumy do Ŝucia.  
Z zaciekawieniem oglądaliśmy swoje 
prezenty.     Ten dzień w szkole był bardzo 
przyjemny i wesoły. 

Dziękujemy Ci Mikołaju za wizytę  
w naszej szkole i za prezenty. 

Wiktoria Kosmala klasa IIIB 

AAAAPEL Z OKAZJI ŚWIĘTA PEL Z OKAZJI ŚWIĘTA PEL Z OKAZJI ŚWIĘTA PEL Z OKAZJI ŚWIĘTA 

ODZYSKANIA ODZYSKANIA ODZYSKANIA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCINIEPODLEGŁOŚCINIEPODLEGŁOŚCINIEPODLEGŁOŚCI    

Spotykamy się dzisiaj, aby wspólnie 
przeŜyć dziewięćdziesiątą drugą rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jedenastego listopada tysiąc dziewięćset 
osiemnastego roku Polska po stu 
dwudziestu trzech latach oswobodziła się  
z więzów niewoli i osiągnęła wolność. 
Chcemy uczynić dzisiejszy dzień refleksją 
nad historią i współczesnością naszej 
Ojczyzny. Spróbujmy dziś inaczej niŜ 
zwykle przyjrzeć się Polsce. Posłuchajmy 
polskich pieśni patriotycznych, w których 
jak w lustrze odbiły się losy polskiego 
narodu.  

Tymi słowami dziesiątego listopada 
rozpoczął się uroczysty apel  z okazji 
zbliŜającego się Święta Niepodległości. 
Program artystyczny przygotowały klasy 
czwarte pod kierunkiem Pani Agnieszki 
Janickiej, Pani Anny Majchrzak i Pani 
Anny Piechuckiej. MłodzieŜ  z przejęciem 

prezentowała przygotowane kwestie.  
Na scenie obecni byli młodzi aktorzy  
w roli Ŝołnierzy, sanitariuszek, pisarzy, 
ludności cywilnej i wszyscy Ci, którym los 
Rzeczypospolitej Polski jest bliski. 
Uczniowie z zaangaŜowaniem recytowali 
słowa modlitwy o Polskę: 

Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie głos 
Twego ludu z ziemi polskiej płynie. 

Wróć nam o BoŜe ojczyznę kochaną,  
w troje rozdartą i w morzu skąpaną. 

KaŜdy, nawet najmłodszy uczestnik 
apelu mógł poczuć powagę zbliŜającego 
się Święta Niepodległości. Nie tylko słowa 
tego dnia brzmiały dobitnie. TakŜe pieśni 
takie jak: Piękna nasza Polska cała, O mój 
rozmarynie, My, pierwsza Brygada, 
Rozkwitały pąki białych róŜ, Rota, były 
Ŝywym świadectwem patriotyzmu całej 
społeczności szkolnej.  

W tym roku mija kolejna rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Oddajmy hołd wdzięczności wszystkim 
tym, którzy zmarli za Ojczyznę. Dzięki 
nim moŜemy mówić po polsku w naszej 
szkole. Zapamiętajmy tę lekcję historii na 
zawsze. Niech Ŝyje ona w naszych sercach. 

Anna Piechucka, więcej na www.sp3zabki.pl 

DDDDZIEŃ śYCZLIWOŚCIZIEŃ śYCZLIWOŚCIZIEŃ śYCZLIWOŚCIZIEŃ śYCZLIWOŚCI    

22 listopada obchodziliśmy  
w szkole Dzień śyczliwości. Tego dnia 
klasy pierwsze, drugie i trzecie miały 
lekcje na temat praw dziecka. Na lekcji 
plastyki wykonaliśmy wielobarwne 
kotyliony Ŝyczliwości. Następnie  
z kolorowymi balonami wyszliśmy na 
dwór. Nasza klasa miała Ŝółte balony. Na 
umówiony sygnał wszyscy wypuściliśmy 
symboliczne balony z helem. 
Podziwialiśmy jak balony się uniosły 
ponad szkołę, aŜ wreszcie zniknęły  
z naszych oczu. 

Tego dnia ludzie powinni być dla 
siebie mili. Ten dzień powinien być 
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codziennie. DuŜo ludzi na świecie niestety 
nie obchodzi tego wspaniałego święta. Ja 
pomogłam mamie posprzątać w naszym 
domy oraz pomogłam mojej siostrze 
posprzątać pokój. Mama bardzo się 
ucieszyła i mi podziękowała.  KoleŜankom 
w szkole poŜyczyłam ołówek  
i poczęstowałam chrupkami. To waŜne, 
Ŝeby sobie pomagać nie tylko od święta, 
ale i na co dzień.  

Angela Kotowska i Aleksandra Karwowska –  

kl. IIIB 

FFFFESTIWAL ESTIWAL ESTIWAL ESTIWAL PIOSENKI PIOSENKI PIOSENKI PIOSENKI 

TURYSTYCZNEJ W ZIELONCE TURYSTYCZNEJ W ZIELONCE TURYSTYCZNEJ W ZIELONCE TURYSTYCZNEJ W ZIELONCE ----    

PIERWSZE MIEJSCE DLA PIERWSZE MIEJSCE DLA PIERWSZE MIEJSCE DLA PIERWSZE MIEJSCE DLA 

NASZEJ SZKOŁYNASZEJ SZKOŁYNASZEJ SZKOŁYNASZEJ SZKOŁY    

6 listopada w Ośrodku Kultury  
i Sportu w Zielonce odbył się konkurs 
piosenki o tematyce poetycko - 
turystycznej „DWUKROPEK”.  

Przedstawiciele naszej szkoły  
w składzie: 

 - wokal: Julia Czapla i Urszula 
Karwowska (uczennice klasy piątej), 

 - gitara: Pan Tomasz Łukawski i skrzypce: 
Pani Agnieszka Janicka, 

Wykonali oni utwory: „Oczekiwanie" - 
autor nieznany oraz „Jesienną Zadumę" 
autorstwa ElŜbiety Adamiak.  

Uczennice współzawodnicząc  
z licealistami i gimnazjalistami, zdaniem 
jury bezdyskusyjnie i jednogłośnie 
zwycięŜyły czystością intonacyjną, 
dojrzałością wokalu i przemyślaną 
interpretacją utworów. Serdecznie im 
gratulujemy! 

Agnieszka Janicka, więcej na: www.sp3zabki.pl 

    

FFFFILIA SZKOŁY, UROCZYSTE ILIA SZKOŁY, UROCZYSTE ILIA SZKOŁY, UROCZYSTE ILIA SZKOŁY, UROCZYSTE 

OTWARCIEOTWARCIEOTWARCIEOTWARCIE    

21 września nasi Najmłodsi 
pojawili się w swojej „Zerówce” 
odświętnie ubrani, z minami pełnymi 
skupienia, a zarazem podekscytowani. 
Scena – udekorowana przez Panie  
ze świetlicy - miała dziś stać się 
miejscem ich występów.  

Tego dnia szkołę odwiedzili teŜ 
szacowni Goście, którzy włoŜyli 
ogromny wkład w powstanie tak 
wspaniałego miejsca. Pojawili się więc 
Pracownicy Urzędu Miasta w Ząbkach 
– w tym z sekretarz Miasta Panią 
Patrycją śołnierzak na czele, 
kierownikami Referatu Oświaty oraz 
Referatu Administracyjno – 
Organizacyjnego wraz z pracownikami. 

NajwaŜniejszym  Gościem był 
Pan Burmistrz Robert Perkowski, który 
dokonał symbolicznego przecięcia 
wstęgi i przekazał wiele ciepłych słów 
dzieciom, nauczycielom, rodzicom  
i dyrekcji szkoły. W uroczystościach 
uczestniczył równieŜ Ksiądz Proboszcz 
Sylwester Ciesielski i to On poświęcił 
budynek. 

Największą atrakcją tego dnia był 
występ naszych Najmłodszych. Występ 
– do którego przygotowywali się  
od prawie miesiąca. Były więc 
wierszyki, były piosenki i było wiele 
zabawy. Zaś brawa, jakimi dzieci 
zostały nagrodzone, stanowiły najlepsze 
świadectwo ich pracy i wysiłku. 
Anna Kucharska, więcej na: www.sp3zabki.pl 

GGGGRAFIKA KOMPUTEROWA RAFIKA KOMPUTEROWA RAFIKA KOMPUTEROWA RAFIKA KOMPUTEROWA 

DLA KLAS VIDLA KLAS VIDLA KLAS VIDLA KLAS VI    

Od listopada uczniowie klas 
szóstych mogą uczestniczyć w zajęciach  
z grafiki komputerowej, prowadzonych 
przez Pana Cezarego Rodziewicza. 
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Podczas zajęć uczniowie uczą się 
projektować w 3D przy pomocy narzędzia 
o nazwie Pov-Ray (Persistence of Vision 
Ray-Tracer) czyli tzw. techniki rysowania 
światłem. Jest to program słuŜący do 
tworzenia wysokiej jakości grafiki 
trójwymiarowej.  

Zachęcamy uczniów do aktywnego 
udziału w zajęciach, gdyŜ jest to przydatny 
wstęp do programowania 

więcej na: www.sp3zabki.pl 

HHHHALLOWEN W SALLOWEN W SALLOWEN W SALLOWEN W Szk. zk. zk. zk. PPPPodst. nr odst. nr odst. nr odst. nr 3333    

Zabawa Hallowen odbyła się  
28 października w naszej szkole. 
Przebrałem się za zombie. Moi przyjaciele 
przebrali się za czarownice, wampirów, 
widma. Mój najlepszy kolega przebrał się 
za ducha. Na Hallowen było wiele zabaw. 
Pani zawiązała nam nogi chustką i we 
dwoje musieliśmy pokonać wyznaczoną 
trasę. Chodziliśmy po kółeczkach 
przekładając je do przodu, kto dotarł w ten 
sposób pierwszy na metę wygrywał. Pani 
włączyła muzykę i wręczyła miotłę, trzeba 
było jak najlepiej zatańczyć. Podczas 
zabaw było słychać wiele wrzasków. 
Wszystko to odbywało się w sali 
gimnastycznej. Z mojej klasy startowali 
Kacper Orban, Ola Karwowska, Agata 
Prokopiuk, Weronika Jeziorska, Kuba 
Przygodzki, Aleksander Rolewski. 
UwaŜam, Ŝe to dobry pomysł urządzić 
zabawę Hallowen w szkole. Organizatorem 
zabawy dla klasy IIIb, IIId i świetlicy była 
Pani Kasia Słowik i Pani Ania Piechucka.  

Na korytarzu szkolnym moŜna było 
zobaczyć wiele strasznych strojów, sam 
widziałem ich kilka. Niektórych dzieci nie 
mogłem rozpoznać. Nie mogę ocenić  
co najbardziej mi się podobało, wszystko 
było wspaniałe.  

Kacper Orban IIIb 

    

CHCHCHCHÓR SZKOLNYÓR SZKOLNYÓR SZKOLNYÓR SZKOLNY    

16 października, dokładnie  
w 32 rocznicę wyboru papieŜa Jana Pawła 
II, odbył się koncert, w którym wystąpił 
chór szkolny pod opieką pani Agnieszki 
Janickiej. Koncert odbył się w parku 
miejskim w Ząbkach i poprzedzał 
uroczystą Mszę Świętą w intencji papieŜa 
Jana Pawła II. Zdjęcia z tej uroczystości 
wykonała Pani Anna Piechucka. 

24 października, chór szkolny brał 
równieŜ udział w koncercie, w kościele 
Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie, 
zorganizowanym z okazji Dnia 
Papieskiego. 

 
więcej na: www.sp3zabki.pl 

KKKKARTA ROWEROWA DLA ARTA ROWEROWA DLA ARTA ROWEROWA DLA ARTA ROWEROWA DLA 

NASZYCH UCZNIÓWNASZYCH UCZNIÓWNASZYCH UCZNIÓWNASZYCH UCZNIÓW    

23 października odbył się egzamin 
na kartę rowerową. Uczestnicy egzaminu 
najpierw musieli wykazać się znajomością 
przepisów ruchu drogowego. Ci, którzy 
zdali egzamin teoretyczny mogli 
przystąpić do egzaminu praktycznego, 
gdzie zadaniem było pokonać wyznaczoną 
trasę. Część praktyczną egzaminu wszyscy 
uczestnicy zaliczyli pozytywnie. 

Nowym posiadaczom karty 
rowerowej gratulujemy! 

więcej na: www.sp3zabki.pl 

RRRROBOTYKA W OBOTYKA W OBOTYKA W OBOTYKA W SZKOLE SZKOLE SZKOLE SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 3PODSTAWOWEJ NR 3PODSTAWOWEJ NR 3PODSTAWOWEJ NR 3    

RoboCAMP to zajęcia, podczas 
których uczniowie poznają tajniki robotyki 
i programowania przy wykorzystaniu 
najnowocześniejszych materiałów 
dydaktycznych do samodzielnego 
montaŜu. Tej formule nauczania przewodzi 
zasada edukacji przez zabawę. Pod okiem 
instruktorów uczniowie klas piątych 
realizowali zadanie skonstruowania robota 
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wg instrukcji, a potem zaprogramowanie 
go do wykonania określonych czynności.  

Instruktorzy w sposób przystępny  
i atrakcyjny zaprezentowali podstawowe 
zagadnienia programistyczne. dla uczniów 
klas piątych. 

Zajęcia przeznaczone są dla 
uczniów klas IV - VI. 
więcej na: www.sp3zabki.pl 

SZSZSZSZLAKLAKLAKLAKIEM IEM IEM IEM FRYDERYKA FRYDERYKA FRYDERYKA FRYDERYKA 

CHOPINACHOPINACHOPINACHOPINA    

6 października klasy 3a oraz 2c 
pojechały na wycieczkę „Szlakiem 
Fryderyka Chopina”. Najpierw 
pojechaliśmy do Warszawy na  
ul. Krakowskie Przedmieście, gdzie pani 
przewodnik pokazała nam miejsca 
związane z Chopinem. Widzieliśmy 
budynki, w których mieszkał oraz miejsca 
w których grał, m. in. Pałac Prezydencki, 
w którym Chopin zagrał swój pierwszy 
koncert mając 8 lat, Kościół Sióstr 
Wizytek, w którym Chopin był organistą, 
Kościół Św. KrzyŜa, gdzie znajduje  
się serce Chopina. 

W związku z tym, Ŝe rok 2010 jest 
ROKIEM CHOPINOWSKIM wzdłuŜ 
Krakowskiego Przedmieścia ustawione  
są „grające ławki”. Przy kaŜdej z nich 
słuchaliśmy twórczości Chopina oraz  
od pani przewodnik dowiadywaliśmy  
się duŜo ciekawych rzeczy o Ŝyciu 
kompozytora. 

Następnie pojechaliśmy do 
śelazowej Woli. Zwiedziliśmy tam dom,  
w którym urodził się Chopin. Pojechaliśmy 
równieŜ do wsi Brochów, gdzie znajduje 
się kościół w którym mały Chopin został 
ochrzczony a jego rodzice wzięli ślub. 

Wycieczka wszystkim się 
podobała, kaŜdy dowiedział się duŜo 
ciekawostek o Ŝyciu i twórczości 
Fryderyka Chopina. 

JuŜ czekamy na następny wyjazd. 
 

Mateusz Martuzalski – uczeń klasy 3a 

    

TTTTEATR POLSKI „PRZYGODY EATR POLSKI „PRZYGODY EATR POLSKI „PRZYGODY EATR POLSKI „PRZYGODY 

SINDBADA śEGLARZA"SINDBADA śEGLARZA"SINDBADA śEGLARZA"SINDBADA śEGLARZA"    KLASY KLASY KLASY KLASY 

IIIIIIIIIIII    

29 października o godzinie 11:10 
pojechałem z całą klasą do Teatru 
Polskiego w Warszawie ma przedstawienie 
pod tytułem Przygody Sindbada śeglarza. 
Przedstawienie opowiadało o przygodach 
Sindbada śeglarza. Główny bohater 
Sindbad przeŜywa swoje kolejne przygody, 
w czasie, których poznaje piękne 
księŜniczki, zwiedza obce kraje, walczy  
z czarownikami i potworami. Z kaŜdej 
trudnej sytuacji Sindbad wychodzi cało, 
dzięki szczęściu, odwadze i pomocy 
innych.  

W ostatnią podróŜ Sindbad zabiera 
swojego wuja – poetę Tarabuka..Z podróŜy 
wracają wraz ze swoimi przyszłymi 
Ŝonami i odtąd juŜ nie opuszczają pałacu  
w Bagdadzie. Przedstawienie bardzo mi się 
podobało, bo było zabawne. Chętnie 
jeszcze raz bym na nie pojechał. 

Kamil Mlonek, klasa IIIb 

WWWWIZYTA KLAS III W IZYTA KLAS III W IZYTA KLAS III W IZYTA KLAS III W 

NADLEŚNICTWIE NADLEŚNICTWIE NADLEŚNICTWIE NADLEŚNICTWIE     

6 października wybraliśmy się  
z całą klasą do Nadleśnictwa Drewnica. 
Pojechaliśmy autobusem linii X.  
Na miejscu przywitała nas pani 
przewodnik. Pani opowiadała nam  
o warstwach lasu, o zagroŜonych 
gatunkach, o szkodach wyrządzanych 
przez wiatr i poŜar. Usłyszeliśmy teŜ  
o dokarmianiu zwierząt podczas srogiej 
zimy.  

Na zakończenie wycieczki 
przeszliśmy w wyznaczone miejsce, tam 
czekała na nas gorąca herbata i kiełbaski  
z ogniska. Wycieczka bardzo mi się 
podobała. Dowiedziałam się wielu 
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ciekawych rzeczy. Chętnie wybiorę się  
na kolejną wycieczkę. 

Agata Prokopiuk, uczennica kl. 3b 

WWWWYCIECZKA DO MUZEUM YCIECZKA DO MUZEUM YCIECZKA DO MUZEUM YCIECZKA DO MUZEUM 

TECHNIKITECHNIKITECHNIKITECHNIKI    

W piątek 26 listopada 
pojechałyśmy z całą klasą na wycieczkę  
do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Po przybyciu na miejsce swoje kroki 
pokierowaliśmy w stronę wejścia  
do Muzeum Techniki, znajdującego się  
w Pałacu Kultury i Nauki.  

W muzeum przewodnik opowiadał 
nam  w jaki sposób ludzie liczyli, gdy  
nie było jeszcze maszyn liczących  
i komputerów.  

Dowiedzieliśmy się, Ŝe nie zawsze 
komputery wyglądały tak jak dziś. 
Komputery pojawiły się dopiero w połowie 
XX wieku, miały one rozmiary całych 
pomieszczeń i zuŜywały kilkaset razy 
więcej energii niŜ współczesne komputery 
osobiste. Obecnie komputery pomagają 
nam w pracy i nauce.  

Lekcja odbyła się przy 
zabytkowych eksponatach takich jak  
na przykład: maszyny do liczenie, 
komputery, drukarki, telefony, aparaty 
fotograficzne, kamery, radia, które 
mogliśmy obejrzeć z bliska, a nawet  
je dotknąć. Największą atrakcją była dla 
nas prezentacja gry komputerowej  
z początku lat 80 – tych XX wieku. 

Wiktoria Kosmala, Wiktoria Kaniewska – klasa IIIb 

WWWWIZYTA KLAS II W FABRYCE IZYTA KLAS II W FABRYCE IZYTA KLAS II W FABRYCE IZYTA KLAS II W FABRYCE 

BOMBEKBOMBEKBOMBEKBOMBEK    

8.11.2010r. klasy II a i II b 
pojechały na wycieczkę do Fabryki 
Bombek „Szkło-Dekor” w Piotrkowie 
Trybunalskim. Uczniowie zapoznali się  
z etapami produkcji ozdób choinkowych. 

Pierwsza była dmuchalnia szkła, następnie 
srebrzalnia, potem lakiernia i dekoratornia.  
 Wszyscy uczniowie przekonali  
się, biorąc udział w warsztatach,  
Ŝe by powstała piękna bombka trzeba 
włoŜyć w jej wykonanie wiele wysiłku  
i cierpliwości  

Na koniec wycieczki wszyscy udali 
się do sklepu, gdzie moŜna było nie tylko 
obejrzeć, ale i kupić piękną, ręcznie 
robioną bombkę choinkową.  

więcej na: www.sp3zabki.pl 

ZZZZABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWA    ----    

klasy IIIklasy IIIklasy IIIklasy III 

 Z okazji zbliŜających się Andrzejek 
w naszej szkole odbyła się dyskoteka  
dla uczniów połączona z wróŜbami  
i konkursami. Na początku wszyscy 
tańczyliśmy,  a potem zaczęły się 
konkursy. Jednym z konkursów był taniec 
z balonem. Później odbyły się wróŜby  
z kolorów dla poszczególnych klas. 
Losowaliśmy teŜ, jakie w przyszłości 
będziemy wykonywać zawody. Na koniec 
tańczyliśmy między innymi makarenę, 
kaczuchy i wiele innych. Bardzo mi się 
podobało i chciałabym jeszcze raz być  
na takiej fajnej zabawie andrzejkowej.  

Aleksandra Karwowska klasa IIIB 

ZZZZABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWAABAWA ANDRZEJKOWA    ----    

klasy Vklasy Vklasy Vklasy V 

24.11.2010r. miały miejsce nasze 
szkolne „Andrzejki”. Młodsze klasy 
bawiły się na sali gimnastycznej od 11.20 
do 13.00. Starsze od godz. 15.00 –  
do 17.00. Na początku była dyskoteka, 
potem konkursy. W czasie dyskoteki 
muzyka była róŜnorodna: od weselnych 
klimatów po „Monday Morning”. Wszyscy 
doskonale się bawili, a uczestnicy 
konkursów dodatkowo dostali  
po symbolicznym cukierku. 
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 Zabawa bardzo mi się podobała  
i mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku  

teŜ się odbędzie. 

Karolina Cichocka, klasa Vc

    

POZNAJMY SIĘPOZNAJMY SIĘPOZNAJMY SIĘPOZNAJMY SIĘ    ----    WYWIADY Z WAśNYMI WYWIADY Z WAśNYMI WYWIADY Z WAśNYMI WYWIADY Z WAśNYMI 
OSOBAMI W SZKOLEOSOBAMI W SZKOLEOSOBAMI W SZKOLEOSOBAMI W SZKOLE    
    

Nauczyciele edNauczyciele edNauczyciele edNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej klas Iukacji wczesnoszkolnej klas Iukacji wczesnoszkolnej klas Iukacji wczesnoszkolnej klas I----szych: Jolanta Górska, szych: Jolanta Górska, szych: Jolanta Górska, szych: Jolanta Górska, Beata Beata Beata Beata 

GałeckaGałeckaGałeckaGałecka----DudekDudekDudekDudek, , , , Agata Agata Agata Agata PowierŜa, PowierŜa, PowierŜa, PowierŜa, Ewa Ewa Ewa Ewa Dyksowska, Dyksowska, Dyksowska, Dyksowska, Beata Beata Beata Beata MatalińsMatalińsMatalińsMatalińskakakaka. 

nauczyciel 

Czy była Pani 
dobrą 

uczennicą w 
szkole 

podstawowej? 

Jaka jest Pani 
ulubiona pora 

roku? 

Jaki jest Pani 
ulubiony kolor? 

Jaką potrawę 
lubi Pani 

najbardziej? 

Czy lubi Pani 
zwierzęta, jeśli 
tak to, jakie? 

Jolanta 
Górska Tak. Wiosna i lato. Szary. Spaghetti 

Tak. Delfiny, 
poniewaŜ są 
inteligentne. 

Beata 

Gałecka-

Dudek 

Tak, miałam 
świadectwo z 
czerwonym 

paskiem 

Lato Czarny Pierogi 

Lubię psy, koty 
i konie, ale ich 
się trochę boję, 
tylko nie lubię 

myszy. 

Agata 

Powierża 
Byłam wzorową 

uczennicą 
Lato 

Bardzo ciemny 
czerwony 

Uwielbiam 
nutellę ze 
słonymi 

paluszkami. 

Bardzo lubię 
zwierzęta, mam 
w domu świnkę 
morską i psa. 

Ewa 

Dyksowska 

Tak byłam 
dobrą 

uczennicą, bo 
tak mi mówili 

rodzice. 

Wiosna Zielony 

Pizza, spaghetti, 
włoskie 

potrawy i 
sałatki. 

Lubię 
zwierzęta, a 

najbardziej psy. 

Beata 
Matalińska 

Raczej tak, 
chociaŜ 

zdarzało mi się 
dostać dwójkę. 

 

Jesień, ale tą 
ciepłą, 

kolorową z 
babim latem. 

 

Lubię 
wszystkie. 
Czasem 

niektóre wolę 
bardziej, ale to 

zaleŜy od 
humoru i 
pogody. 

Wszelkie sosy z 
makaronem. 

 

Tak, zawsze 
miałam jakieś 
zwierze. Teraz 

mam psa. 
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Nauczyciele języka polskiego klas IV Nauczyciele języka polskiego klas IV Nauczyciele języka polskiego klas IV Nauczyciele języka polskiego klas IV ––––    VI: Renata Sidor, Anna Piechucka, Anna VI: Renata Sidor, Anna Piechucka, Anna VI: Renata Sidor, Anna Piechucka, Anna VI: Renata Sidor, Anna Piechucka, Anna 

Majchrzak.Majchrzak.Majchrzak.Majchrzak.    

nauczyciel 

Czy była Pani 
dobrą 

uczennicą w 
szkole 

podstawowej? 

Jaka jest Pani 
ulubiona pora 

roku? 

Co najbardziej 
lubi Pani w 

języku polskim? 

Jaką potrawę 
lubi Pani 

najbardziej? 

Czy lubi Pani 
zwierzęta, jeśli 
tak to, jakie? 

Renata Sidor 

Uczyłam się 
bardzo dobrze, 
a co ciekawe, 

nauka 
przychodziła mi 

łatwo i nie 
musiałam 

spędzać zbyt 
duŜo czasu przy 

ksiąŜkach. 

Lubię wszystkie 
pory roku, 

jednak 
szczególnie 

lato. 

To, Ŝe nie jest 
taki prosty i, Ŝe 
trzeba jeszcze 
wiele dzieci 

nauczyć, 
szczególnie z 
ortografii i 
gramatyki. 

Wolę gotować 
niŜ jeść, 

najbardziej 
lubię pierogi z 

grzybami i 
kapustą. 

Lubię bardzo 
zwierzęta, 

szczególnie 
koty. 

Anna 

Piechucka 

Tak, byłam 
dobrą 

uczennicą.  
Bardzo lubię się 
uczyć, bo nauka 
jest szansą na 

lepszą 
przyszłość.  

Lubię wiosnę, 
bo świat budzi 
się do Ŝycia z 

zimowego snu. 

Najbardziej 
lubię wspólnie z 

uczniami 
odkrywać 
tajemniczy 
świat lektur.  

Bardzo lubię 
placek 

węgierski po 
zbójnicku. 

Lubię 
zwierzęta, 

zwłaszcza małe, 
słodkie i 

sympatyczne 
np. koty, rybki. 

W domu mam 
owczarka 

niemieckiego. 

Anna 

Majchrzak 

Byłam 
przeciętną 

uczennicą, choć 
najlepsze oceny 
miałam zawsze 

z języka 
polskiego i 

historii. 

Najbardziej 
lubię lato i 
wakacje. 

W języku 
polskim 

najbardziej 
lubię to, Ŝe jest 
on Ŝywy, ciągle 

się zmienia 
(choć takie 

zmiany trwają 
czasami wiele 

lat). 

Najbardziej 
lubię Ŝurek 
śląski, ale taki 
prawdziwy na 

zakwasie 
chlebowym. 

Tak bardzo 
lubię zwierzęta. 
W moim domu 
rządzi czarny 

sznaucer 
miniaturka. 

 

GORĄCO GORĄCO GORĄCO GORĄCO 
POLECAMYPOLECAMYPOLECAMYPOLECAMY    
FILMFILMFILMFILM    ––––    „GARFI„GARFI„GARFI„GARFIEEEELD 2”LD 2”LD 2”LD 2”    

Film produkcji amerykańskiej w reŜyserii 
Tima Hilla z roku 2006, wystepują: 
Breckin Meyer – Jon Arbuckle, Jennifer 
Love Hewitt – Liz Wilson, Billy Connolly – 
Lord Dargisi inni, Opracowanie i 
udźwiękowienie wersji polskiej Studio 

Sonica, Nagrania: Mafilm Audio Kft, 
reŜyseria: Miriam Aleksandrowicz-Kraśko. 

W tej części filmu przedstawiono 
nowe przygody Garfielda, który dostaje  
się do Ameryki w walizce swojego pana. 
Tymczasem bliźniaczo podobny kot 
otrzymuje w spadku wielką posiadłość. 
Dwa podobne koty zamieniają  
się miejscami. Garfield trafia do domu 
bogatego kota, gdzie prócz wygód czeka 
go takŜe walka o zamek i zwierzęta, które 
tam Ŝyją z bratankiem zmarłej, który  
ma niezbyt miłe plany co do Garfielda.  
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W tym samym czasie drugi kot trafia  
do właściciela Garfielda. Czy uda im się 
obojgu odzyskać dawne Ŝycie?  
Czy Garfield wygra i zostanie bohaterem?  

Polecam ten film, poniewaŜ  
jest tam duŜo śmiesznych scen  
i zaskakujących sytuacji. Film bardzo 
ciekawy, takŜe dla tych, którzy lubią koty. 

Norbert Płocharczyk, klasa Vc 

CIEKAWE MIEJSCE W CIEKAWE MIEJSCE W CIEKAWE MIEJSCE W CIEKAWE MIEJSCE W 

ZĄBKACH ZĄBKACH ZĄBKACH ZĄBKACH ----    POMNIK POMNIK POMNIK POMNIK 

BOHATERÓWBOHATERÓWBOHATERÓWBOHATERÓW    

 Pierwsze wzmianki o Ząbkach,  
a właściwie o Woli Ząbkowskiej pochodzą 
z XVI w. Do dziś zachowały się okazałe 
zabytki dotyczące historii miasta. 
Wystarczy jednak zatrzymać się na chwilę, 
Ŝeby odnaleźć ślady świadczące o długich 
tradycjach osady – wsi, a później miasta 
Ząbki. Są to te budynki i miejsca, które  
z czasem straciły swoje pierwotne funkcje 
i wtopiły się w krajobraz miasta. 

 Jednym z nich jest Pomnik ku czci 
Bohaterów Ząbek i Drewnicy poległych  
w walce z okupantem niemieckim. Został 
on odsłonięty 17 października 1968 roku. 
Znajduje się on w Parku Miejskim  
im. M. Szuberta naprzeciwko stacji PKP. 

 Gorąco polecam odwiedzenie tego 
miejsca. 

Natalia Wilanowska, klasa Vc 

WIERSZEWIERSZEWIERSZEWIERSZE    

Wiersz o zimieWiersz o zimieWiersz o zimieWiersz o zimie    

Siadły sobie raz na sanki sympatyczne 
bałwanki i tak pędzą z górki w lesie,  
aŜ kurzawa w krąg się niesie. Jeden 
brzózkę trącił głową, zgubił czapkę 
papierową, drugi gałąź musnął kosem 
marchewkowy skrzywił nosek.  
Nie to! Pędzą z dziarską miną, aŜ tu korzeń 
się nawiną… Pach! Saneczki suną drogą… 
Kogo wiozą? A, nikogo! Stoczyli się  
w śnieg podróŜni. KtóŜ od śniegu  
ich odróŜni? Kto ich znajdzie, ten dostanie 
nos z marchewki na śniadanie.  

Aleksandra Karwowska IIIb 

ŚniegŚniegŚniegŚnieg    

Mało śniegu, mało nocą napadało, jeszcze 
więcej śniegu by się dziś przydało. 

DuŜo śniegu, duŜo trzeba na bałwana. 
MoŜe więcej śniegu będzie dzisiaj z rana. 

Aleksandra Karwowska IIIb 

    

KRZYśÓWKIKRZYśÓWKIKRZYśÓWKIKRZYśÓWKI    

1. 

 

2 

  3. 

4. 

 

1. szósty miesiąc roku,    2. szczeka, jest największym przyjacielem człowieka, 

3. wytwarzają go pszczoły, jest złoty i słodki 4. 26 maja to Dzień ________________ 
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HASŁO: NADCHODZI __HASŁO: NADCHODZI __HASŁO: NADCHODZI __HASŁO: NADCHODZI ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

1 

2 

  

3 

4 

 5 

6 

 

1. Na niej prowadzisz psa. 

2. Gdy jest zimno obwiązujesz nim szyję. 

3. Król nosi ją na głowie, jest ze złota. 

4. Ptak na polskim godle to __________. 

5. Psy stoją na ł_______, to jedna z części 
ich ciała. 

6. Piszemy na niej w szkolnym zeszycie. 

ZAGADKIZAGADKIZAGADKIZAGADKI    

1. Kwiaty piękne i kłujące, kolce niestety 
kłujące! 

2. Przychodzi raniutko, gorące i złote, 
odchodzi wieczorem – znów na 
piechotę! 

3. Jest biały z wierzchu i w środku biały, 
gdy cię otuli przemarzniesz cały. 

4. A na nas spadł deszcz, a na nas rzucił 
się pies. Z jakim owocem widzisz 
związek?

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: aniva1@wp.pl oraz anulkaraj@o2.pl 

Adres strony internetowej naszej szkoły: www.sp3zabki.pl 


