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 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku już od 10 lat 
pierwszego września otwiera drzwi dla: pierwszoklasistów, 
rodziców, przyjaciół szkoły, zaproszonych gości i wszystkich 
uczniów. Początek roku jest jednocześnie „Dniem Otwartych 
Drzwi”. 
 
 Inauguracji nowego roku szkolnego dokonał, jak zawsze, dyrektor 

Dariusz Sidelnik, wśród gości byli m.in. wiceburmistrz Halina Kaczmarek i ks. dziekan Marian 
Bumbul. Serdeczne słowa życzeń były miłe dla dzieci i młodzieży, zachęcające do pracy w nowym 
roku szkolnym. Ten dzień na pewno zostanie w pamięci pierwszoklasistów – 17 uczniów klasy 
integracyjnej, uruchomionej dzięki inicjatywie i staraniom D. Sidelnika, przy znacznym wsparciu i 
zrozumieniu ze strony Urzędu Miejskiego – organu prowadzącego. 
 Uczniów „Trójki” i rodziców zaskoczyły zmiany w wyglądzie szkoły. W czasie wakacji 
pomalowano korytarze w tzw. łączniku, położono nową podłogę z płytek w świetlicy szkolnej. 
Wnętrza sal stały się kolorowe, przytulne i świeże. Taki wygląd szkoły wpływa na atmosferę pracy 
uczniów i nauczycieli. Owocem tego jest 8 realizowanych w tym 
roku innowacji dydaktycznych. Jest to jednocześnie rezultat coraz 
wyższych kwalifikacji kadry pedagogicznej. W sesji letniej stopnie 
Nauczyciela Dyplomowanego uzyskały: Renata Pisarska, 
Grażyna Prodeus, Anna Walczak. W bieżącym roku szkolnym 
ubiega się o nie 8. nauczycieli. W szkole są warunki dla rozwijania 
zainteresowań i zdolności uczniów, a także oczekiwań rodziców. 
Uczniowie pracują w kołach zainteresowań: teatralnym, 
matematycznym, informatycznym, plastycznym, historycznym, 
przyrodniczym, polonistycznym, tanecznym, dziennikarskim, 
ruchu drogowego. Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, 
zapraszający do współpracy szkoły regionu, specjalizuje się w 
piłce siatkowej i cieszy się nieustannie zainteresowaniem uczniów. A. Walczak i Jerzy 
Niedźwiedzki, prowadzący turnieje międzyszkolne w grach sportowych, nie narzekają na brak 
sportowców i kibiców. Atrakcją, a jednocześnie formą swoistej edukacji uczniów klas I – III jest, 
powołana do życia przez Danutę Modrzejewską i Lidię Kowalską, drużyna zuchowa. Trzydniowy 
biwak w Świbnej w lipcu br. był sprawdzianem nabytych umiejętności i ciekawą formą 
wypoczynku, a aktywność harcerska po wakacjach wzrosła. 

 Promowana w szkole tematyka ekologiczna jest chętnie 
realizowana przez uczniów. Nie tylko akcja „Sprzątanie Świata” 
stała się tradycją. Codzienna troska o otoczenie szkoły i o swoje 
najbliższe środowisko jest przez uczniów coraz głębiej rozumiana i 
wcielana w życie. Każdego dnia nauczyciel i uczeń stają przed 
nowymi zadaniami, wchodzą do szkoły z nadzieją na osiągnięcie 
zadowolenia, satysfakcji, a być może i sukcesu. Myślę, że 
zainteresowanie uczniów, nauczycieli i środowiska, okazywane w 
„Dniu Otwartych Drzwi”, będzie skutecznie owocowało przez cały 
rok. 
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           „Do naszej budy lubię chodzić, bo              „Super zajęcia i fajowi  
      są extra nauczyciele. Dużo nas już                       nauczyciele” 
nauczyli, a nauczą jeszcze więcej. Lubimy                                  (Magda) 
  śpiewać piosenki, których uczy nas pani 
      od muzyki.”                „Marzy mi się, żeby  
                         (Paulina)                                                      na każdej ławce 
                 był komputer” 
            (Wojtek) 
 
      „Chciałbym, aby jedynki 
      to były szóstki, a szóstki 
    „Dobrze, że jest sklepik,    to jedynki” 
    bo można sobie coś kupić    (Adrian) 
     extra do wcinania” 
                       (Małgosia) 
 
 
           „Cool nauczyciele i 
                szkoła. Odjazdowe  
           koleżanki” 
      „Gdybym mogła coś w             (Gosia) 
   szkole zmienić, to chciałabym,  
 aby nauczyciele nie wstawiali 
    jedynek” 
      (Żaneta) 
 
 
 

„Buda jest spoko, ponieważ mamy  
             dużo przerw. W wolnym czasie możemy 
             pograć w nogę i pobiegać po długich 
       korytarzach. Nauczyciele są fajni, ale my 
            za dużo psocimy i ich denerwujemy” 
          (Patrycja) 
 
      „Lubię chodzić do szkoły i  
 poznawać nowych nauczycieli. Cieszę 
 się, że są ciekawe wycieczki” 
 „Lubię szkołę, bo się w niej czujemy    
    extra”     „Moja szkoła jest fajna 
   (Angelika)   chodzić do niej to 
        frajda” 
               (Jola) 
 
 
   „Lekcje podobają mi się,       „Co mam mówić -  
   ale niekiedy jest za      buda jest 
   głośno”          OK.!” 
    (Patrycja)       (Aga) 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fraszki o szkole 
O napojach w woreczku  

Stał się eliksirem młodości, 
Lecz czy smak jego i wygląd 
Nie przyprawia cię o mdłości? 

           Bez tytułu  
Dziwna jest nasza szkoła 
Kto w niej wyżyć zdoła? 
Kto wyzwaniom tym podoła? 
Nie dalej jak tydzień temu 

Na nauczycieli  
Ciągle o coś pytacie nas nauczyciele 
Czyżbyście wiedzieli tak niewiele? 

Dyżurny dzień dobry nie powiedział 
Nauczyciel się zezłościł 
Czoło zmarszczył, oczy zmrużył, 

O przerwie  
Wciąż za krótka na prac domowych ściąganie 
Zbyt długa zaś na klasówek oczekiwanie. 

Chyba się naprawdę wkurzył 
A oskarżony? 
Nie sprawdziła się wymówka,   

O nauce  
Uczysz się bracie Rafale 
Czy jednak umysł Twój wiedzę utrwali? 

Więc zaczęła się pyskówka 
Skończyło się wizytą na dywaniku 
I naganą w dzienniku. 

O szkole  
Nauka w szkole jest jak orka w polu 
Tyle, że zboże rośnie szybko, a wiedza powoli. 

       Zmiany  
Szkoła, szkoła i niedziela 
-nieco dziwna karuzela 

 
 

 
Humor szkolny 

Nauczycielka j. polskiego do Jasia: 
- Podaj przykład rzeczownika. 
- But. 
- Dobrze. Inny przykład? 
- Inny but! 

Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 
- Powiedz, Jasiu ile mucha ma nóg? 
- Nie ma pani przypadkiem innych zmartwień? 

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym i mówi: 
- Same błędy! Znów niedostateczny! 
Jasio mruczy pod nosem: 
- Biedny tato... 



 

 
 
 
 

 
Nasza szkoła w oczach dorosłych 

 
- Dzień dobry, czy podoba się Pani nasza 

szkoła? 
- Tak, szkoła jest ładna, klasa mojej córki jest 
ładnie pomalowana i wystrojona, korytarze 
także są wystrojone, gdy się wchodzi do 
szkoły, to aż miło popatrzeć. 

- W jakim nastroju wraca córka ze szkoły? 
- Natalka przychodzi bardzo zadowolona ze 

szkoły, z coraz większą wiedzą, chwali panią i 
ją bardzo lubi. Pani ma wspaniałe podejście 
do dzieci. Córka lubi chodzić do szkoły. 

(Mama Natalki z klasy I) 

- Czy podoba się Pani nasza szkoła? 
- Tak, bardzo mi się podoba, a szczególnie 

toalety. 
- Jest Pani zadowolona z ze sposobu nauczania 

w naszej szkole? 
- Tak, wydaje mi się, że jest bardzo dobry. 
- Co sądzi Pani o relacjach między synem a 

nauczycielem? 
- Sądzę, że są bardzo dobre. Dziecko umie 

porozumieć się z nauczycielem. Chętnie 
uczęszcza do szkoły i jest z niej zadowolony. 

(A.S. – mama ucznia z klasy I) 
 Rozmawiała: Klaudia Chełminiak 

 
 

Z życia szkoły 
 

 
 

 W bieżącym roku szkolnym nadal działa drużyna zuchów „Gumisie”. Należą do niej dzieci z klas: 
II i III. Zbiórki odbywają się w każdą środę w godz.: 11:50 – 13:20. Zuchy uczą się pląsów i piosenek, 
wspólnie bawią się. W tym roku szkolnym będą zdobywać sprawności: Aktora, Przyjaciela zwierząt. 23 
września „Gumisie” były w Mierkowie na wspólnym ognisku z dziećmi z miejscowej szkoły. Opiekunowie: 
Lidia Kowalska i Danuta Modrzejewska serdecznie zapraszają dzieci, które chcą być zuchami. 
 
 
 
 Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale także wszystkich pracowników 
szkoły. Nie zapomniały o tym dzieci te małe i te większe. Uczniowie klas I – III złożyli życzenia swoim 
paniom na uroczystym apelu, przedstawiciele klas starszych wręczyli wiązanki kwiatów. Laurkę z 
życzeniami wręczono Dyrekcji szkoły na świątecznym spotkaniu. 
 
 
 
 16 października po raz piąty cały świat obchodził Dzień Papieski. W naszej szkole także uczczono 
pamięć Wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Pani Grażyna Prodeus przygotowała oraz przeprowadziła 
uroczysty apel, na którym wrócono pamięcią do dnia wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża, a także 
przybliżono ideę Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
 
 
 
 



Dzień 20 października na długo zapamiętają pierwszoklasiści, którzy przeżywali podniosłe chwile 
ślubowania. Do tej uroczystości zostały starannie przygotowane przez wychowawczynie: kl. Ia – Urszulę 
Pociechę i Elżbietę Rutecką, kl. Ib – Krystynę Załucką. Były życzenia i upominki od klas starszych, ale 
najpiękniejszy moment to odczytanie aktu ślubowania oraz wręczenie dyplomów przez Dyrekcję szkoły. 
Nie zabrakło oczywiście w takim pięknym dniu rodziców, którzy przygotowali swym pociechom słodki 
poczęstunek. 

 
 
W piątek, 20 października odbyła się pierwsza dyskoteka w nowym roku szkolnym, zorganizowana 

przez Samorząd Uczniowski. To radosna i ulubiona forma integracji wszystkich uczniów, którzy w czasie 
tych szalonych godzin zapominają o lekcjach i sprawdzianach, a szkoła staje się towarzyskim klubem. To 
czas wzajemnego, bliższego poznania się na parkiecie w rytmie ulubionych przebojów.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Krzyżówka 
Rozwiąż krzyżówkę, wpisując do niej odgadnięte hasła. W wyróżnionych kratkach odczytasz rozwiązanie. 

 
 
 
 

1.  Na wróble 
2.  Makuszyński 
3.  W parku siadasz na ...... 
4.  11-ty miesiąc 
5.  Okrywa domy 
6.  ......wyrazów obcych 
7.  Leci z kranu 
8.  Pierwszy miesiąc 
9.  Pieje rano 
10. W parze z Ewą 
 
 
 

 

1. Co zrobić, gdy zobaczy się latającego słonia ? 
2. Dlaczego sułtan nosi zielone szelki ? 
3. Pod jakim drzewem siada zając, gdy deszcz 
pada ? 
4. Jakie jajka podobne są do roślin ? 
5. Co robi kogut, gdy podnosi jedną nogę ? 
6. Dlaczego zebra jest w paski ?   1.
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Zespół redakcyjny: Agnieszka Niedzielska, Klaudia Chełminiak, Ania Nowak, Łukasz Dragańczuk, 
Przemek Król z klasy IVb.  
Współpraca: członkowie kółka polonistycznego. 


