
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gazetka szkolna SP – 3 w Lubsku 
wrzesień- listopad 2007 

 

 

 

„Genialne mundurki” 

 
Te mundurki są genialne, 

Nosić je to jest normalne. 

Chociaż inni myślą, że to bzdura, 

Ja wykrzyczę: „Hurra, hurra!” 

W szkole wszystko ładnie lśni, 

A w tej szkole lśnisz i Ty. 

Jeśli nosisz swój mundurek, 

Życie Twoje nie jest bure. 

Rzekła pewna pani przechodząca, 

że mundurki to rzecz zniewalająca. 

Stop przemocy i nałogom! 

Gdy mundurek nosisz, 

zawsze wstaniesz prawą nogą. 
 

Dominika Potapko, VI b 
(I miejsce w konkursie szkolnym) 

 



O MUNDURKU SZKOLNYM – RAZ JESZCZE 
 

 
Choć o pomyśle pana Giertycha wypowiadały się już niejedne tęgie głowy, my postanowi-

liśmy poznać nastroje i myśli, jakie wywołuje w uczniach naszej szkoły obowiązek noszenia 

mundurków. Stąd pomysł radosnej twórczości poetyckiej, której „bohaterem” jest nasze co-

dzienne wdzianko. Spośród wierszy, jakie wpłynęły na konkurs, wybraliśmy kilka, warte, na-

szym zdaniem, szerszej prezentacji. 

 

       „Mundurki” 

Idzie dumny uczeń,      Wszyscy mundurki nosimy 
buzia mu się śmieje,      i tym się od innych różnimy. 
bo mundurek szkolny      Nasza szkoła wybrała granatowe, 
zaraz szybko wdzieje.      bo są odlotowe. 
Na mundurku tarcza,      Pięć dni w tygodniu je zakładamy 
pięknie jest przyszyta,       i uśmiech na twarzy mamy. 
a na tarczy imię i nazwisko     Tarcze mamy przyszyte  
poety Mickiewicza.      i to jest znakomite. 
Mundurek ogrzeje,      Z dumą je nosimy, 
przed plamą ochroni,      chociaż inne widzimy. 
a tarcza przypomni 
o numerze szkoły.       Julia Mickiewicz, kl. IV a 
           (III miejsce) 
Krzysztof Parchimowicz, kl. IV b 

                (II miejsce)  
 
 
 
 
  „Mundurek” 

Każdy uczeń granatowy mundurek ma. 
Codziennie rano do szkoły w nim gna. 
Taka ustawa teraz jest, że każdy 
uczeń ma taki mieć! 
Lubię swój mundurek, bo ładny jest, 
fajny ma krój i wygodny jest.  
Lubię go nosić, bo 
pasuje do wszystkiego. 
Zawsze można włożyć do niego 
Coś modnego.  

Pamela Białooka, kl. IVa  
        (wyróżnienie)  

 

              
 

„Mundurek” 

Od tego roku we wszystkich szkołach 
Nosimy mundurki o różnych wzorach. 
Jedne są czarne, drugie brązowe 
a w naszej szkole są granatowe. 
Nie mają rękawów, bo to kamizelki 
Z przodu na kieszonce  
symbol szkoły niewielki. 
 

Daniel Paś, kl. IV a 

 (wyróżnienie) 
 Mundurek, mój Mundurek  

Jest niczym garniturek. 
Noszą go dziewczynki i chłopcy, 
Jest on zwykły, no i prosty. 
Szyty białą nitką, ma kieszenie, 
no i wszystko. 
 

Mundurek, ach Mundurek  
Jest niczym garniturek. 
Niebieski i powabny, piękny? 
No, może ładny. 
Szyty białą nicią, 
Ma kieszenie, no i wszystko. 

Katarzyna Nowak, kl. VI b 

(wyróżnienie) 



HARCERSKA JESIEŃ 

Do zwyczajów harcerskich należy Święto Pieczonego Ziemniaka. Pomni tradycji, zuchy 
i harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku oraz drużyna z LO ,,Dreptaki" pojechali do Choci-
cza. Spotkaliśmy się na placu przy miejscowej świetlicy, gdzie powitała nas pani sołtys– Anna Korżel. 
Rozpalono ognisko, a pani sołtys oprowadziła nas po terenie, z dumą prezentując odnowioną świetli-
cę. Rozpoczęły się śpiewy i pląsy przy ognisku. Nasi gospodarze przygotowali mnóstwo gier i zabaw 
(skoki w workach, biegi, przeciąganie liny, skoki przez skakankę...). Każdy uczestnik otrzymywał 
nagrodę. Po takim wysiłku fizycznym doskonale smakowały kiełbaski i ziemniaki. Czas szybko minął 
przy wspólnej zabawie. Razem z nami bawiły się dzieci z Chocicza. Imprezę zakończyliśmy wspólną 
,,Iskierką". Pełni wrażeń wróciliśmy do domów.  

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA TRANSPORT DZIECI, PANI SOŁTYS 
I MIESZKAŃCOM CHOCICZA ZA MIŁE PRZYJĘCIE. Było to już kolejne spotkanie zuchów 
i harcerzy naszych drużyn w pobliskich wsiach. 16 VI 2007 r. gościliśmy w Chocimku, gdzie odbyło 
się harcerskie przyrzeczenie i obietnica zuchów. Serdecznie dziękujemy pani sołtys Chocimka– 
Donacie Krzesińskiej za miłe przyjęcie. 

D. Modrzejewska 

WARTA PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA  

Dnia 1 listopada 2007 roku drużyna harcerska ,,Dragoni” ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
w porozumieniu z drużyną harcerską ze Szkoły Podstawowej nr 1, pełniła wartę przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza podczas uroczystej mszy na cmentarzu. Przed rozpoczęciem warty harcerze 
zapalili znicz i umieścili chorągiewkę z nazwą drużyny obok pomnika. Wartę pełnili podzieleni na 
grupy harcerze, którzy wcześniej wyrazili zgodę na służbę Polsce, wynikającą z pierwszego prawa 
harcerskiego: ,,Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego”. 
Wśród pełniących wartę harcerek znalazła się również ochotniczka, która należy do gromady zucho-
wej ,,Gumisie”. Podczas pełnienia warty utrwalane były elementy jej zmiany. Przyjęte przez młodzież 
zadanie ,,służby Polsce” zostało wykonane godnie i z należytym szacunkiem dla pochowanych 
żołnierzy, na twarzach zaś malowała się duma z wykonywanego zadania. Wartę pełniła grupa harce-
rek: Natalia Gembara, Agnieszka Kowalska, Karolina Samonek, Nikola i Oliwia Gawrych, Agata 
Bajerska oraz zuch– Iza Matuszek. 

 Należą im się słowa uznania i harcerski okrzyk: BRAWO. 
Czuwaj !!!  

Lidia Kowalska 

Z POTRZEBY SERCA 

Zadaniem Szkolnego Koła „Caritas” działającego w naszej szkole jest niesienie pomocy uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z powyższym podjęto działania zmierzają-
ce do pozyskania funduszy na ten cel. Ustalono, że każdy członek Caritasu wnosił będzie dobrowolne 
składki, które zasilą gromadzone kwoty. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się kiermasze ciast organizowane w piątki. Słowa podziękowania 
kierujemy do rodziców następujących uczniów: 
Stemler Weronika 3b Gutkowski Bartosz III b Dobrucki Bartosz 3b 
Białooka Pamela 4a Boczarska Nikoletta 4a Graczyk Aleksander 4a 
Kmiecik Krzysztof 4a Szafrański Hubert 4a Szymańska Marta 4a 
Mickiewicz Julia 4a Stodolska Patrycja 4b Wawrów Anita 4b 
Dołobowski Remigiusz 5a Gawrych Nikoletta 5a Gawrych Oliwia 5a 
Nakonieczna Andrea 5a Cierpica Dagmara 5b Samonek Karolina 5b  
Pochylska Patrycja 6a Szymańska Katarzyna 6a Kulas Emilia 6b 
Pisarski Michał 6b Bartosz Bryjak 4b 

Do tej pory zebrano kwotę 290 zł. Zostanie ona wykorzystana do przygotowania paczek przed-
świątecznych. 



„PO PROSTU TAŃCZ” 

Samorząd uczniowski zorganizował 5 października dyskotekę szkolną, na którą zaprosił wszyst-

kie dzieci naszej szkoły. 

O godz. 1600 rozpoczęła się zabawa, ale dopiero, gdy się ściemniło, tłum ruszył do tańca. Chłop-

cy odważyli się zaprosić dziewczęta, podpierające dotąd ściany. Wszystkie z ochotą zaczęły kręcić 

biodrami.  

Muzyka była bardzo rytmiczna, choć niektórzy narzekali, że brakowało im wolnych piosenek, 

w trakcie których mogliby zatańczyć ze swoimi partnerami.  

Godziny wesołej zabawy szybko mijały i czas było wracać do domów, co niektórzy z niechęcią 

czynili. Z niecierpliwością czekamy na kolejną dyskotekę, która prawdopodobnie odbędzie się 

w listopadzie. 
  

Patrycja Brukiewa, Arleta Żyluk- kl. VI a 
 

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 

Dzień 11 października to ważna data w życiu uczniów klas pierwszych. Tego dnia odbyło się 

uroczyste ślubowanie. Jak zwyczaj każe, wszyscy przybyli do szkoły odświętnie ubrani. Na uroczy-

stość zostali zaproszeni rodzice. Podczas uroczystego apelu pierwszaki zaprezentowały program 

artystyczny. Składał on się z wierszy, piosenek i ilustracji nt. szkoły, bezpieczeństwa na drodze 

i symboli narodowych. Następnie do zebranych zwrócił się p. dyr.– D. Sidelnik. 
Wreszcie nadszedł ten uroczysty moment. Na salę wszedł poczet sztandarowy. Delegacje z po-

szczególnych klas wystąpiły do ślubowania. Został odczytany tekst ślubowania, a uczniowie odpo-

wiedzieli: ŚLUBUJEMY! 

Starsi koledzy z klas trzecich przygotowali miłą niespodziankę dla maluchów– pojemniki na 

śniadania i słodycze. Po apelu odbyło się spotkanie w klasach.  
 

Z KULTURĄ NA BAKIER  

11 października 2007 roku odbył się apel dyscyplinujący, na którym poruszono problem poroz-

rzucanych kartoników po mleku oraz noszenia mundurków szkolnych. Na początku spotkania prze-

mawiała pani Joanna Duszeńko. Podkreśliła, że uczniowie po wypiciu mleka wyrzucają opakowania 
tam, gdzie mają ochotę. Zganiła także fakt, że dzieci ·strzelają opakowaniami. 

W drugiej sprawie przemawiała pani dyrektor Joanna Działa apelując, aby wszyscy uczniowie 
nosili mundurki szkolne. Jak się okazuje, starsi mają wymówkę, że mundurek jest dziś w praniu. 

Mundurków nie musimy nosić w trzech okolicznościach, takich jak: 

– dyskoteki szkolne, 

– uroczyste apele, 

– zajęcia pozalekcyjne. 

Apel przynosi skutek, ponieważ jak na razie wszyscy uczniowie noszą mundurki, a kartoniki po 

mleku trafiają do śmietników. 
Żaneta Lisowiec, kl.6a 



BRAWO MICHAŁ !  

Duży sukces odniósł uczeń kl. VI b Michał Pisarski w IV edycji konkursu „Poznajemy Las”, ja-

ki odbył się 19 października w Jeziorach Wysokich. Pokonał reprezentantów kilku szkół, zajmując 

I miejsce w konkursie. W ogólnej klasyfikacji nasza szkoła zajęła III miejsce, które wraz z Michałem 
wywalczyli: Patrycja Brukiewa z kl. VI a oraz Damian Kościk z kl. VI b.  

Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej należało rozwiązać test– każdy uczeń indywi-

dualnie, a w drugiej drużynowo rozpoznać drzewa po liściach oraz rośliny i zwierzęta przedstawione 

na slajdach. Na końcu drużyna rozpoznawała tropy (ślady) zwierząt. 

Gratulujemy naszym reprezentantom oraz ich opiekunowi p. Renacie Pisarskiej udanego startu 

w międzyszkolnych zmaganiach z wiedzą. 
 (red.) 

 
 

ŻYCZENIA DLA NASZYCH 

NAUCZYCIELI 

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło 
„Caritas” sprawiły naszym nauczycielom 
w dniu ich święta miłą niespodziankę. Były 
piękne życzenia, słodki poczęstunek oraz upo-
minek– czerwony długopis. 

Pan dyrektor podziękował uczniom za 
życzliwe słowa oraz zażartował, że kolor tego 
długopisu może sugerować, że wszystkie 
sprawdziany i klasówki powinny być przez 
nauczycieli oceniane na piątki i szóstki. 

Wprawdzie nie taka była intencja naszego 
pomysłu, ale nie mielibyśmy nic przeciwko 
temu, żeby tak właśnie się stało. 

Karolina Parchimowicz, kl. VI a 
 

 
HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH: 

 

» Gdyby nie Tatarzy, hejnał byłby o wiele 
dłuższy. 

» Z wypracowania na temat: Dom to nie 
tylko cztery ściany. 
Jaś napisał: 
Dom to nie tylko cztery ściany, ale także 

sufit i podłoga. 

» Zwierzęta to także istoty ludzkie. 

 

KWIATY DLA NAUCZYCIELI 

Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, 
że ciągle pytamy: „Dlaczego?” i „Po co?” 
Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy, 
nauczyciel zawsze służy nam pomocą. 
 
Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, 
co jest niby tęczą malowany, 
pokazać nie tylko kolorowy papier,  
ale ląd prawdziwy, szumne oceany... 
 
Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami, 
jakie były ludy i jacy królowie, 
wiemy o tym sporo, bo nam nasza pani 
już opowiadała i jeszcze opowie. 
 
A nauka bywa ciekawsza od bajek, 
trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć. 
Gdy wiedzy przybywa, to życie staje się 
o ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze. 
 
Więc po latach, kiedy będziemy dorośli, 
skończywszy szkołę- pójdziemy przez życie, 
w naszych myślach i sercach pełnych 
wdzięczności 
zostanie na zawsze nasz pan nauczyciel. 

Jerzy Ficowski 
 

 

 



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

11 listopada obchodziliśmy w całym kraju 89. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. Tak ważne narodowe święto uczciliśmy także w naszej szkole. 

W obu grupach wiekowych odbyły się 
uroczyste apele, na których w podniosłej 
i świątecznej atmosferze przybliżono uczniom 
trudne 123 lata niewoli, w jakich musiały żyć 
i pracować kolejne pokolenia Polaków. 

W grupie młodszej apel przygotowały 
klasy trzecie, starszych uczniów zaprosiła na 
montaż słowno– muzyczny klasa Vb. 

Na uroczystości obecni byli także: pan 
dyrektor szkoły Dariusz Sidelnik, pani 
dyrektor Joanna Działa oraz nauczyciele. 

Widownia w dużym skupieniu 
i z zainteresowaniem wysłuchała wierszy 
patriotycznych, piosenek legionowych 
i wojennych, w których sławiono waleczność żołnierzy polskich oraz czyny naszych bohaterów 
narodowych. Szczególnie podobały się scenki, w których wystąpili: maszerująca grupa żołnierzy, 
kosynier czy też „panienka z okienka” w stroju krakowianki, witająca dzielnych ułanów. 

Kto z uczniów uważnie wysłuchał części artystycznej, mógł spróbować swoich sił 
w konkursie, do którego p. Danuta Łyczko zaprosiła po jednym ochotniku z każdej klasy. Oka-
zało się, że pytania nie były trudne, a najważniejsze fakty z dziejów naszej Ojczyzny są uczniom 
dobrze znane. Jednak najwięcej punktów– cukierków zebrała Nikoletta Bitel z kl. V b i to ona 
wygrała konkurs.  

Gratulujemy wiedzy i mamy nadzieję, że po takiej nietypowej i ciekawej historii przeszłość 
naszego kraju nie będzie tajemnicą dla żadnego dziecka. 

 
(red.) 

*   *    *    *    *    *   * 

 

Dnia 11 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystych gminnych obcho-
dach Święta Niepodległości. 

Rozpoczęły się one pod Urzędem Miasta 
i Gminy. Po uroczystej odprawie wszyscy 
uczestnicy przeszli do kościoła NMP na mszę św. 
w intencji naszej Ojczyzny. 

Harcerze drużyny „Dragoni” – Agnieszka 
Kowalska, Natalia Gembara, Natalia Markulicz, 
Karolina Samonek i Dawid Bielecki– dumnie 
kroczyli ulicami miasta niosąc sztandar naszej 
szkoły. Złożyli również kwiaty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

Uroczyste obchody zakończył program 
artystyczny, który odbył się w LDK, 
przygotowany przez młodzież LO. 
 
 



 
 

 
Zakwalifikowała się na te zawody po zwycięstwie– 1 miejsce– w zawodach powiatowych, któ-

re odbyły się 5 października– również w Łęknicy. Oprócz niej w zawodach powiatowych w biegach 

przełajowych brali udział: Adrian Karczewski z klasy V a– 1000 m, Aneta Kaczorek z klasy VI a– 
800 m, Patrycja Sawron z klasy V a– 800 m. 

             TURNIEJ JESIENI W P IŁKĘ S IATKOWĄ             

W naszej szkole odbyły się dwa turnieje w piłkę siatkową: dziewcząt klas piątych–  
24 października i chłopców klas czwartych– 14 listopada. W rozgrywkach turniejowych rywalizo-
wały reprezentacje SP nr 1, SP Jasień i oczywiście SP nr 3. W obydwu turniejach zwycięstwo odnio-

sły drużyny naszej szkoły: 
dziewczęta: Justyna Niedźwiedzka, Dominika Rybicka z klasy V b, Patrycja Sawron, Dominika 

Zarzycka– Miazek, Ilona Stemler, Natalia Jaros, Nikoletta Gawrych, Oliwia Gawrych oraz Klaudia 

Kawulska z klasy V a 

chłopcy: Bartosz Bryjak, Dawid Juncewicz, Dawid Krawczuk, Michał Królski, Daniel Paś i Hu-

bert Szafrański z klasy IV a. 

Turnieje zorganizowali i przeprowadzili: p. A. Walczak i p. J. Niedźwiedzki w ramach działają-

cego w naszej szkole UKS „Spartakus”. 

 

  CO POZWOLI CI DOCENIĆ JESIEŃ?   

Czekolada. Podana na gorąco w pięknej filiżance, na pewno umili niejeden jesienny dzień. 

A co powiesz na czekoladowe ciasto? 

B R O W N I E -  C I A S T K A  M O C N O  C Z E K O L A D O W E  

 
2 tabliczki gorzkiej czekolady 
1 kostka masła 
10 dag mąki  
30 dag cukru 
6 jajek 
5 dag wyłuskanych włoskich orzechów 

Rozpuść na parze masło z czekoladą. Jajka ubij (najlepiej mikserem), dodając cu-
kier i mąkę. Do masy dodaj ostudzoną czekoladę i orzechy. Spód blachy wyłóż pergami-

nem. Wlej ciasto, piecz 20 minut w temperaturze 200oC. Ostudź, wyjmij z blachy i usuń 
papier. Pokrój na kwadraty. 

 

Z wydarzeń sportowych z naszego „podwórka” na szczególną 

uwagę zasługuje sukces Arlety Żyluk z klasy VI a.  

20 października odbyły się w Łęknicy zawody wojewódzkie 
w biegach przełajowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. 
Zawody przeprowadzono w Parku Mużakowskim. 

Arleta startowała w kategorii klas V i VI na dystansie 800 m. 

Na starcie stanęło ok. 110 dziewcząt. Arleta zajęła w tej bardzo licznej 

grupie 10 miejsce– jest to niewątpliwie bardzo dobra lokata. 

 



KRZYŻÓWECZKI  
MATEMATYCZNE  

W każde pole krzyżówki należy wpisać inną cyfrę. 

1 

 

3 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

Poziomo: 

1. Liczba podzielna przez 5 

2. Liczba podzielna przez 7 

Pionowo: 

3. Liczba podzielna przez 12 

4. Liczba podzielna przez 13   

 

 

 

 

 

  

Wpisz do diagramu odpowiedzi, a otrzymasz hasło, które 
wyjaśni Ci, jak nazywa się liczba w mnożeniu. 

1. Wynik mnożenia 

2. Wynik działania: 2 × 0  

3. 32 to ........... działania 8 × 4  

4. Liczba, którą dzielimy  

5. W równaniu 2 × x = 10 liczba x to liczba szukana, czyli 

..........  

6. Wynik dzielenia  

7. Liczba, przez którą dzielimy  

 

 

Wpisz do krzyżówki w odpowiednie miejsca podane liczby: 
20514, 132, 39, 3321, 4042, 150, 204, 429, 143. 

Poziomo: 
a) liczba podzielna przez 9  

b) liczba parzysta, ale nie podzielna przez 4  

c) liczba podzielna przez 2  

d) liczba podzielna przez 13  

Pionowo: 
f) liczba podzielna przez 3  

g) liczba podzielna przez 4  

h) liczba podzielna przez 5  
i) liczba podzielna przez 13  

j) liczba podzielna przez 3  

 

 

 
Przychodzi zajączek do sklepu i pyta się 

niedźwiedzia: 
– Są zgniłe marchewki? 
– Nie ma. 
Przychodzi następnego dnia: 
– Są zgniłe marchewki? 
Niedźwiedź odpowiada tak samo. Sytuacja 

powtarza się przez kilka dni. W końcu pew-
nego dnia niedźwiedź nie wytrzymuje i krzy-
czy: 
– Są!!! 
A zając na to: 
– Dzień dobry. SANEPID! 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Spotykają się dwa pająki: 
– Co robisz – pyta jeden. 
– A, gram sobie w motylki. 
– A, skąd masz? 
– Ściągnąłem sobie z sieci. 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Dwóch podróżników brnie przez piaski Sa-
hary. Dawno skończyła im się woda, są wy-
cieńczeni. W pewnej chwili jeden z nich po-
wala drugiego na ziemię i krzyczy: 
– Kiedyś mówiłeś, że masz wodę w kola-

nie. Mów w którym!!! 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

Oto z jakimi rozmowami spotykają się pra-
cownicy działów informatycznych: 

Obsługa :Proszę nacisnąć dowolny klawisz 
aby kontynuować. 
Pani: Nie mogę znaleźć dowolnego klawi-

sza. 

Obsługa: Czy może pani kliknąć w ,,Mój 
komputer’’? 
Pani: Ale ja nie mam tu pana komputera! 

Mam tylko swój! 

∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗              ∗ ∗ ∗ 

 

 
 
 

Zespół  redakcyjny:  członkowie Koła Języka Polskiego i  Koła Informatycznego 


