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SP nr 3 w Łodzi 

Kontakt: tel. 42 655 79 05    

adres e-mail:  spnr3@lodz.home.pl 

 strona internetowa: http://www.sp3lodz.webd.pl  

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. majora Henryka 

Dobrzańskiego "Hubala" 

al. Harcerzy Zatorowców 6 

91-144 Łódź 

 

 

 

„Nauka to pokarm dla rozumu” - Lew Tołstoj 

"Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy” - Arystoteles  

„Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny” – Monteskiusz 

„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy” – Seneka 

„Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” – Adam 

Mickiewicz 

 

 

       Jarosław Kozioł kl. 5c  

 

  

mailto:spnr3@lodz.home.pl
http://www.sp3lodz.webd.pl/
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Witamy w specjalnym wydaniu naszej gazetki szkolnej. 

 

„GUZIK”, czyli gazetka uczniów zdolnych i kreatywnych działa 

 w naszej szkole już od kilku lat.  

Na łamach naszego czasopisma publikujemy artykuły o ważnych wydarzeniach z życia 

szkoły, prezentujemy ciekawostki przyrodnicze, przypominamy o świętach i rocznicach 

państwowych, przedstawiamy propozycje z dziedziny mody i urody, a dla poprawienia 

nastroju oferujemy kącik humoru. 

Zespół redakcyjny 

 

 

 

 

Jak każda szkoła mamy swój samorząd, który dba o to, by żyło nam się w „Trójce” wesoło. 

Wybrani przez nas przedstawiciele urozmaicają nasz rok szkolny konkursami, dyskotekami i 

ciekawymi akcjami. m.in.: 

- Loterie fantowe 

- Akcje charytatywne na rzecz schronisk dla zwierząt 

- Konkursy mikołajkowe 
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Major Henryk Dobrzański „Hubal” to dowódca pierwszego zorganizowanego 

oddział partyzanckiego walczącego z okupantem. 
Zginął śmiercią bohaterską 30 kwietnia1940r.  pod Anielinem.  

Śmierć majora upamiętnia szaniec znajdujący się w tym miejscu. Co roku odbywają się tam 

uroczystości, w których biorą udział kombatanci, dawni żołnierze Hubala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdego roku, w kwietniu uroczyście obchodzimy w naszej „Trójce”  

 Święto Patrona. 
                    

 

 

 

 

Szaniec w Anielinie 
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Podczas ważnych uroczystości szkolnych śpiewamy hymn szkolny. 

 

1.W szkole każdy dzień przygodą lub wyzwaniem, 

  choć nie zawsze odkrywamy, zwyciężamy. 

  Zdobywamy pewność siebie,  

  kształtujemy swój charakter 

  Nie boimy się przyszłości  

  Siebie znamy!  

 

Ref.: Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy 

        Wiedza czyni świat przyjaznym i otwartym  

       Chociaż wiele dróg przed nami, odkryjemy w sobie siły 

       By właściwa wybrać , nadać życiu wartość 

 

2. Uśmiechnięci i otwarci na człowieka 

    Przywiązani do tradycji i tej ziemi 

   Szanujące każde z istnień i znający wartość życia  

   wierni sobie dobrze w życiu wybieramy 
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Wiemy, że  najważniejszym obowiązkiem ucznia jest nauka. 

 Nie brzmi to  zachęcająco, ale od czego  jest kadra       

„Trójki” ?!  

Każdy z  pedagogów ma swoją niezawodną metodę, by napełnić  

nasze puste głowy.  

Nad wszystkim czuwają  - Waga, którą cechuje sprawiedliwość, systematyczność, 

pogoda ducha  z Koziorożcem charakteryzującym  się  punktualnością  

i  obowiązkowością,  

czyli dyrektor szkoły - pani Małgorzata Cylke  

i pełniąca obowiązki wicedyrektora - pani Krystyna Majewska.  

 COŚ DLA KAŻDEGO                                                                  

   

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  

 Edukacja matematyczna 

 Edukacja polonistyczna 

 Zajęcia wyrównujące szanse 

 Koło promocji zdrowia 

 Zajęcia komputerowe i muzyczne 

 Chór szkolny 

 Koło turystyczne 

 Koło Europejczyka 

 Zajęcia plastyczne 

 Koło języka angielskiego 

 Koło dziennikarskie 

 Szkolne Koło Sportowe 

 Tenis ziemny 

 Zajęcia taneczne  

 Koło teatralne 
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 Koło historyczne 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Uzyskane przez szkołę certyfikaty to:  

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 Szkoła Promująca Zdrowie,  

 Szkoła Przyjazna Środowisku, 

 Szkoła Bez Przemocy. 

Nasza szkoła uczestniczy: 

 w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z Operonem,  

  w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty 

 z Operonem.  

 w programach unijnych 

 w programie rządowym dla najmłodszych „Owoce w szkole” 

 i „Szklanka mleka” 

 Od września 2013r. szkoła realizuje nowy  projekt „Wyjątkowy uczeń”. 

Realizujemy innowacje pedagogiczne 

 z  języka angielskiego 
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 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

 Dzień Nauczyciela 

 Apel z okazji 11 listopada 

 Ślubowanie klas I 

 Pasowanie na czytelnika 

 Dzień pluszowego misia 

 Andrzejki 

 Mikołajki 

 Jasełka i wigilia klasowa 

 Zabawy karnawałowe 

 Walentynki 

 Pierwszy dzień wiosny – „Wiosenna Liga Mistrzów” 

 Apel wielkanocny 

 Piknik rodzinny 

 Dzień dziecka – Dzień sportu 

 Konkursy i turnieje  

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
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„Przygoda w klockowym lesie” 

  

 Gdy znalazłam się w lesie, podeszła do mnie bardzo dziwna postać przypominająca robota. 

-Dzień dobry. Jestem Magda. Przepraszam, gdzie się znajduję? -zapytałam. 

-Dzień dobry. Jesteś w „Robowym Świecie”. Jestem pan Robcio, lecz nazywają mnie również 

„Elegancik”- odpowiedziała dziwna postać. 

-Powiedz mi, Robciu, jak się stąd wydostać? 

-Niestety nie wiem – odpowiedział ze smutkiem w głosie - ale zapraszam Cię na herbatkę, bo pewnie 

przeszłaś długą drogę. 

Poszłam bez wahania. Gdy znaleźliśmy się w domu pana „Elegancika,” bardzo mnie zdziwiło jego 

mieszkanie, ponieważ zbudowano je 

 z klocków LEGO. Zachwyciły mnie mebelki z kolorowych klocków. 

  Pan Robcio też był klockowym ludzikiem. Był bardzo wysoki. Gdy chciałam na niego spojrzeć, 

musiałam unieść głowę. Robocik miał żółtą, kwadratową twarz i zielone oczy. Moją uwagę 

przykuwały króciutkie, ciemnobrązowe włosy i barwny strój - pomarańczowa koszula z granatowym 

paskiem, brązowe spodnie i elegancka czarna muszka, dzięki której zyskał przydomek „Elegancik”.  

 Robot podszedł do wielkiego kotła, w którym gotowała się woda. Wyjął  

z klockowej szafki klockowe kubki i włożył do nich jakiś dziwny papierek, nalał wody z kotła  

i poczęstował mnie smaczną herbatką, która miała niezwykłą, rozgrzewającą moc. Od razu poczułam 

się lepiej.  

Pan „Elegancik” zabrał mnie na spacer. Szliśmy przez las, w którym rosły klockowe drzewa. Po drodze 

spotkaliśmy sympatyczną rodzinę bobrów.  

Nagle zobaczyłam przed sobą otwarte drzwi szafy, przez którą tu weszłam. Pożegnałam się z panem 

Robotem i bardzo mu za wszystko podziękowałam.  

  Tak skończyła się moja fascynująca przygoda. Chciałabym jeszcze raz wrócić do niezwykłej, 

klockowej krainy. Może kiedyś, gdy zamknę oczy… 
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  Magdalena Batarowska kl. IV a 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa na zimowe wieczory 

   Pasiaste liście 

 

Czy odkryte liście zostają zielone? 

Potrzebne będą: 

-Roślina doniczkowa z dużymi liśćmi 

-plaster lub nieprzezroczysta taśma klejąca  

Sposób postępowania: 

-Naklej na jeden z liści twojego kwiatka małe kawałeczki plastra  

albo taśmy klejącej. 

-Pielęgnuj roślinę jak dotychczas. 

-Po kilku dniach odklej kawałki plastra lub taśmy. 

Co się stanie? 

Na zaklejonych miejscach liść zmienił kolor na jasnozielony. 

 

 

Eksperyment pobrano z książki „101 eksperymentów z roślinami”              
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Opracowała Weronika Popa 

 

 

 

 

 

Łamigłówki dla mądrej główki 

 

Rozwiąż krzyżówkę  

   

    

           

 

 

 

 

 

 

 

       1.       2.          3.  

              4.           5.       6.   

 

 1.      

 2.           

 3.      

 4.      

5.       

 6.      
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    Opracował: Jarosław Kozioł kl. 5c 

 

 

 

 

 

Dla Najmłodszych - Łamigłówki dla mądrej  

główki 

 

Zadanie 1 
Oblicz: 

 

+   =     
 

 

Zadanie 2 

Rozwiąż zagadki: 

 

W każdej klasie mieszka.   

Ciemne ma oblicze. 

Często na niej piszę, 

rysuję lub liczę. 
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Ktoś za zeszytem, przegląda zeszyt, 

choć jest zmęczony jeszcze pracuje. 

Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy! 

Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję. 

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie. 

 

 

Uśmiechnij się  
Humor z zeszytów 

- Oda do młodości miała spełnić ważne zadanie; podnieść szkielety ludów bez sec i 

bez ducha. 

- Prus nie napisałby dziś „Kamizelki”, gdyż mężczyźni noszą obecnie swetry. 

- Skorupiaki charakteryzują się skorupą. 

- Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że był 

jego ojcem. 

     / z archiwum Y/ 

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  

- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter. 

 


