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Powrót do szkoły bywa wesoły ! 

 
Źródło: pixabay.com 

Witajcie uczniowie po długiej wakacyjnej przerwie! Miło Was widzieć na szkolnych 

korytarzach z uśmiechniętymi minkami i pięknymi plecakami. Wraz z pierwszym dzwonkiem 

rozbrzmiewa mnóstwo komentarzy o minionych wakacjach. Zwiedzaliście ciekawe miejsca, 

co również było dla Was wspaniałą formą nauki. A teraz gdy już z kolegami i koleżankami 

zasiedliście w szkolnych ławkach, pora zacząć kolejny rok szkolny z uśmiechem na twarzy 

2022/2023 bądź dla nas hojny w dobre oceny ! 

Źródło: opracowanie własne  
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Akademia Niezwykłych Umiejętności 

 
Źródło: https://pl.depositphotos.com/vector-images/klaun.html 

 

1 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości 

rozpoczęcia pierwszego etapu edukacyjnego.  

W imprezie uczestniczyli także pracownicy szkoły oraz rodzice 

pierwszoklasistów. Zabawa przebiegała pod hasłem „Akademia Niezwykłych 

Umiejętności”. Uczniowie wykazali się znajomością piosenek, układów 

tanecznych oraz sprawnościami gimnastycznymi. Następnie odbyło się 

uroczyste ślubowanie i ceremonia pasowania pierwszoklasistów na Uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3. Uroczystość dostarczyła wielu niezapomnianych 

wrażeń zarówno uczniom, jak i rodzicom oraz wychowawcom klas. 

Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/klaun.html
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Żródło: opracowanie własne 

 

 

Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 

1 A  1 B  

1 C  1 D 
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Codeweek 

 

Codeweek 2022 - pierwsze koty za płoty w 1D 

Uczniowie klasy 1 D aktywnie włączyli  się w inicjatywę CODEWEEK 2022. Idea, 

która  przyświecała podczas interesujących  i ciekawych zajęć, to rozwój umiejętności 

kombinatorycznego i logicznego myślenia, programowanie i nabywanie umiejętności 

cyfrowych. Programowaliśmy drogę postaciom z Minecraft, Frozen, Angrybirds. 

Kodowanie okazało się świetną zabawą.  

 

Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 
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Jesień, jesień… 
Podczas zajęć przyrodniczych, uczniowie klasy 1A obserwowali zmiany zachodzące 

w przyrodzie jesienią. Dzieci podziwiały kolorowe drzewa w parku, rozpoznawały 

liście pochodzące z różnych drzew, cieszyły się  słoneczną pogodą. 
Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku  

 

 
 
 
 
 

DZIEŃ DYNI - WESOŁE  ZABAWY W 1 B KLASIE 
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DO HYMNU! 

źródło: opracowanie własne 
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26. października wzięliśmy udział w wyjątkowej rywalizacji ogłoszonej 

przez Narodowe Centrum Kultury, polegającej na wspólnym, jednogłosowym 

wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych 

(„Gaude Mater Polonia”, „Rota”). Te niełatwe utwory wybrzmiały z taką siłą, 

że nie można było powstrzymać wzruszeń i spływających po policzkach łez. 

Takie emocje wywołał występ pół tysiąca uczniów szkolnego chóru pod batutą 

pani Ewy Chowaniec. Całość dopełniła piękna dekoracja, odświętne stroje i 

kokardy narodowe – wszystko zgodnie z regulaminem konkursu, nad którym 

czuwali członkowie jury: prof. dr hab. Roman Grucza oraz prof. dr hab. 

Aleksandra Grucza – Rogalska. 

Dziekujemy wszystkim organizatorom, wychowawcom i nauczycielom.  

Dziękujemy Rodzicom za wsparcie, które nam Państwo okazaliście, dbając o 

piękny i odświętny strój dzieci.  

To była dla nas lekcja integracji  i patriotyzmu. 

Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 
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Święto Niepodległości 

Z okazji Święta Niepodległości 10 listopada odbył się w klasach I-III 

uroczysty koncert pieśni patriotycznych pn. “Niepodległość w muzyce". 

Uczniowie pięknie, w postawie na baczność, zaśpiewali wspólnie hymn 

narodowy "Mazurek Dąbrowskiego". 

Kolejno klasy prezentowały piosenki: 

klasy pierwsze - "Płynie Wisła, płynie" 

klasy drugie - "Serce w plecaku" 

klasy trzecie -"Piechota" i "Róża i bez" 

Uroczystość przeplatana była krótkimi informacjami z historii Polski. Nasi 

uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy 

"Rotę". Koncert wprowadził nas wszystkich w radosny i podniosły nastrój w 

przeddzień Święta Niepodległości.  
Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku  
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Śniadanie daje moc! 

 
Źródło: https://oczekujac.pl/2020/12/co-musi-zawierac-zdrowe-sniadanie-dla-dziecka-i-calej-rodziny.html 

 

 

Dzień zdrowego śniadania przypadający na 8. Listopada to ważne 

wydarzenie, podczas wspólnie przygotowanego posiłku rozmawialiśmy o 

zasobach energetycznych, jakie daje nam zdrowe śniadanie, 

przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się przy stole oraz 

zorganizowaliśmy quiz pytanie na śniadanie. Gdyby nie lekcje … 

moglibyśmy tak codziennie świętować! 

 

 

 

https://oczekujac.pl/2020/12/co-musi-zawierac-zdrowe-sniadanie-dla-dziecka-i-calej-rodziny.html
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Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 

 

 



14 
 

 

Bułkę, szczypiorek, serek wiejski lub serek kanapkowy, 

rzodkiewkę, pomidorki koktajlowe, paprykę. Możesz użyć 

zamiast serka wiejskiego ser żółty lub plasterki okrągłej szynki. 

Każdy lubi co innego, użyj tego, co najbardziej Ci smakuje 😊 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,kanapki-dla-dzieci-pomysly,10013560,7,galeria.html
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Krok po kroku – jak przyrządzić kanapkową mysz i kota 😊 

1. Połóż bułkę na deseczkę i przekrój na pół.  

2. Na dwie rozłożone połówki bułki rozsmaruj serek 

kanapkowy lub serek wiejski. 

3. Odłóż bułki na talerzyk. 

4. Pokrój ogórka i rzodkiewkę na plasterki.  

5. Ukrój małe kawałki papryki. 

6. Poprzecinaj szczypiorek na średniej długości kawałki. 

7. Przekrój pomidorki koktajlowe na pół. 

8. Na jednej kanapce ułóż oczka z plasterków ogórka, nosek z 

połowy pomidorka. Obok noska poukładaj wąsy ze 

szczypiorku. Buzię możesz ułożyć z kawałka papryki. Dwa 

plasterki ogórka wetknij w serek jako uszy. 

9. Drugą kanapkę przybieramy rzodkiewką jako uszkami. 

Oczy możesz ułożyć z dwóch połówek pomidorka 

koktajlowego. Nosek to kawałek papryki. Wąsy układamy ze 

szczypiorku, a buzia również może być kawałkiem ukrojonej 

papryki. Gotowe 

SMACZNEGO ! 😊                      
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Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.    

 

https://www.istockphoto.com/pl/wektor/szcz%C4%99%C5%9Bliwy-s%C5%82odkie-dzieci-ch%C5%82opiec-i-dziewczyna-%C5%9Bmiej%C4%85-
si%C4%99-razem-gm1188747126-336324840 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

 

 

Jasiu pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i mówi: 

- Nie mogę odczytać, co mi pan tutaj napisał. 

- Napisałem: Pisz wyraźniej. 

 



17 
 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

Pani od Biologii pyta Jasia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio:  

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy kiedy ja jeszcze śpię. 

 

 

Śmiech to zdrowie. Wszyscy o tym wiemy. Wesołe kawały to fajny 

temat rozmów na przerwach. Podzielcie się z kolegami nowymi 

żartami! 😊 

 

 

 

 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Zgaduj zgadula, przyrodnicze łamigłówki 

dla mądrej główki! 

 

 Rebusy przedstawiają przyrodnicze słówka. Spróbuj je 

rozwiązać, a dowiesz się, co jest ukryte. 

 

 

Źródło: https://childdevelop.pl/worksheets/9498/ 
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Dary jesieni na złocistym drzewie znajdziemy.  

Wykreślanka ukrywa poziomo i pionowo 10 rzeczowników. 

Postaraj się je odnaleźć 😊 

 

 

        Źródło: opracowanie własne 
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KRZYŻÓWKA NA JESIENNĄ NUDĘ 

 
Źródło: opracowanie własne 

1. kolorowe na jesiennych drzewach 

2. owoce na szarlotkę 

3. w kolczastej łupinie 

4. trujące grzyby 

5. pomarańczowa na halloween 

6. w tym miesiącu rozpoczyna się jesień 

7. czerwone koraliki na drzewie 

8. rude leśne zwierzątko 

9. kłujące zwierzę                                      HASŁO: 
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WRZESIEŃ Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a wraz z nim 

powitaliśmy nowych uczniów z klas pierwszych.  Poznawaliśmy 

się wzajemnie poprzez zabawy integracyjne prowadzone przez 

nasze panie. Bawiliśmy się w kącikach tematycznych, graliśmy  

w piłkę, korzystaliśmy z sali zabaw i z sali gimnastycznej. 

Chętnie uczestniczyliśmy  w zajęciach programowych. Lubimy 

malować, lepić z plasteliny, rysować.  

W świetlicy miło płynie nam czas. 

Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 



22 
 

PAŹDZIERNIK  Podczas październikowych zajęć zdominowała 

tematyka zdrowego odżywiania oraz zmian zachodzących w 

przyrodzie, wynikających z nadejścia pory roku. Dzieci z wielkim 

entuzjazmem wykonywały prace plastyczne w jesiennych 

barwach, a z kasztanów powstały piękne ludziki. Z okazji DEN 

dzieci zrobiły laurki dla pracowników naszej szkoły, a w 

Światowy Dzień Zwierząt powstały prace ulubionych pupili. 

Uczniowie integrowali się podczas zabaw na swieżym powietrzu, 

gier stolikowych, zabawach w kręgu i kąciku zabaw. 
 

Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 
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LISTOPAD rozpoczęliśmy od pamięci o zmarłych. Polska tradycja 

nakazuje odwiedzanie w tym dniu grobów swoich bliskich, 
zapalenie zniczy, złożenie kwiatów. My również odwiedziliśmy tych, 
którym należy oddać pamięć- naszych bliskich i tych, którzy zginęli 
za naszą ojczyznę. Został rozstrzygnięty konkurs ,,Wspomnienia z 

wakacji”. Czytałyśmy dzieciom lektury szkolne i legendy. Z okazji 
dnia 11 listopada – Dnia Niepodległości dzieci świetlicowe poznały 
symbole narodowe Polski, wykonały gazetkę oraz wzięły udział w 
zajęciach plastycznych. Przed nami jeszcze wiele atrakcji: Dzień 

Misia I Zabawa Andrzejkowa. 
 

Poniższe zdjęcia  - Źródło: zasoby własne Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku 
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Skarbnica majsterkowicza 
Jeżyk z odcisków dłoni.  

Przygotuj: 

Kartkę papieru żółtą lub pomarańczową, nożyczki, ołówek , klej, 

wycinanki, białe kartki papieru, farby, pędzelek.  

Pomaluj dłoń na pomarańczowo, brązowo, żółto. Odciśnij na białej 

kartce i odrysuj ołówkiem kształt dłoni. Powtórz czynność 4 lub 5 

razy.  

Oczywiście po farbach umyj ręce mydłem      

Wytnij 5 kształtów odrysowanych dłoni i poprzyklejaj według wzoru ze 

zdjęcia. Na środku musi być wklejona cała dłoń.  

Z białej wycianki wytnij dwa kółeczka (większe) oraz dwa malutkie. Z 

czarnej wycinanki wytnij dwa średnie kółeczka i trójkąt jako nos.  

Na środkowej, przyklejonej, odrysowanej dłoni przyklej dwa białe 

większe kółeczka, w nich dwa czarne i w czarnych dwa białe malutkie 

kółeczka – wykonałeś oczy jeża. Niżej przyklej trójkąt jako nos. 

Buzię namaluj czarnym mazakiem. Praca gotowa     

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/prace-plastyczne-jesien/ 
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Zespół redakcyjny: 

Anna Boczkowska 

Małgorzata Pakos 

Agnieszka Szymkowicz 

Jesień to piękny czas. Przyroda powoli zbliża się do zimowego snu. 

Początek kalendarzowej jesieni przypada na 23. Września. Zachwycające 

piękno jesiennego krajobrazu tkwi w kolorowych liściach, mieniących się 

drzewach w blasku słońca. Dzień staje się coraz krótszy, potrzebujemy 

cieplejszych kurtek, butów, czapek. To czas na spacery ścieżkami pełnymi 

jesiennych liści. Wykorzystajcie jesień na wspaniałą zabawę jej darami. Do 

zobaczenia w grudniu w kolejnym wydaniu zimowej Skarbnicy! 

 

źródło: pixabay.com 

 


