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SPOTKANIE Z TEATREM FORM RÓŻNYCH ZWYCIĘSKA ''TRÓJKA"

PATRON

Święto Patrona SP Nr 3 w Zambrowie
  Janusza Kusocińskiego

Patron

SPORT

" ... Kształcić duszę
cnotami,umysł naukami, 
a ciało sportem..."

Janusz Kusociński
14 kwietnia obchodziliśmy
Święto Patrona Janusza
Kusocińskiego.
Uroczystości połączone
były z obchodami Miesiąca
Pamięci Narodowej oraz
inauguracją Dni
Olimpijczyka. Na
uroczystym apelu
przybliżono postać patrona,
podsumowano konkursy o
tematyce sportowej,
wręczono nagrody
laureatom.Na boisku Orlik
odbył się  turniej piłki nożnej
chłopców.

AK

SPOTKANIE !

Uczniowie z koła teatralnego
SUPEŁEK razem z panią
Dorotą Mocarską odwiedzili
Teatr Form Różnych
mieszczący się w Miejskim
Ośrodku Kultury w
Zambrowie. Mali aktorzy
mieli okazję posłuchać o
pracy aktora na scenie oraz
obejrzeć piękne  stroje
aktorów, a nawet je
przymierzyć.  Było to
wspaniałe wydarzenie, które
na długo pozostanie 
w pamięci uczniów.

oprac. NG, AK  TRÓJKA

Dziewczęta i chłopcy 
z naszej szkoły zagrają 
w finale regionalnym 
w Lublinie.  UKS ORKAN
Zambrów działający przy SP
3 zwyciężył w gminnych
eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju
Koszykówki "Orlik
Basketmania 2015".
Organizatorem rozgrywek
jest Fundacja Koszykówka
Polska na zlecenie
Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

oprac. AK, NG
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Z NOTATNIKA
EKOLOGA    

DNI PRZYJACIÓŁ LASU 
W TRÓJCE

GOŚCIE!

PRZYJACIELE LASU

NADLEŚNICZY PRZYJACIEL LASU

Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji
Dni Przyjaciół Lasu
2015 pod honorowym
patronatem Prezydenta
RP Bronisława
Komorowskiego.
Odbyło się szereg
zajęć, które przybliżyły
nam wiedzę o polskich
lasach i ludziach,
którzy o nie dbają.
Uczniowie klas I-III
brali udział konkursie
plastycznym Drzewa
naszych lasów.

 Celem konkursu było
przybliżenie
 charakterystycznych
cech drzew rosnących
w polskich lasach.
Wpłynęło 16 prac.
Pierwsze miejsce
przyznano pracy
Doroty Cierpisz z kl. III
a. Praca ta
reprezentowała naszą
szkołę w konkursie
ogólnopolskim
 zorganizowanym
przez TPL. Wszyscy
uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.

21 kwietnia odbył się
uroczysty apel z
okazji Dnia Ziemi.
Apel rozpoczęło
krótkie przedstawienie
przygotowane przez
szóstoklasistów pod
kierunkiem p. E.
Kaźmierczak. W
inscenizacji
poruszono problem

zaśmiecania lasów
przez człowieka i
wpływ  tego faktu na
życie jego
mieszkańców W tym
dniu odwiedzili nas
przedstawiciele
Nadleśnictwa Łomża:
nadleśniczy pan
Dariusz Godlewski i
specjalista

ds. edukacji pani
Katarzyna
Sobocińska. Ciekawie
opowiadali o swojej
pracy, lesie i jego
mieszkańcach. Była
to interesująca  lekcja
przyrody.
Laureatom konkursów
wręczono nagrody 

książkowe i
pamiątkowe dyplomy.
Akcję zakończymy
wycieczką do
rezerwatu
przyrodniczego
Grabówka położonego
w pobliżu Zambrowa.

oprac. JL  

Uczniowie klas IV-VI
przystąpili do konkursu
multimedialnego
Przyjaciel Lasu .
Zadaniem uczestnika
było wykonanie
prezentacji
multimedialnej pt. Kto
jest przyjacielem lasu
składającej się
maksymalnie z 10
slajdów, której rozmiar
nie mógł przekroczyć 5
MB. Organizator
zastrzegł, że wszystkie
zamieszczone w pracy
zdjęcia, grafiki, filmy,
dźwięki oraz teksty
muszą być autorstwa 

uczestnika, a praca ma
być wykonana
samodzielnie.
Pierwsze miejsce w
konkursie zdobyła
praca Oli
Michałowskiej z kl.
VIc, która
reprezentowała naszą
szkołę na etapie
ogólnopolskim.
Wyróżnienia
otrzymali:Wiktoria
Baczewska kl.VIc,
Karolina Perkowska kl.
VIc, Maja
Piaszczyńska kl. Vb.

Gratulujemy!
oprac. NG

Polskie lasy dostępne
są dla wszystkich, nie
mają żadnych barier
ani przeszkód, a nawet
często poprzecinane
są siecią linii
komunikacyjnych.

Las jest domem dla
wielu gatunków
zwierząt, owadów i
ptaków, które
wzajemnie się
uzupełniają, tworząc
tzw. ekosystem.

W lesie nie wolno
hałasować i płoszyć
zwierząt, gdyż jeśli ich
zabraknie, zostanie
zachwiana równowaga
w przyrodzie.

Ekologiczne dzieciaki
czyli Bon Ton w
przyrodzie.
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
08.05.2015r.

MOJA ULUBIONA
POSTAĆ 

Nagrodzona praca w konkursie MOJA
ULUBIONA POSTAĆ Z WIERSZY JANA
BRZECHWY  wykonana przez uczennicę kl. I a
Natalię Stypułkowską. 

WIECZOREK POETYCKI

NA PAMIĄTKĘ

LIST DO JANA BRZECHWY

WIECZÓR POETYCKI

OLA

PAJĄK I MUCHA

OGNIKI

Spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej
OGNIKI, wprowadzając zebranych w magię
wierszy Jana Brzechwy. Aktorzy przedstawili
inscenizację pt. Wesoły świat Jana Brzechwy. 
Na scenie w roli Kaczki Dziwaczki wystąpiła
uczennica kl. IV a Patrycja Stańczuk. 
Widzowie nagrodzili występ gromkimi brawami.

Z biografią oraz twórczością poety zapoznała nas
uczennica kl. VI c Aleksandra Michałowska,
przedstawiając prezentację multimedialną.

Rozstrzygnięto konkurs List do Jana Brzechwy
skierowany do uczniów klas trzecich.
Posumowano konkurs Akademia dobrych manier.

Z okazji Tygodnia
Bibliotek i
Bibliotekarza
członkowie koła
redakcyjnego oraz
koła teatralnego
,,Ogniki" pod
kierunkiem p. Emilii
Bileckiej zorganizowali
spotkanie W
zaczarowanym

świecie Jana
Brzechwy .  
Na uroczystość
zaproszono
uczestników konkursó
w i ich rodziców oraz
wychowawców.
Podczas spotkania
podsumowano
konkursy

zorganizowane przez
bibliotekę szkolną.
 Wręczono nagrody
książkowe laureatom i
dyplomy pamiątkowe
wszystkim
uczestnikom. Zebrani
mieli okazję obejrzeć
pokonkursową
wystawę prac. Dorośli

i dzieci bawili się
wspólnie rozwiązując
quizy. Na pamiątkę
spotkania wszyscy
uczestnicy otrzymali
ostatni numer Wieści
Trójki oraz kwiat
wykonany techniką
origami. 

oprac. KS, OM 
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Mistrzowie kodowania 

REDAKCJA WIEŚCI
TRÓJKI

W Trójce w roku
szkolnym 2014/2015
jako jednej z 13 w
województwie
podlaskim i jedynej w
Zambrowie,
realizowany jest projekt
edukacyjny
„Mistrzowie
Kodowania”.
W ramach tego
projektu przez cały rok
szkolny prowadzone
są bezpłatne koła
komputerowe dla
uczniów klas IV

- VI, podczas których
dzieci poznają
intuicyjne środowisko
programowania
Scratch.Uczą się
sterowania postaciami,
układają skrypty
rysujące figury
geometryczne, tworzą
animacje i własne gry
komputerowe.W roku
szkolnym 2014/2015
na zajęcia z kodowania
uczęszcza w sumie 37
uczniów. 

oprac. GZ

KODOWANIE MISTRZOWIE!

Trzech mistrzów
kodowania ze SP 3 w
Zambrowie  weźmie
udział w
Ogólnopolskim Finale
Mistrzów Kodowania
na Stadionie
Narodowym

w Warszawie.
Uczestnicy  wykonali
kilkanaście skryptów
w Scratch`u.  Na
podstawie sumy
zdobytych punktów
komisja wyłoniła
zwycięzców:

:: I miejsce - Maciej
Makowski z VB, 
:: II miejsce - Kacper
Wołowicz z VA, 
:: III miejsce - Łukasz
Skarzyński z VA. 
Opiekunem mistrzów
kodowania  jest pan

Grzegorz
Zawistowski.

Gratulujemy!

PRZEDSZKOLAKI

WIZYTA W BIBLIOTECE

WSPÓLNA ZABAWA

Biblioteka szkolna gościła przyszłych
czytelników. 
Grupa pięciolatków z Przedszkola nr 3 
w Zambrowie z wychowawczynią panią Grażyną
Krukowską odwiedziła bibliotekę szkolną. Dzieci
były bardzo zainteresowane księgozbiorem,
zadawały wiele pytań, obejrzały wystawę książek
przyrodniczych. Brały udział w inscenizacji
Rzepki Juliana Tuwima.
Do zobaczenia  w pierwszej klasie!

oprac. JL, DW
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Baje, Bajki, Bajeczki

Dorotka Cierpisz z klasy III a oraz Wiktoria
Baczewska z klasy VI c zajęły pierwsze miejsca
w swoich kategoriach wiekowych i będą
reprezentowały powiat zambrowski w
Wojewódzkim Konkursie Baje, Bajki, Bajeczki w
Białymstoku. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów.
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