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JASEŁKA     

   Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO  
             NARODZENIA

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK
BOŻONARODZENIOWY 

STROIK

JASEŁKA

22 WIELKA ŚWIĄTECZNA
LOTERIA FANTOWA
"DZIECI -DZIECIOM" - to
już tradycja w naszej szkole.
Efekt tej wspaniałej akcji to
ponad 1300 zł, za które
wielu uczniów będzie mogło
pojechać na wycieczki
klasowe lub otrzymać
przybory szkolne.
Uczniowie Trójki nigdy nie
zawodzą!

Dziękujemy!

W tegorocznej edycji
konkursu zorganizowanego
przez MOK w Zambrowie
wzięło udział 13 drużyn.
Najlepszym wśród klas IV-
VI okazał się zespół 
z naszej szkoły w składzie:
Julia Dorobis, Natalia
Glińska i Anna Karwowska.

Gratulujemy!!!

MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKI

Chcąc przybliżyć atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia
panie ze świetlicy szkolnej
przygotowały uczniom klas
młodszych  jasełka. Udział
brały dzieci,które
uczęszczają na świetlicę.
Piękne recytacje i kolędy
zachwyciły wszystkich
zgromadzonych.

oprac. WZ

Uczniom, rodzicom,
nauczycielom oraz
pracownikom Szkoły
Podstawowej nr 3 
w Zambrowie
najserdeczniejsze życzenia
bożonarodzeniowe:
Niech Boża Dziecina w
stajence zrodzona obdarzy
miłością wszystkich dokoła.

Niechaj w ten świąteczny,
wspaniały czas radość 
i pokój zagości w każdym 
z Was. Niech promienie
wigilijno - noworocznej
 gwiazdki  oświetlają mroki
Nowego 2016 Roku
napełniając szczęściem,
pomyślnością i spełnieniem
marzeń.

Życzy redakcja
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           MIEJSKIE ROZGRYWKI W KOSZYKÓWKĘ

Dzięki chęci 
i zaangażowaniu
członków Samorządu
Uczniowskiego
możemy uczestniczyć 
w drugim
wydaniu Bitwy na
głosy  "The Voice of
Trójka". 
Wszystkim
uczestnikom życzymy
powodzenia w tej
trudnej rywalizacji.

oprac. ZM

W dniu 17 grudnia
odbył się FINAŁ
GRUPY
ZACHODNIEJ W MINI
KOSZYKÓWKĘ.
Nasza szkoła miała
zaszczyt zorganizowa
ć rozgrywki. Do Trójki
przybyły zespoły z
Łomży oraz z
zambrowskiej Piątki.
Pierwszy mecz
rozegrały dziewczęta z
naszej szkoły oraz
zawodniczki z SP 4
Łomża. Wynik
końcowy wynosił 58:8.
Przyniósł on pewne
zwycięstwo dla SP 3.

Następne spotkanie
rozegrało się między
Trójką a SP 9 z
Łomży. Tym razem
niestety nasza drużyna
przegrała mecz, ale
warto dodać, że
dziewczyny na boisku
stoczyły wielką walkę,
a cała szkoła przyszła
im kibicować. Ważne
jest to, że dziewczętom
z naszej szkoły udało
się przejść dalej.
Życzymy powodzenia
w następnych
rozgrywkach.
Będziemy trzymać
kciuki.

oprac. NB

7 listopada w naszej
szkole odbyła się
pierwsza część
rozgrywek w
koszykówkę.
Dziewczęta oraz
chłopcy rozegrali po
dwa mecze, które
zakończyły się
zwycięstwem
gospodarzy. 

14 listopada
kontynuowane były
rozgrywki między
szkołami. Nasza
szkoła rozegrała
cztery kolejne 
mecze, które
zakończyły się
zwycięstwem dla
nas. 21 listopada
odbyła się trzecia,

ostatnia część
rozgrywek między
szkołami. Trójka
rozegrała mecze,
które zakończyły się
pewnym
zwycięstwem. Nasza
kochana szkoła
została mistrzem
miasta! Wszyscy są
bardzo dumni

z piątoklasistów, a
Trójka po raz kolejny
udowadnia, że jest
prawdziwym asem
sportu!
oprac. NB i JB

MISTRZOWIE KOSZYKÓWKI!

Mistrzostwa

MISTRZOWIE

MISTRZYNIE

   II EDYCJA RUSZYŁA!
  

ROZGRYWKI

II EDYCJA

   
FINAŁ GRUPY ZACHODNIEJ 

W MINI KOSZYKÓWKĘ W SP 3

ŁC

ŁC
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ANDRZEJKOWE TRADYCJE

Cyganki

Cyganki WRÓŻBYANDRZEJKI

Przed dniem św.
Andrzeja dziewczęta i
chłopcy ochoczo
poddają się wróżbom,
by choć w niewielkiej
części poznać swoją
przyszłość. Uczniowie
Trójki w tym roku mieli
wiele możliwości
odkrycia przyszłych
losów. Zabawę
andrzejkową dla ucznió
w klasy III a
przygotowały druhny z
33. Zambrowskiej
Drużyny Harcerskiej,
działającej

w Trójce. Samorząd
uczniowski podczas
jednej z piątkowych
długich przerw zaprosił
uczniów na spotkanie
w wróżkami, które
przepowiadały
przyszłość.Wszyscy
bawili się znakomicie i
na pewno z
niecierpliwością będą
czekać na spełnienie
choćby małej cząstki z
każdej przepowiedni.

oprac. EB

Święty Andrzej Ci
ukaże, co Ci los
przyniesie w darze. 

Gdy święty Andrzej ze
śniegiem przybieży,
sto dni śnieg na polu
leży.

Śnieg na Andrzeja, dla
zboża zła nadzieja.

Gdy w Andrzeja
deszcz lub słota, w
grudniu drogi bez
błota.

Której but na progu
stanie - pierwsza
panna na wydanie.

MISTRZOWIE KODOWANIA Z SP 3

GRATULACJE!!!

Przedsięwzięcia
zorganizowane w SP 3
w Zambrowie z okazji
Europejskiego
Tygodnia Kodowania
wygrały nagrodę
główną w
ogólnopolskim
konkursie "Igrzyska
Mistrzów Kodowania".
To sukces naszej
szkoły w promowaniu
kluczowych
kompetencji
przyszłości.Do

szkoły trafi
nowoczesny sprzęt i
oprogramowanie.
Pierwsze miejsce w
konkursie zajęły ex
aequo trzy szkoły:
Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Zambrowie,
Szkoła Podstawowa
Nr 9 w Legnicy i
Gimnazjum nr 5 w
Raciborzu. Szkoła pod
koniec roku otrzyma
nagrody rzeczowe.
Fundatorem nagród w

konkursie jest firma
Samsung Electronics
Polska. Dziękujemy
opiekunowi Panu
Grzegorzowi
Zawistowskiemu oraz
wszystkim
uczestnikom
konkursu.

zambroworg.pl
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               KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

           REDAKCJA 
       WIEŚCI TRÓJKI

Adres redakcji:

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego w
Zambrowie 
ul. Magazynowa 13
18 300 Zambrów 

Skład redakcji:

Bielicka N. kl. Va
Zysik W. kl. Va
Puchalska A. kl. Va
Borowska. J kl. Va

Staniec. K kl. VI b
Morawska. Z kl. IV b
Broniek. A kl. IV b
Falkowska. K kl. IV b

Pod opieką:

I. Brzozowskiej
K. Powichrowskiej
bibsp3zambrow3@o2.
pl

CZYTANIE NA BAJKOWYM DYWANIE

CZYTAJMY!

KAMISHIBAI KAMISHIBAI

Dzięki doposażeniu
biblioteki szkolnej 
w literaturę z
programu "Książki
Naszych Marzeń"
uczniowie Trójki
udowadniają, że
czytanie to nie tylko
nużący obowiązek,
ale okazja

do wspólnego
przeżywania perypetii
książkowych
bohaterów. Chcąc
przybliżyć uczniom
treść nowo
zakupionych książek
nauczyciele
zorganizowali szereg
spotkań i projektów

czytelniczych.
Cyklicznie odbywa się
"Czytanie na
bajkowym dywanie".
Niezwykle atrakcyjną
formą kontaktu z
książką okazało się
poznawanie lektur
metodą kamishibai.
Dzięki temu podczas

lekcji bibliotecznych
uczniowie tworzą
własne wersje książek
kamishibai. Ten
niecodzienny sposób
czytania uatrakcyjnił
między innymi
spotkanie z
pięciolatkami z grupy
przedszkolnej.

oprac. NB, WZ

Przychodzi Jasiu do
domu i mówi:
- Mamo, mamo
nareszcie nauczyłem
się pisać.
- Tak? A co napisałeś?
- Nie wiem, bo jeszcze
nie umiem czytać.

*********

Szkot czyta książkę.

Od czasu do czasu

gasi światło, potem

znów je zapala.

- Co ty robisz? - pyta
go żona.

- Przecież przewracać
kartki można i po

ciemku.

*********
Jedzie dwóch

policjantów. Jeden coś
tam czyta i mówi:

- Jacie! Ja nie mogę!
A drugi się go pyta:

- Co czytasz?
- Słownik ortograficzny.

http://humoris.pl/

"Kiedy otwierasz
książkę, wkraczasz
jakby do teatru:
najpierw jest kurtyna,
odsuwasz ją i
przedstawienie się
zaczyna."

 Kornelia Funke

"Bardzo wiele
książek należy
przeczytać po to, aby
sobie uświadomić,
jak mało się wie." 

Mikołaj Gogol 

Czytanie dobrych
książek jest niczym
rozmowa z
najwspanialszymi

ludźmi minionych
czasów. 

Kartezjusz

Czytanie jest dla
umysłu tym, czym
gimnastyka dla ciała.

Ludzie przestają
myśleć, gdy przestają
czytać. 

Denis Diderot

W książce to tylko
znaleźć może
człowiek, co ma w
sobie. 

Józef Ignacy
Kraszewski
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