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I DZIEŃ WIOSNY
2017  Były też zupy a na
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22 marca na
korytarzach
Szkoły
Podstawowej Nr 3
było bardzo
kolorowo.
Dominowały
przede wszystkim
różne odcienie
zieleni, żółci, jak
na pierwszy dzień
wiosny przystało.
Samorząd
Uczniowski zadbał
w tym dniu o
dobrą zabawę.

Zorganizował
Wiosenny Pokaz
Mody. Modelki i
modele
zaprezentowali
własne wizje
wiosennych
kreacji. Były
kwiaty, kapelusze,
zwiewne, tiulowe
sukienki oraz
okulary
przeciwsłoneczne,
choć słońce nie
pojawiło się ani na
chwilę. Każdej

prezentacji
towarzyszyły
gromkie brawa. 
Dziękujemy
Samorządowi
Uczniowskiemu za
zorganizowanie
tak wspaniałego
wydarzenia
w murach
zambrowskiej
Trójki.
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JESTEŚMY W FINALE      
           !!!!!!!!!!!!!

               
WIELKANOCNY TURNIEJ  KOSZYKÓWKI

W środę 15 marca odbyły się igrzyska koszykarskie
półfinałów wojewódzkich. Rozgrywki były prowadzone
w szkołach podstawowych nr 45 i nr 47 w
Białymstoku. Pierwszy mecz  rozegrały zawodniczki z
Trójki i  ze Szkoły Podstawowej nr 47 z Białegostoku.
Drużyna z zambrowskiej Trójki po dwóch pierwszych
kwartach prowadziła, lecz w trzeciej kwarcie nasze
dziewczyny straciły przewagę i przegrały 22:28. W
następnych dwóch meczach dziewczyny obudziły się i
zaczęły bardzo dobrze grać - wygrały 54:0 z
Augustowem oraz pokonały Sobolewo 69:6. Dzięki
ciężkiej pracy nasze zawodniczki awansowały do
finału wojewódzkiego, który odbędzie się 30 marca w
Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku. 
Dziewczyny Trójki nie poddają się i będą walczyły do
końca w nadchodzącym finale. Życzymy im
powodzenia i trzymamy kciuki.

oprac. JB i MJ
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TURNIEJ KOSZYKÓWKI

Organizatorem  turnieju i był działający przy naszej
szkole Uczniowski Klub Sportowy Orkan. Turniej trwał
trzy dni. Rywalizowało w nim dwanaście drużyn
koszykarskich dziewcząt ze szkół podstawowych z
całej Polski. Przez trzy dni sportowej rywalizacji
rozegranych zostało 38 spotkań.
Klasyfikacja końcowa:
:: I miejsce - Bat Kartuzy
:: II miejsce - Jedynka Nidzica
:: III miejsce - Sokół Działdowo
:: IV miejsce - UKS Orkan Zambrów
:: V miejsce - UKS Basket Ósemka Wejherowo
:: VI miejsce - Top Spin Olsztynek
:: VII miejsce - Basket 47 Białystok
:: VIII miejsce - KKS Olsztyn
:: IX miejsce - MUKS Tęcza Ostrołęka
:: X miejsce - Stoczek 45 Białystok
::XI miejsce - Trójka Nidzica
:: XII miejsce - Iskra Konstantynów

zambrow.org

zambrow.org

zambrow.org
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NOWI CZYTELNICY
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Chcę wiedzieć Już wiem

Co to jest
Miłość?
To pytanie
ciągle tkwi w
mojej głowie.
Pytam mamę.
To uczucie
najpiękniejsze
na świecie.
Pytam tatę.
To oddanie i
odpowiedzialność
Starszą siostrę. 
To Spotkanie,
którego oddech

na rozpalonej
twarzy.
I dalej nie wiem,
co to jest
Miłość.
Czy ją poznam?
Czy nie
przegapię?
Co to jest
Miłość?
To pytanie
ciągle tkwi w
mojej głowie...

Zadrgała struna
w mym sercu,
jakaś dziwna
paląca.
Dźwięczała
bardzo krótko,
ale donośnie,
rażąco.
Wprawiła w ruch
całe serce,
potem umysł i
duszę.

Wiem już, że
Ciebie kocham!

Powiedzieć
tylko to muszę.
Unoszę się
wśród nutek,
na pięciolinii
czułości.
W mym sercu
gra już orkiestra
pod batutą
miłości.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Uczniowie klasy
I a złożyli
uroczyste
ślubowanie w
bibliotece
szkolnej.
Obiecali, że
„będą kochać
książki i nie
dadzą im zrobić
krzywdy”. 
Dowiedzieli się,
jak należy dbać
o książki, a
także czego nie
wolno robić,
czytając
książkę. 

oprac. WR, AL

Aby istnieli
wielcy poeci,
muszą być
wielcy
czytelnicy.

Walt Whitman
***********
Czytać to

bardziej żyć, to
żyć

intensywniej

Czytaj
książki

pouczające
dla

upiększenia
umysłu lub

uszlachetnienia
serca  

WALENTYNKA

IB

AG



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 22 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWieści Trójki

Tęskniłem za Tobą ''Ewa i staruszek''!

 Dawno, dawno temu za pięcioma domami i pięcioma ulicami, żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Ewa.
Miała ciocię w innym mieście. Przyjechała do niej na wakacje. W starej szafie Ewa znalazła kapelusz. Gdy
go włożyła, poczuła się jakoś dziwnie. Następnego dnia, idąc do parku, Ewa spotkała starszego pana.
-Dzień dobry! Widzę, że ciężko panu nieść te zakupy. Może pomogę?
-Dzień dobry! O tak przydała by mi się pomoc!
Ewa razem ze starszym panem poszła do jego domu, niosąc ciężki zakupy. Następnego dnia Ewa
pomogła panu wynieść śmieci. W zamian za okazaną pomoc starszy pan zaprosił dziewczynkę do kina. W
kinie było bardzo miło, obejrzeli film ''W krainie stworków'' i zjedli pyszny popcorn. 
-Dziękuję panu, że zabrał mnie pan do kina.
-Nie mnie dziecko trzeba dziękować. To ty pomogłaś mi w zakupach, miło z Tobą spędziłem czas. Dawno
się tak dobrze nie bawiłem. Bardzo ci za to dziękuję . Może jutro znowu się zobaczymy?
-Tak, bardzo chętnie. Spotkajmy się przy budce z lodami. 
Nazajutrz spotkali się przy budce z lodami. Staruszek kupił lody czekoladowe i  i usiedli razem na ławce w
parku. Dziewczynka dowiedziała się, że staruszek ma na imię Jan. Po kilku dniach Ewa postanowiła
zatelefonować do pana Jana, niestety telefon nie odpowiadał. Dziewczynka zaniepokoiła się. Ogarnęło ją
jakieś dziwne przeczucie . Poczuła się tak, jak podczas włożenia kapelusza. Pan Jan nie odpowiadał.
Dziewczynka zatrzymała sąsiadkę pana Jana i poprosiła o pomoc. Kobieta zadzwoniła po pogotowie. W
szpitalu pan Jan spędził 3 dni. Gdy wychodził ze szpitala, Ewa już na niego czekała.
E: Witam pana! Jak miło znów się z panem widzieć. 
S: Witam dziecinko! Tęskniłem za Tobą! Chociaż mało Cię znam, jesteś dla mnie  jak wnuczka.
E: Bardzo się cieszę, że pan tak uważa. Czy mogę mówić  na pana DZIADEK?
Pan Jan się zgodził, mocno przytulił Ewę i oboje poszli do domu pana Jana.
Dzień później znów się spotkali.
S: Ewuniu, chcę ci podziękować za pomoc i dobre serduszko. Dlatego daję ci rower.
Dziewczynka się ucieszyła, a zarazem zasmuciła, bo nie potrafiła jeździć na rowerze.
S: Nie martw się, nauczę cię. Sprawi mi to radość!
E: Naprawę ? Dziękuję dziadku !
I tak co dzień spotykali się w parku. 
Po dwóch tygodniach Ewa potrafiła jeździć na rowerze. Bardzo się z tego cieszyła, a  czas szybko płynął,
kończyły się już wakacje. Nadszedł czas wyjazdu Ewy.
S: Tak dziadku, na pewno będę oczekiwać następnych wakacji. 
Ewa pojechała do domu mając nadzieję, że za rok znów się spotkają.

Opowiadanie napisała uczennica klasy IV b Aleksandra Łuniewska
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