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ŚWIĘTO ZIEMI

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
Święto Patrona Szkoły jest
okazją do wspomnień o
Januszu Kusocińskim. Był
on nie tylko wielkim
sportowcem i
olimpijczykiem, ale również
bojownikiem o wolność
Polski. Montaż artystyczny,
połączony z prezentacją
multimedialną, przybliżył
uczestnikom uroczystości
najważniejsze momenty z
życia i kariery sportowej
"Kusego". Wspomnienia
przeplatane były
unikatowymi, archiwalnymi
materiałami filmowymi i
radiowymi. Całość dopełniły
piosenki w wykonaniu
szkolnego chóru. 

oprac. GZ
UROCZYSTY APEL

ŚWIĘTO W SP3

ŚWIĘTO SP3

KRÓLEWNA ŚMIESZKA ŚWIĘTO ZIEMI

Święto Ziemi to świetna
okazja do przypomnienia
zasad dbania o naszą
Ziemię. Z tej okazji w naszej
szkole w miniony wtorek
odbył się apel. Przygotowali
go uczniowie klasy IV b pod
opieką p. Elżbiety
Kaźmierczak. Inscenizacja
o królestwie, które zostało
zanieczyszczone przez złą
czarownicę, uświadomiła
wszystkim widzom, że
należy dbać o czystość
Ziemi.
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 I miejsce 
w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego 

X ZAMBROWSKI FESTIWAL
KOSZYKÓWKI ORKAN CUP

KOSZYKARKI SP3

Uczennice klas V oraz
VI uczestniczyły w
Finale Wojewódzkim
Energa Basket Cup!
Po emocjonującym
meczu z SP 45
Białystok koszykarki z
Zambrowa trafiły do
Finału. Faworytami
spotkań były nasze
dziewczęta

oraz reprezentantki
SP 47 Białystok. Po
najważniejszym jak do
tej pory meczu z
Białymstokiem, ku
zdziwieniu
białostoczan wielkim
Mistrzem
Województwa
Podlaskiego została 

Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Zambrowie!  
Dziewczęta powitała
bardzo hucznie cała
szkoła. Pani Dyrektor
nie zapomniała o
swoich uczennicach i
przygotowała słodką
niespodziankę dla
swoich Mistrzyń. 

 oprac. NB i MJ

SP3

MECZ SP3

ORKAN CUP

MECZ

Zambrowski Festiwal Koszykówki jest jedną z
największych imprez tego typu w Polsce. Turniej
cieszy się dużym zainteresowaniem klubów z
terenu całego kraju.Głównym organizatorem
turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Orkan
funkcjonujący przy Szkole Podstawowej nr 3.
W trzydniowej rywalizacji brało udział 16 drużyn
dziewcząt z rocznika 2005 i
młodszych.Wszystkie zespoły zostały podzielone
na cztery grupy. Rozegrano 48 spotkań.
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SPOTKANIE UCZNIÓW KLASY III A
 Z PAWŁEM WAKUŁĄ

„Biblioteka jest instytucją , która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.  Jest
ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”

Jan Paweł II
Maj to miesiąc, w którym obchodzimy dzień bibliotekarza i bibliotek. Z tej okazji w bibliotece szkolnej został zorganizowany konkurs na napisanie wiersza o
czytaniu lub bibliotece. Wpłynęło dużo prac, spośród których wyłoniono te najlepsze.

CZYTANIE
Lubię czytać kiedy słońce świeci,
gdy na podwórku nie bawią się dzieci.
Lubię czytać, gdy pogoda się psuje,
deszcz pięknie wówczas niebo
maluje.
Czytam też przed snem opowieści,
baśnie,
gdy za oknem już ciemno
i gwiazdy świecą jaśniej.
Na spacerze, w marzeniach
siedząc na ławce,
czytać też lubię jadąc na wycieczkę
i tak od początku do końca samego
czytałem coś ciągle nowego,
ciekawego.

Ignacy Balkiewicz kl. III a

BIBLIOTEKA

Jest takie miejsce w
Zambrowie.
I każdy ci o tym powie, 
gdzie dużo cię przygód
czeka.
Tym miejscem jest biblioteka.
W bibliotece wiele książek
mamy,
chętnie je wszyscy czytamy.
Gdy ciekawe rzeczy
interesują cię,
odwiedź bibliotekę, tam
wszystkiego dowiesz się.

Lena Tyszka kl. II a

SPOTKANIE AUTORSKIE

Dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej
oddział dla dzieci uczniowie klasy III a mieli
możliwość uczestniczenia w majowym spotkaniu
autorskim ze znanym polskim rysownikiem
prasowym, ilustratorem oraz autorem książek dla
dzieci - Pawłem Wakułą. Podczas spotkania
dzieci miały okazję posłuchać informacji o
dorobku literackim pisarza oraz obejrzeć na żywo,
jak powstają ilustracje do książek.
Uczniowie mogli zadawać pytania oraz
uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych
przez pisarza. Na koniec spotkania można było
zakupić książkę z autografem Pawła Wakuły.

oprac. AL. WR. 

BIBLIOTEKA
Biblioteka fajna sprawa,
w końcu zacznie się
zabawa.
Baśnie, wiersze i
powieści,
każdy w głowie dziś je
zmieści.
Wypożyczasz i
oddajesz
z każdą książką się
poznajesz.
Natalia Borowa kl. III a

zambrow.org
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ŚWIĘTO RODZINY W SP 3 
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Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa Nr
3  w Zambrowie
ul. Magazynowa 13 18-
300 Zambrów
Skład redakcji: 
J.Skawska kl. IV a, A.
Giszterowicz kl. IV a,
W. Rybaczewska kl. IV
a, A.Lanczewska kl. IV
a, M. Brzozowski kl. IV
a, M. Lubak kl. IV b, J.
Targońska kl. IV b, Z.
Morawska kl. V b, A.
Broniek kl. V b,

 N. Ajdyna  kl. V b, K.
Falkowska kl. Vb, A.
Deptuła kl. Vb J.
Borowska kl. VI a, M.
Jabłonowska kl. VI a,
A. Kalinowska kl. VI a, .
Zysik kl. VI a, N.
Bielicka kl. VI a
Opiekunowie: K.
Powichrowska, I.
Brzozowska
bibsp3zambrow3@o2.pl

ŚWIĘTO RODZINY ŚWIĘTO RODZINY

Okazją do uczczenia Dnia Matki i Ojca oraz dnia Dziecka była uroczystość przygotowana przez
uczniów klas I – III pod opieką nauczycieli.  Uczestniczyły w niej dzieci wraz z rodzicami i
nauczycielami. Podczas spotkania pociechy  złożyły swoim rodzicom życzenia oraz wręczyły  drobny
upominek. Rodzice wysłuchali pięknej recytacji wierszy oraz śpiewu piosenek o mamie i
tacie.Niespodzianką dla mam było rozpoznanie siebie na wyeksponowanych portretach malowanych
przez ich pociechy.
Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.

oprac. MB, AG

SUKCES

XXX Mały Konkurs Recytatorski "Baje, Bajki,
Bajeczki…" zakończył się dla dwojga uczniów
naszej szkoły dużym sukcesem.Uczeń klasy III
a - Kacper Sadowski zdobył pierwsze miejsce
w kategorii klas I –III, uczennica klasy VI a
Natalia Bielicka zajęła trzecie miejsce w
kategorii klas IV-VI. Wszystkich uczestników
nagrodzono książkami i dyplomami.
Opiekunowie dzieci biorących udział w
konkursie również otrzymali pamiątkowe
wyróżnienia. 

oprac. KP

DZIEŃ OTWARTY W SP3

4 maja 2017 w naszej szkole odbył się Dzień
Otwarty. Na spotkanie przybyli zaproszeni
rodzice z dziećmi, dziadkowie, ciocie i
wujkowie oraz uczniowie kl. I-III.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie, wokalne oraz plastyczne.
Zebrani goście mieli okazję zwiedzić sale
lekcyjne gdzie będą w przyszłości uczyć się
ich pociechy. Wszyscy wyszli naładowani
pozytywną energią.

oprac. AB, ZM
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