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TRÓJKA DLA NIEPODLEGŁEJ

KU NIEPODLEGŁEJ

WIECZÓR FILMOWY

O tym jak wyglądało życie żołnierzy            
w czasach I wojny światowej można się
dowiedzieć z lekcji historii, ale nie tylko. 27
lutego 2018 roku nasza szkoła gościła
grupę artystyczną Rekonstrukto, która dla
wszystkich klas I-VII przygotowała
oryginalny i ciekawy występ. 

Prowadzący ubrani w mundury wojskowe
opowiadali ciekawostki historyczne oraz
prezentowali różnorodną broń i inne
akcesoria wojenne. Dzieci miały okazję
brać udział w pokazie, a także zobaczyć    
z bliska mundury i broń żołnierzy. 

Wszyscy byli bardzo podekscytowani        
  i zadowoleni z możliwości brania udziału   
w tak nietypowym pokazie historycznym.

oprac. PR

W ramach obchodów Dnia Niepodległości
odbyły się w naszej szkole wieczorki
historyczne. Rozpoczynały się od krótkiej
lekcji historii, którą prowadził pan A.
Konopka – nauczyciel z naszej szkoły.
Uczniowie oglądali filmy animowane o
symbolach narodowych, a także odbyli
podróż po Polsce oglądając bajkę pod
tytułem "Jestem Polką i Polakiem". W
filmowej wycieczce, dzieci poznały
najstarsze miasta i najpiękniejsze zabytki
naszej ojczyzny. Każdemu spotkaniu
towarzyszyły ekranowe wspomnienia oraz
rozmowy na temat "Co zawdzięczamy
wolnej Polsce?". Takie wydarzenia są
niezwykle ważne w kształtowaniu postaw
patriotycznych u najmłodszych obywateli
naszego państwa.                  Oprac. AK
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POLSCY SPORTOWCY W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ

W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ

W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ

Kwiecień to dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
miesiąc szczególny. Rokrocznie
właśnie wtedy społeczność szkoły
czci pamięć swojego Patrona,
Janusza Kusocińskiego. W tym
roku szkolnym Święto Patrona
odbyło się 10 kwietnia. Miało
szczególny charakter, ponieważ
odbywało się w roku stulecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości. 
Wszyscy uczestniczyli w
uroczystości poświęconej nie tylko
Patronowi, lecz także polskim
olimpijczykom, patriotom. Podczas
apelu uczniowie Trójki przypomnieli
wojenne losy Janusza
Kusocińskiego. Przedstawili także
sylwetki kilkunastu polskich
sportowców, którzy w trudnych dla
ojczyzny chwilach stanęli do walki
o niepodległość kraju. Wszyscy
odznaczyli się niezwykłą odwagą,
hartem ducha i wytrwałością. 
Uroczystość była niezwykłą lekcją
historii i patriotyzmu. 
                                 oprac. EB

"NIEZŁOMNA I NIEPODLEGŁA"

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI
NIEZŁOMNEJ I NIEPODLEGŁEJ

W poniedziałek, 29 października 2018 r.,
w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku odbyły się
przesłuchania do III Ogólnopolskiego Finału Piosenki
Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza ps.
Kima.W eliminacjach wzięła udział uczennica klasy
drugiej naszej szkoły - Gabriela Zalewska.
Zaprezentowała utwory „Dziś idę walczyć, mamo”    
oraz „Miejcie nadzieję”. Jako laureatka eliminacji w
przedziale wiekowym 6-9 lat weźmie udział w
przesłuchaniach finałowych 16-18 listopada 2018 roku
w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie.
                                        ŻYCZYMY POWODZENIA!
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MEMORIAŁ

OLIMPIJKA DLA NIEPODLEGŁEJ

W maju 2018 r. odbył się XVII Międzyszkolny
Memoriał Janusza Kusocińskiego  na Stadionie
Miejskim w Zambrowie. 
Od ponad ćwierć wieku w zawodach organizowanych
przez naszą szkołę, Uczniowski Klub Sportowy
ORKAN oraz Miejski Szkolny Związek Sportowy w
Zambrowie udział biorą reprezentanci trzech
zambrowskich szkół podstawowych. W historii
zawodów w kategorii dziewcząt dotychczas najwięcej
zwycięstw odniosła reprezentacja „Trójki” - 14 razy, w
tym 4 razy otrzymała puchar zawodów na własność.
Szkoła Podstawowa    Nr 4 zawody wygrała 12 razy,
zaś Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie - jeden
raz. W kategorii chłopców największą ilością
zwycięstw może pochwalić się Szkoła Podstawowa Nr
4, która wygrywała 15 razy. 
O trzy zwycięstwa mniej ma SP3. 

oprac. GZ

OLIMPIJKA DLA NIEPODLEGŁEJ
We wtorek, 6.11.2018 r., uczniowie klas I-III wzięli
udział w Olimpijce dla Niepodległej, której celem było
kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie
sprawności fizycznej oraz tworzenie atmosfery
współpracy i współdziałania w zespołach. Zawodnicy
brali udział w różnych konkurencjach, między innymi:
wyścigi rzędów, zbieranie kapeluszy, przenoszenie
piłki lekarskiej. Na zakończenie imprezy wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wspólne
świętowanie było radosnym doświadczeniem.

Oprac. D.M

OLIMPIJKA DLA NIEPODLEGŁEJ OLIMPIJKA DLA NIEPODLEGŁEJ
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REKORD 
DLA NIEPODLEGŁEJ
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100 LAT

LAURKA DLA NIEPODLEGŁEJ

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP3

09.11.2018 r. uczniowie zambrowskiej Trójki wzięli
udział w uroczystym apelu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości. Rozpoczęli go odśpiewaniem 4
zwrotek hymnu państwowego, biorąc tym samym
udział w akcji pod hasłem "Rekord dla niepodległej".
Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom
konkursów szkolnych. Następnie miała miejsce część
artystyczna poświęcona historii naszego państwa.
Inscenizacja pozwoliła uczniom naszej szkoły lepiej
przygotować się do obchodów Święta Niepodległości.

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

23 X 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Patriotycznej. Jego celem było pielęgnowanie
postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i
wartości kultury narodowej, upowszechnianie kultury
języka wśród uczniów oraz rozbudzanie
zainteresowania poezją. Uczestnicy podzieleni zostali
na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VIi klasy
VII-VIII. Recytatorzy deklamowali po jednym utworze i
wszyscy prezentowali wysoki poziom artystyczny.      
                              

W związku z obchodami 100 - nej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, nasi uczniowie brali
aktywny udział w różnego rodzaju konkursach
szkolnych oraz wojewódzkich. Ich celem było
kształtowanie poczucia świadomości narodowej,
szacunku wobec własnego państwa oraz
propagowanie patriotycznych postaw. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczne:
"Laurka dla Niepodległej", "Polska niepodległa" oraz
"Wymaluj Niepodległość". Udział w nich wymagał od
uczniów zapału oraz dużego wysiłku. Prace dzieci
można było podziwiać w trakcie uroczystego apelu
9.11.2018 r. 
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