
Wieści Trójki
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Janusza Kusocińskiego w
Zambrowie
Magazynowa 13
18-300, Zambrów

Numer 36 05/19

WIOSNA W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE:

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego redaktorzy
"Wieści Trójki" postanowili dokonać podsumowania
najważniejszych i najciekawszych faktów z życia
społeczności naszej szkoły. W tym
numerze prezentujemy wydarzenia z marca i kwietnia br.
Nasi czytelnicy dowiedzą się m.in.: jak wyglądały obchody
Dnia Patrona w SP 3, czym zajmowali się wolontariusze
oraz kto odwiedził szkolną redakcję. 
Życzymy miłej lektury ;) 
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie Janusza
Kusocińskiego

Święto Patrona Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie Janusza Kusocińskiego to niezwykła
uroczystość. Tegoroczne obchody odbyły się 2 kwietnia, a towarzyszyło im hasło Mały - Wielki
Człowiek, nasz Patron. Akademię uświetnili obecnością honorowi goście - przedstawiciele władz
miasta, parafii, dyrektorzy i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół i placówek współpracujących,
emerytowana dyrektor Trójki, zwycięzcy i opiekunowie przeprowadzonych przez naszą placówkę
konkursów a także członkowie Rady Rodziców. Podczas apelu Pani Dyrektor Bożena Przeździecka
przypomniała sylwetkę Janusza Kusocińskiego. Nawiązała do jego niezwykłości, opartej na ciężkiej
pracy, umiłowaniu sportu i ojczyzny. Podkreśliła wielkość sportowca, ale też jego skromność i
przyzwoitość. Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów skłaniał do refleksji nad
cechami charakteru naszego patrona. Uświadamiał ich wyjątkowość, ale też i prozaiczność. Młodzi
artyści zwrócili uwagę na coraz częstsze zanikanie podstawowych wartości i odwołali się do
przykładu patrona, który powinien być inspiratorem oraz wzorem do naśladowania. Podczas
uroczystości wręczono nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Januszu
Kusocińskim, do którego zgłosiło się w tym roku 11 uczniów szkół podstawowych. Tegoroczne
Święto Patrona zapewne pozostanie w pamięci uczestników jako lekcja patriotyzmu i życiowych
wartości.
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DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH WOLONTARIUSZY:

Cała Polska Czyta Dzieciom
Dnia 05.03.2019 r. z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu
zorganizowano wyjście do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w
Zambrowie. Celem spotkania była chęć przystąpienia do akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Wolontariuszki, pod opieką pani
Emilii Sadowskiej, udały się do najstarszych grup
przedszkolnych, gdzie przeczytały dzieciom krótkie książeczki.
Przedszkolaki chętnie podejmowały dialog ze starszymi
koleżankami – odpowiadały na pytania dotyczące
przeczytanych treści, oglądały ilustracje, a także kolorowały
przyniesione przez gości obrazki. Uczennice SP 3 podarowały
przedszkolakom przeczytane książeczki, a w ramach
wdzięczności otrzymały słodki poczęstunek. Na zakończenie
wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcia i wyrazili chęć kolejnych
spotkań. 

Jedno Serce Nie Da Rady
Szkolny Klub Wolontariatu działający przy SP 3 w Zambrowie
zorganizował kolejną akcję pomocy dla milusińkich futrzaków.
W tej edycji pomoc trafiła do Fundacji "Jedno Serce Nie Da
Rady", która pomaga bezdomnym, porzuconym
zwierzętom. Od początku lutego 2019 roku do końca marca
wolontariusze zbierali 150 kilogramów karmy dla psów i kotów,
smycze, obroże, miski, kocyki oraz przeróżne smakołyki i
zabawki. Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu
dziękują wszystkim uczniom, wolontariuszom, nauczycielom
oraz osobom prywatnym za poświęcony czas i ogromne serca
otwarte na potrzebę pomocy.
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Z ŻYCIA SZKOŁY:

Zmagania o tytuł "Mistrza Origami"
W marcu w Białymstoku miał miejsce finał XII Regionalnego Konkursu
„Mistrz Origami”. Uczennice SP 3 w Zambrowie: Zuzanna Chełska i Oliwia
Kurowska zajęły III miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat. Poza
wręczeniem nagród w konkursie na uczestników imprezy czekały liczne
atrakcje. Zgromadzeni goście wzięli udział w warsztatach prowadzonych
przez animatorki z Białostockiego Klubu Polskiego Centrum Origami oraz w
degustacji japońskich herbat i sushi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
nauka pisania w języku japońskim.Udział w imprezie był dla naszych
uczennic przyjemnym doświadczeniem oraz okazją do bliższego poznania
kultury japońskiej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzili uczniowie klasy III a
wraz z wychowawczynią D. Mocarską. Pracowali około
miesiąca metodą projektu. Przygotowali cztery przedstawienia.
Swoją pracę postanowili zaprezentować młodszym kolegom i
koleżankom z klasy pierwszej. Dobór repertuaru dokonany
przez uczniów pozwolił widzom przenieść się w magiczny
świat baśniowych bohaterów, zaskakujących sytuacji,
barwnych scenografii, ciekawych słów. Stroje aktorów
dostarczyły wielu pozytywnych emocji. Młodzi aktorzy
otrzymali gromkie brawa. Uczniowie oglądali wszystkie
przedstawienia z uwagą i zaciekawieniem. Aktorzy
zapowiedzieli, że to nie koniec zabawy w teatr.

Zdrowe odżywianie
W piątek 29 marca 2019 roku nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej Paulina Reinke oraz Izabela Rytelewska
zorganizowały zajęcia dla klas I-III poświęcone zdrowemu
odżywianiu. Pielęgniarka szkolna wyjaśniła dzieciom ideę
piramidy żywieniowej oraz zasady prawidłowego odżywiania.
Podkreśliła też, że kluczem do zdrowia jest aktywność fizyczna
uprawiana w każdej postaci. Przy tej okazji uczniowie obejrzeli
krótki film animowany, który kończył się przekazem: „Gdy o
zdrowie troszczysz się: owoce – TAK! Słodycze – NIE!” Na
koniec spotkania sprawdzono wiedzę uczniów na omawiany
temat przeprowadzając quiz z nagrodami niespodziankami.
Dzieci udzielały prawidłowych i natychmiastowych odpowiedzi,
a w nagrodę losowy fanty z kolorowego woreczka.
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REDAKCJA

REDAKCJA WIEŚCI TRÓJKI
Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
ul. Magazynowa 13 18 300 Zambrów
Skład redakcji: Oliwia Kurowska, Weronika Malinowska, Weronika Mostowska, Paulina Wiącek, Natalia Bielicka, Julia Borowska,
Patrycja Stańczuk
Pod opieką: I. Brzozowskiej, J. Jasińskiej, K. Powichrowskiej 

Z wizytą w redakcji Wieści Trójki
13 marca 2019 roku w czytelni SP3 odbyło się spotkanie
uczniów klasy II a z członkami koła redakcyjnego. Młodzi
dziennikarze „Wieści Trójki” zaprezentowali swoim kolegom
pracę szkolnego redaktora. Podczas warsztatów drugoklasiści
dowiedzieli się, jak zamieszczać artykuły oraz zdjęcia na
łamach internetowej gazetki. Dużym zainteresowaniem cieszył
się program komputerowy przeznaczony do rysowania
komiksów. Tworzenie nowego numeru sprawiło dzieciom wiele
frajdy. Sympatyczna atmosfera spotkania zmotywowała
uczestników do dalszej, owocnej pracy.

Bajkowy Dzień Kobiet
8 marca 2019 roku uczniowie świetlicy przygotowali dla swoich
mam niespodziankę w okazji Dnia Kobiet. Zaproszeni goście
obejrzeli inscenizację bajki pt. "Śpiąca królewna" w wykonaniu
ich pociech. Dzieci złożyły życzenia: zdrowia, spełnienia
marzeń, radości życia... oraz, aby każdy kolejny dzień był
Dniem Kobiet. Wyrazem pamięci i wdzięczności - oprócz
życzeń - były piękne kwiaty, którymi zostały obdarowane
Mamy.
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