
Wieści Trójki
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 37 05/19

"Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów!"

To już ostatnie dni roku szkolnego. Wakacje, czas zasłużonego odpoczynku dla milionów uczniów,
zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi moc atrakcji. Po dzie się ciu mie sią cach cięż kiej pra cy
dzieci będą mogły w pełni korzystać z uroków lata. W oczekiwaniu na te błogie dni, nasi młodzi
redaktorzy podsumowują dwa ostatnie miesiące nauki w SP 3 i przypominają, że wakacje to nie
tylko czas za ba wy i no wych prze żyć. Ko rzy sta jąc z wol nych dni nie za po mi naj cie o Wa szym bez pie ‐
czeń stwie, aby po ich za koń cze niu po zo sta ły tyl ko do bre wspomnienia.
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APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
10 maja w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie odbył się
uroczysty apel upamiętniający 228 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Wybrani uczniowie klas IV a i IV b
zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu, która
przeniosła wszystkich w minione wieki. Uroczystość przybliżyła
dzieciom i młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności
powstania pierwszej polskiej konstytucji, która  jest uznawana
za pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach
Zjednoczonych. Konstytucja była przełomem w ówczesnej
polityce i niekwestionowanym sukcesem
Rzeczpospolitej. Uczniowie przypomnieli zebranym
o znaczeniu tego dokumentu dla XVIII – wiecznej Polski, która
chyliła się ku upadkowi.Uroczystość wzbogaciły pieśni
patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru, a jej powagę
podkreśliły galowe stroje i przygotowana scenografia.

Ziemia - nasza zielona planeta
Dnia 16.05.2019 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony
Dniu Ziemi. Młodsi uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie
przygotowane przez uczniów klasy IIa oraz Va i Vb. Tematem
przewodnim była ochrona naszego środowiska. Poruszono
zjawisko recyklingu, a co z tym się wiąże, znaczenie
segregowania śmieci już od najmłodszych lat. Pani Izabela
Rytelewska i Paulina Reinke przeprowadziły w kwietniu
konkurs na plakat związany z ochroną środowiska. Na apelu
Pani Dyrektor Bożena Przeździecka i Elżbieta Michałowska
wręczyły laureatom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Akademię z wielkim zaciekawieniem obejrzała młodsza brać
uczniowska, a wykonawców nagrodzono wielkimi brawami.
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Festiwal Kwiatów
Uczniowie kl. I-III wzięli udział w konkursie pt.
"Festiwal Kwiatów". W okresie trwania imprezy
jednym z zadań należących do dzieci było
przychodzenie do szkoły w wiosennych strojach.
Dziewczynki zakładały kolorowe sukienki, a na
włosach nosiły  fantazyjne opaski. Chłopcy
przypinali do bluzek emblemat kwiatka. W tych
dniach nauczyciele czytali ze swoimi
podopiecznymi wiersze i opowiadania o tematyce
roślinnej. Poza tym uczniowie biorący udział w
„Festiwalu kwiatów” musieli się zmierzyć się z
innymi zadaniami konkursowymi, np.: wykonać
pracę plastyczną swojego ulubionego kwiatka
(kl. I), ułożyć samodzielnie zagadkę lub
krzyżówkę o kwiatach (kl. II), zredagować pracę
pt. „ Jestem kwiatkiem” ( kl. III). Wszystkie prace
okazały się zjawiskowe.

Pasowanie na czytelnika
Przyjęcie ośmiolatków w poczet czytelników
biblioteki, na stałe wpisało się do kalendarza
imprez szkolnych zambrowskiej SP 3. Głównym
celem uroczystości było zachęcenie
najmłodszych do korzystania z zasobów
biblioteki i rozwijania zainteresowań
czytelniczych. Zanim jednak dzieci złożyły
ślubowanie, przeniosły się do zaczarowanego
świata bajek za sprawą przedstawienia
„Czerwony Kapturek”, przygotowanego przez
koleżanki i kolegów z kółka czytelniczego.
Uczniowie odgadywali także bajkowe zagadki,
które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni
i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli
czytelnicy złożyli uroczyste
przyrzeczenie. Drugoklasiści otrzymali w
prezencie kolorowe zakładki do książek, które
będą im przypominały o tym wydarzeniu. 



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 37 06/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLWieści Trójki

NIECODZIENNE LEKCJE:

"Wrzesień 39"
10 maja w SP 3 odbyła się niecodzienna lekcja
historii. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć
pokaz historyczny pod tytułem "Wrzesień 39",
pod hasłem "O tym jak wybuchła II wojna
światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita". Podczas
pokazu artyści zaprezentowali i omówili sytuację
międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos
żołnierza, polski mundur wojskowy, ekwipunek i
wyposażenie używane podczas kampanii
wrześniowej, bezpieczne repliki broni,
rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę
wojskową, łączność i zaopatrzenie. Po pokazie
chętni uczniowie mogli osobiście obejrzeć repliki
broni, a nawet przymierzyć mundur żołnierski.
Pokaz wywarł na wszystkich uczniach ogromne
wrażenie.

Witaminy na talerzu
Ciekawa lekcja na temat zdrowego odżywiania
odbyła się w kl. II b. W jej przygotowanie i
przeprowadzenie zaangażowali się uczniowie
klas piątych, uczestnicy koła biologicznego.
Lekcja była przeprowadzona w ramach projektu
edukacyjnego „Zdrowe odżywianie to łatwe
zadanie” odbywającego się w ramach programu
„Trzymaj formę”. Piątoklasiści wcielili się w rolę
nauczycieli i uczyli swoich młodszych kolegów.
Celem lekcji było promowanie wśród uczniom
klas II właściwych nawyków
żywieniowych. Podczas lekcji, oprócz wspólnego
przygotowania sałatek i surówek, nie zabrakło
śpiewu, ruchu, konkursów. Efektem podjętych
działań były nie tylko smaczne potrawy - ale
przede wszystkim - zdobyta przez młodsze dzieci
wiedza na temat zdrowego odżywiania.
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WYCIECZKI KLASOWE:

Wycieczki szkolne są dla uczniów okazją do
przeżycia przygody i spotkania z czymś nowym.
Dostarczają wrażeń i wzruszeń, a jednocześnie
stają się doskonałą okazją do konfrontacji wiedzy
teoretycznej z otaczającą rzeczywistością. Dzięki
nim dzieci i młodzież mają możliwość
bezpośredniego poznania własnego środowiska,
regionu i kraju. Doskonale zdają sobie z
tego sprawę nasi uczniowie, którzy w maju
odwiedzili najpiękniejsze zakątki Polski.

Uczniowie naszej szkoły zwiedzili m.in.:
Warszawę, Białystok, Sandomierz, Kazimierz
Dolny, Gdańsk, Gdynię oraz Sopot. Wszystkie
wycieczki były dla nich wspaniałą lekcją geografii
i historii oraz okazją do lepszego poznania i
integracji. Po powrocie do domu młodym
podróżnikom pozostały miłe wspomnienia oraz
setki pamiątkowych zdjęć.
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NASZE SUKCESY:

W ostatnim czasie nasza szkoła brała aktywny udział w różnego rodzaju konkursach. Głównym
celem przyświecającym zmaganiom było: propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, budzenie
zainteresowania historią własnego regionu i kraju oraz kształtowanie otwartości postaw na inne
kultury. Uczniowie SP3  rywalizowali między innymi w konkursach: "Historia ukryta w legendzie", I
Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych oraz "Baśnie Braci Grimm". Nie
zabrakło również sukcesów w zmaganiach wokalnych. Wszyscy starannie przygotowali się do
konkursów, czego efektem zdobyte nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim laureatom!
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ORKAN CUP:

W dniach 17-19 maja 2019 r. odbyła się kolejna edycja
ORKAN CUP. Po raz dwunasty drużyny koszykarskie
dziewcząt z całej Polski rywalizowały ze sobą w halach
sportowych SP 5 oraz SP 4 w Zambrowie. Organizatorem
turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Orkan funkcjonujący
przy naszej szkole, a współorganizatorem – Miasto Zambrów.  
W tym roku do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn. Najlepszymi
koszykarkami z rocznika 2005 okazały się dziewczęta z
drużyny UKS URSUS Warszawa. Drugie miejsce w tej
kategorii wiekowej zajęła ekipa UKS BASKET 47 Białystok, a
trzecie – UKS SOKÓŁ Działdowo. 
 

W roczniku 2006 najlepsze były koszykarki z Nidzicy. Na
drugim miejscu uplasował się zespół UKS BASKET ÓSEMKA
Wejherowo. Nasze uczennice z UKS ORKAN Zambrów
zakończyły zmagania na miejscu trzecim.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów, pucharów i  medali, do
rąk wielu zawodniczek trafiły również atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sponsorów. 
Zambrowski Festiwal Koszykówki ORKAN CUP co roku cieszy
się dużym zainteresowaniem klubów z całego kraju stając się
jedną z największych imprez tego typu w regionie.
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Do zobaczenia po wakacjach!
Wszystkim uczniom i ich rodzicom życzymy bezpiecznych i
słonecznych wakacji, pełnych rodzinnego wypoczynku, dalekich
podróży, niezapomnianych wrażeń oraz uśmiechu na co
dzień. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się w doskonałych humorach
w nowym roku szkolnym. Podejmujcie odpowiedzialne decyzje, bo od
nich może zależeć Wasze zdrowie lub życie.

redakcja Wieści Trójki
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