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POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W
ZAMBROWSKIEJ "TRÓJCE"

Wakacje już dawno dobiegły końca, czas zatem powrócić do nauki i
codziennych obowiązków. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego 
obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń  za sprawą udziału SP3 w akcji
"Przerwany marsz". Jej celem było wyrażenie wdzięczności pokoleniu
Dzieci Wojny, które z powodu wybuchu II wojny światowej musiało
przerwać swoją edukację. Po 80 latach od tamtych wydarzeń, nasi
uczniowie razem z osobami, które urodziły się przed 8 maja 1945 roku,
udali się do szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". Przekroczenie progu
szkoły przez przedstawicieli wojennego pokolenia miało w sposób
symboliczny dokończyć ich przerwaną edukację. Ta wizyta była dla
naszych uczniów niezwykłym doświadczeniem. Mieli oni okazję
do spotkania z naocznymi świadkami wojny, wysłuchania ich historii i
wspomnień oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.

O tym, co jeszcze ciekawego wydarzyło się w naszej szkole na przełomie
września i października dowiecie się z nowego  wydania "Wieści Trójki".
Zapraszamy do lektury;)
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Dnia 5 września uczniowie klasy II a gościli autorkę książek dla
dzieci panią Bożennę Adamkiewicz.
Pisarka opowiedziała dzieciom o swojej twórczości i
przedstawiła etapy powstawania książek. Zaprezentowała
książeczki z cyklu „Bajki w kieszonce” i przeczytała kilka z
nich. Drugoklasiści chętnie brali udział w przygotowanych
zabawach. Wykazały się znajomością wielu tytułów bajek
odgadując zagadki autorstwa pisarki. Największą wiedzę w
tym zakresie miał Jakub Piwowarek. To on odgadywał
najszybciej prezentowane bajki. Uczniowie wspólnie z panią
Adamkiewicz recytowali „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry i
„Kaczkę dziwaczkę” Jana Brzechwy.
Tak spędzony dzień, to nie była tylko świetna zabawa, ale
także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci. Poprzez bajki i baśnie dzieci uczą
się dokonywania wyboru i utrwalają dobre postawy.

oprac. RM

„NIE ŚMIECIMY –SPRZĄTAMY –
ZMIENIAMY”

Jak co roku w całej Polsce odbywa się akcja Sprzątanie
Świata. W tym roku w dniu 20 września do ogólnopolskiej akcji
pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”
dołączyła także Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie.
Uczniowie VI A dzielnie zmagali się z bałaganem, jaki po sobie
zostawili nieodpowiedzialni członkowie naszego
społeczeństwa. Zambrowska „Trójka” porządkowała
następujące rejony: pętla autobusowa przy ulicy Magazynowej
oraz teren za garażami wzdłuż dawnych torów kolejowych.
Szóstoklasiści mieli pełne ręce roboty. Ciężko opisać, jak
bardzo zaśmiecony był teren, którym się zajmowali.
Mamy nadzieję, że nasza młodzież lepiej będzie dbała o
środowisko i w przyszłości tak bardzo zaśmieconych miejsc
będzie coraz mniej.

oprac. KK
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INTEGRACJA PRZEZ ZABAWĘ
W celu pogłębiania integracji dnia 25.09.19 roku
uczniowie klasy III a wraz z panią I. Rytelewską
wybrali się do jednej z zambrowskich sal zabaw.
W kolorowej „Urwislandii” na dzieci czekało wiele
niespodzianek m.in.: ścianka wspinaczkowa, tor
przeszkód i basen z piłeczkami. Przez cały czas
pobytu uczniowie chętnie brali także udział grach
i zabawach grupowych, przez co mieli okazję do
lepszego poznania koleżanek i kolegów z klasy
oraz pogłębienia łączących ich relacji.
Wszystkim uczestnikom spotkania dopisywał
dobry humor. Wspólnie spędzony czas sprawił
im wiele radości.
oprac. IR

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII
W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II
wojny światowej uczniowie klasy III a
uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Pod
opieka pani wychowawczyni – I. Rytelewskiej
wybrali się do Izby Historycznej. Na miejscu pan
Jarek Streńkowski poprowadził dla młodych
gości prelekcję na temat II wojny światowej oraz
bohaterskiej postawy polskich żołnierzy.
Uczniowie klasy III a byli bardzo zainteresowani
wysłuchanymi historiami oraz znajdującymi się w
Izbie Historycznej eksponatami.
Ta ciekawa lekcja historii z pewnością na długo
zapadnie im w pamięci.
oprac. IR
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JESIEŃ W SERCACH NASZYCH
GOŚCI

9 października 2019 roku był szczęśliwym dniem dla uczennic
kl. III b: Olivii Chodkiewicz, Zuzanny Starczak i Heleny
Turowskiej. Dziewczynki wykazały się niesamowitą
kreatywnością i zręcznością w tworzeniu najpiękniejszego
jesiennego bukietu podczas konkursu „Dary jesieni”
zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
„Owoc” ich pracy został dostrzeżony i doceniony przez komisję
konkursową poprzez przyznanie I miejsca naszym małym
florystkom w kategorii uczniów klas I-III. Szczęśliwe
zwyciężczynie wyznały, że: „wysiłek się opłaca”. Serdecznie
zachęcają wszystkich uczniów do wspólnej zabawy i
rywalizacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach.

oprac. IS

ŚWIĘTO DRZEWA
10 października 2019 roku uczniowie klasy I a
aktywnie włączyli się w obchody Dnia Drzewa.
Tego dnia motywem przewodnim zajęć było
drzewo i jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i
przyrody. Celem głównym było kształtowanie
więzi z przyrodą i rozwijanie pozytywnego
stosunku do niej. Kolejny cel jaki towarzyszył
maluchom to uświadomienie roli drzew w
przyrodzie i propagowanie idei ochrony przyrody.
Pierwszoklasiści wspólnie metodą pracy we
współpracy wykonali oryginalny plakat drzewa.
Pracy tej towarzyszył świetny nastrój i ciekawość
pomysłu. Wszyscy byli bardzo zaangażowani.
Na zajęciach rozmawiali też o bezcennej roli
drzew. Dowiedzieli się między innymi: Co lubią
drzewa, a czego nie? Rozwiązywali zagadki,
krzyżówki. Poznali budowę drzewa oraz różne
gatunki drzew. Dopasowywali liście i nasiona do
poszczególnych drzew. Poznali zwierzęta żyjące
w lesie, rośliny rosnące w lesie. 
oprac. DM
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego. Tego dnia
wszyscy pracownicy oświatowi biorą udział w
apelach i uroczystościach, będących okazją do
wyróżnienia najlepszych pedagogów oraz
pracowników niepedagogicznych.
W naszej szkole to szczególne święto
obchodzono uroczyście w piątek,11 października
2019 roku. Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy administracji i obsługi, rodzice
uczniów oraz zaproszeni goście byli
najważniejszymi uczestnikami tegorocznej
akademii.
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Z KALENDARZA SZKOLNEGO WOLONTARIUSZA

Zbieramy zakrętki na szczytny cel!
Od początku października ruszyła zbiórka
plastikowych zakrętek od butelek. Zachęcamy
wszystkich, którzy zbierają korki do przyniesienia
ich do naszej szkoły. Zakrętki można wrzucać do
pojemnika stojącego przy wejściu w szatni :)
Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie
przekazany na rehabilitacje czteroletniego
chłopca, mieszkańca naszego miasta.
oprac. PR

Zbiórka dla Fundacji Jedno Serce
Nie Da Rady !

Podobnie jak w roku ubiegłym SKW ogłasza
zbiórkę dla Fundacji pomagającej zwierzętom.
Do 15 listopada zbieramy: karmę dla psów i
kotów, smakołyki, smycze, obroże, środki
czystości dla zwierząt, kocyki. Zachęcamy
wszystkich miłośników czworonogów do
przyłączenia się do zbiórki.

Pomoc Koleżeńska ze szkolnym
klubem wolontariatu

Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby na
przykład w poprawieniu ocen, lub nadrobieniu
zaległości po nieobecności w szkole - ta oferta
jest dla Ciebie! Jeżeli chcesz utrwalić materiał i
nawiązać nowe znajomości - przyjdź do nas !
Jeśli możesz takiej pomocy udzielić i chcesz
spróbować pomóc uczniom z naszej szkoły w
nauce – zgłoś się do nas! :) Wspólnie ustalimy
szczegóły Pomocy Koleżeńskiej.  Zapraszamy!
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PREZENTUJEMY CIEKAWE ZAWODY

Uczniowie SP 3 złożyli wizytę
zambrowskiej policji

W ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego klasa III a
odwiedziła Komisariat Policji w Zambrowie. Młodzi uczniowie
mieli okazję poznać specyfikę tego niezwykle trudnego
zawodu, który wymaga odwagi i poświęcenia. Duże
zainteresowanie wśród dzieci wzbudziła prezentacja munduru
policjanta wraz z jego pełnym wyposażeniem. Uczniowie
zambrowskiej SP3 mogli na własne oczy zobaczyć prawdziwą
broń oraz inne przedmioty charakterystyczne dla
przedstawicieli tego zawodu, takie jak kajdanki, pałki czy
krótkofalówki. Po prezentacji umundurowania z dziećmi
spotkał się Naczelnik Wydziału Prewencji – Komendant 
Przemysław Chojnicki, który przez długi  czas udzielał
wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez
niecodziennych gości pytania. Następnie uczniowie pod opieką
p. Bartosza Gerguszewicza z Zespołu ds. profilaktyki
społecznej i nieletnich udali się na plac przed komendą. Tam
mieli możliwość obejrzeć z bliska policyjny radiowóz, zapoznać
się z jego wnętrzem i posłuchać sygnałów dźwiękowych.
Wielkie emocje wzbudziły wśród uczniów klasy III a policyjne
motocykle, którymi poruszają się zambrowscy funkcjonariusze.
Dzieci chętnie wsiadały na maszyny i robiły sobie pamiątkowe
zdjęcia.  Z pewnością wielu z nich zapragnęło, aby w
przyszłości zostać policjantem lub policjantką. Ten pełen
pozytywnych emocji dzień na długo pozostanie w pamięci
trzecioklasistów. Uczniowie wraz z wychowawczynią – p.
Izabelą Rytelewską serdecznie dziękują funkcjonariuszom z
Komendy Policji w Zambrowie za życzliwe przyjęcie i
poświęcony im czas.
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PRZERWA NA CZYTANIE
Czytanie na głos wpływa na emocjonalny rozwój dziecka, rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy
myślenia, poszerza wiedzę oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.
Doskonale zdają sobie z tego sprawę uczniowie zambrowskiej SP3, którzy w październiku zbierali
się w bibliotece szkolnej na głosne, a przede wszystkim wspólne czytanie. Raz w tygodniu starsi
koledzy, uczniowie klas ósmych, siódmych oraz szóstych prezentowali młodszym wychowankom
świetlicy fragmenty wybranych książek. Maluchy miały okazję wysłuchać różnych opowieści
oraz porozmawiać na temat wysłuchanych historyjek. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
kolorowe zakładki do książek. Zorganizowana akcja głośnego czytania  miała na celu promocję
czytelnictwa, zainteresowanie dzieci książką, a także stworzenie wizerunku biblioteki jako miejsca
nie tylko nauki, ale i zabawy. Mamy nadzieję, że udział  w tej akcji przyczyni się do wzrostu
czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.
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„Witajcie w naszej bajce…”, czyli wizyta przedszkolaków w SP3
25 października naszą szkołę odwiedziły dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie. Była
to grupa sześciolatków wraz z wychowawczynią p. Jolantą Burak. Celem wizyty była kontynuacja
systematycznej współpracy SP3 z placówką przedszkolną, przygotowanie sześciolatków do roli
ucznia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń oraz pokazanie różnych sposobów zdobywania
wiedzy i umiejętności w warunkach szkolnych.
W przyjęcie gości zaangażowały się panie bibliotekarki oraz grupa uczniów z klas III i IV. Starsi
koledzy chętnie zaopiekowali się młodszymi podopiecznymi. Po krótkim spacerze szkolnymi
korytarzami dzieci dotarły do czytelni, gdzie czekało na nich wiele atrakcji.
Największe emocje u naszych gości wzbudził teatrzyk kukiełkowy „Czerwony Kapturek” w
wykonaniu uczniów naszej szkoły. Najmłodsza publiczność w skupieniu obejrzała przedstawienie.
Kolorowe kukiełki zaciekawiły sześciolatków, a gra aktorów i scenografia stworzyły niepowtarzalny
bajeczny klimat. Po skończonym przedstawieniu dzieci odgadywały bajkowe zagadki, które
sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków było
uczestnictwo w zajęciach plastyczno – technicznych przygotowanych przez panie bibliotekarki. Mali
goście mogli samodzielnie wykonać kukiełki przedstawiające bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”,
które z pewnością posłużą im do ciekawych zabaw z książką.
Dzięki tej wizycie dzieci przekonały się, że w szkole jest bezpiecznie, miło i  ciekawie. Cieszymy się
z odwiedzin przedszkolaków i mamy nadzieję, we wrześniu powrócą do nas jako pierwszoklasiści.
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HARCERZE PAMIĘTAJĄ ...
We czwartek, 17 października 2019 roku, druhny i druhowie z
33 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej, działającej w naszej
szkole, wzięli udział w rajdzie rowerowym, zorganizowanym w
ramach programu MEN „Szkoła pamięta”. Celem ich wyprawy
były okolice wsi Wądołki Borowe, gdzie znajduje się krzyż i
obelisk, będący symbolicznym grobem bohatera drużyny -
majora Stanisława Knapika.
W roku ważnego wydarzenia, jakim jest 80 rocznica wybuchu
II wojny światowej, harcerze pragnęli upamiętnić czyn majora,
dowódcy II batalionu 71. Pułku Piechoty oraz 38 oficerów,
podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. 11 września 1939
roku polegli oni śmiercią waleczną, w obronie ojczyzny.
Uczniowie uporządkowali teren wokół Miejsca Pamięci, zapalili
znicze i zaciągnęli uroczystą wartę.
Poprzez oddanie hołdu żołnierzom poległym w walkach o
Zambrów, młodzież pielęgnuje pamięć o autorach naszej
wolności. Wyraża szacunek dla życia i dokonań lokalnych
bohaterów. Tak wyjątkową zbiórkę harcerską uczestnicy
zapamiętają na długo.
oprac.KP
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Wycieczka klas szóstych do Warszawy i Palmir

W miniony czwartek, korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie klas VIA, B i C wraz z
wychowawcami: p. Bożeną Wiśniewską, p. K. Kuleszą i p. G. Zawistowskim oraz p. B. Karwowską
wybrali się na jednodniową wycieczkę autokarową.
Pierwszym punktem programu był Kampinowski Park Narodowy, gdzie zlokalizowany jest Cmentarz-
Mauzoleum Palmiry. Jest to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków,
zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939-1943. Wśród osób
zamordowanych w tym miejscu jest patron naszej szkoły - wybitny sportowiec, olimpijczyk Janusz
Kusociński. Odwiedzanie cmentarza w Palmirach jest wieloletnią tradycją naszej szkoły. Dbamy w
ten sposób o wychowanie w duchu tradycji i obrzędowości szkoły oraz budowanie świadomości i
przynależności narodowej.
W czasie pobytu w Palmirach dzieci poznały tragiczną historię tego miejsca. Mogły zobaczyć groby
tysięcy zamordowanych Polaków, w tym grób patrona SP3 w Zambrowie Janusza Kusocińskiego.
Uczniowie zapalili symboliczny znicz na grobie swojego patrona i uczcili minutą ciszy Jego pamięć.
Duże wrażenie na uczniach wywarła wizyta w nowoczesnym muzeum poświęconym historii Palmir.
Multimedialne projekcje, autentyczne rekwizyty z epoki i wyjątkowy nastrój lasu Kampinowskiego,
wprowadziły wszystkich w zadumę.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczniowie
przechodząc "Trasą zamkową" z przewodnikami, mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, w których
urzędował i mieszkał sam król. Piękna pogoda pozwoliła również na spacer ulicami Starego Miasta,
zwiedzenie Rynku, obejście Barbakanu. Po drodze wszyscy zatrzymali się pod pomnikiem Małego
Powstańca oraz Kolumną Zygmunta.
Kulminacyjnym punktem wycieczki były seanse w Kinie 6D, czyli projekcje filmowe w technice 3D
połączone z mnóstwem realistycznych efektów specjalnych takich jak, np.: ruchome fotele, woda,
wiatr, czy bańki mydlane. Dodatkowy czas wolny uczniowie spędzili razem z wychowawcami grając
w air hokey`a.
Wspólny wyjazd klas szóstych dostarczył wszystkim wiele pozytywnych wrażeń, które uczniowie
zapamiętają na pewno na długo. Kolejna wycieczka klas szóstych, tym razem trzydniowa, jeszcze w
tym roku szkolnym!
oprac. KK, BW, GZ
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KRZYŻÓWKA

Z poziomych linii wykreśl odgadnięte hasła. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło
1.  Suma to ………… dodawania.
2.  Wynik mnożenia.
3.  Wynik dzielenia.
4.  Wynik odejmowania.
5.  Liczba przez którą dzielimy.
6.  Wynik dodawania.
7.  Liczba, którą odejmujemy.
8.  Liczby, które mnożymy.
9.  Jeżeli jeden z czynników jest równy ………., to wynik mnożenia jest równy zero.
10.  Liczba, którą dzielimy.
11.  Liczba od której odejmujemy.
12.  50 razy mniej niż 100.
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ŁAMANIEC JĘZYKOWY
Sister Sue sells sea shells. She sells sea
shells on shore. The shells she sells.
Areseashellsshesees?
Suresheseesshellsshesells.
[sister su sels si szels szi sels si szels on szor de
szels szi sels are si szels szi sis szer szi sis szels
szi sels]

z góry

False friends
Pamiętajcie, te tłumaczenia są błędne!
Mówić bez ogródek - Talk without little garden
(straight from the shoulder, just be blunt with me)
Wierzę Ci - I tower you ( I believe you)
Z górydziękuję - Thank you from the mountain
(thank you in advance)

demotywatory.pl


	POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W ZAMBROWSKIEJ "TRÓJCE"
	Wakacje już dawno dobiegły końca, czas zatem powrócić do nauki i codziennych obowiązków. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego  obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń  za sprawą udziału SP3 w akcji "Przerwany marsz". Jej celem było wyrażenie wdzięczności pokoleniu Dzieci Wojny, które z powodu wybuchu II wojny światowej musiało przerwać swoją edukację. Po 80 latach od tamtych wydarzeń, nasi uczniowie razem z osobami, które urodziły się przed 8 maja 1945 roku, udali się do szkoły na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". Przekroczenie progu szkoły przez przedstawicieli wojennego pokolenia miało w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną edukację. Ta wizyta była dla naszych uczniów niezwykłym doświadczeniem. Mieli oni okazję do spotkania z naocznymi świadkami wojny, wysłuchania ich historii i wspomnień oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.
	O tym, co jeszcze ciekawego wydarzyło się w naszej szkole na przełomie września i października dowiecie się z nowego  wydania "Wieści Trójki". Zapraszamy do lektury;)

	SPOTKANIE AUTORSKIE
	Dnia 5 września uczniowie klasy II a gościli autorkę książek dla dzieci panią Bożennę Adamkiewicz.
	Pisarka opowiedziała dzieciom o swojej twórczości i przedstawiła etapy powstawania książek. Zaprezentowała książeczki z cyklu „Bajki w kieszonce” i przeczytała kilka z nich. Drugoklasiści chętnie brali udział w przygotowanych zabawach. Wykazały się znajomością wielu tytułów bajek odgadując zagadki autorstwa pisarki. Największą wiedzę w tym zakresie miał Jakub Piwowarek. To on odgadywał najszybciej prezentowane bajki. Uczniowie wspólnie z panią Adamkiewicz recytowali „Pawła i Gawła” Aleksandra Fredry i „Kaczkę dziwaczkę” Jana Brzechwy. Tak spędzony dzień, to nie była tylko świetna zabawa, ale także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Poprzez bajki i baśnie dzieci uczą się dokonywania wyboru i utrwalają dobre postawy.
	oprac. RM

	„NIE ŚMIECIMY –SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”
	Jak co roku w całej Polsce odbywa się akcja Sprzątanie Świata. W tym roku w dniu 20 września do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” dołączyła także Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie. Uczniowie VI A dzielnie zmagali się z bałaganem, jaki po sobie zostawili nieodpowiedzialni członkowie naszego społeczeństwa. Zambrowska „Trójka” porządkowała następujące rejony: pętla autobusowa przy ulicy Magazynowej oraz teren za garażami wzdłuż dawnych torów kolejowych. Szóstoklasiści mieli pełne ręce roboty. Ciężko opisać, jak bardzo zaśmiecony był teren, którym się zajmowali. Mamy nadzieję, że nasza młodzież lepiej będzie dbała o środowisko i w przyszłości tak bardzo zaśmieconych miejsc będzie coraz mniej.
	oprac. KK

	INTEGRACJA PRZEZ ZABAWĘ
	NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII
	W celu pogłębiania integracji dnia 25.09.19 roku uczniowie klasy III a wraz z panią I. Rytelewską wybrali się do jednej z zambrowskich sal zabaw. W kolorowej „Urwislandii” na dzieci czekało wiele niespodzianek m.in.: ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i basen z piłeczkami. Przez cały czas pobytu uczniowie chętnie brali także udział grach i zabawach grupowych, przez co mieli okazję do lepszego poznania koleżanek i kolegów z klasy oraz pogłębienia łączących ich relacji. Wszystkim uczestnikom spotkania dopisywał dobry humor. Wspólnie spędzony czas sprawił im wiele radości. oprac. IR
	W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej uczniowie klasy III a uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Pod opieka pani wychowawczyni – I. Rytelewskiej wybrali się do Izby Historycznej. Na miejscu pan Jarek Streńkowski poprowadził dla młodych gości prelekcję na temat II wojny światowej oraz bohaterskiej postawy polskich żołnierzy. Uczniowie klasy III a byli bardzo zainteresowani wysłuchanymi historiami oraz znajdującymi się w Izbie Historycznej eksponatami. Ta ciekawa lekcja historii z pewnością na długo zapadnie im w pamięci. oprac. IR

	JESIEŃ W SERCACH NASZYCH GOŚCI
	9 października 2019 roku był szczęśliwym dniem dla uczennic kl. III b: Olivii Chodkiewicz, Zuzanny Starczak i Heleny Turowskiej. Dziewczynki wykazały się niesamowitą kreatywnością i zręcznością w tworzeniu najpiękniejszego jesiennego bukietu podczas konkursu „Dary jesieni” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. „Owoc” ich pracy został dostrzeżony i doceniony przez komisję konkursową poprzez przyznanie I miejsca naszym małym florystkom w kategorii uczniów klas I-III. Szczęśliwe zwyciężczynie wyznały, że: „wysiłek się opłaca”. Serdecznie zachęcają wszystkich uczniów do wspólnej zabawy i rywalizacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach.
	oprac. IS

	ŚWIĘTO DRZEWA
	10 października 2019 roku uczniowie klasy I a aktywnie włączyli się w obchody Dnia Drzewa. Tego dnia motywem przewodnim zajęć było drzewo i jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Celem głównym było kształtowanie więzi z przyrodą i rozwijanie pozytywnego stosunku do niej. Kolejny cel jaki towarzyszył maluchom to uświadomienie roli drzew w przyrodzie i propagowanie idei ochrony przyrody. Pierwszoklasiści wspólnie metodą pracy we współpracy wykonali oryginalny plakat drzewa. Pracy tej towarzyszył świetny nastrój i ciekawość pomysłu. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Na zajęciach rozmawiali też o bezcennej roli drzew. Dowiedzieli się między innymi: Co lubią drzewa, a czego nie? Rozwiązywali zagadki, krzyżówki. Poznali budowę drzewa oraz różne gatunki drzew. Dopasowywali liście i nasiona do poszczególnych drzew. Poznali zwierzęta żyjące w lesie, rośliny rosnące w lesie.  oprac. DM

	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
	Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Tego dnia wszyscy pracownicy oświatowi biorą udział w apelach i uroczystościach, będących okazją do wyróżnienia najlepszych pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych. W naszej szkole to szczególne święto obchodzono uroczyście w piątek,11 października 2019 roku. Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście byli najważniejszymi uczestnikami tegorocznej akademii.

	Z KALENDARZA SZKOLNEGO WOLONTARIUSZA
	Zbieramy zakrętki na szczytny cel!
	Od początku października ruszyła zbiórka plastikowych zakrętek od butelek. Zachęcamy wszystkich, którzy zbierają korki do przyniesienia ich do naszej szkoły. Zakrętki można wrzucać do pojemnika stojącego przy wejściu w szatni :) Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rehabilitacje czteroletniego chłopca, mieszkańca naszego miasta. oprac. PR

	Pomoc Koleżeńska ze szkolnym klubem wolontariatu
	Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby na przykład w poprawieniu ocen, lub nadrobieniu zaległości po nieobecności w szkole - ta oferta jest dla Ciebie! Jeżeli chcesz utrwalić materiał i nawiązać nowe znajomości - przyjdź do nas ! Jeśli możesz takiej pomocy udzielić i chcesz spróbować pomóc uczniom z naszej szkoły w nauce – zgłoś się do nas! :) Wspólnie ustalimy szczegóły Pomocy Koleżeńskiej.  Zapraszamy!

	Zbiórka dla Fundacji Jedno Serce Nie Da Rady !
	Podobnie jak w roku ubiegłym SKW ogłasza zbiórkę dla Fundacji pomagającej zwierzętom. Do 15 listopada zbieramy: karmę dla psów i kotów, smakołyki, smycze, obroże, środki czystości dla zwierząt, kocyki. Zachęcamy wszystkich miłośników czworonogów do przyłączenia się do zbiórki.

	PREZENTUJEMY CIEKAWE ZAWODY
	Uczniowie SP 3 złożyli wizytę zambrowskiej policji
	W ramach realizacji zajęć z doradztwa zawodowego klasa III a odwiedziła Komisariat Policji w Zambrowie. Młodzi uczniowie mieli okazję poznać specyfikę tego niezwykle trudnego zawodu, który wymaga odwagi i poświęcenia. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziła prezentacja munduru policjanta wraz z jego pełnym wyposażeniem. Uczniowie zambrowskiej SP3 mogli na własne oczy zobaczyć prawdziwą broń oraz inne przedmioty charakterystyczne dla przedstawicieli tego zawodu, takie jak kajdanki, pałki czy krótkofalówki. Po prezentacji umundurowania z dziećmi spotkał się Naczelnik Wydziału Prewencji – Komendant  Przemysław Chojnicki, który przez długi  czas udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez niecodziennych gości pytania. Następnie uczniowie pod opieką p. Bartosza Gerguszewicza z Zespołu ds. profilaktyki społecznej i nieletnich udali się na plac przed komendą. Tam mieli możliwość obejrzeć z bliska policyjny radiowóz, zapoznać się z jego wnętrzem i posłuchać sygnałów dźwiękowych. Wielkie emocje wzbudziły wśród uczniów klasy III a policyjne motocykle, którymi poruszają się zambrowscy funkcjonariusze. Dzieci chętnie wsiadały na maszyny i robiły sobie pamiątkowe zdjęcia.  Z pewnością wielu z nich zapragnęło, aby w przyszłości zostać policjantem lub policjantką. Ten pełen pozytywnych emocji dzień na długo pozostanie w pamięci trzecioklasistów. Uczniowie wraz z wychowawczynią – p. Izabelą Rytelewską serdecznie dziękują funkcjonariuszom z Komendy Policji w Zambrowie za życzliwe przyjęcie i poświęcony im czas.


	Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
	PRZERWA NA CZYTANIE
	Czytanie na głos wpływa na emocjonalny rozwój dziecka, rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poszerza wiedzę oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Doskonale zdają sobie z tego sprawę uczniowie zambrowskiej SP3, którzy w październiku zbierali się w bibliotece szkolnej na głosne, a przede wszystkim wspólne czytanie. Raz w tygodniu starsi koledzy, uczniowie klas ósmych, siódmych oraz szóstych prezentowali młodszym wychowankom świetlicy fragmenty wybranych książek. Maluchy miały okazję wysłuchać różnych opowieści oraz porozmawiać na temat wysłuchanych historyjek. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książek. Zorganizowana akcja głośnego czytania  miała na celu promocję czytelnictwa, zainteresowanie dzieci książką, a także stworzenie wizerunku biblioteki jako miejsca nie tylko nauki, ale i zabawy. Mamy nadzieję, że udział  w tej akcji przyczyni się do wzrostu czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

	„Witajcie w naszej bajce…”, czyli wizyta przedszkolaków w SP3
	25 października naszą szkołę odwiedziły dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie. Była to grupa sześciolatków wraz z wychowawczynią p. Jolantą Burak. Celem wizyty była kontynuacja systematycznej współpracy SP3 z placówką przedszkolną, przygotowanie sześciolatków do roli ucznia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń oraz pokazanie różnych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności w warunkach szkolnych. W przyjęcie gości zaangażowały się panie bibliotekarki oraz grupa uczniów z klas III i IV. Starsi koledzy chętnie zaopiekowali się młodszymi podopiecznymi. Po krótkim spacerze szkolnymi korytarzami dzieci dotarły do czytelni, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Największe emocje u naszych gości wzbudził teatrzyk kukiełkowy „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Najmłodsza publiczność w skupieniu obejrzała przedstawienie. Kolorowe kukiełki zaciekawiły sześciolatków, a gra aktorów i scenografia stworzyły niepowtarzalny bajeczny klimat. Po skończonym przedstawieniu dzieci odgadywały bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków było uczestnictwo w zajęciach plastyczno – technicznych przygotowanych przez panie bibliotekarki. Mali goście mogli samodzielnie wykonać kukiełki przedstawiające bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”, które z pewnością posłużą im do ciekawych zabaw z książką. Dzięki tej wizycie dzieci przekonały się, że w szkole jest bezpiecznie, miło i  ciekawie. Cieszymy się z odwiedzin przedszkolaków i mamy nadzieję, we wrześniu powrócą do nas jako pierwszoklasiści.

	HARCERZE PAMIĘTAJĄ ...
	We czwartek, 17 października 2019 roku, druhny i druhowie z 33 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej, działającej w naszej szkole, wzięli udział w rajdzie rowerowym, zorganizowanym w ramach programu MEN „Szkoła pamięta”. Celem ich wyprawy były okolice wsi Wądołki Borowe, gdzie znajduje się krzyż i obelisk, będący symbolicznym grobem bohatera drużyny - majora Stanisława Knapika. W roku ważnego wydarzenia, jakim jest 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, harcerze pragnęli upamiętnić czyn majora, dowódcy II batalionu 71. Pułku Piechoty oraz 38 oficerów, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. 11 września 1939 roku polegli oni śmiercią waleczną, w obronie ojczyzny. Uczniowie uporządkowali teren wokół Miejsca Pamięci, zapalili znicze i zaciągnęli uroczystą wartę. Poprzez oddanie hołdu żołnierzom poległym w walkach o Zambrów, młodzież pielęgnuje pamięć o autorach naszej wolności. Wyraża szacunek dla życia i dokonań lokalnych bohaterów. Tak wyjątkową zbiórkę harcerską uczestnicy zapamiętają na długo.
	oprac.KP

	Wycieczka klas szóstych do Warszawy i Palmir
	W miniony czwartek, korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie klas VIA, B i C wraz z wychowawcami: p. Bożeną Wiśniewską, p. K. Kuleszą i p. G. Zawistowskim oraz p. B. Karwowską wybrali się na jednodniową wycieczkę autokarową. Pierwszym punktem programu był Kampinowski Park Narodowy, gdzie zlokalizowany jest Cmentarz-Mauzoleum Palmiry. Jest to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939-1943. Wśród osób zamordowanych w tym miejscu jest patron naszej szkoły - wybitny sportowiec, olimpijczyk Janusz Kusociński. Odwiedzanie cmentarza w Palmirach jest wieloletnią tradycją naszej szkoły. Dbamy w ten sposób o wychowanie w duchu tradycji i obrzędowości szkoły oraz budowanie świadomości i przynależności narodowej. W czasie pobytu w Palmirach dzieci poznały tragiczną historię tego miejsca. Mogły zobaczyć groby tysięcy zamordowanych Polaków, w tym grób patrona SP3 w Zambrowie Janusza Kusocińskiego. Uczniowie zapalili symboliczny znicz na grobie swojego patrona i uczcili minutą ciszy Jego pamięć. Duże wrażenie na uczniach wywarła wizyta w nowoczesnym muzeum poświęconym historii Palmir. Multimedialne projekcje, autentyczne rekwizyty z epoki i wyjątkowy nastrój lasu Kampinowskiego, wprowadziły wszystkich w zadumę. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczniowie przechodząc "Trasą zamkową" z przewodnikami, mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, w których urzędował i mieszkał sam król. Piękna pogoda pozwoliła również na spacer ulicami Starego Miasta, zwiedzenie Rynku, obejście Barbakanu. Po drodze wszyscy zatrzymali się pod pomnikiem Małego Powstańca oraz Kolumną Zygmunta. Kulminacyjnym punktem wycieczki były seanse w Kinie 6D, czyli projekcje filmowe w technice 3D połączone z mnóstwem realistycznych efektów specjalnych takich jak, np.: ruchome fotele, woda, wiatr, czy bańki mydlane. Dodatkowy czas wolny uczniowie spędzili razem z wychowawcami grając w air hokey`a. Wspólny wyjazd klas szóstych dostarczył wszystkim wiele pozytywnych wrażeń, które uczniowie zapamiętają na pewno na długo. Kolejna wycieczka klas szóstych, tym razem trzydniowa, jeszcze w tym roku szkolnym! oprac. KK, BW, GZ

	KRZYŻÓWKA
	Z poziomych linii wykreśl odgadnięte hasła. Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło
	1.  Suma to ………… dodawania. 2.  Wynik mnożenia. 3.  Wynik dzielenia. 4.  Wynik odejmowania. 5.  Liczba przez którą dzielimy. 6.  Wynik dodawania. 7.  Liczba, którą odejmujemy. 8.  Liczby, które mnożymy. 9.  Jeżeli jeden z czynników jest równy ………., to wynik mnożenia jest równy zero. 10.  Liczba, którą dzielimy. 11.  Liczba od której odejmujemy. 12.  50 razy mniej niż 100.
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