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Wesołych Świąt!

Z okazji Bożego Narodzenia nasza redakcja pragnie życzyć Wam
wszystkiego najlepszego! Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w
sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z
nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem
swej melodii spełni Wasze marzenia.

życzy redakcja Wieści Trójki
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W PRZYSTANI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
4 grudnia był dniem, na który z niecierpliwością czekali uczniowie klasy III b wraz ze swoimi bliskimi.
Czy słusznie? Przekonajcie się sami!
Grupa wyruszyła na klasowo-rodzinną wycieczkę do „Przystani Św. Mikołaja” w Gwarku na
Mazurach. „Przystań” to jedno z magicznych miejsc w Polsce, w którym dzieci mają możliwość
spotkać się ze Świętym Mikołajem i jego Elfami.
Nasi zambrowscy „Trójkowicze” przez niespełna 4 godziny „obracali się” w zaczarowanej krainie
śniegu i lodu. Poznawali tam tajemnice swojego ulubionego Świętego doznając przy tym
niesamowitych przeżyć. Jedną z wielu takich magicznych chwil był czas spędzony w „Gwiezdnym
igloo”, gdzie uczniowie mieli możliwość obejrzenia edukacyjnego filmu świątecznego w sferycznym
planetarium. Nie wiele mniej emocji było na „Treningowym torze reniferów”. Dzieci wcielały się na
nim w rolę reniferów i ścigały prowadząc „ręczne rowerki”. A cóż się działo w „Pokoju świątecznych
zagadek”, czy też w „Świątecznej fabryce słodkości”? Tego się nie da opowiedzieć, to trzeba
przeżyć!
Podczas zwiedzania „Przystani” trzecioklasiści natknęli się także na „Warsztat Elfa Pracusia”, w
którym przy pomocy długopisów 3D dzieci tworzyły własne ozdoby choinkowe.
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Zapomniałabym wspomnieć o najważniejszym
punkcie wycieczki, czyli spotkaniu ze Świętym
Mikołajem. Sympatyczny brodacz z uwagą
wysłuchał swoich gości oraz za pomocą
grzecznościomierza sprawdził, czy zasłużyli oni
na gwiazdkowe prezenty.
Dużo można byłoby jeszcze opowiadać, choćby
nawet o „Elfim teatrze”, czy „Placu zabaw im.
Rudolfa Czerwononosego”, gdzie pod okiem Elfa
uczniowie brali udział w aktywnościach
związanych z zimowym lunaparkiem.
Wrażeń i emocji było co nie miara. Chwile
spędzone w „Przystani Św. Mikołaja” mijały tak
szybko, że nim się spostrzegliśmy, a już
musieliśmy wracać do Zambrowa. No cóż, i tak
wiernie doznań wycieczkowiczów przekazać nie
mogę, trzeba je przeżyć samemu, dlatego też
zachęcam zainteresowanych do odwiedzenia
tego magicznego miejsca.
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ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ ...
Stroik bożonarodzeniowy na stół to najpopularniejsza świąteczna ozdoba. Uzupełnia on świąteczny
nastrój spotkania i wspaniale podkreśla wyjątkowy a zarazem magiczny charakter wieczerzy,
zwłaszcza gdy zrobimy go samodzielnie.
Dlatego uczniowie klasy II a pod czujnym okiem przybyłych na lekcję plastyki gości, pani Anny Bujko
i Anny Michalskiej, wykonywali takowe stroiki.
Uczniowie dowiedzieli się, że ozdoby, które znajdują się na bożonarodzeniowym stroiku nie są
przypadkowe i każda z nich ma swoje znaczenie, a jej wymowa jest ściśle związana z Bożym
Narodzeniem.
Po omówieniu przez panią Anię Bujko sposobu i techniki wykonania stroików, drugoklasiści
przystąpili do pracy. Było gwarno, wesoło, pracowicie i świątecznie. Stroiki wyszły piękne i na pewno
będą ozdobą wigilijnych stołów.
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Hej kolęda, kolęda!
Wspólne kolędowanie to nieodłączny element świąt Bożego
Narodzenia. 18 grudnia uczniowie SP3 w Zambrowie spotkali
się w wyjątkowej scenerii, by wysłuchać kolęd i pastorałek
przygotowanych przez swoich kolegów i koleżanki. Każda
klasa z poziomu I-III  zaprezentowała wybraną przez siebie
świąteczną kolędę. Program urozmaiciły krótkie, ale bardzo
nastrojowe recytacje. Galowe stroje, treść utworów oraz
migoczące światełka na choinkach oczarowały całą widownię
wprowadzając magiczną atmosferę zbliżających się świąt.
Wspólne kolędowanie zakończyły piękne życzenia
nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, które odpowiadały za
organizację spotkania. Po programie wszyscy rozeszli się do
sal na ostatnie przedświąteczne spotkania z wychowawcami.
Był to bardzo radosny dzień, który rozpoczął wyjątkowy czas
wspólnego, rodzinnego kolędowania. 
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„MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I
ŚNIEŻYNKI”

Dnia 11.12.2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu na
najpiękniejsze ozdoby choinkowe zatytułowanego „MAGIA
ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI”, zorganizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Celem konkursu było
zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej oraz
kultywowania tradycji związanej ze świętami Bożego
Narodzenia. Zadaniem konkursowym było własnoręczne
wykonanie zestawu trzech ozdób choinkowych w formie
zawieszek. Każdy zestaw musiał zawierać po jednej figurce:
Mikołaja, Anioła oraz dodatkowej postaci związanej ze
Świętami Bożego Narodzenia, np. bałwanka, renifera,
śnieżynki. Istotnymi elementami, podlegającymi ocenie, były
estetyka wykonania pracyoraz pomysłowość. Miło jest nam
poinformować, że w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych
największą kreatywnością wykazali się uczniowie naszej
szkoły: Weronika Rybaczewska (I miejsce), Mateusz
Brzozowski (II miejsce) i Aleksandra Łuniewska (III miejsce).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

„Świąteczne tradycje”
Wigilia i okres świąt Bożego Narodzenia to czas
wyjątkowy. Wiąże się z nim wiele niezwykłych
tradycji, które – przekazywane z pokolenia na
pokolenie – sprawiają, że wigilijny wieczór staje
się dla wielu z nas najważniejszym momentem w
roku. Dlatego też, w ramach innowacji
pedagogicznej uczniowie klasy III a spotkali się,
aby przygotować świąteczne ozdoby. Warsztaty
poprowadziła pani Barbara Andrulewicz, która
pasjonuje się wytwarzaniem różnorodnych ozdób
oraz przedmiotów dekoracyjnych. Dzieci
wykonały piękne karty świąteczne oraz kolorowe
bombki, które z pewnością ozdobią ich
świąteczną choinkę. Podczas warsztatów
panowała miła i serdeczna atmosfera. Zajęcia
wprowadziły uczestników w magiczny nastrój
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
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KIERMASZ MIKOŁAJKOWY
Okres przedświąteczny to czas, w którym wiele szkół,
placówek otwiera się na pomoc potrzebującym.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie
pomocą swoich opiekunów p. Pauli Reinke, Agnieszki
Chankowskiej, Emilii Sadowskiej i Hanny Pruszkowskiej oraz
jakże pomocnych rodziców zorganizowali kiermasz, dzięki
któremu pieniążki zebrane z przygotowanych ciast, ciasteczek,
babeczek, jak również własnoręcznie wykonanych przez
uczniów SP 3 w Zambrowie kart świątecznych będą
przekazane na szczytny cel charytatywny dla potrzebującego
dziecka.
Ciasteczka, babeczki, pierniki, kartki świąteczne – we
wszystkie te cuda dzieci włożyły mnóstwo serca, co oczywiście
docenili pozostali uczniowie i pracownicy szkoły, przekazując
symboliczny pieniążek, za co z całego serca Klub Wolontariatu
składa serdeczne podziękowania. Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo zdrowia,
pogody ducha i szczęśliwie spędzonych chwil w rodzinnym
gronie.

TAK, POMAGAM!
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest
to czas radości, miłości do bliźniego, czas rodzinnych spotkań.
Niestety są osoby, które potrzebują pomocy, aby ich święta
również były radosne i pełne domowego ciepła.
Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny z ogromną
chęcią dołączyli do przedświątecznej zbiórki żywności w
ogólnopolskiej akcji TAK.POMAGAM! we współpracy z
Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie. 6 oraz 7
grudnia bieżącego roku uczniowie Trójki zaangażowali się w
kilkugodzinną pomoc w dwóch sklepach w naszym mieście.
Wolontariusze rozpoczęli zbiórkę od zakupów i włożenia
pierwszych rzeczy do koszyka zakupionych przez nich
samych.
Warto też wspomnieć, że uczniowie wraz z opiekunami oraz
pracownikami Caritas będą przygotowywać paczki świąteczne
z zebranych produktów, a następnie dostarczać je do
potrzebujących ludzi.
Składamy ogromne podziękowania każdemu, kto przyczynił
się do zapełniania koszyków w akcji TAK.POMAGAM!
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CZY WIESZ, ŻE ...
Candy cane(laska cukrowa)
Ten słodycz głownie jest kojarzony z USA, ale jest równie
ważny w Wielkiej Brytanii. Na początku miał miętowy smak, a
obecnie jest wiele różnych wersji smakowych. Niektórzy
zawieszają łakoć na choince jako ozdobę, a inni od razu
zjadają.

Dzielenie się opłatkiem i siano pod obrusem
W Polsce na Boże Narodzenie w domach przy
przygotowywaniu stołów ludzie wkładają pod obrus siano, a
przed kolacją wigilijną dzielą się opłatkiem. Siano ma
symbolizować żłóbek, w którym narodził się Pan Jezus, a
niektórzy ludzie wierzą, że ta tradycja sprowadzi na ich domy
dobrobyt i szczęście. Za to dzielenie się opłatkiem ma
nawiązywać do dzielenia się chlebem w Biblii. Opłatek to
symbol zaufania, pojednania i przyjaźni. Jest to też dobra
okazja by złożyć swoim bliskim życzenia.

"MOJA WYMARZONA KSIĄŻKA
POD CHOINKĘ"

Pisanie listów do Mikołaja to piękny zwyczaj, który
kultywowany jest przez dzieci od dawna. Postać Św. Mikołaja
kojarzy się nie tylko z prezentami, ale także ze zbliżającym się
czasem świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też biblioteka
szkolna zorganizowała konkurs na najpiękniejszy list pod
hasłem: "Moja wymarzona książka pod choinkę". Celem tego
konkursu było inspirowanie dzieci do podejmowania prób
literackich, doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz
kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Wzięli w nim
udział uczniowie klas IV - VIII. Listy zawierały prośby o
wymarzone książki. Autorzy prac wykazali się ogromną
inwencją twórczą oraz pomysłowością. Laureatami konkursu
zostali: Amelia Targońska (I miejsce), Damian Głębocki (II
miejsce), Julia Łupińska (III miejsce). Gratulujemy!
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	Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to czas radości, miłości do bliźniego, czas rodzinnych spotkań. Niestety są osoby, które potrzebują pomocy, aby ich święta również były radosne i pełne domowego ciepła. Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny z ogromną chęcią dołączyli do przedświątecznej zbiórki żywności w ogólnopolskiej akcji TAK.POMAGAM! we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie. 6 oraz 7 grudnia bieżącego roku uczniowie Trójki zaangażowali się w kilkugodzinną pomoc w dwóch sklepach w naszym mieście. Wolontariusze rozpoczęli zbiórkę od zakupów i włożenia pierwszych rzeczy do koszyka zakupionych przez nich samych. Warto też wspomnieć, że uczniowie wraz z opiekunami oraz pracownikami Caritas będą przygotowywać paczki świąteczne z zebranych produktów, a następnie dostarczać je do potrzebujących ludzi. Składamy ogromne podziękowania każdemu, kto przyczynił się do zapełniania koszyków w akcji TAK.POMAGAM!

	"MOJA WYMARZONA KSIĄŻKA POD CHOINKĘ"
	CZY WIESZ, ŻE ...
	Candy cane(laska cukrowa) Ten słodycz głownie jest kojarzony z USA, ale jest równie ważny w Wielkiej Brytanii. Na początku miał miętowy smak, a obecnie jest wiele różnych wersji smakowych. Niektórzy zawieszają łakoć na choince jako ozdobę, a inni od razu zjadają.
	Pisanie listów do Mikołaja to piękny zwyczaj, który kultywowany jest przez dzieci od dawna. Postać Św. Mikołaja kojarzy się nie tylko z prezentami, ale także ze zbliżającym się czasem świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na najpiękniejszy list pod hasłem: "Moja wymarzona książka pod choinkę". Celem tego konkursu było inspirowanie dzieci do podejmowania prób literackich, doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - VIII. Listy zawierały prośby o wymarzone książki. Autorzy prac wykazali się ogromną inwencją twórczą oraz pomysłowością. Laureatami konkursu zostali: Amelia Targońska (I miejsce), Damian Głębocki (II miejsce), Julia Łupińska (III miejsce). Gratulujemy!
	Dzielenie się opłatkiem i siano pod obrusem W Polsce na Boże Narodzenie w domach przy przygotowywaniu stołów ludzie wkładają pod obrus siano, a przed kolacją wigilijną dzielą się opłatkiem. Siano ma symbolizować żłóbek, w którym narodził się Pan Jezus, a niektórzy ludzie wierzą, że ta tradycja sprowadzi na ich domy dobrobyt i szczęście. Za to dzielenie się opłatkiem ma nawiązywać do dzielenia się chlebem w Biblii. Opłatek to symbol zaufania, pojednania i przyjaźni. Jest to też dobra okazja by złożyć swoim bliskim życzenia.
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