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ROK SZKOLNY 2013/2014
ROZPOCZĘTY!

W jaki sposób poznaję świat?

Wygrany mecz w piłkę nożną.

Bezpieczeństwo to ważna
sprawa

Pasowanie na ucznia

Bezpieczeństwo

Pod takim hasłem 12
września w klasach I-III
odbyło się spotkanie 
z funkcjonariuszem policji 
w Zambrowie. Dzieci
zapoznały się z zasadami
przechodzenia przez jezdnię
oraz z zasadami ruchu
drogowego.

oprac.KG

Dziewczęta z naszej szkoły
w kategorii 10-11 lat
reprezentowały miasto
Zambrów w turnieju o
puchar premiera Donalda
Tuska. W swojej kategorii
wiekowej zwyciężyły w
zawodach powiatowych i
awansowały do Finału
Grupy Zachodniej.
Powodzenia!

Co to za owoc?

Uczniowie klasy I b  
w formie zabawy poznawali
świat. Przy zasłoniętych
oczach odgadywali za
pomocą zmysłów: dotyku,
węchu oraz smaku nazwy
owoców. To była bardzo
ciekawa przygoda.
Dostarczyła pierwszakom
wielu doznań i przeżyć.

oprac. DM

Brawo!

Drugiego września 2013 roku o godzinie 9.00 w Zambrowskiej Trójce zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Na apelu powitaliśmy nowych uczniów klas pierwszych. W obecności rodziców,
zaproszonych gości oraz całej społeczności uczniowskiej odbyło się uroczyste pasowanie
uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor wspomniała o 74 rocznicy wybuchu drugiej wojny
światowej. Uczciliśmy minutą ciszy ofiary tej strasznej wojny.Delegacja uczniów złożyła
wiązankę kwiatów w Izbie Pamięci. Po apelu każda klasa poszła na spotkanie z
wychowawcami.Naukę rozpoczęło 343 dzieci w 14 oddziałach. Będzie pracować 34
nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi.
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły życzymy miłej pracy,
nauki, dużo ciekawych doznań w roku szkolnym 2013/2014.

 oprac.KP, KG
.
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Samorząd Uczniowski 2013/2014

Od poniedziałku do
piątku w godz.  14-16 
w czytelni możesz
odrobić lekcje
korzystając
 z księgozbioru
podręcznego,
komputerów 
z dostępem 
do internetu pod opieką
nauczyciela. 

Szkoła to nie
tylko miejsce,w
którym
zdobywamy
wiedzę. Poza
codzienną nauką
odbywają się 
ciekawe imprezy 
i wycieczki.Uczniowie kl. III w gospodarstwie agroturystycznym.

Wykonujemy mieszankę zapachową W ogrodzie zielarskim. Zabawa

 Podlaski Ogród Ziołowy
 w Korycinach.
Poznaliśmy produkcję
mieszanek ziołowych,
herbat, oleju. Samodzielnie
wykonaliśmy mieszanki
ziołowe do woreczków
zapachowych, które
zabraliśmy na pamiątkę.
Obejrzeliśmy rasy
egzotycznych kur. 

W dniu 30 września 2013 r. odbyły się wybory
do Zarządu SU przy SP 3. 
Po tajnym głosowaniu w skład zarządu weszli:

Przewodnicząca: 
Karolina Lendzioszek kl. VI a
Zastępca:
Adriana Rybicka kl.VI b
Anna Gołębiewska kl. V b
Kamila Ołdakowska kl. V b
Marcin Kotomski kl. Vc

Gratulujemy i życzymy przyjemnej pracy.
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Kącik czytelniczy

Tuwim znany i lubiany

KONKURS
 Czytam 
z pasją Tuwima 
i dzielę się pasją.
Regulamin.
Z utworów Juliana
Tuwima wynotuj,
interesujący, według
Ciebie cytat lub krótki
wiersz, którym warto
podzielić się z innymi.
Zanotuj z jakiego
utworu pochodzi
wybrany cytat.
Przynieś do biblioteki
szkolnej lub prześlij

na adres:
bibsp3zambrow3@o2.pl
  
Losowanie nagród
niespodzianek
odbywać się będzie raz
w miesiącu,(w ostatnim
tygodniu) przez cały
rok szkolny.
Zakończenie konkursu
w maju.

np."Oto dom mój:
cztery ściany wiersza
w mojej pięknej
ojczyźnie -
polszczyźnie" Zieleń.

KONKURS
Biblioteka szkolna
ogłasza konkurs
plastyczny na piękną
zakładkę do książki,
wykonaną
z dowolnych
materiałów, dowolną
techniką.
Oceniane będą:
estetyka wykonania
i pomysłowość.
Prace prosimy składać
w bibliotece szkolnej
 do 30 października
2013 r.
Nagrody niespodzianki
czekają!
Najładniejsze zakładki
zostaną wręczone
nowym czytelnikom.

Warto przeczytać
Książki Doroty
Nosowskiej, Sięgnij
po laury, Zostań alfą
 i omegą, Zostań
żywą legendą,
Mówimy zgodnym
chórem.

Poznasz bogactwo
związków wyrazowych
ze świata kultury,
mitologii, Biblii. Z tymi
książkami nie można
się nudzić. W zabawny
sposób autorka
wyjaśnia źródła
wybranych związków. 

ZIELEŃ WOKÓŁ
SZKOŁY JESIENIĄ

Rady dla
czytelników.

1. Czytaj tylko książki
najlepsze. Życie jest
zbyt krótkie by
marnować czas na
książki małej wartości.
2. Staraj się opanować
technikę umiejętnego
czytania książki,

czasopisma,
sporządzania notatek,
poszukiwania 
i zbierania
potrzebnych
materiałów.
3.Naucz się
korzystać 
z tytułu, skorowidzów,
spisu treści,
przedmowy,

odsyłaczy, wykazu
literatury.
4. Czytaj uważnie, jak
słuchasz uważnie
wypowiedzi mądrego
przyjaciela. 
5. Staraj się treść
książki zrozumieć
dokładnie. Nie
przeskakuj

słów i zdań
niezrozumiałych, lecz
korzystaj ze słownika,
encyklopedii.
6.Notuj, wypisuj
cytaty, rób
streszczenia.
7. Opanuj sztukę
umiejętnego 
organizowania swojej
pracy umysłowej.

Berberys Thunberga

JARZĘBINAowoce berberysu

Poznajemy rośliny
rosnące wokół naszej
szkoły. Na zdjęciach
obok przedstawiamy:
berberys Thunberga 
i jarząb pospolity.
Berberys Thunberga
pochodzi z Japonii. To
bardzo gęsty krzew,
rośnie do wysokości
ok. 1,5 m. Krzew
kłujący. Ciernie
pojedyńcze, dł. 5-18
mm. Liście wydłużone,
łopatkowate,

całobrzegie, jesienią
przybierające barwę
szkarłatną. 
Jarząb pospolity
zwany jarzębiną
występuje w całej
Europie.Drzewo wys.
15-20 m. Liście długie
do 20 cm, złożone z 5-
8 par listków. Owoce
kuliste,
szkarłatnoczerwone.
Słownik botaniczny,
Wiedza Powszechna,
Warszawa,1993.

bib.
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K. Perkowska kl.Vc
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Pod opieką: 
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     KĄCIK HUMORU I ŁAMANIA GŁOWY

       O SZKOLE NA WESOŁO
Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach!
                                                *******
Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do Jasia i pyta
"Jasiu czemu nic nie narysowałeś"? 
- nie prawda narysowałem Małysza
a gdzie on jest ?
- poleciał...

Pani w szkole pyta Jasia:
-Powiedz, kim byli Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Siwy,
Kapiszon i Długi?
- Nie odpowiada nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy.

*******
Ojciec złości się na syna, oglądając dzienniczek:
- Znowu dwója z historii!
- To przez Łokietka
- To po co zadajesz się z chuliganami.

wyszukały: KG,KZ
20/1980

Redakcja Wieści Trójki

Papla
Wciąż powtarza
jednakowo: "Daję
słowo, daję słowo".
I dlatego, bądźmy
szczerzy,
Jego słowom nikt nie
wierzy.

Igor Sikirycki

Gorliwa
Przeczytała w książce
kiedyś Basia o tym,
że mowa jest srebrem,
a milczenie złotem...
Teraz nawet w klasie
morał ten pamięta,
gdy pani ją pyta,
milczy jak zaklęta...

S.A.

LICZBOWY
KWADRAT
MAGICZNY

Cyfry znajdujące się
w kwadracie
rozmieść tak, aby
suma wyrażonych
przez nie liczb we
wszystkich rzędach
pionowych,
poziomych i na obu
przekątnych wynosiła
28.
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Płomyczek 19//1981

UKRYTE DRZEWA

W każdym ze zdań
listu z wakacji
ukryta jest nazwa
drzewa. Jakie to
drzewa?

Płomyczek 16/198

Kielce,12.07.2013
Droga Kasiu!
Jestem na
wakacjach,
Pogodę mamy
słoneczną, a jeśli
pada bawimy się
w świetlicy.
Szkoda, że lato
już się kończy, 
a zaczynają się
obowiązki.
Pozdrawiam Cię.
      Jan Kowalski

MAGICZNY
KWADRAT

1 2 3 

2

3

1. Inaczej kogut.
2. Zdrobniale Urszula.
3. Mówią o nim, że
chodzi tyłem.

Płomyczek 24/1980

Płomyczek

bib.
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