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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

XIX WIELKA ŚWIĄTECZNA 
LOTERIA FANTOWA 

W TRÓJCE

Laureaci szkolnych
konkursów przedmiotowych

MIKOŁAJKOWE
WARSZTATY

LOTERIA

LOTERIA FANTOWA

LOTERIA

Już po raz dziewiętnasty 
odbyła się w naszej szkole
Wielka Świąteczna Loteria
Fantowa. 
Akcja prowadzona jest
przez opiekunkę
Samorządu Uczniowskiego
panią Emilię Bilecką 
i Katarzynę Łubnicką pod
hasłem Dzieci Dzieciom.
Całkowity dochód z loterii
przeznaczony

jest na pomoc uczniom z
rodzin najuboższych
uczących się w naszej
szkole. Loteria
organizowana jest, aby
nieść pomoc dzieciom,
uczyć dzieci już od
najmłodszych lat dzielenia
się z innymi. Uczniowie
naszej szkoły chętnie
kupowali losy, dzieląc się
tym samym z dziećmi.

Sami byli fundatorami
większości nagród. Każdy
chętny uczeń przynosił do
wychowawcy zabawki i
przedmioty, które później
stanowiły wygrane w loterii.
W tym roku najwięcej losów
w klasach I - III zakupiła
klasa II b, w klasach IV - VI
klasa V c. Zwycięskie klasy
otrzymały słodki upominek.
Była to świetna zabawa dla
wszystkich uczniów.

11 LISTOPADA

Święto Niepodległości
uczciliśmy 12 listopada
uroczystym apelem.
Uczniowie klasy V c
przygotowali montaż słowno
– muzyczny. Chórzyści
śpiewali piękne pieśni
patriotyczne.
Była to lekcja historii, która
przypomniała najważniejsze
wydażenia sprzed 95 lat. 

oprac. NS

MATEMATYKA: 
Adriana Rybicka kl. VI b
JĘZYK POLSKI:
Kamila Ołdakowska kl. V b
JĘZYK ANGIELSKI:
Jakub Trzaska kl. VI b
PRZYRODA:
Jakub Gawkowski kl. VI b
Jakub Trzaska kl. VI b
HISTORIA:
Martyna Gosk kl. VI b

INFORMATYKA:
Jakub Trzaska kl. VI b
Gratulujemy 
i życzymy
powodzenia 
w konkursach
rejonowych.

WARSZTATY

 6 grudnia w bibliotece
szkolnej pojawiła się pani
Mikołajowa, Ania Bujko.
Przeprowadziła warsztaty
origami ozdób świątecznych
dla chętnych dzieci.
Warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem. 
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VIII Jesienny Zlot
ZHP

UCZYMY SIĘ PIERWSZEJ
POMOCY  PRZEDMEDYCZNEJ

PIERWSZA POMOC

Uczniowie klas
pierwszych
uczestniczyli 
w zajęciach z zakresu
udzielania pierwszej
pomocy
prowadzonych przez
panią Izę Rytelewską.
Dzieci podczas
ćwiczeń praktycznych
uczyły się:

wzywać pomoc przez
telefon, sprawdzać
oddech 
u osoby
poszkodowanej,
ułożyć ją w pozycji
bocznej ustalonej oraz
wykonać oddechy
ratownicze.
Przypomniały

numery alarmowe:
Pogotowie
ratunkowe - 999
Straż pożarna -
998
Policja - 997
Międzynarodowy
numer alarmowy
- 112 .

Klasy IV - VI
przeszkolił ratownik

medyczny pan
Mirosław Malinowski,
pracownik pogotowia
ratunkowego. 
Najwięcej emocji
wzbudził pokaz
reanimacji
prowadzony z
użyciem fantomów. 

33 ZHP

33 ZHP

ROBIMY DOŚWIADCZENIA

GRATULACJE

Konkurs plastyczny
ILUSTRUJEMY
BAŚNIE BRACI
GRIMM zorganizowany
przez Miejską
Bibliotekę Publiczną
Oddział dla Dzieci
ROZSTRZYGNIĘTY.
Praca uczennicy
naszej szkoły Weroniki
Potęgi z klasy II b
została wyróżniona.
Prace wszystkich
uczniów można
obejrzeć 
w Miejskiej Bibliotece.

Uczniowie klasy II a
przeprowadzali 
w klasie
doświadczenie.
Przedmiotem badań
była sól. Wszystko
wykonywali z wielkim 
zaangażowaniem i 
z niecierpliwością 

czekali na wyniki
doświadczenia. Udało
się. Powstały piękne
kryształki soli.

Harcerze 33
Zambrowskiej
Drużyny
Harcerskiej im.
mjr Stanisława
Knapika
uczestniczyli w
VIII Jesiennym
Zlocie ZHP w
Rosochatem
Kościelnym.
Harcerze mieli
okazję nauczyć

się prawidłowo
zabandażować głowę.
Dowiedzieli się do
czego służy
defibrylator. Jak
rozpocząć rozmowę 
z osobą, która uległa
wypadkowi. Atrakcyjne
okazały się zajęcia w
terenie, a szczególnie
zjazd na linie z
wysokości około
pierwszego piętra. 

oprac. KZ
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BIBLIOTEKI SZKOLNE - BRAMY DO ŻYCIA

WIECZÓR POEZJI LAUREACI KONKURSU

RODZICE CZYTAJĄ TUWIMA RODZICE CZYTAJĄ TUWIMA CZYTAMY

Czytam, bo lubię... Konkurs 3 pytania

Takie hasło
przyświecało
tegorocznym
obchodom
Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek
Szkolnych. To święto
wszystkich nauczycieli
bibliotekarzy 
i czytelników. Z tej
okazji biblioteka
szkolna przygotowała
szereg konkursów,
które zachęciły
uczniów do korzystania

ze zbiorów biblioteki
szkolnej np. Zabawa w
tytuły, Jaka to książka,
Zambrów i okolice,
Czytam z pasją i dzielę
się
pasją. Największym
powodzeniem cieszył
się ustny  konkurs 3
pytania.
Wszyscy wypożyczający
książki mogli wziąć
udział w konkursie.
Nagrodą były słodkie
upominki.oprac. KG

Wieczorem 28
listopada zebrali się 
w czytelni szkolnej
dzieci, rodzice,
dyrekcja i nauczyciele,
by spotkać się  
z Julianem Tuwimem.
Pan Tuwim zapewnił
zebranym świetną
zabawę. Dziękujemy
Panie Tuwimie!

Wręczono nagrody
laureatom konkursu
recytatorskiego 
W zaczarowanym
świecie wierszy Juliana
Tuwima.
Wieczór zakończył się
wspólnym śpiewaniem 
Wspomnienia.

WIECZÓR POEZJI JULIANA TUWIMA
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Z OKAZJI ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA

Redakcja Wieści Trójki

ŻYCZY

PYSZNOŚCI

DEGUSTACJA

Jest taki dzień bardzo
ciepły, choć
grudniowy;
dzień, zwykły dzień, 
Jest taki dzień, 
w którym radość wita
wszystkich.
Dzień, który już 
każdy z nas zna od
kołyski..
Niebo ziemi, 

niebu ziemia,
wszyscy wszystkim
ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki
drzewom.
W wiewie wiatru
płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko
jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień,
który liczy się

od zmroku.
Jest taki dzień, gdy
jesteśmy wszyscy
razem.
Dzień, piękny dzień,
dziś nam rok go
składa w darze.
Niebo ziemi, niebu
ziemia,
wszyscy wszystkim
ślą życzenia.

A gdy wszyscy usną
wreszcie
moc igliwia zapach
niesie.
W którym gasną
wszelkie spory.
Wszystkim
Rodzicom, Uczniom
Nauczycielom,
Pracownikom Naszej
Szkoły.

Są święta Bożego
Narodzenia. 
Nagle Jasiu przychodzi
do mamy i mówi: 
-Mamo, choinka się
pali. 
-Synku, nie mówi się
"pali" tylko "świeci". 
Po chwili Jasiu znów
przychodzi: 
-Mamo, a teraz firanka
się świeci.
            ******
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym
ci coś ofiarować pod
choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku.
Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność,
to popraw swoją
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu.
Kupiłem ci już perfumy.
******
Fąfarowie
przygotowują się do
wieczerzy wigilijnej.
W pewnej chwili
Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już
karpia?
- Tak, utopiłem go.

Wigilia jasna, święty
Jan ciemny,
obiecują rok
przyjemny.

Koło świętej Ewy noś
długie cholewy.

Na dzień Adama i Ewy
daruj bliźnim gniewy.

Boże Narodzenie po
lodzie,
To Wielkanoc po
wodzie.

Jak w Wigilię z dachu
ciecze,
jeszcze zima długo się
powlecze.

Gdy w Boże
Narodzenie pola są
zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem
przywalone.

Jeśli nie odlecą ptaszki
do Michała,
do Wigilii zima nie
nastąpi trwała.

Adam i Ewa pokazują,
jaki styczeń i luty po
nich następują.

http://www.wigilia.waw.pl

To już druga edycja konkursu na jesienną
surówkę zorganizowanego przez panie ze
świetlicy szkolnej. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem uczniów. Na ochotnika zgłosiło
się 13 dwuosobowych zespołów 
z klas IV - VI. Każdy z nich wykonał surówkę 
z własnych składników i według  wybranego
przez siebie przepisu. 
Autorskie przepisy na pyszne surówki będą
zamieszczone w specjalnej książce kucharskiej 
i dostępne w bibliotece szkolnej. 

SMACZNEGO!
oprac. WCH 
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SURÓWKI NA 
  JESIENNY I ZIMOWY STÓŁ
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http://www.wigilia.waw.pl/
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