
Wieści Trójki
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 10 12/14

The Voice of Trójka

  
SPORT W MOJEJ SZKOLE

    
KONCERT NOWOROCZNY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DLA BABCI I DZIADKA

KONCERT

Uczniowie klasy IIIa
zaprezentowali kolegom,
koleżankom oraz rodzicom
świąteczne przeboje. Odbył
się pokaz tańców, do
których choreografię
przygotowali wykonawcy.
Noworoczny Koncert
zakończył się wspólną
zabawą.            oprac. KW  

Uczniowie klasy Ia
przygotowali akademię z
okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przybyli goście wysłuchali
wierszy i piosenek
przygotowanych przez
dzieci. Na koniec
uroczystości dziadkowie
otrzymali słodkie kwiaty
wykonane przez wnuczęta.

oprac. AK.NG

Na tegorocznych
choinkach w naszej szkole
odbył się ostatni III etap
The Voice of Trójka.
W finale wystąpiło pięciu
uczniów z klas I - III i pięciu
z IV -VI. Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali
się w polskim repertuarze.
Każdy uczeń, nauczyciele
oraz obecni na choinkach
rodzice mieli szansę
zagłosować na swojego

faworyta. Po podliczeniu
głosów zwycięzcami
szkolnego konkursu
muzycznego zostali 

Krzysztof Wnorowski
 z klasy III b  
Julia Lutostańska 

       z klasy V a .
 Finaliści otrzymali
podziękowanie i słodki
upominek. 
Zabawa wzorowana była na
znanym programie

telewizyjnym "The Voice of
Poland". W naszej szkole  
zorganizowana została  
z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego.
Dziękujemy  uczniom 
i opiekunom SU.
Z niecierpliwością czekamy
na kolejny TALENT SHOW.

oprac. JL. DW.

Szkoła
Podstawowa Nr 3
im. Janusza
Kusocińskiego w
Zambrowie
ogłasza Rejonowy
Konkurs na Album
pod tytułem Sport 

w Mojej Szkole.
Regulamin
konkursu dostępny
jest na stronie
internetowej
szkoły:
sp3.zambrow.org

IR
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KSIĄŻKA W ŻYCIU POMAGA

WOŚP W NASZEJ
SZKOLE

Najzabawniejsze „tytuły”,
przekręcone przez naszych

czytelników.

"Szatyn z siódmej klasy"
" Ten obecny"
"O psie, który pracował na kolei"
„Jak Wojtek został strażnikiem”
„Puc, Buc i goście”
„Dzieci z Bullerwyn”
„Jacek, Wacek i pan Placek”
„Przygody Tomka Seweryna”
„Szatan w siódmej klasie”
„Spotkanie za morzem”
"Puc i Bursztyn w gościach"
"W pustyni i w paszczy"

J.K

WYSTAWA

PYSZNOŚCI WOŚP

Książka jest paszportem do świata, paszport

ten pozwala przekraczać granice czasu 

i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość 

i przyczynia się do jego rozwoju. Dla

czytelnika książka może być wiernym

towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń

albo źródłem mądrości. Czytelnik jest

obdarzony wolnością wyboru tematu, jak 

i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu

książka staje się środkiem uprzywilejowanego

komunikowania się 

z innymi ludźmi.

Biblioteka w Szkole 2/96

Zapraszamy
wszystkich 
czytelników do
szkolnej biblioteki na
wystawę pod hasłem
KSIĄŻKA W ŻYCIU
POMAGA. Ma ona na
celu wydobycie z
książek i pokazanie
tych treści,

które mogą
zainteresować
uczniów i przekonać
ich do czytania.
Podczas wystawy
można obejrzeć, 
a także wypożyczyć
książki
popularnonaukowe,
encyklopedie, słowniki

oraz książki o
książkach, które uczą:
- dlaczego czytanie
książek wzbogaca
nas, 
- jak wybierać książki,
- jak je czytać i robić
notatki,
- co warto gromadzić
w domowej 

biblioteczce.
"Do nauczenia i
uczenia się
 konieczne są trzy
środki pomocnicze:
po pierwsze książki,
po drugie książki,
po trzecie książki."

Stanisław Konarski
oprac. EM, KP, IB

Dzięki Mamom 
i Babciom naszych
uczniów 9 stycznia 
w naszej szkole było
niezwykle słodko. Już
po raz kolejny
Samorząd Uczniowski
zorganizował kiermasz
ciast. Dzieci,
nauczyciele oraz
pracownicy naszej
szkoły wracali po
ciasta wielokrotnie, 
a skarbonka

na szlachetny cel
szybko się zapełniała.
Kiermasz cieszył się
dużym
zainteresowaniem. 
Na stole znalazły się
tylko pyszne domowe
wypieki. Bieżącego
roku zebraliśmy 
aż 407 zł i 50 gr. 
Dziękujemy
wszystkim, którzy się
do tego przyczynili.

oprac. OM

Kiermasz WOŚP

EM

JL KW
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Dom, w którym
jest książka, 

jest przybytkiem
słońca, a dom 
w którym jej 

nie ma - to
czarny kryminał.

Kornel Makuszyński

W REGIONALNEJ IZBIE HISTORYCZNEJ                       

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WIZYTA W MBP W BIBLIOTECEW BIBLIOTECE

RIH

Nasza redakcja
odwiedziła miejską
Bibliotekę Publiczną.
Zapoznaliśmy się 
z księgozbiorem i
wyposażeniem
czytelni.Mieliśmy okazję
wypróbować system 
przesuwnych regałów.
To najnowocześniejsza 
biblioteka publiczna
na Podlasiu.

Nie ma takiej
dziedziny

życia, 
w której by

dobra książka
nie pomogła.

Nasza redakcja zwiedziła Regionalną Izbę
Historyczną, która mieści się w dawnym budynku
koszarowym. Mieliśmy możliwość obejrzenia
eksponatów muzealnych. Opiekun izby
pan Jarosław Strenkowski pokazał nam mundury,
broń, hełmy, dokumenty z czasów II wojny
światowej. Dzięki uprzejmości naszego
przewodnika mogliśmy sfotografować się z
karabinem żołnierskim w ręku. Sprawiło to nam
wielką frajdę. Ta wycieczka  na długo zostanie  w
naszej pamięci. Polecamy wszystkim
odwiedzenie zambrowskiej Izby Historycznej.

oprac. AK, NG RIH
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Czarodziejskie słowa.
  Pewnego letniego dnia pięciu kolegów z jednej klasy wybrało się na "Orlik", żeby pograć w piłkę nożną. Wszyscy grali fair - play, tylko Jasiek ciągle faulował
i chciał robić na boisku wszystko sam. Kazał kolegom wystawiać piłki, choć sam do nikogo nie podawał. Był bardzo niemiły, przepychał się i kopał po
kostkach. Ani razu nie użył słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Były one dla niego nieznane.
  Nagle mocno się rozpędził, potknął o nogę kolegi i uderzył głową w słupek bramki. Wyglądało to bardzo groźnie.Po chwili Janek ocknął się, ale gdy spojrzał
dookoła, okazało się,że nie jest na boisku tylko na jakiejś wyspie. zobaczył przed sobą drogę. Postanowił sprawdzić dokąd ona prowadzi.Ruszył przed
siebie. Po piętnastu minutach marszu dotarł do średniowiecznego zamku. Kiedy go zwiedzał, natknął się na komnatę pełna złota i różnych kosztowności.
Spostrzegł, że obok skarbu leżą cztery worki z różnymi napisami. Nad nimi wisiała tabliczka: "Wybierz worek , na którym napisane są magiczne słowa
bardzo przydatne na co dzień w życiu". Jasiek bardzo długo myślał i wreszcie wybrał worek z napisem: Dziękuję, Przepraszam, Proszę. Przypomniał sobie
jak kiedyś o tych słowach mówiły mama i pani nauczycielka. Tajemniczy głos z worka obiecał chłopcu, ze jeśli będzie używał tych słów, to spotka go
przyjemna niespodzianka. A teraz musi wrócić do domu. Chłopiec w drodze powrotnej potknął się o wystający korzeń i przewrócił. Kiedy wstał, zobaczył, że
jest na swoim boisku wśród kolegów. Wszyscy zbiegli się, aby sprawdzić, czy Jaśkowi nic poważnego się nie stało. Na szczęście nie. Wszystko było w
porządku. Chłopiec opowiedział o swojej przygodzie. Koledzy słuchali z wielkim zaciekawieniem.
   Wkrótce do Jaśka przyszedł list. Chłopiec był bardzo zdumiony. W liście znajdował się bilet na mecz na Stadionie Narodowym dla 5 osób. Była to jego
nagroda. Okazało się, że Janek po powrocie z magicznej krainy bardzo się zmienił. Był miły i uprzejmy nie tylko dla kolegów, a słowa DZIĘKUJĘ,
PRZEPRASZAM, PROSZĘ znalazły się na stałe w jego słowniku.

Bartek Bielewicz kl. Va
Kłamstwo ma krótkie nogi.
          Pewnego słonecznego popołudnia Wojtek wracał ze szkoły. Nie spieszyło mu się do domu. Szedł powoli oglądając wszystkie wystawy sklepowe. Na
dłużej zatrzymał się przy sklepie elektronicznym, a jego wzrok przykuła wymarzona gra komputerowa. Wszedł i zapytał o nią sprzedawcę. Ten
odpowiedział, że kosztuje sto dwadzieścia  złotych. Niestety, kieszonkowe od rodziców nie wystarczy mu na jej zakup. Smutny wrócił do domu.
- Jak w szkole? zapytała mama.
- Dobrze- odparł wyraźnie zmartwiony Wojtek.
- Dostałeś, jakieś oceny?
- Nie.
- Dlaczego jesteś smutny?
- Mamo, podwyższysz mi kieszonkowe? Proszę.
- Po co ci? Dotychczas ci starczało.
- A nic.
- Ale na co potrzebujesz?
- Muszę kupić dodatkową książkę na kółko matematyczne.
- O, to dobrze. Ile ci  potrzeba?
- Pięćdziesiąt złotych, trochę drogo, ale jest mi niezbędna. Proszę, mamo...
- Dziwne, że tak bardzo zależy ci na niej, ale proszę, masz.
        Wojtek wziął pieniądze, podziękował i pobiegł szybko do swojego pokoju. Ze skarbonki wyjął zaoszczędzone siedemdziesiąt złotych, a następnie sto
dwadzieścia złotych włożył do portfela.
Nazajutrz chętniej niż zwykle wstał i poszedł do szkoły. Zaraz po lekcjach udał się do sklepu, kupił grę i wrócił do domu.
nie mówiąc nic rodzicom. Przy kolacji mama zapytała:
- Jak ta nowa książka? Trudna?
- Yyy... a tak, znaczy nie, łatwe zadania - odpowiedział nieco zmieszany Wojtek.
  Kilka dni później w szkole była wywiadówka. Mama, jak zawsze po spotkaniu z wychowawczynią, chciała spotkać się z innymi nauczycielami Wojtka. W
rozmowie z panią od matematyki spytała o książkę, którą jej syn koniecznie musiał kupić na dodatkowe zajęcia. Na to pytanie bardzo zdziwiona pani
odparła, że nie poleciła uczniom żadnego dodatkowego podręcznika. Zaskoczona mama opowiedziała o obowiązkowym zakupie Wojtka i stwierdziła, że
musi to z nim wyjaśnić. Zaraz po powrocie do domu poprosiła syna, aby pokazał jej swoją książkę z matematyki. Wojtek zmieszał się na prośbę mamy, a po
chwili odpowiedział, że zostawił ją w szkole, bo tak zdecydowała pani. Na to mama, już teraz zdenerwowana na dobre, opowiedziała mu  o rozmowie z panią
i spytała co zrobił z pieniędzmi, które otrzymał . I tak wszystko się wydało. Wojtkowi było wstyd, że okłamał swoją mamę. Zaczął przepraszać i się
tłumaczyć. Zrozumiał, że nadużył jej zaufania i ciężko będzie to naprawić.  Musiał ponieść konsekwencje swojego zachowania. Oddał grę do sklepu, a
rodzice zmniejszyli mu kieszonkowe.
  Z tej historii morał jest taki, że kłamstwo ma krótkie nogi, a czego byśmy nie mówili, to tylko bardziej pogrążymy się w nim.

Łukasz Skarzyński kl. Va

Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
ul. Magazynowa 13 18 300 Zambrów
Skład redakcji:
Natalia Falkowska kl. Va, Julia Lutostańska kl. Va, Kinga Walczuk kl. Va,
Anna Karwowska kl. Vb, Natalia Glińska kl. Vb, Kacper Staniec kl. Vb, Oskar
Mieczkowski kl. Vb
Pod opieką: I. Brzozowskiej, E. Michalczuk, K. Powichrowskiej
bibsp3zambrow3@o2.pl

Rozstrzygnięto konkurs AKADEMIA DOBRYCH MANIER .  
Oto zwycięzcy:
I miejsce - Bartosz Bielewicz kl. Va, - zamieszczono w gazecie
II miejsce - Łukasz Skarzyńki kl. Va, - zamieszczono w gazecie
III miejsce - Joanna Grosfeld kl. Va,
wyróżnienie - Zuzanna Zielińska kl. Va
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Redakcja Wieści Trójki.


