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 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA PROGRAMUJEMY  ROBOTY

PATRON NASZEJ SZKOŁY

 Nasze koło informatyczne
zaczęło programować
roboty! Uczniowie otrzymali
w prezencie  dwa roboty,
Dasha i Dota. Uczyli roboty
przeróżnych umiejętności.
Zabawa trwała aż trzy
tygodnie! Wszystko to dzięki
programowi „Mistrzowie
Kodowania”. Mamy
nadzieję, że taka przygoda
spotka uczniów jeszcze nie
raz!      

                          oprac. NB

4 V 2016 r. w  naszej szkole
odbył się apel z okazji 225
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Uczestniczyli w nim
wszyscy uczniowie i
nauczyciele. Razem z
chórem odśpiewaliśmy
hymn państwowy.
Wysłuchaliśmy montażu
słowno-muzycznego w
wykonaniu  uczniów  klasy  
II a. Podczas apelu odbyło
wręczenie nagród uczniom,
którzy brali udział w
konkursie matematycznym

i recytatorskim. Na
zakończenie uroczystości
pani wicedyrektor
podziękowała wszystkim za
udział w apelu.
Odśpiewaliśmy hymn
szkoły i wyniesiono
sztandar. Ten apel był
ciekawą lekcją historii i
został przez uczniów i
nauczycieli nagrodzony
gromkimi brawami.

 oprac. ZS

programowanie3 MAJA

APEL

Święto Patrona

WRĘCZANIE NAGRÓD

Uczniowie SP 3 oddali hołd
Patronowi swojej szkoły,
mistrzowi olimpijskiemu -
Januszowi Kusocińskiemu.
Podczas apelu wszyscy
zebrani mieli możliwość
przeniesienia się na stadion
olimpijski w Los Angeles,
gdzie Kusy pobił rekord w
biegu na 10 000 m. Po
części artystycznej
wręczono nagrody
laureatom międzyszkolnych
konkursów, min. na gazetkę
szkolną promującą
czytelnictwo. Dziękujemy
sponsorowi nagród, którym
był Bank Spółdzielczy w
Zambrowie.
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III B Z WIZYTĄ W BANKU PKO BP

UCZNIOWIE SKO - UCZNIOM

SKO SKO SKO

ZACHĘCAMY 
I OSZCZĘDZAMY

OSZCZĘDZAJ 
W SKO, ABY MIEĆ
ZŁOTÓWEK STO!

*********
ZAMIAST KUPIĆ

DROŻDŻÓWECZKĘ,
WPŁAĆ PIENIĄŻKI
NA KSIĄŻECZKĘ!

TATA ZBIERA 
W PKO

JA OSZCZĘDZAM 
W SKO

***************
OSZCZĘDZANIE 

TO JEST TO,
A NAJLEPIEJ 

W SKO

LEKCJA BANKOWOŚCI

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania
gabinetu pani dyrektor, która opowiedziała nam o
swojej pracy. Poznaliśmy również różne
stanowiska obsługi klienta. Panie zapoznały nas z
obsługą liczarki oraz lampą  do prześwietlania
banknotów. Pokazały również jak korzysta się z
bankomatu. Mieliśmy okazję obejrzeć obcą
walutę. Na koniec panie odpowiedziały nam na
przygotowane wcześniej przez nas pytania.
Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał linijkę z
logo SKO. Była to bardzo ciekawa wycieczka,
dzięki której poznaliśmy funkcjonowanie banku.
Może w przyszłości ktoś z nas zostanie
bankierem?

Uczniowie klasy III b

SKO w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie prowadzona jest od 1998 roku. Opiekunami są  Dorota Mocarska i Danuta
Szlendak.  Forma takiego oszczędzania stała się wśród uczniów bardzo popularna i powszechna. Członkowie SKO chętnie i
systematycznie wpłacają pieniądze. Zaoszczędzone pieniądze uczniowie przeznaczają na wycieczki klasowe, zakup książek,
gier dydaktycznych, płyt oraz sprzętu sportowego.
 Parokrotnie wzięto udział w konkursach organizowanych przez  PKO BP S.A. Między innymi był to konkurs: Dziś oszczędzam w
SKO- jutro w PKO oraz konkurs plastyczny ogłoszony przez bank.
W celu pozyskania jak największej liczby członków SKO wśród uczniów ogłaszane były:  Quiz wiedzy o oszczędzaniu, konkurs
na najlepszego Rachmistrza, konkursy na napisanie hasła zachęcającego kolegów i koleżanki do oszczędzania pieniędzy.
Najciekawsze prace były zamieszczane na gazetce szkolnej, na stronie szkoły i na blogu.
W marcu  tego roku przedstawicielka Baku BP BP Kinga Rosińska na zaproszenie opiekunów SKO odwiedziła szkołę. Na
spotkaniu opowiedziała o systematycznym oszczędzaniu w SKO. Wspólnie metodą burzy mózgów opracowano listę odpowiedzi
na nurtujące uczniów pytania: "Po co oszczędzamy?", "Na co oszczędzamy?". Następnie uczniowie, którzy oszczędzają już w
SKO zapoznali wszystkich ze świnkami skarbonkami, które założyli internetowo. Omówili system premiowania przez bank oraz
opowiedzieli o możliwościach zdobycia odznak za systematyczne oszczędzanie.
W maju uczniowie klasy III b chcąc zachęcić uczniów klas pierwszych do oszczędzania zorganizowali spotkanie, na którym
prezentowali hasła o oszczędzaniu w SKO. Każdy uczestnik otrzymał informacje , jak założyć konto i oszczędzać.
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MARATON CZYTANIA W SP 3

SUKCES REDAKTORKI WIEŚCI TRÓJKI

MARATON CZYTANIA MARATON MARATON

Wygrała!

Uczennicę naszej szkoły spotkało wielkie
szczęście, oczywiście zasłużone. Została ona
laureatką ogólnopolskiego konkursu pt. ,,Moja
wymarzona wycieczka na motocyklu''. Konkurs
został zorganizowany przez internetową platformę
Junior Media. Natalia w swojej zwycięskiej pracy
opisała, gdzie, z kim i dlaczego wyruszyłaby w
swoją wymarzoną motocyklową podróż. Jurorom
zapewne spodobało się poczucie humoru autorki
oraz jej umiejętności literackie. Nie jest to
pierwszy, za pewne i nie ostatni sukces młodej
pisarki. Serdecznie gratulujemy!

oprac. WZ 

"Dom bez książek jest
jak plaża bez słońca."

Jose Marti

"Książki są jak
towarzystwo, które
człowiek dobiera."

Monteskiusz

"Czytanie jest dla
umysłu tym, czym

gimnastyka dla ciała."

"Żadne dzieło
człowieka nie

przeżyje książki"

9 maja 2016 r.  w Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się Maraton Czytelniczy. Trójka zainaugurowała zambrowską akcję, której
pomysłodawcą była Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży i zachęcenie najmłodszych do spędzania czasu wolnego z książką w ręku. 
W Trójce do czytania dzieciom zaproszono nie tylko nauczycieli, lecz także gości, którzy współpracują z placówką. Maraton
rozpoczęła pani dyrektor Bożena Przeździecka, a słuchaczami byli pierwszoklasiści. Sami wybrali lekturę, czyli baśnie
„Czerwony Kapturek” i „Jaś i Małgosia”. Podczas kolejnych lekcji w czytelni szkolnej, oprócz nauczycieli i pracowników szkoły,
pojawiła się przedstawiciel Policji p. Ewa Selerowska, wychowawczyni grupy przedszkolnej p. Grażyna Krukowska, dyrektor
MOK p. Marta Konopka, pracownik ZPOW w Zambrowie p. Agnieszka zalewska, strażak mł. kapitan Paweł Nowacki, a także
pracownica Filii Biblioteki Miejskiej p. Jolanta Chrostowska-Sufa. Każdy z zaproszonych lektorów prezentował słuchaczom inną
lekturę wybraną spośród bogatej oferty książek zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń”. 
Wszyscy uczniowie okazali się wdzięcznymi słuchaczami, a najmłodsi żywo reagowali na przygody książkowych bohaterów.
Wielu z nich, już na przerwach ustawiało się w kolejce do biblioteki po czytane wcześniej książki. 
Maraton Czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 3 zakończył się sukcesem. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas,
aby spotkać się z naszymi uczniami i zachęcić ich do czytania książek. 
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Wycieczka klas VA i VB

Wycieczka pierwszoklasistów 

 Szóstoklasiści swoją wycieczkę rozpoczęli od
wizyty w kinie 4D. Mieli możliwość poznania
„czterech żywiołów”. Drugą część wycieczki
uczniowie spędzili w Wilanowie, w pałacu
będącym letnią rezydencją króla Jana III
Sobieskiego.Przewodniczka, oprowadzająca po
pałacowych wnętrzach opowiadała o codziennym
życiu króla, jego upodobaniach i poglądach.Na
zakończenie wizyty w Wilanowie szóstoklasiści
odpoczęli w pałacowych ogrodach wypełnionych
niezwykłymi kwiatowymi rabatami.

oprac. EB

REDAKCJA WIEŚCI TRÓJKI

VA w NałęczowieVA w Lublinie

WYCIECZKA

W piątek, 20 maja 2016 roku, klasy pierwsze
wyruszyły w podróż Szlakiem Rękodzieła
Ludowego. Uczniowie mieli możliwość zapoznać
się z pracą tradycyjnych rzemieślników: łyżkarza,
garncarza i kowala. Po wizycie w ich pracowniach
dzieci, podczas warsztatów prowadzonych przez
instruktorów, przygotowały samodzielnie własne
kosmetyki - mydełka i kule kąpielowe. Wycieczkę
zakończyła wspólna zabawa: skoki na
trampolinie, puszczanie ogromnych baniek
mydlanych i ognisko z kiełbaskami. Do
Zambrowa pierwszaki przywiozły wspaniałe
wspomnienia!   

oprac. KP

W dniach 5, 6 maja klasy V a i klasa V b wybrały
się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego,
Nałęczowa i Lublina. Pierwszy dzień spędziliśmy
na zwiedzaniu Kazimierza Dolnego. Wszyscy
wróciliśmy z pełnymi torbami pamiątek. Nie była
to ostania atrakcja tego dnia, wybraliśmy się
jeszcze na godzinny rejs  statkiem. Nie zabrakło
nas również w Nałęczowie, który znany jest ze
źródeł wód mineralnych. Drugiego dnia
 zwiedzaliśmy Lublin. Odwiedziliśmy Katolicki
Uniwersytet  Lubelski, rynek, muzeum oraz
Archikatedrę. Do  Zambrowa wróciliśmy pełni
dobrych wrażeń.                           oprac. JB, NB

EKSPERYMENTY

VI A I VI B

Wycieczka VI A i VI B
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