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   11 listopada w SP3 Stop cyberprzemocy

W bajkowej krainie

5 listopada
obchodzony jest
Międzynarodowy
Dzień Postaci z
Bajek. Z tej okazji

uczniowie klasy IIIA
wzięli udział w
zabawie w bajkową
krainę.

99 rocznica
odzyskania przez
Polskę
niepodległości to
święto, o którym
powinien pamiętać
każdy Polak. Z tej
okazji 7 listopada
2017 r. odbył się w
Szkole
Podstawowej Nr 3
uroczysty apel. Na
sali gimnastycznej
przybranej w barwy
narodowe zebrali

się odświętnie
ubrani uczniowie, a
podniosłego
charakteru nadała
uroczystości
obecność
Sztandaru szkoły.
W montażu słowno
– muzycznym
recytatorzy z klasy
Ic i IIa przypomnieli
najważniejsze fakty
z 1918 roku, a
chórzyści
odśpiewali pieśni

tematycznie
związane z
wydarzeniami 1918
roku.
Udział dzieci w tak
ważnych dla
każdego Polaka
uroczystościach to
niezwykła lekcja
patriotyzmu.
Utrwala w pamięci
młodego pokolenia
historyczne fakty,
które decydują o
 teraźniejszości

i przeszłości
narodu. 

Święto Niepodległośći

W październiku
odbył się w szkole
happening
przygotowany
przez członków
Samorządu
Uczniowskiego.
Uczniowie, chodząc
korytarzami szkoły
podczas przerw,
przypominali o
konieczności
rozważnego
korzystania z
Internetu.

Happening
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Wyprawa czytelnicza z Nelą –
małą reporterką

     Spotkanie      
        autorskie

Powiatowy
Konkurs

Pierwsza pomoc  
      w Trójce !

Beata
Ciecierska
swoją
naturalnością i
poczuciem
humoru
oczarowała
uczestników
spotkania.

Uczniowie klasy
IV c 9 listopada
przybyli na
zorganizowane
przez panie
bibliotekarki
spotkanie, które
odbyło się w

czytelni
szkolnej.
Dowiedzieli się
na nim, że
warto czytać
książki
przygodowe. W
spotkaniu wraz

ze swoimi
pociechami
uczestniczyli
rodzice.
Głównym
tematem
rozmów była
książka Neli

małej reporterki,
która napisała
własną
opowieść o
podróżniczych
przygodach.

oprac. WM

25 października
odbył się I
Powiatowy
Konkurs
Piosenki
Integracyjnej.
Laureatkami
zostały Oliwia
Grabowska oraz
Aleksandra

Sternik, a
trzecie miejsce
należało do
Oliwii Jasik i
Pauliny Sternik -
uczennic naszej
szkoły.
Gratulacje!

Ratownicy
pokazali w jaki
sposób należy
podejść do
poszkodowanego.
Zademonstrowali
jak należy
udrożnić drogi
oddechowe oraz
w jakiej pozycji
ułożyć

poszkodowanego
do czasu
przyjazdu
pogotowia. 

Konkurs

Spotkanie
autorskie

BK DŚ

JK
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Kolejny mecz wygrany

Pasmo niepowodzeń nie omija niestety chłopców z
zambrowskiej trójki oraz ich zespołowych kolegów.
Wygrywając kilka meczy zajmują oni niewysokie
miejsce w tabeli.
         

13 listopada, odbyły się  pierwsze mecze ligowe naszych uczennic. W Miejskim
Gimnazjum nr 1 w Zambrowie rozegrano dwa spotkania. Początkowy mecz  Szkoła
Podstawowa nr 3 w Zambrowie grała ze Szkołą Podstawową w Białystoku. Od
pierwszych minut na prowadzeniu były nasze dziewczęta, ostatecznie spotkanie
zakończyło wynikiem 75:10 dla drużyny z Zambrowa. W drugim meczu dziewczęta z
Zambrowa niestety uległy zawodniczkom z SP47 Białystok.                                              
   

oprac. JB,NB

Pierwszy krok w lidze U14 

20  listopada odbył się kolejny  mecz
koszykówki z udziałem naszych
 uczennic. W Miejskim Gimnazjum nr 1 o
godzinie 17:30 rozpoczęło się  spotkanie
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w
Zambrowie, a Szkołą Podstawową nr 4 w
Łomży. Już od pierwszych minut nasze
koszykarki prowadziły prowadziły bardzo
dużą ilością punktów. Po pierwszej
kwarcie widniał wynik 22:1 dla naszych
zawodniczek. Przez cały mecz nasze
dziewczęta nie poddawały się  i walczyły
do ostatniej minuty.

oprac. JB
MECZ LCH
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18 listopada w miejskim ośrodku
domu kultury 

       Redakcja 
    Wieści Trójki

zambrów

XVIII Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej za nami

Odbył się 
XVIII Festiwal
Piosenki
Religijnej i
Patriotycznej.
Nasza szkoła
zdobyła
wyróżnienie
pomimo wielkiej
konkurencji ze
strony chórów,
zespołów,
duetów i
solistów z
pobliskich miast.

Dziewczyny
Zambrowskiej
trójki zawzięcie
walczyły i
zdobyły
zasłużone
wyróżnienie.
,,Trójkowe
Nutki" śpiewały
,,Godzien o
Godzien" oraz
,,Białe róże".
Gratulujemy!
Powodzenia za
rok!

Natalia Bielicka
kl.VIIa,
Julka Borowska
kl.VIIa,
Aleksandra
Kalinowska
kl.VIIa,
Weronika
Malinowska
kl.VIa,
Weronika
Mostowska
kl.VIa,
Oliwia
Kurowska
kl.VIa.

zambrów
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