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Wesołych Świąt!

Z okazji Bożego Narodzenia nasza redakcja pragnie
życzyć Wam wszystkiego najlepszego! Świąt
prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych
na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z
nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza
kolęda i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

                                        Życzy redakcja Wieści Trójki

STROIK

Mikołajki w SP3
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole
podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana
kręciły się po korytarzach podekscytowane dzieci
w czerwonych, charakterystycznych czapkach. Wszystkim
towarzyszyły emocje związane z wizytą Św. Mikołaja, który
dotarł do szkoły z workiem pełnym łakoci. Dla każdego
dziecka oraz pracownika szkoły znalazła się słodka
niespodzianka. Wizyty "ekipy św. Mikołaja" w klasach były
okazją do sesji zdjęciowych oraz rozmów na temat
wymarzonych prezentów. Uczniowie klas I-III pojechali
także do Centrum Kultury na przedstawienie w wykonaniu
Teatru Form Różnych pt. "Warto być dobrym".
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KOSZYKARKI Z SP3 W FINALE
10 grudnia 2018 r. w Zambrowie odbył się półfinał wojewódzkich Igrzysk
Dzieci w Koszykówce Dziewcząt. Miło jest nam poinformować,
że zwycięstwo w turnieju odniosły koszykarki z naszej szkoły pokonując
drużyny: SP Puńsk (76:2), SP 45 Białystok (64:37) oraz SP 2 Bielsk
Podlaski (35:26). Uczennice, które trenują pod okiem p. Leszka
Chodkiewicza, zapewniły sobie tym samym awans do Finału Igrzysk, który
odbędzie się już 19 grudnia br. Po raz pierwszy gospodarzem imprezy
będzie miasto Zambrów. Serdecznie gratulujemy naszym koszykarkom
osiągniętych wyników i życzymy im powodzenia w finale!
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Z WIZYTĄ U ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

W okresie przedświątecznym uczniowie klas: Ia i
II a, wspólnie z paniami - Reginą Marciniak,
Izabelą Rytelewską i Bożeną Kalinowską,
wybrali się na wycieczkę do Majątku Howieny,
gdzie znajduje się pracownia Świętego Mikołaja.
Gospodarze przygotowali dla najmłodszych
gości moc atrakcji. W trakcie specjalnych
warsztatów z Elfami nasi uczniowie wykonali
własnoręczne dekoracje i karty świąteczne, a
także skosztowali pysznych pierniczków. Mieli
również możliwość zwiedzenia domu Świętego
Mikołaja oraz tajemniczego magazynu z
zabawkami. Wrażeń i emocji było co nie miara.
Wszyscy uczestnicy wycieczki mają nadzieję, że
już niebawem Święty Mikołaj odwiedzi ich w ich
domach.
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LAUREACI SZOPKI
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W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE
Jak co roku, w okresie przedświątecznym, nasza szkoła bierze aktywny udział w różnego rodzaju konkursach. Głównym celem
przyświecającym zmaganiom było kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz kultywowanie tradycji
związanych z okresem Bożego Narodzenia. Uczniowie SP3  rywalizowali między innymi w konkursach: szopek
bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych oraz świątecznych stroików. Nie zabrakło również chętnych do napisania listów do
Świętego Mikołaja czy wykonania okazjonalnych kart z życzeniami. Wszyscy starannie przygotowali się do konkursów, czego
efektem były pięknie wykonane prace oraz zdobyte nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim laureatom!
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TAK POMAGAM!
W grudniu Caritas Polska zorganizowała w supermarketach,
sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce 15.
zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. W tym roku
do akcji przyłączyli się również wolontariusze z naszej szkoły.
Podczas bożonarodzeniowej zbiórki młodzież zbierała artykuły
spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz
łatwe w przechowywaniu. Zebrane produkty zostaną
przekazane potrzebującym w formie świątecznych paczek oraz
jako pomoc doraźna dla placówek Caritas, w których
prowadzone jest dożywianie dzieci i dorosłych. Dziękujemy
wszystkim, którzy zechcieli podzielić się żywnością,
pracownikom sklepów za pomoc oraz wolontariuszom za
poświęcony czas.

SZKOŁA NA MEDAL
W 2018 r. redakcje "Kuriera Porannego" oraz "Gazety
Współczesnej" po raz kolejny zorganizowały akcję pod hasłem
"Nauczyciel na medal". W tym roku po raz pierwszy, osobno w
miastach i powiatach województwa podlaskiego, wybierano
także Publiczną Szkołę Roku, czyli  placówkę edukacyjną,
która zasługuje na miano najbardziej przyjaznej uczniom i
rodzicom. Miło jest nam poinformować, że III miejsce w tej
kategorii zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie.
Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły oraz ich
rodzicom za uznanie i oddane głosy!
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