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ZIMA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMBROWIE
Zimą uczniowie SP 3 nie narzekali na nudę. Nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele atrakcji, m.
in.: spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, obchody Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego, wyjazdy do kina na spektakle teatralne, dokarmianie ptaków oraz zbiórkę karmy dla
zwierząt  ze schroniska. Po tak pracowitej zimie pozostaje już tylko czekać na nadejście wiosny :)
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CHŁOPCY KL. I - III NA WIELKIM
FINALE WOŚP

W dzień Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy chłopcy z klas I-III brali
udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza. O godzinie 9.00 na parkiecie
rywalizowali z uczniami SP 4 i SP 5 z Zambrowa.
Gra była trudna i widowiskowa.
Naprzemiennie z drużynami klas I-III zagrali w
tym turnieju uczniowie zambrowskiej Trójki z
klas IV-VI. Podobnie jak młodsi koledzy zagrali
przeciwko rówieśnikom z SP 4 i SP 5. 
Na koniec drużyna otrzymała Puchar od
Burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, a
najlepszy bramkarz Bartłomiej Gołaszewski
nagrodę specjalną -statuetkę.
oprac. EA, foto PR
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STOP CYBERPRZEMOCY!
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STOP CYBERPRZEMOCY!
W lutym zambrowscy funkcjonariusze
przeprowadzili spotkanie z uczniami SP 3. W
czasie prelekcji policjanci omówili zagadnienia
związane z przestępczością w Internecie
zwracając szczególną uwagę na cyberprzemoc
rówieśniczą. Młodzież usłyszała, jakie mogą być
konsekwencje nierozważnego  wykorzystania
komputera, telefonu komórkowego czy tabletu
jako narzędzia służącego do nękania innych
osób. Przykłady historii rówieśników, obejrzane
krótkie filmy i dyskusja, uświadomiły młodym
ludziom, jak łatwo można przekroczyć granice
prawa. Mamy nadzieję, że przeprowadzone
zajęcia przyczyniły się do wzrostu świadomości
zachowań ryzykownych i niebezpiecznych
wśród naszych uczniów.
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DZIEŃ CHOREGO W „TRÓJCE”
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, w związku z
tym wolontariusze z SP 3 w Zambrowie wybrali się z wizytą do
chorych dzieci w zambrowskim szpitalu. Uczniowie klasy VI b
we współpracy z panią Anną Bujko własnoręcznie przygotowali
kartki z życzeniami powrotu do zdrowia. Wolontariuszki, które
obdarowywały dzieci laurkami, przynosiły małym pacjentom
również promyczek nadziei i radości. Widząc uśmiech na
twarzach najmłodszych, jednogłośnie stwierdziły, że wysiłek
włożony w przygotowanie tego drobnego podarunku, wart był
poświęcenia. Światowy Dzień Chorego bowiem to okazja do
zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych i cierpiących
oraz do dowartościowania tych, którzy poświęcają się na ich
rzecz. Nieocenioną rolę w szybkim powrocie do zdrowia
odgrywają lekarze, pielęgniarki, sanitariusze i wszyscy Ci,
którzy potrafią podarować drugiemu człowiekowi swój uśmiech
i dobre serce. W tym szczególnym dniu łączymy się zarówno z
chorymi, jak i z całym personelem medycznym.                     

oprac. PR

KIERMASZ WALENTYNKOWY W
SP 3 ZAMBRÓW

W dniach 13 - 14.02.2019r w Szkole Podstawowej Nr 3 w
Zambrowie wolontariusze z SKW, pod kierunkiem opiekunów,
zorganizowali kiermasz walentynowy. Celem imprezy było nie
tylko urozmaicenie życia szkolnego, ale też zebranie funduszy
na dalszą działalność własną SKW. Przygotowane podczas
warsztatów feryjnych upominki chętni wolontariusze
sprzedawali w czasie przerw lekcyjnych. Można było zakupić
piękne wiklinowe serduszka, świeczniki, świece, kartki, kwiatki
i oczywiście słodkie babeczki. Wyżej wymienione wyroby
wykonane były niezwykle starannie i pomysłowo, dlatego
kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły. Dzieci chętnie i z
uśmiechem kupowały przygotowane produkty. Za�okazane
serce i�pomoc wszystkim zaangażowanym uczniom i�
wolontariuszom składamy podziękowania. Mamy nadzieję, że
rozpoczęta w tym roku akcja będzie kontynuowana przez
następne lata.

oprac. PR
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PODSUMOWANIE KONKURSU "MOJA PRZYGODA Z LEKTURĄ"
26 lutego 2019 r. poznaliśmy laureatów konkursu bibliotecznego  „Moja przygoda z lekturą”, którego celem było
szerzenie czytelnictwa wśród dzieci. Uczestnicy zmagań musieli wykazać się znajomością treści lektury, a także
zdolnościami plastycznymi. Jednocześnie, zapoznając się z przygodami książkowych bohaterów, mieli okazję do
wspaniałej zabawy. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, statuetki i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom!
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