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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
W nietypowych okolicznościach wynikających z ograniczeń sanitarno-epidemiologicznym
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Skromne uroczyste otwarcie roku szkolnego na sali gimnastycznej
odbyło w dwóch grupach dla klas pierwszych i klas czwartych.
Uczniowie pozostałych klas spotkali się jedynie z wychowawcami. Wszyscy zostali zapoznani z
nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego pobytu w szkole. GZ
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DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Corocznie organizowana akcja Sprzątania świata w bieżącym roku przebiegała pod hasłem:
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Podobnie jak wielu uczniów z całej Polski, w piątek 18
września, przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 3 W Zambrowie przyłączyli się do tych
ogólnopolskich działań.
Uczniowie klasy 7 C porządkowali teren przy pętli autobusowej przy ulicy Magazynowej oraz za
garażami wzdłuż dawnych torów kolejowych. Pozostawionych śmieci było bardzo dużo. W przeciągu
godziny szklanymi i plastikowymi butelkami, papierami i puszkami zostały napełnione wszystkie
przydzielone worki.
Szkoda, że niektórzy mieszkańcy Zambrowa zapominają gdzie należy wyrzucać odpady. KK
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SZCZĘŚLIWY DOM

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest
potrzeba bezpieczeństwa, zaufania i bycia
kochanym. Najlepiej funkcje te spełnia
szczęśliwa rodzina. Doskonale zdają sobie z
tego sprawę uczniowie klasy Ia, którzy wspólnie
z p. I. Rytelewską przygotowali niecodzienne
zajęcia. Celem lekcji było: promowanie wartości
rodziny, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i
aktywności twórczej oraz integracja wokół
wspólnych działań. Uczestnicy zajęć rozmawiali
na temat rodzin i relacji panujących między jej
członkami. Dzieci wykonały także rysunki
odzwierciedlające ich wyobrażenie szczęśliwego
domu i rodziny. Lekcja upłynęła w miłej
atmosferze i pozwoliła najmłodszym
wychowankom naszej szkoły lepiej się poznać. 
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WZOROWY ŚWIETLICZAK WRZEŚNIA WYBRANY!

Świetlica szkolna to nie tylko miejsce relaksu,
integracji i zabawy, ale to także miejsce, w
którym rozwijamy zasady odpowiedniego
zachowania.
W tym roku szkolnym wychowankowie świetlicy
SP3 klas I – IV przystąpili do całorocznego
konkursu pt.: „Wzorowy Świetlik”. Pod koniec
każdego miesiąca wychowawcy świetlicy będą
wyłaniali zwycięzcę, który za swoje pozytywne
zachowanie otrzyma dyplom wraz ze znaczkiem
z wesołą buźką.
A oto wrześniowi zwycięzcy:
- Brzozowska Julia - kl. I b,
- Deptuła Mateusz III a,
- Jasionowska Laura I b,
- Klim Bartosz I a,
- Klimowicz Zuzanna I a,
- Malec Maja IV c,
- Pawluczuk Oliwia I b,
- Rytelewska Zuzanna II a,
- Starczak Pola II a,
- Sutkowski Szymon II a.
Gratulujemy im serdecznie!
To jeszcze nie koniec ich zmagań, walka dalej
trwa, gdyż zdobywca największej ilości pochwał i
znaczków na zakończenie I i II semestru roku
szkolnego 2020/2021 otrzyma nagrodę!
Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu
powodzenia i wytrwałości. Jesteśmy z Wami oraz
mocno wszystkim kibicujemy!
 oprac. IS, ACh, KŁ
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KONKURS

Rozszyfruj zagadkę, a dowiesz się, jakie utwory napisała Maria Konopnicka. 
lnoSkze ygdypzro iuasPmip Sdłokae 
........................................................................................................................................................
oC oksłno idiałwz
........................................................................................................................................................
aN gdyjoa 
........................................................................................................................................................
fSetke Brcymchauza 
........................................................................................................................................................
elMend kńdgasi 
.......................................................................................................................................................
asaNz kapsza
.......................................................................................................................................................
O kdorkanlsuach i eoisetrc syaMri
.......................................................................................................................................................
AtRo 
.......................................................................................................................................................
raFken 
.......................................................................................................................................................

W związku ze 110 rocznicą śmierci Marii
Konopnickiej ogłaszamy konkurs dla uczniów
klas IV – VIII SP3. Zasady są proste. W nowym
roku szkolnym 2020/2021 każdy numer „Wieści
Trójki” będzie zawierał pytania i łamigłówki
sprawdzające wiedzę z życia i twórczości Marii
Konopnickiej. Zadaniem uczestników konkursu
będzie przesyłanie prawidłowych odpowiedzi na
adres naszej redakcji: bibsp3zambrow3@o2.pl.
Wyniki rywalizacji poznamy w czerwcowym
numerze „Wieści Trójki”. Pierwsze zagadki
publikujemy poniżej. POWODZENIA!

mailto:bibsp3zambrow3@o2.pl
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CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ...

Biblioteka szkolna zapraszauczniów klas I – VIII
oraz ich wychowawców do udziału w
akcji „Bookshelf tour”. „Bookshelf tour” w
dosłownym tłumaczeniu to wycieczka po regale z
książkami. Uczestnicy akcji oprowadzają widzów
po półkach ze swoimi książkami i prezentują
pozycje swoich ulubionych autorów.Działania w
ramach „Bookshelf tour” mogą być realizowane
na różne sposoby, np. zdjęcia przedstawiające
domowe półki z książkami, nagrania uczniów
opowiadających o swoich biblioteczkach
domowych, ustanowienie rekordu klasy w liczbie
dostarczonych zdjęć.Uczestnicy zabawy mogą
przesyłać zdjęcia lub krótkie filmy (maksymalnie
3 min.) na adres: bibsp3zambrow3@o2.pl od
01.10.2020 r. do 25.01.2021 r.Wiadomości
powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika,
klasę oraz załącznik w postaci zdjęcia lub
filmu.Nadsyłane materiały będą prezentowane
na łamach gazetki szkolnej „Wieści Trójki”.
Zapraszamy do udziału w akcji i prezentujemy
pierwszych uczestników. Zuzia Świerczewska kl. IIIa

mailto:bibsp3zambrow3@o2.pl
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kl. VI b
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BOOKSHELF TOUR

Jakub Michalski
Jakub Michalski
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