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"Pięknie pachnącej choinki,
przy stole całej rodzinki.
Niech gwiazdka pierwsza zaświeci,
a Święty Mikołaj uraduje dzieci.
Dzieciątko z szopki pobłogosławi,
każdego kto na pasterce się zjawi.
Wszystkie troski wyślijcie w kąt,
życzymy Wam Wesołych Świąt."
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DZIEŃ KRAWATA

20 października po raz pierwszy
obchodzono w naszej szkole Dzień
Krawata. We wszystkich klasach SP
3 uczniowie pojawili się ubrani w
piękne krawaty, które były pożyczone
od taty, od dziadka lub od starszego
brata. Niektóre dzieci założyły własne
krawaty. Najciekawsze jednak były te
zrobione samodzielnie. Wszyscy
prezentowali się wyjątkowo
wytwornie. Korytarz
szkolny rozświetlił się całą feerią
barw i kształtów. W tę zabawę
zaangażowało się wielu uczniów.
Radość na ich twarzach
porównujących swoje elementy
garderoby świadczył, że dzień był
udany. Każdy uczeń, który przyszedł
do szkoły w krawacie, nie był pytany.
Nie miało znaczenia, czy był to
chłopak, czy dziewczyna. Liczyła się
tylko dobra zabawa i poczucie
humoru. Samorząd Uczniowski
dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli
się do zabawy.
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BohaterON

29 października bieżącego roku klasa I b wzięła udział w ogólnopolskiej
kampanii o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i
uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii
Polski XX wieku. Udział w akcji niesie ze sobą ogrom informacji i wartości,
które powinny być pielęgnowane i rozwijane u każdego młodego Polaka.
Niecodzienną lekcję historii zaczęliśmy od zinterpretowania słowa „bohater”.
Uczniowie jednogłośnie odpowiedzieli, że bohater to osoba, która nas broni i
opiekuje się nami. Te stwierdzenia idealnie opisały ludzi, którzy walczyli za
naszą wolność. Następnie dzieci miały przyjemność wyruszyć w
niesamowitą podróż po Polsce oglądając film edukacyjny „Jestem Polakiem”,
przypominając sobie między innymi polskie symbole narodowe. Dzieci
wysłuchały opowiadań wychowawczyni o osobach biorących udział w
Powstaniu Warszawskim oraz dowiedziały się co to znaczy niepodległość.
To słowo zostało także przedstawione za pomocą pięknej piosenki
„Niepodległa”, której refren śpiewaliśmy wszyscy razem. Ostatnim krokiem
dzisiejszych zajęć było tworzenie wspólnego podziękowania dla Powstańców
w formie ogromnego plakatu. Jego środek przyozdabiał duży napis
DZIĘKUJEMY, a obok widniał obrazek Pomnika Małego Powstańca. Dzieci
dowiedziały się także, że ów monument upamiętnia najmłodszych
uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie byli przeszczęśliwi, że
ich podziękowania trafią do ludzi, którym zawdzięczamy niepodległą Polskę.
Uśmiechy i zadowolenie pierwszaków to najlepsze zakończenie dzisiejszych,
jakże ciekawych i wartościowych zajęć. Pamiętajmy, że Powstańcy to ludzie,
którzy zasłużyli na naszą pamięć i szacunek.
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Nie daj się koronawirusowi!

2 listopada bieżącego roku w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zatytułowany
„Bezpieczeństwo w czasie pandemii”. Organizatorkami wydarzenia były wychowawczynie klas
pierwszych. Głównym celem konkursu było propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego
zachowania w dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas musi się zmierzyć z nową rzeczywistością.
Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, gdyż w konkursie wzięło udział aż 48 uczniów, a
każda praca była pomysłowa i oryginalna.
Spośród tak wielu ciekawych i przepięknych plakatów promujących bezpieczeństwo w czasie
pandemii nagrodzone zostały następujące osoby:
Miejsce I
- Jakub Tyszka, klasa I a
- Julia Brzozowska, klasa I b
- Gabriela Chojnowska, klasa III a
- Jakub Michalski, klasa III a
Miejsce II
- Zuzanna Klimowicz, klasa I a
- Jan Grodzicki, klasa I b
- Kinga Stańczuk, klasa III a
- Aleksandra Klimek, klasa III a
Miejsce III
- Wiktor Pomianowski, klasa I a
- Olaf Śleszyński, klasa I a
- Szymon Klimek, klasa I b
Wyróżnienie
- Amelia Kossakowska, klasa I a
- Zuzanna Orzechowska, klasa I a
- Zofia Skarzyńska, klasa I b
Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem, a także
nagrodami rzeczowymi. Sukcesy naszych najmłodszych uczniów wymalowały na ich buziach piękny,
szeroki uśmiech, a także chęci do podejmowania kolejnych prób w innych konkursach.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy najmłodszym, uzdolnionym uczniom i trzymamy kciuki za
kolejne wygrane!
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POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

6 grudnia to wyjątkowa data w kalendarzu, bo właśnie wtedy obchodzimy
Mikołajki. Na ten wyjątkowy dzień z niecierpliwością czekają wszystkie
dzieci, marząc o tym, aby dostać od Mikołaja swój wyśniony prezent.
Niestety, nie każde dziecko może czekać na świętego Mikołaja w swoim
pokoju. Są dzieci, które ten magiczny czas spędzają z dala od swoich
bliskich i walczą o każdy swój dzień. Dla tych małych wojowników
zainicjowana została kilka lat temu akcja charytatywna, której celem jest
wręczenie każdemu pacjentowi białostockiej onkologii dziecięcej
wspaniałego prezentu. W tym roku do tej pięknej akcji przyłączyli się również
uczniowie i rodzice z klasy I b, przygotowując cudowne prezenty dla małych
pacjentów. Dzieci były bardzo szczęśliwe, że mogą chociaż na chwilę zostać
pomocnikami świętego Mikołaja i sprawić ogromną radość chorym dzieciom.
Przekazując paczki dla dzielnych pacjentów onkologii, przekazaliśmy coś
jeszcze. Coś co ma największą wartość na świecie – otwarte i dobre serca.
Mamy nadzieję, że akcja charytatywna „Gwiazdki Moc” rozpromieni buzie i
serduszka chorych dzieci na bardzo długo.
Oprac. P. Reinke
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W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE!

Dnia 9.12.2019 r. odbyła się kolejna edycja
konkursu na najpiękniejsze ozdoby choinkowe
zatytułowanego „MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I
ŚNIEŻYNKI”, zorganizowanego przez Miejski
Ośrodek Kultury w Zambrowie. Celem konkursu
było zachęcenie uczestników do aktywności
artystycznej oraz kultywowania tradycji związanej
z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych:
młodzież z klas VII-VIII szkół podstawowych,
młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz
osoby dorosłe. Zadaniem konkursowym było
własnoręczne wykonanie zestawu trzech ozdób
choinkowych w formie zawieszek i przesłanie
trzech zdjęć prezentujących efekty pracy. Każdy
zestaw musiał zawierać po jednej figurce:
Mikołaja, Anioła oraz dodatkowej postaci
związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, np.
bałwanka, renifera, śnieżynki. Istotnymi
elementami, podlegającymi ocenie, były estetyka
wykonania pracy oraz pomysłowość. Miło jest
nam poinformować, że w kategorii klas VII-VIII
szkół podstawowych nagrodzono uczniów
naszej szkoły: Weronika Rybaczewska (kl. VIII a)
i Hubert Chełski (kl. VII a), którzy zdobyli
wyróżnienie i I miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Oprac. M. Godlewska
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BOOKSHELF TOUR

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – VIII oraz ich wychowawców do
udziału w akcji „Bookshelf tour”. 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.
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. Poniżej prezentujemy nowych
uczestników naszej zabawy. Dziękujemy i zapraszamy do udziału w akcji
pozostałych uczniów!
oprac. A. Łuniewska

KL. I B

KRYSTIAN MIODUSZEWSKI

KL. III a

KACPER MIODUSZEWSKI
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MOJA WYMARZONA KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Pisanie listów do Mikołaja to piękny zwyczaj, który kultywowany jest przez
dzieci od dawna. Postać Św. Mikołaja kojarzy się nie tylko z prezentami, ale
także ze zbliżającym się czasem Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego
też biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na najpiękniejszy list pod
hasłem: „Moja wymarzona książka pod choinkę”. Celem tego konkursu było
inspirowanie dzieci do podejmowania prób literackich, doskonalenie
umiejętności wypowiedzi oraz kultywowanie tradycji Święta Bożego
Narodzenia. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VIII. Listy zawierały
prośby o wymarzone książki. Autorzy prac wykazali się ogromną inwencją
twórczą oraz pomysłowością. Laureatką konkursu została Victoria Zaremba z
klasy VIII b. Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie
udziału w konkursie.
Oprac. D. Żochowska
Rafał Gierałtowski Klasa 6B
Zambrów 8.12.2020
Drogi Mikołaju
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i oczywiście czas Twoich
wizyt. Myślę, że uwzględnisz mnie w swoich planach prezentowych.
Piszę do Ciebie ten list bo chciałbym dostać książkę pt. ''Hobbit, czyli tam
i z powrotem''. Obejrzałem już film. Bardzo mi się spodobał, ale nie ma w nim
wszystkich wydarzeń tak jak w książce. Chciałbym dokładniej poznać losy
bohaterów: Gandalfa Szarego, Froda Baginsa i Smigola.
Proszę Cię więc o ten skromny prezent pod choinkę. Cały rok starałem się
być dobrym i uczynnym chłopcem.
Mam nadzieję, że o mnie nie zapomnisz i spełnisz moje marzenie.
Pozdrawiam Rafał
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Victoria Zaremba kl. VIIIB
Zambrów, 5 grudnia 2020
roku
Drogi Święty Mikołaju!
Piszę ten list, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia. Jest to czas, w którym wiele osób ma możliwość
spełnienia swoich marzeń. Również i ja dążę do zrealizowania swojego
pragnienia, którym jest amerykańska powieść obyczajowa pt.
„Cudowny chłopak” napisana przez Raquel Jaramillo. Bardzo
chciałabym, aby znalazła się pod choinką. Dodam, że kiedyś miałam
przyjemność się z nią zapoznać, między innymi oglądając film, który
powstał na jej podstawie. Wciągnął mnie już na samym początku.
Każdą scenę śledziłam z wielkim zaciekawieniem i obserwowałam
każdą wypowiedź bohaterów. Końcowe wydarzenia wzbudziły we mnie
wzruszenie i do dnia dzisiejszego dobrze wspominam ten seans.
Jednak wolałabym przeczytać książkę, ponieważ w tekście przygody
postaci są opisane bardziej szczegółowo niż w filmie i chciałabym się o
nich więcej dowiedzieć. Ponadto, preferuję zagłębić się w ciekawą
opowieść niż obejrzeć ją na ekranie komputera czy telewizora.
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Pozwól, że przedstawię Ci ten utwór w pigułce. Głównym bohaterem
jest dziesięcioletni Auggie Pullman, który od urodzenia cierpi na bardzo
rzadką chorobę genetyczną - dyzostozę twarzowo-żuchwową. Rodzice
oraz starsza siostra są nosicielami tego zaburzenia, ale tylko u chłopca
gen jest aktywny. Gdy Auggie udaje się pierwszy raz do szkoły,
początkowo wszyscy chłoną go wzrokiem, jednak z biegiem czasu
bohater zdobywa wiele przyjaciół, dzięki którym zawsze jest szczęśliwy.
Powieść uczy, że nie należy oceniać innych po wyglądzie, lecz starać
się odkryć ich wnętrze.
Na koniec pragnęłabym życzyć Ci miłego świętowania Narodzenia
Pańskiego. Abyś ten czas spędził w gronie najbliższych. Oby Nowy Rok
obdarzył cię radością z życia i mnóstwem sukcesów. A ja nie mogę
doczekać się odpakowywania podarunku!
Łączę pozdrowienia
Victoria Zaremba
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