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„Maskarada, maskarada! Każdy maskę dziś nakłada!”

26 stycznia 2021 r. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów klas I – III do wspólnej zabawy
organizując Dzień Maski Karnawałowej. Tego dnia dzieci mogły przyjść na zajęcia lekcyjne w
przebraniach. Korytarze w naszej szkole wypełniły kolorowe postacie. Jedni wybrali delikatne
akcenty symbolizujące ten dzień, takie jak fantazyjne maski, kapelusze, zabawne opaski a inni
zaszaleli przebierając się za ulubionych bohaterów bajek. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością
i pomysłowością. Kolorowym przebraniom towarzyszyły liczne atrakcje. Były m.in. umilające lekcje
słuchowiska bajek, klasowe zabawy w czasie przerw oraz podarunki książkowe dla najmłodszych
uczniów pochodzące z kampanii „Mała książka – Wielki człowiek” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Było to ciekawe urozmaicenie szkolnej codzienności, zwłaszcza w trudnym okresie
pandemii. Zwykły, ponury poranek zamienił się w pogodny i wesoły dzień. Dziękujemy dzieciom i
rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych karnawałowych strojów J.
oprac. M.Godlewska
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SZKOLNE OSTATKI

We wtorek 16.02.2021 r. zostały zorganizowane przez uczniów klasy I a
zapusty – szkolne ostatki. Uczniowie do szkoły przyszli w kolorowych
przebraniach cyganek i innych kolorowych postaci. Były wspólne zabawy
oraz słodki poczęstunek stosowny na tę okazję. Znalazł się czas na
przypomnienie zapomnianych tradycji, zwyczajów i obrzędów związanych z
kończącym się karnawałem i przygotowaniem do 40-dniowego postu.
Dzieci na pewno na długo zapamiętają przeżytą wspólną radość tym
bardziej, że w tym roku szkolnym nie było możliwości organizacji innych
cyklicznych imprez szkolnych ze względu na obostrzenia epidemiczne.
Szkoda, że karnawał będzie dopiero za rok...
oprac. AT
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BOOKSHELF TOUR

KL. VI A KL. VI A

W tym numerze prezentujemy kolejne zdjęcia nadesłane przez naszych uczniów. Przypominamy, że
uczestnicy akcji „BOOKSHELF TOUR” 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 . Dziękujemy
naszym uczniom za udział w zabawie!
oprac. A. Łuniewska

MARTYNA PIETKIEWICZ MARTYNA PIETKIEWICZ
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OSZCZĘDZAJ, BO WARTO!

11.02.2021 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień gospodarności i
oszczędności. Celem akcji była nauka oszczędzania i racjonalnego
gospodarowania finansami oraz zasobami naturalnymi, a także wyrobienie u
dzieci nawyku systematyczności i wytrwałości. Nawet najmniejszy
systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości
przyniesie zysk w postaci zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy.
Tego dnia uczniowie klas I – III wysłuchali krótkich wypowiedzi na temat
różnych definicji związanych z oszczędzaniem. Dowiedzieli się, czym jest
pieniądz, podejścia do pieniędzy i poznali zasady gospodarności.
Wychowawczynie klas I – III zwróciły również uwagę na potrzebę
oszczędzania energii elektrycznej, a tym samym ochronę ciągle
zmniejszających się zasobów naturalnych i zatrzymanie zmian klimatycznych
zagrażających światu.
Na zakończenie dnia uczniowie klas I – III prezentowali własnoręcznie
wykonane plakaty z hasłami promującymi akcję. Mamy nadzieję, że zdobyta
tego dnia wiedza zaprocentuje w przyszłości.
oprac. AŁ
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KLASOWY MISTRZ ORTOGRAFII

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej
okazji wszyscy uczniowie klasy I b wzięli udział w konkursie zatytułowanym
„Klasowy Mistrz Kaligrafii”. Pierwszoklasiści otrzymali piękny wiersz o
Polsce, a ich zadaniem było staranne i estetyczne przepisanie całego tekstu.
Polska
Jest w Europie dobrze znana
Polska nasza ukochana.
Wielka jest! To nie są bzdury!
Sięga od morza po same góry.
Wszystko tutaj nas zachwyca: tam Warszawa- to stolica,
Wisła to najdłuższa rzeka …
Polska na was dzisiaj czeka!

Uczniowie, którzy wykazali się doskonałą sztuką kaligrafii zostali nagrodzeni
dyplomem, nagrodą rzeczową, a także pochwałą wychowawcy. A oto
zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Jan Grodzicki
II miejsce – Wiktoria Choińska
III miejsce – Piotr Mioduszewski
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to świetna okazja do rozwijania
wśród najmłodszych uczniów wrażliwości na piękno naszego języka.
Wszyscy wychowankowie podczas konkursu byli bardzo pochłonięci
zadaniem, dlatego wychowawczyni zapowiedziała kolejne podobne
wydarzenie w klasie.
oprac. PR
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KRZYŻÓWKA
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARII KONOPNICKIEJ

KRZYŻÓWKA

W związku ze 110 rocznicą śmierci Marii Konopnickiej biblioteka szkolna
ogłosiła konkurs dla uczniów klas IV – VIII SP3. Zasady są proste. W nowym
roku szkolnym 2020/2021 każdy numer „Wieści Trójki” zawiera pytania i
łamigłówki sprawdzające wiedzę z życia i twórczości Marii Konopnickiej.
Zadaniem uczestników konkursu jest przesyłanie prawidłowych odpowiedzi
na adres naszej redakcji: bibsp3zambrow3@o2.pl. W tym numerze
proponujemy Wam krzyżówkę. POWODZENIA!

MG

mailto:bibsp3zambrow3@o2.pl
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REDAKCJA WIEŚCI TRÓJKI
Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ul. Magazynowa 13 18
300 ZambrówSkład redakcji:  A. Łuniewska 7B, N.Wiśniewska 7B, D. Żochowska 7B,
M.Godlewska 7BPod opieką: I.Brzozowskiej, J.Jasińskiej, K.Powichrowskiej

Pytania:
1. „A co tam za hałas?
— To Franek wrzeszczy!
— Cóż mu się stało?
— A nic. Tak, z rozpusty!
— A kto tę szybę wybił?
— To Franek kamieniem cisnął.
— A kot czego tak miauczy?
— Franek go poturbował!
— Cóż to za urwis spod ciemnej gwiazdy! A to bić, a kija nie zdejmować z
niego!...”Jak brzmi tytuł tego utworu?
2.  Sierotka Marysia miała przyjaciela – psa. Podaj jego imię.
3.  Imię ojca Marii Konopnickiej.
4.  Nazwisko panieńskie matki Marii Konopnickiej.
5.  Posiadłość, w której zamieszkała Maria Konopnicka wraz z mężem po
opuszczeniu Bronowa.
6.  Nadwornym kronikarzem króla Błystka był Koszałek - …………… .
7.  W jednym utworze Konopnicka pisała o chłopcu o imieniu Jaś. Podaj jaki
miał on przydomek.
8.  Tytuł jednej z nowel Marii Konopnickiej.
Hasło: ………………………………………………………
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