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ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Wolontariat Szkoły Podstawowej Nr 3, cała
społeczność szkolna oraz grono pedagogiczne
aktywnie przystąpiło do ogólnopolskiej „Zbiórki
na rzecz Ukrainy”, zorganizowanej przez
burmistrza miasta Zambrów. W dniach od 02
marca do 05 marca 2022 roku uczniowie,
opiekunowie oraz nauczyciele zgłaszali się do
wydzielonego miejsca w szkole, aby przynosić
artykuły i produkty pierwszej pomocy. W piątek
zostały one przewiezione do Miejskiego Ośrodka
Kultury, w celu dalszego ich przekazania
potrzebującym. Społeczność szkolna kolejny raz
okazała swoje wielkie serca, przynosząc dary w
postaci żywności długoterminowej, środków
opatrunkowych, środków higieny osobistej,
koców, odzieży i chemii. Nie zapomniano
również o najmłodszych poszkodowanych, dla
których znalazły się kolorowanki, kredki, pluszaki
i słodkości.
Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.
To wsparcie ma ogromne znaczenie
dla naszych sąsiadów – mieszkańców Ukrainy.
Pamiętajmy, że przyjaciół poznajemy
w biedzie! My – społeczność „Trójki” jesteśmy
całym sercem z Wami – Ukraińcami – narodem
tak walecznym i oddanym swojej Ojczyźnie.
oprac. ES



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 53 03/2022 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Wieści Trójki

20 rocznica śmierci Astrid Lindgren

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie w
klasach I- III obchodzono Dwudziestą rocznicę
śmierci Astrid Lindgren. Celem było
rozpropagowanie jej twórczości Astrid Lindgren i
zachęcenie dzieci do czytania napisanych przez
nią książek. Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej otrzymali zadania. Najpierw na
zajęciach zapoznali uczniów z twórczością Astrid
Lindgren. Potem na lekcjach były czytane
fragmenty jej książek i dzieci oglądały fragmenty
filmów: Dzieci z Bullerbyn, Pippi Langstrumpf
.Każda z klas miała też zadanie do wykonania.
Klasa 1a miała wykonać portret Pippi w
dzisiejszej stylizacji czyli fryzura, ubranie itd. Jak
wyobrażasz sobie współczesną Pippi. Klasa 1b
miała wykonać portret Pippi z poznanych
fragmentów książki przeczytanej na lekcji. Klasa
1c miała wykonać okładkę do wybranego
fragmentu przeczytanej książki tej autorki. Klasa
2a miała wykonać plakat pt: Zalety czytania
książek. Klasa 2b miała wypisać tytuły książek
Astrid Lindgren. Klasa 3a miała zebrać
najciekawsze cytaty Astrid Lindgren o dzieciach i
przedstawić je w ciekawy sposób. Klasa 3b miała
ciekawostki z życia autorki i przedstawić je w
atrakcyjnej formie. Zajęcia wszystkim bardzo się
podobały. Dowodem na to są piękne, oryginalnie
wykonane przez uczniów prace. Zostały one
wyeksponowane na tablicach. Mamy nadzieję,
że książki A. Lindgren będą czytane z ogromnym
zainteresowaniem.
oprac. KW, DM
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MISTRZOWIE ORIGAMI Z SP3

5 marca 2022 r. w Białymstoku miał miejsce finał  Regionalnego Konkursu  „Mistrz Origami”.
Impreza odbywała się w ramach obchodów Święta Origami, a honorowy patronat nad nią
sprawowali: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta
Białegostoku, Komendant Miejski Policji w Białymstoku.  Patronat  medialny objęła Telewizja
Białystok. Do udziału w rywalizacji  przystąpili uczniowie ze szkół i przedszkoli województwa
podlaskiego, których podzielono na  grupy: 5-7; 8-9; 10-12; 13-15 lat. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci z całego regionu. Miło jest nam poinformować, że uczeniowie SP 3
w Zambrowie: Julia Brzozowska z kl. II b i Hubert Chełski z kl. VIII a zajęli I miejsca w swoich
kategoriach wiekowych. Uczniowie powtórzyli tym samym sukces z poprzednich lat, kiedy to
wychowankowie naszej szkoły również stawali na podium konkursu. Wszystkie wyróżnione prace
oglądać można na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa
Branickiego w Białymstoku. Poza wręczeniem nagród w konkursie na uczestników imprezy czekały
liczne atrakcje. Zgromadzeni goście mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez
animatorki  z Białostockiego Klubu Polskiego Centrum Orgiami.
oprac. HCH, NP

KONKURS JJ
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CZEGO NIE LUBI KSIĄŻKA

W marcu poznaliśmy laureatów szkolnego konkursu bibliotecznego. Celem zabawy było
rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, promocja
czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci oraz stworzenie możliwości
prezentacji własnych dokonań twórczych. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – VIII Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było wykonanie
plakatu bądź grafiki/zdjęcia prezentującego, czego nie lubi książka. Ocenie podlegała zgodność
pracy z tematem oraz technika i staranność wykonania. Laureatami konkursu zostali:
Klasy I – III:
Miejsce I: Milena Kojkoł kl. II a
Miejsce II: Nicole Zaremba kl. III a
Miejsce III: Amelia Lipska kl. II b
Klasy IV – VIII:
Miejsce I: Jakub Michalski kl. IV a
Miejsce II: Bartosz Rybak kl. Va
Miejsce III: Barbara Górko kl. IVb
Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla wyróżnionych wręczyły bibliotekarki.
oprac. AG, EW



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 53 03/2022 | Strona 6  

www.juniormedia.plWieści Trójki



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 53 03/2022 | Strona 7 

www.juniormedia.pl Wieści Trójki

KRZYŻÓWKA



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 53 03/2022 | Strona 8  

www.juniormedia.plWieści Trójki

KRZYŻÓWKA JAKUB MICHALSKI
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