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Solidarni z Ukrainą- spotkanie integracyjne w SP3
26 kwietnia w SP3 odbył się wieczorek integracyjny dla dzieci oraz ich mam
zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu oraz pracowników
świetlicy szkolnej. Nowi mieszkańcy naszego miasta musieli opuścić swoje
domy i mieszkania, aby chronić życie swoje i najbliższych, uciekając przed
wojną. Celem spotkania było okazanie wsparcia ludziom, którzy znaleźli się
w niewyobrażalnie trudnej sytuacji oraz zapewnienie, że nowi uczniowie są
w naszej szkole bezpieczni i mogą liczyć na wsparcie wszystkich
pracowników zambrowskiej Trójki. Goście zostali przywitani przez nasze
uczennice, które w języku polskim i ukraińskim wyraziły swoje wparcie i
pomoc oraz przedstawiły program wieczorku. Następnie głos zabrała Pani
dyrektor, która w imieniu dyrekcji oraz nauczycieli skierowała do zebranych
ciepłe słowa wsparcia i solidarności oraz zapewniła o możliwie najlepszej
kontynuacji obowiązku szkolnego przez gości z Ukrainy. Wszystkim tym
słowom towarzyszyły łzy wzruszenia i emocje, których nie dało się ukryć.
Następnie wolontariusze oprowadzili nowych kolegów i koleżanki po szkole
i zapoznali ich z najważniejszymi pomieszczeniami. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie, podczas którego odbywały się
luźne rozmowy. Rozdane zostały także mini słowniczki polsko- ukraińskie
będące pomocą podczas codziennego poruszania się w szkole. Kolejnym
etapem było przekazanie przez dyrekcję plecaków, piórników, zeszytów
oraz wielu innych przyborów i gadżetów szkolnych ufundowanych przez
sponsorów: Burmistrza miasta Zambrów oraz firmę ICL Polska. Prezenty
sprawiły dzieciom bardzo dużo radości i wywołały na ich twarzach szeroki
uśmiech. Mamy nowych uczniów zostały poinformowane o możliwości
przeszkolenia z obsługi elektronicznego dziennika, który pomaga w
komunikowaniu się ze szkołą. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i miłej
atmosferze, a uczestniczy wieczorku ustalili już datę kolejnego spotkania.
Jako pracownicy szkoły pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom, którzy okazali swoje wsparcie w tym trudnym czasie
dostarczając przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy.
oprac. PR, NP
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Wycieczka- poznaj swój kraj
Dnia 6 maja 2022 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie z klas Ic, IIIa, IIIb wraz z paniami: K. Wądołowską,
D. Mocarską, E. Stańczyk i J. Kobielską pojechali na wycieczkę. Najpierw dotarli do Grajewa. Tam zwiedzili Muzeum Mleka.
Dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat spożywania mleka. Poznali drogę powstawania różnych produktów mlecznych oraz
ich wartości odżywcze. Zobaczyli różne rodzaje bydła. Mieli okazję doświadczyć ręcznego dojenia krowy. Obejrzeli też film
edukacyjny i spotkali się z krówką Matyldą, z którą zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Dowiedziały się, dlaczego mleko jest białe
oraz uczestniczyły w eksperymencie, które pomogło im zobrazować powstawanie twarogu. Potem uczestniczyli w warsztatach
„Krówka na łące”. Wykonali piękne prace techniczne, które dekorowali i malowali farbami. Powstały nietuzinkowe eksponaty. Po
skończonych warsztatach wszyscy pojechali do miejscowości Ruciane-Nida. Tam uczestniczyli w rejsie statkiem po jeziorze
Nidzkim. Kapitan opowiadał dzieciom różne ciekawostki z życia ryb w jeziorze oraz przybliżył historię miasta.  W promieniach
słońca, w otoczeniu pięknej przyrody i z muzyką szant miło płynął czas. Z racji swojego położenia na terenach chronionych rejsy
statkiem mógł się odbywać tylko do 5 kilometrów, dalej to strefa ciszy, gdzie wpływać mogą tylko pojazdy bezsilnikowe. Po
skończonej wycieczce dzieci wróciły do domów pełne wrażeń i niezapomnianych emocji. Jeden z uczniów powiedział; ”T o była
najcudowniejsza wycieczka w moim życiu. Będę o niej pamiętał bardzo długo”.
oprac. AG

wycieczka KW
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Dzień szalonych fryzur i makijażu w SP3
We wtorek 10 maja 2022 r. po raz pierwszy w naszej szkole odbył się „Dzień szalonych fryzur i makijażu”. Zabawa
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski była doskonałą okazją do urozmaicenia szkolnej rzeczywistości. Uczniowie przyszli
do szkoły w kolorowych i niepowtarzalnych fryzurach. Ich głowy ożywiały pomysłowe warkoczyki, barwne irokezy, kucyki i
wspaniałe zaplatanki. Chętni do udziału w naszej zabawie uczniowie puścili wodze fantazji i podziwialiśmy szalone, fantazyjne
pomysły na uczesania. Kolorowe makijaże widoczne były szczególnie na twarzach dziewcząt. Cieszymy się, że „Dzień
szalonych fryzur i makijażu” bardzo spodobał się uczniom, którzy tak odważnie eksperymentowali ze swoimi stylizacjami. Miło
było widzieć uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci, a także nauczycieli, którzy na każdej lekcji podziwiali kolorową paradę
fryzur. Przecież szkoła to nie tylko lekcje i przerwy, które zawsze wyglądają tak samo! Cieszymy się z odwagi naszych uczniów,
pomysłowości i chęci udziału w zabawie. Gratulacje dla wszystkich dzieci, które z radością brały udział w naszym kolorowym
szaleństwie.
oprac. HCh
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Nauka pierwszej pomocy na świetlicy w SP3
Panie wychowawczynie Milena Mioduszewska i Karolina
Wądołowska na świetlicy szkolnej zorganizowały zajęcia
dotyczące udzielania pierwszej pomocy, opatrywania ran czy
postępowania w przypadku urazów. Dzieci najpierw
wysłuchały jak postępować w nagłych wypadkach, co należy
robić, gdzie szukać pomocy i jakie istotne informacje podawać
rozmawiając np. z operatorem. Wychowankowie z uwagą i
ciekawością, słuchali i przyglądali się prezentowanym przez
Panią Milenę technikom robienia opatrunku czy usztywniania
kończyn w przypadku urazów. Następnie same na sobie miały
okazję w praktyce przećwiczyć poznane umiejętności, co
wykonywali z dużym zaangażowaniem, ale i sprawiło im to
dużą frajdę. Dzieci wykonały także prace plastyczne w formie
plakatu prezentującego numery alarmowe, utrwalając tym
samym te ważne i konieczne do zapamiętania numery. Prace
zostały wyeksponowane na gazetce w świetlicy. Z pewnością
była to cenna i potrzebna lekcja.
oprac. AG

pomoc MM
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Wycieczka do Filharmonii Kameralnej w Łomży
Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie wybrali się do Filharmonii Kameralnej w Łomży. Obejrzeli
spektakl Wrocławskiego teatru In-Art pt. „Jaś i Małgosia”. Scenariusz i reżyserię opracował A. Wieczorek. Twórcy spektaklu
wykorzystali motyw i perypetie dwojga rodzeństwa - Jasia i Małgosi. Dzieci podstępnie zostały wysłane do lasu przez złą
macochę. Z dala od swojego domu, zmierzyły się z niebezpieczeństwami. Złej wiedźmie udało się skusić dzieci
wspaniałościami, jakie kryły się w jej chatce. Na szczęście, dzięki Małgosi i pomocy dobrego ducha lasu, wszystko skończyło się
dobrze. Baba Jaga została zamknięta w piecu. Dobroduszny leśny duszek sprawił, że miała tam towarzystwo złej macochy.
Konstrukcja scenograficzna zapewniła wprowadzenie widza w magiczny świat teatru. Na oczach dzieci, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki pojawiały się sceny: to na ganku domu Jasia i Małgosi, to w magicznym lesie, a już za chwilę w chatce z
piernika Jagi. W przedstawieniu wystąpili zawodowi aktorzy, którzy, na co dzień związani są ze scenami wrocławskimi oraz
różnymi produkcjami telewizyjnymi. Spektakl prezentował też liczne piosenki od wręcz tanecznych utworów poprzez piosenkę
aktorską, aż do wzruszających ballad. Dzieci świetnie się bawiły. Najbardziej utkwiły im w pamięci barwne postacie, piękna
dekoracja, gra świateł i cudowne efekty dźwiękowe. To była niezwykła przygoda.
oprac. EW
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Do zobaczenia po wakacjach!
Wszystkim uczniom i ich rodzicom życzymy
bezpiecznych i słonecznych wakacji, pełnych
rodzinnego wypoczynku, dalekich podróży,
niezapomnianych wrażeń oraz uśmiechu na co
dzień. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się w
doskonałych humorach w nowym roku
szkolnym. Podejmujcie odpowiedzialne decyzje,
bo od nich może zależeć Wasze zdrowie lub
życie.
redakcja Wieści Trójki
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