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Wesołych Świąt!
Z okazji Bożego Narodzenia nasza redakcja pragnie życzyć Wam

wszystkiego najlepszego! Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w
sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z
nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem

swej melodii spełni Wasze marzenia.
życzy redakcja Wieści Trójki
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„Mikołaju, Mikołaju nasz…”
6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. W
tym roku ponownie radośnie spędziliśmy ten dzień. Wszyscy uczniowie ubrali się cali na czerwono,
założyli piękne mikołajkowe czapki, a na korytarzach i w salach lekcyjnych pojawiły się świąteczne
dekoracje.
Uczniowie utrwalali wiedzę o św. Mikołaju poprzez oglądanie filmów, śpiewanie piosenek oraz udział
w różnych grach i zabawach klasowych. Dzieciakom dopisywały świetne humory, a w całej szkole
panował szczególny klimat. Wszyscy uczniowie naszej szkoły byli w tym roku bardzo grzeczni i
chętnie pomagali biorąc udział w różnego rodzaju akacjach charytatywnych, więc Mikołaj użył
swoich czarów i przybył z workiem pełnym prezentów, aby na każdej buzi pojawił się uśmiech.
Okazało się, że każde dziecko zasłużyło na drobny podarunek.
Ten dzień sprawił nam wszystkim wiele radości i dostarczył sporo wrażeń. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku Mikołaj również nie ominie naszej szkoły. Uczniowie na pewno będą wyczekiwać go
z niecierpliwością.
oprac. NW
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Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Św. Jan Paweł II
Powyższe słowa goszczą w sercu każdego człowieka, który pomaga w rozmaity sposób drugiej
osobie. Pomaganie oraz szerzenie tej idei jest niesamowicie ważne i potrzebne, szczególnie w
dzisiejszych czasach. Priorytetem jest to, aby dorośli ludzie zaszczepiali w najmłodszych chęć
pomocy i niesienia dobra. Możliwe jest to między innymi dzięki przynależności do wolontariatu, który
6 grudnia obchodził swoje święto na całym świecie.
Z tej właśnie okazji wolontariusze działający w naszej Trójce wraz z opiekunem Klubu uczestniczyli
w uroczystych obchodach ich święta. Na specjalne zaproszenie opiekunów Klubu Wolontariatu
działającego przy ZS1 w Zambrowie „Silni Razem” przedstawiciele z naszej szkoły udali się na Galę
Wolontariatu, gdzie zaprezentowali swoją dotychczasową działalność. Występ i przemowa
Trójkowiczów zebrała ogromny aplauz wszystkich zgromadzonych gości. Wolontariusze za swoje
zaangażowanie i bardzo aktywne działanie w życiu Klubu zostali nagrodzeni pięknymi dyplomami
oraz licznymi nagrodami rzeczowymi. Każdy uczestnik spotkania otrzymał gratulacje i
podziękowania z ust władz naszego miasta, co było ogromnym wyróżnieniem. Podziwiając pracę i
realizację rozmaitych akcji charytatywnych innych Klubów działających na terenie naszego miasta
mieliśmy okazję zainspirować się i zmotywować jeszcze bardziej do dalszego działania. Obchody
Dnia Wolontariusza to wzruszające i wyjątkowe wydarzenie, które rozpala jeszcze bardziej serca
wszystkich ludzi i zachęca ich do dalszego podawania promyka pomocy i nadziei.
Dziękujemy całej społeczności uczniowskiej oraz rodzicom za włączanie się w akcje i zbiórki
organizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu.
Bez Was nie dalibyśmy rady.
oprac. PR
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Wycieczka uczniów SP3 do Łodzi
21 listopada uczniowie klas V - VIII wraz z opiekunami wybrali się na dwudniową wycieczkę do
Łodzi, która została zorganizowana w ramach realizacji projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla
szkół podstawowych w Zambrowie”.
Pierwszego dnia mieliśmy okazję odwiedzić ośrodek typu discovery center. Tam nauka jest zabawą!
Interaktywne centrum nauki i techniki, gdzie zwiedzający mogą samodzielnie przeprowadzać
przeróżne eksperymenty, obserwować i badać zjawiska fizyczne, procesy chemiczne i struktury
biologiczne. W tym miejscu każdy może sprawdzić możliwości swojego intelektu i przetestować
poczucie humoru. Na koniec dnia przyszedł czas spacer najdłuższym deptakiem w Polsce, czyli
ulicą Piotrkowską. Zapoznawaliśmy się z pomnikami takimi jak: Ławeczka Tuwima, Miś Uszatek,
Fortepian Rubinsteina, Pomnik Lampiarza i Pomnik Fabrykantów Łódzkich. Na tej ulicy znajduje się
też Aleja Gwiazd. Swoje gwiazdy mają tam znakomitości ze świata teatru i filmu. Późnym wieczorem
odbyło się zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym, gdzie czekała na nas pyszna kolacja i
zasłużony odpoczynek.
Drugiego dnia swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem muzeum.
Dowiedzieliśmy się jak przemysł tkacki wpłynął na rozwój miasta. Następnie swoje kroki
skierowaliśmy do Centrum Nauki i Techniki EC1, gdzie każdy mógł samodzielnie poznać i zrozumieć
nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia poprzez zabawę. Projekcje multimedialne,
nowoczesne maszyny do eksperymentów, sąsiadują z zabytkowymi maszynami do produkcji
włókienniczej i nowoczesnym planetarium. Jeśli uważacie, że zdobywana w szkole wiedza nie ma
żadnego przełożenia na codzienne życie, to koniecznie musicie zmienić to myślenie. Sprawdziliśmy
kryjące się na miejscu stanowiska pełne przyrządów, które umożliwiają samodzielne poznanie
działania różnorodnych zjawisk.
Po odkrywaniu praw naukowych udaliśmy się do łódzkiego ZOO, którego największą atrakcją jest
„ORIENTARIUM”- fauna i flora Azji Południowo-Wschodniej. Zobaczyliśmy tam wiele gatunków
egzotycznych zwierząt, ale też przeszliśmy się podwodnym tunelem, z którego można było
podziwiać przepływające nad głowami rekiny i płaszczki. 
Zmęczeni „trudami” atrakcji po sporej dawce emocji, ale spełnieni i szczęśliwi wróciliśmy do
Zambrowa. Wycieczka zdecydowanie się udała. Poznaliśmy piękno Łodzi, a zdjęcia będą nam długo
służyć jako wspaniałe pamiątki. 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
oprac. PK
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Wycieczka uczniów SP3 do Białegostoku i Supraśla
Dnia 25.11.2022 roku uczniowie klas II-IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie wraz z
opiekunami pojechali na wycieczkę w ramach realizowanego projektu ”Dobry start w przyszłość dla
szkół podstawowych w Zambrowie”. Wyjazd ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Socjalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
Pierwszym punktem programu było odwiedzenie Centrum Nauki i Techniki w Białymstoku. Najpierw
wycieczkowicze brali aktywny udział w Strefie Małego Odkrywcy. Tam poznali ponad 30 stanowisk
doświadczalnych. Mieli okazję poczuć pasjonującą zabawę poprzez naukę. Eksperymentowali i
doświadczali w największym centrum nauki w Polsce wschodniej. Kolejnym punktem programu było
zwiedzanie Wystawy Głównej. Odwiedzili ponad 100 interaktywnych eksponatów. Tam bawili się i
również aktywnie eksperymentowali. Po zwiedzeniu Epicentrum Nauki wszyscy pojechali do
Supraśla do restauracji „Duchowe Łąki” na obiad. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu. W supraskim klasztorze zwiedzili dwie sale.
Obejrzeli maszyny drukarskie, repliki pras drukarskich, niemiecki tygiel drukarski i wiele innych
eksponatów. Pracownica drukarni zaprezentowała rozmaite techniki druku. Każdy uczestnik miał
możliwość wykonania w muzeum odbitki na replice XV-wiecznej prasy drukarskiej.
Wycieczka była bardzo ciekawa. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń.
Jeden z uczestników powiedział: ”To była wycieczka moich marzeń”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
oprac. LT
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Świat czarów i magii dla „Trójkowiczów”
Dnia 15.12.2022 roku uczniowie klas I a, I b, II a, III b ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
wraz z opiekunami pojechali na pokaz malowane piaskiem pt. „Królowa Śniegu”. Na dużym ekranie
za pomocą światła, piasku i cienia obserwowały akcję baśni. W połączeniu z cudowną muzyką i
głosem lektora poznały treść tego cudownego spektaklu.
Taka forma daje możliwość przekazania tego, czego nie można czasem powiedzieć słowami.
Spektakl z piaskowej animacji rozwinął wśród widzów nie tylko kreatywne myślenie i artystyczną
wyobraźnię, ale też koncentrację. Dzieci udały się do świata lodu, czarów i magii. Poczuły dreszczyk
emocji oglądając tę zachwycającą zimową opowieść. Obejrzany utwór był inspiracją do wykonania
prac plastycznych. Dzieci wykazały się niezwykłą pracą twórczą i wyobraźnią. Świat magii przeniosły
na papier. Ten niezwykle spędzony czas pozostanie na długo w pamięci widzów.
oprac. PR
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Magiczne, świąteczne warsztaty z rodzicami w klasie III b
Soboty w szkole wcale nie muszą kojarzyć się tylko i wyłącznie z dodatkowym dniem nauki. W
minioną sobotę 10 grudnia uczniów z klasy III b odwiedzili wyjątkowi goście – ich rodzice.
Wychowawczyni klasy przygotowała świąteczne dwu i pół godzinne lekcje z udziałem rodziców w
formie warsztatów plastyczno-technicznych, co okazało się strzałem w dziesiątkę!
Zajęcia zaczęły się od serdecznego przywitania przybyłych gości i wykonaniem świątecznej
rozgrzewki przez rodzica i jego dziecko. Duety uzupełniały świąteczny quiz, a najbardziej zgrana w
swoich odpowiedziach parach otrzymała pyszną nagrodę niespodziankę.
Po świątecznym wstępie wychowawczyni klasy zaprezentowała trzy „stacje”, które przygotowała
wspólnie z uczniami. Podczas pobytu na pierwszej stacji uczniowie i rodzice wykonywali dekoracje
świąteczne w formie bombek wykonywanych metodą decoupage. Kreatywność dzieci i rodziców
była nie do opisania. Bombeczki mieniły się od różnobarwnych ozdobników i prezentowały się
cudownie z wielkimi błyszczącymi kokardami. Także przybyli tatusiowie zaskoczyli wszystkich
swoimi świetnymi plastycznymi pomysłami wykonując przepiękne ozdoby. Następna stacja
dostarczyła każdemu uczestnikowi zajęć wiele uśmiechu, ale wymagała dużej precyzji, ponieważ
dotyczyła dekorowania świątecznych pierniczków. Bardzo miło było patrzeć jak fantastycznie i
zgranie dzieci współpracują ze swoimi rodzicami, a także z innymi gośćmi. Poprzez wspólne
dekorowanie ciasteczek powstały naprawdę świąteczne dzieła sztuki, które później każdy mógł
skosztować. Uczniowie poczęstowali ciasteczkami także nauczycieli oraz dyrekcję szkoły.
Świąteczne kartki to ostatnia stacja jaka czekała na wszystkich uczestników. Dzieci miały okazję
samodzielnie wycinać świąteczne dekoracje na specjalnej maszynie do wykonywania tego typu
rzeczy. Współpracując z dorosłymi powstały cudowne, a wręcz bajeczne kartki.
Podczas trwania warsztatów czas umilały wszystkim kolędy oraz pastorałki grające w tle, a na
koniec zajęć swoim muzycznym talentem pochwalił się jeden z uczniów – Szymon Klimek, który gra
na gitarze klasycznej. Szymek zagrał kilka świątecznych utworów, a słuchacze dołączyli do niego
śpiewając i nucąc, co sprawiło, że wszyscy zebrani poczuli prawdziwą aurę Świąt Bożego
Narodzenia.
Koniec zajęć uświetniło wspólne ubieranie świątecznego drzewka oraz dekorowanie sali
wykonanymi bombkami i kartkami.
Wspólne lekcje z udziałem rodziców dostarczyły wszystkim niezapomnianych chwil i emocji.
Uśmiechów na twarzach naszych gości i dzieci nie brakowało w żadnej sekundzie spotkania.
Rodzice stwierdzili, że z niecierpliwością czekają na kolejne takie lekcje, a dzieci powiedziały, że był
to ich najpiękniejszy i najlepszy dzień w szkole. Sobotnie lekcje minęły w mgnieniu oka
wprowadzając w nas wszystkich magiczny, świąteczny nastrój i radosne oczekiwanie na
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
oprac. PR
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Kiermasz ozdób świątecznych i
promowanie zdrowego odżywiania

w zambrowskiej „Trójce”
Zapach pierników roznosił się po całej szkole,
widok przepięknych, ręcznie wykonanych ozdób
bożonarodzeniowych cieszył oko uczniów i
nauczycieli. W piątek 16.12.2022r. świąteczna
atmosfera i nastrój udzielił się chyba każdemu.
Kiermasz świąteczny został połączony z
promocją zdrowego odżywiania, zorganizowany
został przez Wolontariat i Samorząd szkoły.
Dekoracje oraz przekąski zostały zrobione przez
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Można
było nabyć piękne, kolorowe, starannie
wykonane ozdoby takie jak bombki, skrzaty,
kartki świąteczne, choineczki, stroiki. Przekąski
serwowane były na słono, czyli zdrowe kanapki,
koreczki, zawijane wrapy, a nawet domowe
pierożki, ale oczywiście nie mogło zabraknąć
lukrowanych pierników. Uczniowie mieli okazję
przypomnieć sobie zasady zdrowego odżywiania,
oraz jak ważną rolę odgrywa ono w naszym
żuciu. Ozdoby i przekąski cieszyły się dużym
powodzeniem.
Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom
oraz pracownikom naszej szkoły za ogromne
zaangażowanie i udział w tym wydarzeniu.
Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na
potrzeby szkoły oraz działających w niej
sekcjach.
Cała społeczność Trójki wraz z dyrekcją i
gronem pedagogicznym składają
najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia, niech Boża Dziecina
napełni serca nadzieją i spokojem w tych
trudnych czasach, a spotkania z najbliższymi
napełniają radością. Wesołych Świąt!
oprac. PR
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Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego „Zaczarowany świat baśni
Hansa Chrystiana Andersena i Braci Grimm”

W listopadzie 2022 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem: „Zaczarowany świat baśni Hansa Chrystiana
Andersena i Braci Grimm”.
Celem konkursu 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 – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. Zadaniem osób biorących
udział w konkursie było wykonanie przestrzennej figury dowolnego bohatera jednej z baśni Hansa Chrystiana Andersena lub
Braci Grimm. Ocenie podlegała zgodność pracy z tematem, technika i staranność wykonania oraz kreatywność i oryginalność.
W dniu 06.12.2022 r. komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace.
Laureatami konkursu zostali:
Miejsce I: Krzysztof Michalski kl. I a
Miejsce II: Dominik Truszkowski kl. I a
Miejsce III: Julita Pykało kl. I b, Aleksandra Zambrzycka kl. II b
Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżnionych wręczyły bibliotekarki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom
ciekawych pomysłów i pięknie wykonanych baśniowych figur. Uczniowie SP3 mogą podziwiać wszystkie prace konkursowe na
specjalnej wystawie w bibliotece szkolnej. Zapraszamy.
oprac. NW
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	„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Św. Jan Paweł II Powyższe słowa goszczą w sercu każdego człowieka, który pomaga w rozmaity sposób drugiej osobie. Pomaganie oraz szerzenie tej idei jest niesamowicie ważne i potrzebne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Priorytetem jest to, aby dorośli ludzie zaszczepiali w najmłodszych chęć pomocy i niesienia dobra. Możliwe jest to między innymi dzięki przynależności do wolontariatu, który 6 grudnia obchodził swoje święto na całym świecie. Z tej właśnie okazji wolontariusze działający w naszej Trójce wraz z opiekunem Klubu uczestniczyli w uroczystych obchodach ich święta. Na specjalne zaproszenie opiekunów Klubu Wolontariatu działającego przy ZS1 w Zambrowie „Silni Razem” przedstawiciele z naszej szkoły udali się na Galę Wolontariatu, gdzie zaprezentowali swoją dotychczasową działalność. Występ i przemowa Trójkowiczów zebrała ogromny aplauz wszystkich zgromadzonych gości. Wolontariusze za swoje zaangażowanie i bardzo aktywne działanie w życiu Klubu zostali nagrodzeni pięknymi dyplomami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi. Każdy uczestnik spotkania otrzymał gratulacje i podziękowania z ust władz naszego miasta, co było ogromnym wyróżnieniem. Podziwiając pracę i realizację rozmaitych akcji charytatywnych innych Klubów działających na terenie naszego miasta mieliśmy okazję zainspirować się i zmotywować jeszcze bardziej do dalszego działania. Obchody Dnia Wolontariusza to wzruszające i wyjątkowe wydarzenie, które rozpala jeszcze bardziej serca wszystkich ludzi i zachęca ich do dalszego podawania promyka pomocy i nadziei. Dziękujemy całej społeczności uczniowskiej oraz rodzicom za włączanie się w akcje i zbiórki organizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu. Bez Was nie dalibyśmy rady. oprac. PR

	Wycieczka uczniów SP3 do Łodzi
	21 listopada uczniowie klas V - VIII wraz z opiekunami wybrali się na dwudniową wycieczkę do Łodzi, która została zorganizowana w ramach realizacji projektu pt. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Pierwszego dnia mieliśmy okazję odwiedzić ośrodek typu discovery center. Tam nauka jest zabawą! Interaktywne centrum nauki i techniki, gdzie zwiedzający mogą samodzielnie przeprowadzać przeróżne eksperymenty, obserwować i badać zjawiska fizyczne, procesy chemiczne i struktury biologiczne. W tym miejscu każdy może sprawdzić możliwości swojego intelektu i przetestować poczucie humoru. Na koniec dnia przyszedł czas spacer najdłuższym deptakiem w Polsce, czyli ulicą Piotrkowską. Zapoznawaliśmy się z pomnikami takimi jak: Ławeczka Tuwima, Miś Uszatek, Fortepian Rubinsteina, Pomnik Lampiarza i Pomnik Fabrykantów Łódzkich. Na tej ulicy znajduje się też Aleja Gwiazd. Swoje gwiazdy mają tam znakomitości ze świata teatru i filmu. Późnym wieczorem odbyło się zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym, gdzie czekała na nas pyszna kolacja i zasłużony odpoczynek. Drugiego dnia swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem muzeum. Dowiedzieliśmy się jak przemysł tkacki wpłynął na rozwój miasta. Następnie swoje kroki skierowaliśmy do Centrum Nauki i Techniki EC1, gdzie każdy mógł samodzielnie poznać i zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia poprzez zabawę. Projekcje multimedialne, nowoczesne maszyny do eksperymentów, sąsiadują z zabytkowymi maszynami do produkcji włókienniczej i nowoczesnym planetarium. Jeśli uważacie, że zdobywana w szkole wiedza nie ma żadnego przełożenia na codzienne życie, to koniecznie musicie zmienić to myślenie. Sprawdziliśmy kryjące się na miejscu stanowiska pełne przyrządów, które umożliwiają samodzielne poznanie działania różnorodnych zjawisk. Po odkrywaniu praw naukowych udaliśmy się do łódzkiego ZOO, którego największą atrakcją jest „ORIENTARIUM”- fauna i flora Azji Południowo-Wschodniej. Zobaczyliśmy tam wiele gatunków egzotycznych zwierząt, ale też przeszliśmy się podwodnym tunelem, z którego można było podziwiać przepływające nad głowami rekiny i płaszczki.  Zmęczeni „trudami” atrakcji po sporej dawce emocji, ale spełnieni i szczęśliwi wróciliśmy do Zambrowa. Wycieczka zdecydowanie się udała. Poznaliśmy piękno Łodzi, a zdjęcia będą nam długo służyć jako wspaniałe pamiątki.  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. oprac. PK

	Wycieczka uczniów SP3 do Białegostoku i Supraśla
	Dnia 25.11.2022 roku uczniowie klas II-IV ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę w ramach realizowanego projektu ”Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Wyjazd ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Socjalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwszym punktem programu było odwiedzenie Centrum Nauki i Techniki w Białymstoku. Najpierw wycieczkowicze brali aktywny udział w Strefie Małego Odkrywcy. Tam poznali ponad 30 stanowisk doświadczalnych. Mieli okazję poczuć pasjonującą zabawę poprzez naukę. Eksperymentowali i doświadczali w największym centrum nauki w Polsce wschodniej. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Wystawy Głównej. Odwiedzili ponad 100 interaktywnych eksponatów. Tam bawili się i również aktywnie eksperymentowali. Po zwiedzeniu Epicentrum Nauki wszyscy pojechali do Supraśla do restauracji „Duchowe Łąki” na obiad. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu. W supraskim klasztorze zwiedzili dwie sale. Obejrzeli maszyny drukarskie, repliki pras drukarskich, niemiecki tygiel drukarski i wiele innych eksponatów. Pracownica drukarni zaprezentowała rozmaite techniki druku. Każdy uczestnik miał możliwość wykonania w muzeum odbitki na replice XV-wiecznej prasy drukarskiej. Wycieczka była bardzo ciekawa. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń. Jeden z uczestników powiedział: ”To była wycieczka moich marzeń”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. oprac. LT

	Świat czarów i magii dla „Trójkowiczów”
	Dnia 15.12.2022 roku uczniowie klas I a, I b, II a, III b ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie wraz z opiekunami pojechali na pokaz malowane piaskiem pt. „Królowa Śniegu”. Na dużym ekranie za pomocą światła, piasku i cienia obserwowały akcję baśni. W połączeniu z cudowną muzyką i głosem lektora poznały treść tego cudownego spektaklu. Taka forma daje możliwość przekazania tego, czego nie można czasem powiedzieć słowami. Spektakl z piaskowej animacji rozwinął wśród widzów nie tylko kreatywne myślenie i artystyczną wyobraźnię, ale też koncentrację. Dzieci udały się do świata lodu, czarów i magii. Poczuły dreszczyk emocji oglądając tę zachwycającą zimową opowieść. Obejrzany utwór był inspiracją do wykonania prac plastycznych. Dzieci wykazały się niezwykłą pracą twórczą i wyobraźnią. Świat magii przeniosły na papier. Ten niezwykle spędzony czas pozostanie na długo w pamięci widzów. oprac. PR

	Magiczne, świąteczne warsztaty z rodzicami w klasie III b
	Soboty w szkole wcale nie muszą kojarzyć się tylko i wyłącznie z dodatkowym dniem nauki. W minioną sobotę 10 grudnia uczniów z klasy III b odwiedzili wyjątkowi goście – ich rodzice. Wychowawczyni klasy przygotowała świąteczne dwu i pół godzinne lekcje z udziałem rodziców w formie warsztatów plastyczno-technicznych, co okazało się strzałem w dziesiątkę! Zajęcia zaczęły się od serdecznego przywitania przybyłych gości i wykonaniem świątecznej rozgrzewki przez rodzica i jego dziecko. Duety uzupełniały świąteczny quiz, a najbardziej zgrana w swoich odpowiedziach parach otrzymała pyszną nagrodę niespodziankę. Po świątecznym wstępie wychowawczyni klasy zaprezentowała trzy „stacje”, które przygotowała wspólnie z uczniami. Podczas pobytu na pierwszej stacji uczniowie i rodzice wykonywali dekoracje świąteczne w formie bombek wykonywanych metodą decoupage. Kreatywność dzieci i rodziców była nie do opisania. Bombeczki mieniły się od różnobarwnych ozdobników i prezentowały się cudownie z wielkimi błyszczącymi kokardami. Także przybyli tatusiowie zaskoczyli wszystkich swoimi świetnymi plastycznymi pomysłami wykonując przepiękne ozdoby. Następna stacja dostarczyła każdemu uczestnikowi zajęć wiele uśmiechu, ale wymagała dużej precyzji, ponieważ dotyczyła dekorowania świątecznych pierniczków. Bardzo miło było patrzeć jak fantastycznie i zgranie dzieci współpracują ze swoimi rodzicami, a także z innymi gośćmi. Poprzez wspólne dekorowanie ciasteczek powstały naprawdę świąteczne dzieła sztuki, które później każdy mógł skosztować. Uczniowie poczęstowali ciasteczkami także nauczycieli oraz dyrekcję szkoły. Świąteczne kartki to ostatnia stacja jaka czekała na wszystkich uczestników. Dzieci miały okazję samodzielnie wycinać świąteczne dekoracje na specjalnej maszynie do wykonywania tego typu rzeczy. Współpracując z dorosłymi powstały cudowne, a wręcz bajeczne kartki. Podczas trwania warsztatów czas umilały wszystkim kolędy oraz pastorałki grające w tle, a na koniec zajęć swoim muzycznym talentem pochwalił się jeden z uczniów – Szymon Klimek, który gra na gitarze klasycznej. Szymek zagrał kilka świątecznych utworów, a słuchacze dołączyli do niego śpiewając i nucąc, co sprawiło, że wszyscy zebrani poczuli prawdziwą aurę Świąt Bożego Narodzenia. Koniec zajęć uświetniło wspólne ubieranie świątecznego drzewka oraz dekorowanie sali wykonanymi bombkami i kartkami. Wspólne lekcje z udziałem rodziców dostarczyły wszystkim niezapomnianych chwil i emocji. Uśmiechów na twarzach naszych gości i dzieci nie brakowało w żadnej sekundzie spotkania. Rodzice stwierdzili, że z niecierpliwością czekają na kolejne takie lekcje, a dzieci powiedziały, że był to ich najpiękniejszy i najlepszy dzień w szkole. Sobotnie lekcje minęły w mgnieniu oka wprowadzając w nas wszystkich magiczny, świąteczny nastrój i radosne oczekiwanie na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. oprac. PR

	Kiermasz ozdób świątecznych i promowanie zdrowego odżywiania w zambrowskiej „Trójce”
	Zapach pierników roznosił się po całej szkole, widok przepięknych, ręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych cieszył oko uczniów i nauczycieli. W piątek 16.12.2022r. świąteczna atmosfera i nastrój udzielił się chyba każdemu. Kiermasz świąteczny został połączony z promocją zdrowego odżywiania, zorganizowany został przez Wolontariat i Samorząd szkoły. Dekoracje oraz przekąski zostały zrobione przez nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Można było nabyć piękne, kolorowe, starannie wykonane ozdoby takie jak bombki, skrzaty, kartki świąteczne, choineczki, stroiki. Przekąski serwowane były na słono, czyli zdrowe kanapki, koreczki, zawijane wrapy, a nawet domowe pierożki, ale oczywiście nie mogło zabraknąć lukrowanych pierników. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady zdrowego odżywiania, oraz jak ważną rolę odgrywa ono w naszym żuciu. Ozdoby i przekąski cieszyły się dużym powodzeniem. Dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz pracownikom naszej szkoły za ogromne zaangażowanie i udział w tym wydarzeniu. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na potrzeby szkoły oraz działających w niej sekcjach. Cała społeczność Trójki wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym składają najserdeczniejsze życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, niech Boża Dziecina napełni serca nadzieją i spokojem w tych trudnych czasach, a spotkania z najbliższymi napełniają radością. Wesołych Świąt! oprac. PR

	Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego „Zaczarowany świat baśni Hansa Chrystiana Andersena i Braci Grimm”
	W listopadzie 2022 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem: „Zaczarowany świat baśni Hansa Chrystiana Andersena i Braci Grimm”. Celem konkursu 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 – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. Zadaniem osób biorących udział w konkursie było wykonanie przestrzennej figury dowolnego bohatera jednej z baśni Hansa Chrystiana Andersena lub Braci Grimm. Ocenie podlegała zgodność pracy z tematem, technika i staranność wykonania oraz kreatywność i oryginalność. W dniu 06.12.2022 r. komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace. Laureatami konkursu zostali: Miejsce I: Krzysztof Michalski kl. I a Miejsce II: Dominik Truszkowski kl. I a Miejsce III: Julita Pykało kl. I b, Aleksandra Zambrzycka kl. II b Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżnionych wręczyły bibliotekarki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom ciekawych pomysłów i pięknie wykonanych baśniowych figur. Uczniowie SP3 mogą podziwiać wszystkie prace konkursowe na specjalnej wystawie w bibliotece szkolnej. Zapraszamy. oprac. NW
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