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SMAKOWICIE WSPARŁA AKCJĘ WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!

AKCJA WOŚP

MG

SŁODKOŚCI

MG

MG

KIERMASZ CIAST

Już po raz trzeci w naszej
szkole mogliśmy
skosztować znakomitych
wypieków naszych
wspaniałych mam.
Aby wesprzeć akcję WOŚP
Samorząd Uczniowski
zorganizował sprzedaż
ciast.
Podczas długich przerw
stoisko z ciastami
przeżywało prawdziwe
oblężenie. Dzięki
organizatorom, rodzicom
oraz wszystkim kupującym
konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zasiliła
kwota 551 zł.
oprac. KG

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
EB

ZABAWA
Karnawałowe szaleństwa
Po zakończeniu I semestru
"Na zabawę przyszła
pora,myszy tańczą rock and
rolla. Słoń szykuje zespół
dęty, grają instrumenty.(...)
Wszyscy bawią się
wspaniale, jak to zwykle w
karnawale. Tylko sowa Mądra Głowa w dziupli sobie
śpi..."
Kołodziej, B.,Święta w moim
domu.

CHOINKA

EB

CHOINKA

EB

„A niechaj narodowie
wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi i swój
język mają.” Mikołaj Rej
20 lutego uczniowie naszej
szkoły zmierzyli się z
testem językowym. Nie było
łatwo!Uczestnicy konkursu
musieli wykazać się wiedzą
na temat ortografii,
znajomością przysłów,
powiedzeń oraz związków
frazeologicznych.Mistrzem
Języka Ojczystego został
Daniel Gacki z klasy Vb.
sp.zambrow.org

Konkurssp3.zambrow.org
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Laureaci
wojewódzkich
konkursów
przedmiotowych:

FERIE W SP 3 MINĘŁY W MIŁEJ, ZIMOWEJ, GORĄCEJ,
TOWARZYSKIEJ ATMOSFERZE!

Jakub Trzaska kl. VI b
- informatyka,
Adriana Rybicka kl. VI
b - matematyka.
Gratulujemy!

N.S.

FERIE W SP 3

WSPÓLNA ZABAWA

WB

WSPÓLNA ZABAWA

W.CH

Przez dwa tygodnie szkoła była otwarta w godzinach od 8.00 do 16.00. W
czasie ferii odbywały się ciekawe zajęcia zorganizowane przez naszych
nauczycieli . Mogliśmy uczestniczyć w wielu warsztatach np. kulinarnych,
konwersacjach w języku angielskim, przyrodniczych - Nie wszystko widać
gołym okiem, grach i zabawach matematycznych. Odbył się turniej gry w
warcaby. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia sportowe, w tym gry
zespołowe: piłka nożna, unihokej,koszykówka.

Uczestnicy ferii mieli okazję doskonalić swoje
umiejętności gry w tenisa stołowego.
Pogoda dopisała. Zabawy na świeżym powietrzu,
rzucanie śnieżkami, jazda na sankach i robienie
aniołków na śniegu dostarczyło dzieciom
mnóstwo frajdy.
Szkoda, że ferie trwają tylko dwa tygodnie!
Oprac. W.CH., NS

Pan Grzegorz
Zawistowski
nauczyciel informatyki
został zgłoszony przez
Radę Pedagogiczną i
Społeczność Szkolną
do konkursu
Zambrowskie Żubry w
kategorii "Nauczyciel
roku 2013".
GRATULUJEMY!

NR

BB

DZIEŃ WZOROWEGO UCZNIA
Dnia 11 lutego 2014
roku na piątej godz.
lekcyjnej odbył się apel
z okazji Dnia
Wzorowego Ucznia.
Te święto odbywa się
co roku w naszej
szkole ,aby nagrodzić
uczniów z wzorowym
zachowaniem
i dobrymi wynikami.
W pierwszym półroczu
zostało wyróżnionych
19 uczniów. Klasy II-III
dostały odznakę

„Uczeń na medal”, a
uczniowie klas IV-VI
otrzymali odznakę
„Wzorowy uczeń klasy
IV-VI”. Serdecznie
gratulujemy
wyróżnionym uczniom
i wszystkim życzymy
sukcesów
w następnym półroczu.
Redakcja „Wieści
Trójki”
Opr. K.G, M.G
UCZEŃ NA MEDAL

sp3.zambrow.org

DZIEŃ WZOROWEGO UCZNIA

KG
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Warto czytać i brać
udział w konkursach!
Uczennica naszej
szkoły Victoria
Zaremba sześciolatek
z klasy I b lubi czytać
czasopisma dla dzieci.
Jednym z nich jest

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

miesięcznik dla
najmłodszych Świnka
Peppa. Victoria czyta,
rozwiązuje konkursy i
wygrywa nagrody.
Gratulujemy
i życzymy dalszych
sukcesów.

NS

GRATULACJE!

KG

KONKURS
Etap szkolny został
przeprowadzony w
bibliotece. Klasy I
reprezentowały:
Magda Lubak,
Wiktoria Kotowska,
Victoria Zaremba,
Dominika Żochowska,
Marysia
Mierzejewska.

Klasy II
reprezentowały:
Aleksandra
Orzechowska, Dorota
Cierpisz, Julia
Olechwierowicz.
Klasy III : Natalia
Bielicka.
Do etapu
międzyszkolnego
zakwalifikowali się:

Magda Lubak klasa I
b, Dorota Cierpisz
klasa II a, Natalia
Bielicka klasa III a
Klasy IV -VI
reprezentowały
uczennice:
Wiktoria Baczewska
z klasy V c, Karolina
Lendzioszek z klasy
VI a

Uczniowie drugich klas
samodzielnie
wypożyczają książki w
bibliotece szkolnej.
Odbyło się spotkanie z
czytelnikami, na
którym uczniowie
zapoznali

się z regulaminem
wypożyczalni. Słuchali
fragmentów wybranych
książek. Chętnie,
czytali swoim kolegom.
Spotkanie przebiegało
w miłej, czytelniczej
atmosferze.

W międzyszkolnym
konkursie III miejsce
w kategorii klas IIII zajęła Dorota
Cierpisz, W kategorii
klas IV - VI III miejsce
zajęła Karolina
Lendzioszek.
GRATULUJEMY!
ww

ff

ZIELEŃ WOKÓŁ
SZKOŁY ZIMĄ
IGŁY

ŚWIERK

SOSNA

1

2

3

1. Świerk kłujący Glauca globosa. Igły wyrastają
na wyraźnych, sęczkowatych wzniesieniach. Są
czterokanciaste, i posiadają wyraźną siną smugę
w miejscu występowania szparek oddechowych.
Są zaostrzone, sztywne, bardzo kłujące i
ustawione prostopadle do gałązek, dookolnie, na
wszystkie strony. Na młodych pędach są
zazwyczaj srebrnosine.
2. Sosna pinia Pinus pinea. Występują dwa
rodzaje igieł: młodociane - koloru
niebieskozielonego i długości 2-4 cm

i właściwe - zebrane w
pęczki po 2 w
przezroczystej
pochewce, sztywne
i spiczaste, długości
12–15(18) cm,
grubości 2 mm. Są
lekko zakrzywione, od
jasnozielonych do
ciemnozielonych.
3. Na zdjęciu trzecim
gałązka pierwsza
z prawej to świerk
pospolity Picea
abies Krótkie (1–3

cm), zaostrzone igły o
kwadratowym
przekroju
poprzecznym. Ułożone
równomiernie na
gałęziach. Utrzymują
się na gałązkach przez
5-7 lat.
Opisane rośliny
znajdziesz wokół
szkoły. Możesz je
obserwować z bliska.
Pachną świątecznie!
Słownik botaniczny,
Warszawa 1993 r.
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PTASI LOGOGRYF

nie lada, drewno,
papier, węgiel zjada.
1.Jaką porę roku
mamy, gdy za morzem Jeść zaczyna już w
jesieni, a co połknie w
są bociany?
ciepło zmieni.
2.Co to za woda,
5.Jakie to węże na
twarda jak kamień?
drutach rosną? Zimą
Można na łyżwach
są na szyi, w szafie
ślizgać się na niej.
zasną wiosną.
3.Ze śniegu zrobiony,
6.
kapelusz na głowie.
Zgadnij, kto to taki. Ja Dwie siostry – na dole
wiem, lecz nie powiem! para braci – z boku,
bez nich żaden
narciarz nie zjedzie po
4.Żarłok z niego
stoku.

Zimowe zagadki:

Zimowe
przysłowia:
1.Bój się w styczniu
wiosny, bo marzec
zazdrosny.
K.M P.C

PŁOMYCZEK 1987

Zmieniając po
jednej literze w
podanych
wyrazach
utwórzcie nazwy
siedmiu ptaków.
Wpiszcie je
poziomo do
kratek logogryfu.

5. KASZKA
każe. "Twoja władza
6. CZAPKA,
się skończyła.
7. KALKA
Wracaj, zimo, skąd
Rozwiązanie:
przybyłaś!"
Hasło krzyżówki
Śliwiak Tadeusz,
wyślijcie na adres:
Uparta zima
bibsp3zambrow3@o2.pl
"Świeci słońce,
Przyszedł Marzec,
Zimie się zabierać

Litery w
pionowym zaznaczonym
rzędzie utworzą
nazwę jeszcze
jednego ptaka.
1. SZLAK,
2. CZAPKA,
3. WILLA
4. BÓJKA

HUMOR
NA ZIMOWE DNI

nasze ptaki

or

Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło
dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
******
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego masz mokre włosy?
- Bo całowałem rybki na dobranoc!
******

dokarmiaj

ptaki

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na
ściąganiu!
- My również, proszę pani!

2.Grudzień to miesiąc
zawiły, czasem srogi
czasem miły.

mróz mocno trzyma,
będzie krótka zima.
6.Gdy Nowy Rok w
progi, to stary rok w
nogi.
7.Nowy Rok nastaje,
każdemu ochoty
dodaje.

8.Noworoczna pogoda
3.Kiedy w styczniu lato, słońcu w lecie sił doda.
w lecie zima za to.
9.Gdy Nowy Rok w
progi, to stary rok w
4.W styczniu burze i
grzmoty – w lato mało nogi.
roboty.
5.Gdy w lutym

10.Co Nowy Rok
nakaże, to wrzesień
pokaże.
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