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Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI

ŚMIECI

MG

DRUGIE ŻYCIE

MG

ŚMIECI

DRUGIE ŻYCIE

Odbył się konkurs
skierowany do wszystkich
chetnych uczniów naszej
szkoły p.t. "Drugie życie
smieci". Uczestnicy
wykazali się niezwykłą
pomysłowością,
zdolnościami manualnymi,
smakiem estetycznym.
Wykonali zabawki,stroje,
ozdoby, wazony, kwiaty,
przedmioty użytkowe z
surowców wtórnych.
Najciekawsze prace można
było obejrzeć na wystawie.
Wyróżniono prace: Patrycji
Stańczuk kl. IIIa, Michała
Kolińskiego kl. IIIb, Damiana
Stepczyńskiego kl. Vc,
Marcina Kotomskiego kl. Vc.

Święto Konstytucji
3 maja DLA SZEŚCIOLATKA
SZKOŁA
PRZYJAZNA
Rodzice i ich dzieci, które w wieku sześciu lat rozpoczęły
naukę szkolną, zgłosili się do III edycji konkursu Ministra
Edukacji Narodowej "Mam 6 lat i jestem aktywny". Celem
konkursu jest promowanie i upowszechnianie
najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu
zapewnienia dzieciom przyjaznej adaptacji do nauki
szkolnej, promowania aktywnego stylu życia,
bezpieczeństwa i zdrowia.
Rodzice, dzieci i nauczyciele z sukcesem przeszli
wszystkie etapy konkursu. Najbardziej aktywna
sześciolatka, uczennica klasy pierwszej b Wiktoria Zaręba
została zaproszona na Ogólnopolską Galę Konkursu do
Centru Kopernik w Warszawie. Nauczycielką Wiktorii jest
pani Dorota Mocarska.Gratulujemy Wiktorii, Jej Rodzicom i
Pani Dorocie Mocarskiej.
RED.

SZEŚCIOLATKI

W SZKOLE
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WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI
UCZNIÓW KL I A I IB

ZWIEDZILIŚMY: KRAKÓW, WIELICZKĘ,
WADOWICE, OJCÓW, CZĘSTOCHOWĘ.

WIOSKA

INDIAŃSKA

WIOSKA

INDIAŃSKA

II A I II B SZLAKIEM
RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

Kościół

Mariacki

GROTA

ŁOKIETKA

W Ojcowie widzieliśmy skały wapienne o niesamowitych kształtach. Zwiedzaliśmy Jaskinię Łokietka,
gdzie wystraszył nas jadowity pająk. Może to był pająk, który uratował życie Władysławowi Łokietkowi,
podczas ucieczki z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Władysława II. Pajęczyna w wejściu do
groty wprowadziła w błąd pościg. Piliśmy wodę ze źródełka miłości. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel, a
w Wieliczce Kopalnię Soli. Dowiedzieliśmy się, że w 1976 r. kopalnia została wpisana do krajowego
rejestru zabytków. Dwa lata później w 1978 r. wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę światowego
dziedzictwa. Było naprawdę super.
Uczniowie kl. V i VI.

LEKCJA STRUGANIA ŁYŻKI

JK

WYCIECZKA KLAS IV GIERŁOŻ, RESZEL
PARK MINIATUR

WILCZY

PARK

SZANIEC

MINIATUR

KS

Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich. W Gierłoży
odwiedziliśmy ruiny byłej kwatery Hitlera zw.
Wilczym Szańcem. Dowiedzieliśmy się, że
Niemcy zniszczyli ją w 1945 roku. W lata 1940/44
na obszarze 8 km kwadratowych wybudowano
kilkadziesiąt żelbetowych bunkrów. Zrobiło to na
nas niesamowite wrażenie. Nieopodal
zwiedziliśmy Park Miniatur Warmii i Mazur. W
Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce
wysłuchaliśmy koncertu organowego.
oprac. K. Staniec

GIERŁOŻ

KS
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SŁÓW
MODLITEWNYCH
KILKA DO ŚW.
WAWRZYŃCA,
OPIEKUNA
BIBLIOTEK

KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA

Niech święte bramy
bibliotek pozostaną
święte
w każdym mieście,
wsi i przysiółku
niech żywioły, a
przede wszystkim
nierozumny człowiek
człowiek nie czynią

szkody, niech twoje
święte bramy
pozostaną ciągle
otwarte dając
schronienie
rozumnym przed
żarem słonecznym
i śniegiem, przed na
wietrze falującym
nieporozumieniem
i niech ścieżki
prowadzące do bram
są wciąż na nowo
deptane (...)
K Gałuszka

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza
charakter starca, uszlachetnia w chwilach
pomyślności, daje moc i pocieszenie
w przeciwnościach losu."
*********
RODZINA

CZYTAJĄCA
Pod takim hasłem
w dniu 14.05.2014 r.
odbył się festyn
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej
w Zambrowie.
Organizatorami
imprezy była MBP
przy współpracy
bibliotek szkolnych SP
nr 3,

nr 4, nr 5 oraz MG nr
1 w Zambrowie. Na
uczestników festynu
czekało wiele atrakcji:
inscenizacja "Historia
książki" w wykonaniu
uczniów SP 5,
recytacja wierszy
o czytaniu , quiz dla
przedszkolaków

z nagrodami, wspólna
zabawa podczas
głośnego czytania
"Czerwonego
Kapturka", "Rzepki",
Pięknym
wydarzeniem było
głośne czytanie
rodziny, po którym
uczennice

z koła redakcyjnego z
SP 3 wręczyły listy
skierowane do
rodziców w ramach
akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom.
Impreza przebiegała w
miłej, przyjaznej,
wesołej atmosferze.
PC, MK

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym
znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam
książkę, książkę, którą już przeczytałem to tak
jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
przysłowie chińskie
*********
"Kto umie uczyć się z książki, może kiedyś zrobić
odkrycie i powiedzieć to, czego dotąd żadna
książka jeszcze nie powiedziała."
Janusz Korczak: Uparty chłopiec. Życie Ludwika
Pasteura

KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ

JASKINIOWIEC

KG

WSPÓLNA ZABAWA

KG

PIKNIK

MK

Książkę Laury IngallsWilder pt. Mały domek
w Wielkich Lasach
wybrałam spośród
zgromadzonych na
kiermaszu "Książka za
Książkę".Zostawiłam
swoją książkę i
wybrałam taką, której
jeszcze nie czytałam.
To pasjonująca
opowieść rodzinna
przedstawiona przez
jedną z bohaterek,
Laurę. Od pierwszej

strony książka
"wciągnęła mnie".
Moja mama
powiedziała, że to
ulubiona książka jej
dzieciństwa. Na jej
podstawie powstał
serial telewizyjny "Mały
domek na prerii".
Kto lubi historie o
miłości, przyjaźni,
przygodach - polecam
do przeczytania. Ta
książka nie starzeje
się.
KG .
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WAKACJE !!!

Z HUMOREM
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
*******
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwo, panie profesorze!

Z KSIĄŻKĄ
NA WAKACJE

NA DESZCZOWE
Cenne rady na
bezpieczne wakacje:
1. Gdy grozi Ci
niebezpieczeństwo
dzwoń pod numer
alarmowy 112 do
wszystkich służb

DNI
ratunkowych.
policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe
999.
2. Nie chodź z obcymi
tam, gdzie cię

Kolorowanka
zapraszają! Nie ufaj
nikomu!
3. Nie przyjmuj od
obcych prezentów.
4. Mów rodzicom
gdzie będziesz się
bawić.
5. Musisz uważać na

WWW.
rożne owady i
kleszcze.
6. Nie rozpalaj ogniska
w lesie.
7. Nigdy nie otwieraj
drzwi nieznajomemu.
RED.WT

Książkę Gustawa Morcinka poleciła mi
mama,która sama kiedyś ją czytała, gdy była w
moim wieku. Jest to opowieść zatytułowana
"Czarna Julka ", jej akcja rozgrywa się na Śląsku
w czasach Polski pod zaborami. Czarna Julka
była dziewczyną podobną do wrony, i czarnego
kota. Ludzie nazywali ją "chłopczarą", ponieważ
zadawała się z chłopakami i jak oni przeklinała.
Opowieść osnuta jest na tle wspomnień autora, z
których wynika, że był on jednym z kolegów Julki.
Każdemu polecam tą książkę ,bo jest w niej
historia, przygoda i dużo humoru. Sięgajcie po
inne książki Gustawa Morcinka.
Czytelniczka

Redakcja Wieści Trójki

Piramidy

RZEKA

Morze

EM

Bałtyckie

Giza

Dobiega końca rok szkolny 2013/2014, okres
wytężonej pracy, nadchodzą wakacje - czas
zasłużonego wypoczynku. Wszystkim
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły
życzymy słonecznych dni, niezapomnianych
wrażeń i bezpiecznych wakacji. Niech każdy
dzień wakacyjnych przygód pozostanie w
Waszej pamięci, jako dzień radosny.
Nabierajcie sił, "ładujcie akumulatory".
Do zobaczenia we wrześniu.
Życzy Redakcja WT.
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