POŻEGNAŃ NADSZEŁ CZAS
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!
Po raz kolejny rozpocznę od
słów wielkiego pisarza Wiktora
Hugo, który stwierdził, że
„Życie składa się z przywitań
i pożegnań”. Słowa te szczególnie dzisiaj są dla nas znaczące,
ponieważ nie tylko podsumowujemy roczną pracę 124
uczniów, ich wychowawców i nauczycieli, ale także żegnamy panią
Elżbietę Świerk, nauczyciela który
ugruntował pozycję i prestiż tejże
Szkoły.
Szkoła, do której wrócimy we
wrześniu, będzie zapewne inna. Ta
sama, ale inna. Pani Elżbieta, jako
długoletni wychowawca i polonista,
opiekun samorządu uczniowskiego
i naczelny redaktor gazetki szkolnej
„Trójkowe Nowinki”, dała się poznać jako osoba, która swoją wytrwałością, cierpliwością i ciężką
pracą sprawiała, że o Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. M. M. Kolbego
w naszym środowisku mówi się bardzo dobrze.
Droga Pani Elżbieto!
Dziękuję Pani za wszystkie wspaniałe lata naszej wspólnej pracy, bo
przez ponad 39 lat zapisała Pani
w historii naszej Szkoły najbardziej
wartościowe karty i wyryła w naszych sercach entuzjazm, zapał do
pracy i miłość do tej Szkoły. Zawsze
czułam się zaszczycona tym, że mogłam pracować tutaj razem z Panią.
Bardzo dobrze wiem, że każdy
człowiek po bardzo wielu latach

pracy musi wreszcie odpocząć.
Życzę Pani, aby dalsze życie przebiegało w serdecznej, rodzinnej
atmosferze, wśród bliskich, przyjaciół i znajomych. Może wreszcie
wybierze się Pani na swój pierwszy
spokojny urlop, będzie Pani miała
czas na swoje hobby i czas tylko
dla siebie?
Jako
dyrektor, ale
przede
wszystkim jako koleżanka, za
wszystko Pani dziękuję, serdecznie
zapraszam do naszej wspólnej
Szkoły i życzę wszystkiego naj...,
naj..., naj...w nowym rozdziale Pani
życia.
Kochani Szóstoklasiści!
Opuszczacie już Szkołę, w której
spędziliście tyle godzin wytężonej
pracy, ale i godzin przyjemności,
zabawy i spotkań towarzyskich.
Dzisiejszy czas pożegnania jest dla
nas smutny, a zarazem radosny.
Mamy świadomość, że przed Wami nowe wyzwania i mamy nadzieję, że w świecie, który na Was czeka odnajdziecie swoje miejsce.
Kochani Uczniowie!
Mijający rok szkolny był niewątpliwie czasem wytężonej pracy.

Przed Wami wakacje. Udajecie
się na nie w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Życzę
Wam, aby rozpoczynający się
czas wakacji był okazją do należnego Wam odpoczynku i oderwania się od obowiązków szkolnych.
Życzę również, aby czas wakacyjnej radości, był dla Was czasem wytchnienia i okazją do przeżycia wspaniałych przygód. Jestem
przekonana, że w tym przyjemnym
okresie znajdziecie więcej czasu na
rozwijanie zainteresowań i pasji.
W każdej sytuacji unikajcie brawury
i bezmyślności – u siebie i innych!
Wypoczywajcie bezpiecznie!
Drodzy Nauczyciele!
Dziękuję za Waszą pracę pełną
pasji i poświęcenia w przekazywaniu wiedzy swoim uczniom i wychowankom, za wspólne pokonywanie trudności i wspieranie w trudach szkolnej rzeczywistości. Gratuluję Wam sukcesów w postaci wysokich osiągnięć Waszych uczniów,
licznych wyróżnień i dyplomów.
Drodzy Rodzice!
Słowa podziękowania i życzenia
kieruję również do Rady Rodziców i wszystkich Rodziców, którzy
zawsze wspierają działania Szkoły,
służą swoją radą i pomocą. Wasz
całoroczny trud, troska i poświęcenie przynoszą wymierne efekty,
a wdzięczność Waszych dzieci
niech będzie nagrodą i radością.
Bożena Gwizdała - Dyrektor Szkoły
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ODCHODZIMY, WIĘC SIĘ ŻEGNAMY
Tak niedawno żeśmy się poznali,
a już pożegnania nadszedł czas,
Tyle żeśmy z sobą przeżywali,
a dziś już wspomnienia łączą nas …
Co mają do powiedzenia uczniowie
klasy VI - prawie już Absolwenci
naszej Trójki?
Oto Ich wypowiedzi:
Gabriela
Cisek
Gdy pierwszy raz
przyszłam do Tej
Szkoły, miałam 5
lat. Moje wspomnienia są różnorodne. Są piękne,
ale i smutne. Wciąż pamiętam dzień,
w którym po raz pierwszy przyszłam
do Szkoły. Na początku byłam poddenerwowana, ale jednak wszystko
dobrze się ułożyło. Poznałam wiele
Koleżanek. Kolejną fantastyczną
sprawą były oczywiście wycieczki
do kina, teatru, dyskoteki, imprezki.
Trudno mi będzie rozstać się z Przyjaciółmi, ponieważ nie każdy z nas
wybrał tę samą szkołę. Na pewno
zapamiętam dużo pozytywnych
wspomnień.
Ta Szkoła zawsze będzie kojarzyć
mi się z moim dzieciństwem. Nigdy
nie zapomnę Nauczycieli, którzy
mnie uczyli.
Małgorzata
Cyrul
Lata spędzone
w Szkole Podstawowej
nr 3
w Chmielniku na
zawsze pozostaną
w mojej pamięci.
Tutaj poznałam moich Kolegów
i Koleżanki, a także bardzo zaprzyjaźniłam się z Nimi. Był to wstęp do
dalszego, nieco doroślejszego życia,
do którego przygotowali mnie moi
Nauczyciele. W pamięci na długo
pozostaną wspomnienia te miłe, jak
i te przykre. Jedno ze wspomnień,

które na długo pozostanie w mojej
pamięci to to, kiedy podczas prób
do szkolnych ,,Jasełek’’, Józef
z Maryją w strojach, wraz z i innymi aktorami, podczas nieobecności
naszej Wychowawczyni, zaczęli grać
w siatkówkę, jasełkowym rekwizytem, czyli owieczką jednego z pasterzy. Do dzisiaj wraz z naszą klasą
miło wspominamy to zdarzenie.
Serdecznie chciałabym podziękować pani Dyrektor, naszej pani Wychowawczyni, Elżbiecie Świerk oraz
wszystkim Nauczycielom za trud
włożony w moje wychowanie
i kształcenie. Dziękuję także za pogłębienie mojej ciekawości świata
i za wspólnie przeżyte chwilę. Z całego serca wszystkim dziękuję.
Agata
Czarnota
Opuszczając
szkolne
mury
i podążając dalej
w świat, wspominać będę nie raz
nasze wygłupy na
przerwach, wpadki szkolne, a także
momenty zadumy, chwile wyciszenia i pełne emocji, stresu sprawdziany.
Sięgając pamięcią myślę, że najbardziej z okresu szkolnego z Trójki
utkwiły mi wieczory
literackie.
W szczególności wieczór mitologiczny. Dlaczego?
Z jednego powodu. nasza pani
Wychowawczyni dała nam wolną
rękę w organizacji mini spektaklu
mitologiczneo. Tym samym uwierzyła w nasze możliwości aktorskie
i w nas samych. To bardzo nas podbudowało, włączyliśmy też do pomocy naszych Rodziców, którzy
niejednokrotnie i bardzo chętnie nam
pomagają. Szycie strojów, przygotowanie atrybutów mitologicznych
bogów, a także poczęstunek na
ucztę olimpijską pozostawiliśmy
w Ich rękach. Dla nas pozostała
część artystyczna. Najciekawszy jest
fakt, iż nikt z dorosłych osób nie

sprawdzał naszego scenariusza.
Każdy po raz pierwszy oglądał nas
na żywo podczas występu.
W przedstawieniu, jak i w życiu
bogów na Olimpie, była miłość,
zdrada, łzy i kara. Było śmiesznie,
zabawnie, ale nieraz przeszedł
dreszcz po plecach. Po występie,
mina naszej pani Wychowawczyni
była bezcenna. Przez chwilę była
przerażona i niepewna czy dobrze
postąpiła nie kontrolując reżyserskich wybryków swoich podopiecznych.
Długie
brawa
i uśmiech pani Dyrektor oraz zadowolenie Rodziców rozwiały Jej
obawy.
Warto było w nas uwierzyć. Byliśmy bardzo zdolni, odważni
i pomysłowi. Gotowi do wyzwań
i wielkich zadań. Wspólny poczęstunek i rozmowa z Rodzicami
utwierdziła nas w tym przekonaniu i każda pochwała powiększała
nam skrzydła.
„Trójka” dała mi solidne fundamenty na kolejny etap nauki. Będę
starać się tych fundamentów nie
zniszczyć, ale budować na nich
kolejne piętra.
Magdalena
Czarnota
O Szkole Podstawowej, do
której chodziłam 7 lat mogę
powiedzieć
bardzo dużo,
ponieważ nigdy się tu nie nudziłam i w każdy
dzień było coś nowego, co mogłam poznać.
Poznałam niesamowitych Przyjaciół, których nie zapomnę nigdy.
W Szkole bardzo lubiłam dyskoteki, bo mogłam się świetnie bawić oraz wycieczki, ponieważ poznawałam nowe miejsca. To był
dobrze przeżyty czas.
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Gabriela
Delikat
Cztery lata spędzone w Tej Szkole kojarzą mi się
bardzo dobrze.
Poznałam
tu
wspaniałe osoby
i sympatycznych Nauczycieli.
Nauka w Szkole dała mi nową
wiedzę oraz umiejętności. Mieliśmy
okazje być na różnych wycieczkach
szkolnych, które bardzo dobrze
wspominam.
Będę
tęsknić
za ,,murami '' Tej Szkoły.

stawać, żal żegnać z panią Dyrektor,
Nauczycielami, Koleżankami i Kolegami.
Chciałabym podziękować Wszystkim za wspólne lata: pani Dyrektor
Bożenie Gwizdale, pani Elżbiecie
Świerk naszej Wychowawczyni,
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły, Koleżankom
i Kolegom.
Dziękuję za trud włożony w naszą
edukację, okazywane serce i troskę,
a także za wspólną zabawę. Dziękuję.
Jakub
Drąg

Justyna
Dral
Do SP 3 im.
Św. M. M. Kolbego uczęszczałam cztery lata.
Bardzo dobrze
wspominam
czas spędzony
w murach Tej Szkoły. Wycieczki,
apele, przedstawienia, dyskoteki,
konkursy – wszystko to pozwoliło
nam „oswoić” Szkołę, polubić Ją na
tyle, by teraz z nutką żalu myśleć
o rozstaniu. Wiem, że zawsze będziemy tu mile widziani i pewnie
często będziemy tu bywać, ale nowy
etap i czas rozstania zbliża się nieubłaganie.
Różnie bywało przez te wszystkie
lata, czasem było dobrze, czasem
trochę gorzej. Były chwile radości,
triumfu, pochwał, ale były też chwile
„kazań’ i „dywaników”. Ciepła
i serdeczna Wychowawczyni pani
Ela Świerk potrafiła, w razie potrzeby być surowa i wymagająca, a Koledzy i Koleżanki, krzykliwi i nieznośni jednego dnia, potrafili za
chwilę być serdeczni i w razie potrzeby stanąć w obronie. Wiele mogłabym pisać o dniach spędzonych
w murach Tej Szkoły, o Uczniach
i Nauczycielach, o radościach
i smutkach. Teraz, gdy patrzę
wstecz, pamiętam tylko to, co było
dobre, radosne, wesołe. Żal się roz-

Najmilej z mojego
pobytu
w SP 3 wspominam
okres
przedszkolny
i nauczanie zintegrowane.
W klasach IV-VI najbardziej
wspominał będę klasowe mecze siatkówki.
Chciałbym podziękować pani Dyrektor, moim Wychowawczyniom
oraz całemu Gronu Pedagogicznemu
za cierpliwość i wkład włożony
w moje kształcenie.
Natalia
Jezuit
Według mnie,
w Szkole było
wiele ciekawych
zdarzeń godnych
zapamiętania.
Odbywały
się
wycieczki nie tylko na potrzeby odpoczynku, ale również takie, na których mogliśmy się dowiedzieć coś
z zakresu historii.
Uważam, że w Tej Szkole spędziłam miłe chwile, a Nauczyciele nauczyli mnie wszystkich potrzebnych
informacji, abym dobrze zaczęła
gimnazjum.
W Szkole odbywały się liczne uroczystości, w których mogłam brać

udział. Będę Ją miło wspominać
i z żalem rozstaję się ze Szkołą,
w której uczyłam się przez więcej
niż sześć lat.
Weronika
Korbecka
Początki zawsze są trudne,
takie były też
dla mnie, ale
tylko
przez
krótką chwilę,
gdyż w SP 3
szybko się zadomowiłam. Pobyt
w Tej Szkole wspominam bardzo,
bardzo miło. Wiadomo bywały
lepsze i gorsze dni (ale więcej było
tych lepszych).
Sądzę, że idąc dalej w świat będę
tęsknić za Podstawówką, za wydeptanymi schodami oraz ciepłymi
murami, w których zawsze było mi
dobrze. Za „fajnymi” Nauczycielami, którym tak wiele zawdzięczam, ale też za moimi wspaniałymi Kolegami i Koleżankami, bez
których ten czas nie minąłby tak
szybko i przyjemnie.
Trudny jest czas rozłąki z tym,
co tak bliskie sercu. Za kilka lat
gdy będę przeglądać album i mój
mały zapisany pamiętnik z wpisami od serdecznych Nauczycieli
i drogich Kolegów, wspomnę jaki
to był dobry czas w moim życiu.
Z całego serca dziękuję Wszystkim, którzy włożyli wiele serca
w wychowanie mnie oraz przekazanie bardzo cennej wiedzy oraz
fundamentu dalszego kształcenia,
w szczególności dziękuję pani Elżbiecie Świerk. Serdecznie dziękuję.
Krystian
Kuk
Swój pobyt
w Szkole Podstawowej nr 3
wspominam
dobrze.
Byliśmy fajną
klasą.
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Czasami było różne, ale nigdy nie
było tak źle, żebym musiał narzekać.
Kiedy pomyślę w przyszłości
o swojej dawnej Szkole, zawsze będę to dobre wspomnienia.

Czasem były trudne chwile, jedynki,
uwagi oraz kłótnie. Poznałem fajnych
Kolegów i Koleżanki. Zawsze będę
bardzo miło wspominał „moją” Szkołę.
Karolina
Rusinek

Jakub
Majder
Pobyt w Szkole
Podstawowej nr 3
w
Chmielniku
upływał dla mnie
pozytywnie.
Poznałem Tu bardzo fajnych Kolegów. Miałem
szczęście brać udział w
wielu
szkolnych przedstawieniach. Zdarzyło mi odegrać rolę Anioła w Jasełkach, jak też rozrabiakę w przedstawieniu kabaretowym.
Uwielbiam sport i mogłem grać
w siatkówkę przyczyniając się do
zdobycia II miejsca chłopców
w
zwodach
gminnych.
Dominik
Rokita
Lata spędzone
w Tej Szkole
będę wspominać
bardzo dobrze.
Spędziłem w Niej 8 lat, od przedszkola, aż do szóstej klasy.
Chciałbym podziękować pani Dyrektor, Nauczycielom i Personelowi
za trud włożony w moje wychowanie i kształcenie.
Moja klasa była wspaniała, wszyscy dobrze się dogadywaliśmy i pomagaliśmy sobie. Będę za Trójką
tęsknił, pozostanie na długo w mojej
pamięci, na pewno będę Ją często
odwiedzać. Teraz mogę rozpocząć
następny etap w moim życiu.
Miłosz
Rokita
Do SP 3 chodziłem od klasy
III. Na początku
było trudno przyzwyczaić się do
nowego miejsca.

Naukę w Tej
Szkole rozpoczęłam bardzo wcześnie,
ponieważ
rok wcześniej, niż
cała moja klasa.
Zawsze byłam od
nich młodsza, na szczęście tylko czasem było to widoczne.
Czas tutaj spędzony został bardzo
dobrze wykorzystany przez Nauczycieli, którzy nauczyli mnie wielu rzeczy, które na pewno mi się kiedyś
przydadzą. Byli oni bardzo życzliwi,
a ich lekcje były zawsze ciekawe
i szybko nam mijały.
Bardzo miło wspominam panią
Edytę Domin, dzięki której zaszłam
bardzo daleko w Kuratoryjnym Konkursie z Przyrody.
W Tej Szkole poznałam wiele
Koleżanek i Kolegów, z którymi będzie się ciężko rozstać. Mam nadzieję, że nadal będziemy się spotykać,
nie tylko wirtualnie i nie zapomnimy
o sobie nawzajem, mimo że trafimy
do różnych szkół.
Chciałabym serdecznie podziękować
pani Dyrektor Bożenie Gwizdale oraz
Nauczycielom, a w szczególności
pani Alicji Gil, pani Zofii Puterli
i pani Elżbiecie Świerk za trud włożony w moje wychowanie oraz przygotowanie mnie do dalszego kształcenia.
Bartłomiej
Szczęch
Będąc w Tej
Szkole Podstawowej
bardzo
szybko mi czas
leciał. Dowiedziałem się

dużo przydatnych rzeczy, a to
zwłaszcza dzięki Nauczycielom.
Przeżyłem tu dużo zabawnych
zdarzeń, a Koledzy i Koleżanki byli
bardzo pomocni, kiedy czegoś nie
wiedziałem zawsze mogłem iść do
Dziewczyn i mi to wyjaśniały,
a z Kolegami było dużo zabawnych
wtop :) . Bardzo dobrze wspominam
Tę Szkołę.
Jakub
Szura
Do naszej
Szkoły lubiłem chodzić
głównie dlatego, że spotykałem
się
z
Kolegami
i Koleżankami, którzy byli mili,
sympatyczni i zawsze mogłem liczyć na ich pomoc.
Najciekawszymi
dla
mnie
przedmiotami były: przyroda, technika oraz niektóre działy historii,
ponieważ mogłem podzielić się
swoją wiedzą wynikającą z moich
zainteresowań.
Pomimo, że w Szkole bywały też
trudne chwile, wolałbym nadal
uczyć się w naszej Szkole, niż
w gimnazjum, którego trochę się
obawiam.
Sandra
Tereszkiewicz
Trójkę zapamiętam bardzo
dobrze.
Nauczyłam się
tutaj
wielu
rzeczy.
Nauczyciele byli mili i wymagający, ale
dzięki temu dużo się nauczyłam.
Było dużo przedstawień, konkursów, wydarzeń sportowych i wycieczek. Tej Szkoły nie zamieniłabym
nigdy na inną.
Trudno mi z Niej odejść.
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Katarzyna
Trojanowska
Lata spędzone w Szkole
Podstawowej
nr 3 w Chmielniku
będę
wspominać
bardzo dobrze.
Spędziłam tu najpiękniejsze chwile
w moim życiu . Poznałam tutaj wiele Koleżanek i Kolegów.
Nauczyciele byli dla mnie wyrozumiali, nauczyłam się tutaj wielu
ciekawych
rzeczy.
Atmosfera
w Szkole była wspaniała. Na pewno
będę za nią tęsknić.
Kacper
Wąsacz
W Tej Szkole nawiązałem
wiele przyjaźni i myślę, że
przetrwają
one dalej.
Podobało mi
się, jak z kolegami na wuefie siedzieliśmy na
kocach w cieniu i słuchaliśmy muzyki (bo był ogromny upał) i pisaliśmy na tb.
W Szkole zdarzały się lepsze
i gorsze dni, ale zawsze umieliśmy
się dogadać i radośnie się śmiać.
Pamiętam, jak oblewaliśmy się
wodą i było zabawnie.
Uważam, że wszyscy dogadywaliśmy się i dlatego dalej będziemy
kolegami, a może i przyjaciółmi.
PS.
Opuszczając mury naszej Trójki
nie możemy zapomnieć, że przez
sześć lat uczęszczał z nami kolega
Karol Nizioł, który w poprzednie
wakacje wyjechał z Chmielnika.
Wszyscy Go pamiętamy, przesyłamy Mu serdeczne pozdrowienia
i mamy nadzieję, że niejednokrotnie
się jeszcze spotkamy.

POŻEGNALNE OGNISKO

10 czerwca odbyła się Msza Święta
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku w intencji
uczniów klasy szóstej z naszej Szkoły. Była to Msza Święta dziękczynna
za dobry pobyt w murach „Trójki’’
i o Boże błogosławieństwo na dalszy
okres kształcenia.
Na Mszę Św. przybyli uczniowie
klasy VI wraz ze swoimi Rodzicami
i panią Wychowawczynią, Elżbietą
Świerk.

Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się pożegnalne ognisko klasowe zorganizowane przez Rodziców
uczniów.
Na ognisku wszyscy wspólnie piekliśmy kiełbasę, a następnie, my
uczniowie klasy VI, bawiliśmy się
wyśmienicie grając w siatkówkę,
a Rodzice w tym czasie dzielili się
wrażeniami związanymi z naszym
pobytem w Trójce.
Korzystając z okazji chcielibyśmy
podziękować wszystkim Rodzicom
oraz naszej Wychowawczyni pani
Elżbiecie Świerk za wspólnie mile
przeżyty czas. Dziękujemy także
Rodzicom za zorganizowanie ogniska klasowego i mamy nadzieję, że
jeszcze kiedyś spotkamy się w tym
samym pogodnym gronie.
Małgorzata Cyrul

SUPER KLASA
Od drugiego półrocza został wprowadzony w życie nowy regulamin
konkursu, którą nasz Samorząd Uczniowski prowadzi pod hasłem: Super
klasa.
Zespoły klasowe były oceniane
w obrębie pięciu sfer przez: panią
Dyrektor, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców,
Pracowników
Niepedagogicznych,
Pracowników
Dowozu..

zdobywając 570 pkt.
Zgodnie z regulaminem wybierany
jest również Super Wychowawca
i została Nim pani Edyta Domin.
W ręce Czwartoklasistów dostanie
się Puchar Przechodni Dyrektora
Szkoły.
Gratulujemy i zachęcamy do dalszej uczniowskiej rywalizacji.

W każdej sferze
były przyznawane kartki: zieloną
za 30 pkt, żółtą
za 20 pkt oraz
czerwoną za 10
pkt.
Z matematycznych przeliczeń
wynika, że tytuł
Super Klasy II
półrocza zdobyła klasa IV,
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W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
W Chmielniku
30 kwietnia „Żabki „ i „ Koniczynki” wyruszyły na pierwszą w tym
roku wycieczkę autokarową do krainy zabaw „Kolorowy świat” w Rzeszowie. Wyprawa okazała się naprawdę udana. Starsze dzieciaki szalały na dużej 4 poziomowej konstrukcji z dwoma kładkami, pokonywały liczne tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie. Atrakcją były również baseny z piłeczkami, trampolina
oraz wielka dmuchana zjeżdżalnia.
Maluszki zaś korzystały głównie ze
strefy dla nich przeznaczonej z mięciutką podłogą, domkiem i całą masą
zabawek. Oprócz tego miały do dyspozycji basen z kulkami, dziecięce
pojazdy i dmuchane zabawki. Radości nie było końca.
W drodze powrotnej do przedszkola
odwiedziliśmy jeszcze Bibliotekę

Gminną w Chmielniku. Panie gorąco
nas powitały. Pani Beatka opowiedziała nam na czym polega jej praca,
nauczyła nas nowego tańca i przeczytała śliczną bajkę. Było wspaniale!
25 maja zaś
uroczyście obchodziliśmy w
naszym przedszkolu
Dzień
Mamy i Taty.
Był to dzień
szczególny oraz
ważny. Już od
samego
rana

oczekiwaliśmy wizyty rodziców nieco zdenerwowani. Kiedy Goście zjawili się w niemalże pełnym składzie,
rozpoczęliśmy uroczystości. Przygotowaliśmy inscenizację „W krainie
bajek”, zaśpiewaliśmy piosenki oraz
zatańczyliśmy „Smerfny taniec”.
Wszyscy Rodzice byli zadowoleni
i wzruszeni. Ściskali swoje pociechy
i dziękowali za upominki. To był
wyjątkowy i pełen wrażeń dzień.
W naszym przedszkolu
każdy dzień jest wspaniały i pełen wrażeń, ale
dzień 1 czerwca jest zawsze dniem wyjątkowym.
W tym dniu dzieciaki mają przecież swoje święto.
W naszym przedszkolu
rozpoczęliśmy go od
obejrzenia pięknego teatrzyku „Śpiąca królewna”, później wspólnie
z grupą Koniczynek wesoło bawiliśmy się w altanie. Na zakończenie
zjedliśmy przepyszne lody przygotowane przez Radę Rodziców.

3 czerwca wszystkie grupy
przedszkolne odwiedzili dzielni
panowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
Pogoda wspaniale nam dopisała,
więc zebraliśmy się wszyscy
obok naszego boiska. Strażacy
pokazali nam samochód wraz
z całym wyposażeniem. Tłumaczyli jak wzywać pomoc w razie
potrzeby, pokazali jak przenoszą
rannego w wypadku. Największe zainteresowanie wzbudziły rozmowy przez krótkofalówkę, no
i oczywiście słynna „strażacka tęcza”- czyli strumień wody z węża
strażackiego skierowany w stronę
świecącego słońca. Panowie wytrwale odpowiadali na wszystkie
pytania przedszkolaków. Jeszcze
raz serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i tak cenną
lekcję.

20 czerwca odbyła się wielką impreza pod nazwą „Trójkowa Przedszkolandia” przy Domu Ludowym
w Błędowej Tyczyńskiej.
Pogoda dopisała i każda nasza
grupa przedszkolna mogła zaprezentować się od najlepszej strony.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przybyli, bo zarówno
na dzieci, jak i dorosłych czekało
wiele atrakcji m.in. dmuchany zamek, liczne zabawy, tańce, zawody
sportowe, malowanie twarzy, konkursy oraz wiele innych.
Cieszymy się, że Dzieci z okolicy
mogły wziąć w niej udział.
Katarzyna Wielgo
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W Błędowej Tyczyńskiej
Dzieciaki z oddziału „Koniczynki”
gorąco witają wszystkich Czytelników „Trójkowych Nowinek”.
Chcemy Wam opowiedzieć o tym,
co ostatnio działo się w Błędowej
Tyczyńskiej.

26 maja w naszym przedszkolu
zjawili się zaproszeni przez nas goście - nasi Rodzice oraz pani Dyrektor. Przygotowania do tego dnia
trwały już od kilku tygodni. Pilnie
uczyliśmy się tekstów do przedstawienia, piosenek i tańca. Przygotowana przez nas część artystyczna
bardzo spodobała się naszym Rodzicom, czego wyrazem były gorące
brawa, uśmiechy, a nawet łzy radości. Po występie wręczyliśmy naszym gościom samodzielnie wykonane prezenty: bransoletki dla Mam
i pachnące zawieszki z naszymi
zdjęciami dla Tatusiów.
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Po części oficjalnej nadszedł czas
na słodki poczęstunek oraz mile rozmowy przy herbatce.
Kilka dni później, 1 czerwca,
w dniu naszego święta, wybraliśmy
się autobusem do Trójki, aby odwiedzić dzieci z innych oddziałów
przedszkolnych. Wspólnie obejrzeliśmy przedstawienie pt.
„Śpiąca królewna” w wykonaniu prawdziwych aktorów. Co więcej, sami również występowaliśmy w tej
inscenizacji i pomagaliśmy
np. odczarować zły urok
rzucony przez czarownicę.
Występ bardzo się nam
spodobał, tym bardziej że
na koniec mogliśmy zatańczyć z bajkowymi
postaciami Księciem
i Królewną Aurorą.
Po
przedstawieniu
wraz z „Żabkami”
wybraliśmy się do
altanki na lody i
słodki poczęstunek.
I choć wiemy, że nie
należy jeść za dużo
słodyczy, to w Dniu
Dziecka zrobiliśmy
sobie
wyjątek.
Wspólnie z naszymi
rówieśnikami bawiliśmy się wesoło
przy muzyce. Odwiedziliśmy także
piękny plac zabaw, jaki mieści się
przy Szkole. Bardzo się nam spodobał i było nam szkoda, kiedy okazało
się, że pan
Kierowca
już na nas
czeka. Zmęczeni,
ale
bardzo
szczęśliwi
wróciliśmy
do naszego
przedszkola
i już czekamy na kolejne spotkanie
z„Żabkami”.

Jak już wiecie z poprzednich naszych relacji, my Koniczynki bardzo
lubimy bawić się w kucharzy. Tym
razem jednak zmieniliśmy nieco branżę i zajęliśmy się pieczeniem chleba.
Każdy przedszkolak już wie, jakie
produkty są potrzebne, by upiec pyszny chleb. Pracowaliśmy wszyscy,
sprawiedliwie dzieląc się obowiązkami piekarza. Każdy z nas mógł dodać
jakiś składnik. Zabawa przy tym była
wspaniała. Zapachy unoszące się
z maszyny do pieczenia chleba, jaką
specjalnie na tę okazję przyniosła do
nas pani Małgosia były tak kuszące,
że niektórzy nie mogli już nawet dokończyć pysznego obiadku. Chlebek
był naprawdę pyszny, co z pewnością
może Wam potwierdzić pani Ewa.

Pogoda ostatnio nas rozpieszcza,
więc codziennie wychodzimy na długie spacery, bawimy się na naszym
placu zabaw lub nowym boisku, jakie
powstało obok naszego przedszkola.
Wiemy, że aby zdrowo rosnąć, musimy często wychodzić na świeże powietrze i uczestniczyć w różnych zabawach ruchowych. Najbardziej lubimy bawić się w „Chowanego”, szczególnie po południu, kiedy jest nas już
mało i łatwo się nam schować w ogrodzie.
Obserwujemy także małe bocianki,
które pojawiły się w gnieździe obok
przedszkola. Trudno je policzyć, bo są
bardzo ruchliwe, ale kiedy zaczną
uczyć się latania pod okiem swoich
rodziców, damy Wam znać, ile ich
jest.
Justyna Zabój

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Trójkowe Nowinki

8

WYWIADY Z ABSOLWENTAMI
Kontynuujemy cykl wywiadów z Absolwentami naszej Szkoły. Chcemy zapytać o wspomnienia, ale także o sukcesy w dorosłym już życiu….
Rozmowa z doktor Anną Korbecką

Na wstępie przekazujemy gratulacje z racji uzyskania tytułu doktora
nauk fizycznych……
Prosimy o przedstawienie się…
- Bardzo dziękuję za gratulacje. Nazywam się Anna Korbecka. Jestem
Absolwentką Waszej szkoły. Ostatnie
lata spędziłam zajmując się niezwykle
ciekawą pracą naukową dotyczącą
komputerowego modelowania struktur
półprzewodnikowych na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach studiów doktoranckich.
Jest Pani Absolwentką naszej Szkoły,
jak zatem wspomina Pani naukę i pobyt w Trójce?
- Muszę przyznać, że z ogromnym
sentymentem wspominam czas spędzony w Trójce. Były to lata zawierania
pierwszych przyjaźni oraz zdobywania
podstaw wiedzy o świecie. Pamiętam
bardzo miłą atmosferę panującą
w Szkole, dzięki czemu codzienne pójście do tej Szkoły nie kojarzyło się
z obowiązkiem.
A może pamięta Pani jakieś ciekawe
uczniowskie inicjatywy, pomysły, ciekawych kolegów, koleżanki, nauczycieli?

- Przypominam sobie kilka ciekawych inicjatyw zarówno uczniów
jak i nauczycieli. Najbardziej jednak
utkwiły mi w pamięci Jasełka zorganizowane przez ówczesnego opiekuna harcerzy pana M. Balcerzaka,
w których brały udział klasy 4-8.
Przedstawienie było dużym wyzwaniem i dla każdego chętnego znalazła się choćby mała rola do odegrania. Występowaliśmy kilkakrotnie
przed różnymi widowniami, a aplauz
widzów sprawiał nam wszystkim
dużą radość.

głowie pod koniec studiów magisterskich na UR w czasie współpracy
z promotorką mojej pracy magisterskiej profesor D. Berczą. Studia doktoranckie nie tylko pozwoliły mi na
poszerzenie wiedzy, ale również
umożliwiły mi kontakt z naukowcami z różnych części świata, wyjazdy
konferencyjne i możliwość prezentowania swoich osiągnięć innym. Dodatkowo miałam możliwość prowadzenia zajęć ze studentami oraz
współpracy z różnymi ośrodkami
naukowymi.

Czy nauka w naszej Szkole dała
Pani dobre podstawy do dalszego
kształcenia się?
- Tak, szkoła podstawowa dała mi
solidne podstawy, które pozwoliły
mi na zdobywanie wykształcenia
w kolejnych etapach mojego życia.
Solidna i dobrze utrwalona wiedza
daje pewność siebie uczniowi w nowej szkole. Należy pamiętać, że
praca nauczycieli w szkołach podstawowych jest bardzo ważna i ma
ogromny wpływ na rozwój i zainteresowania uczniów.

Jakim zagadnieniom fizycznym
poświeciła Pani swoje rozważania
w rozprawie doktorskiej? Co one
wnoszą do rozwoju nauki i jakie mogą mieć zastosowanie w życiu codziennym?
- Podczas moich studiów doktoranckich zajmowałam się analizą oraz
modelowaniem struktur półprzewodnikowych, które mają zastosowanie
w urządzeniach codziennego użytku
(sprzęcie elektronicznym, czujnikach
np. dymu). Projektowanie takich
układów wymaga dobrego rozumienia zjawisk zachodzących w takich
strukturach. Zajmowałam się kilkoma różnymi zagadnieniami, ponieważ brałam udział w kilku projektach. Dzięki temu miałam przyjemność współpracy z różnymi grupami
naukowymi spoza Uniwersytetu
Warszawskiego, m. in. z Instytutu
Fizyki Polskiej Akademii Nauk czy
naukowcami z Uniwersytetu w Sendai (Japonia). Badałam przede
wszystkim struktury, w których znajdują się materiały nazywane nadzieją
współczesnej elektroniki (są to tak
zwane rozrzedzone półprzewodniki
ferromagnetyczne).
Zastosowanie
takich materiałów umożliwia zbudowanie szybszych i bardziej energooszczędnych elementów elektronicznych.

Jaka była dalsza Pani droga nauki,
która doprowadziła do osiągnięcia
zamierzonego przez Panią celu?
- Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałam edukację w II
LO w Rzeszowie, gdzie uświadomiłam sobie, że bardzo podobają mi się
lekcje fizyki, a matematyka nie jest
taka straszna. Dlatego po maturze
wybrałam studia na kierunku Fizyka
na
Wydziale
MatematycznoPrzyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zainteresowałam
się bardzo aktualnym tematem fizyki
półprzewodników. Natomiast pod
koniec tych studiów wraz z małą
grupą przyjaciół z roku postanowiliśmy spróbować swoich sił w Warszawie i aplikować na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pomysł pracy naukowej związanej
z fizyką pojawił się w mojej głowie

Dlaczego warto uczyć się przedmiotów ścisłych? Czy zainteresowanie
nimi może pojawić się już w szkole
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podstawowej? Jak je rozwijać?
- Myślę, że zaciekawienie przedmiotami ścisłymi może pojawić się
już w szkole podstawowej, a nawet
trochę wcześniej. Dużą rolę odgrywa
tutaj rodzina, a w późniejszym czasie także nauczyciele. Niestety matematyka, fizyka czy chemia kojarzą
się często z czymś nudnym i zbyt
trudnym do pojęcia. A przecież opowiadają o tym, co dzieje się dookoła
nas. Jest tyle interesujących zagadnień do rozwiązania: choćby konstrukcja komputera kwantowego,
który byłby szybszy od obecnych
komputerów. Myślę, że najważniejsze jest rozbudzenie w najmłodszych
ciekawości świata. Od kilku lat zajął
się tym Wydział Fizyki UW zapraszając do siebie najmłodszych oraz
tych trochę starszych i organizując
dla nich specjalne zajęcia, w ramach
których prowadzone są wykłady
oraz pokazywane laboratoria wydziału.
Co zamierza Pani robić w bliższej
i dalszej przyszłości? Czy ma już
Pani propozycje pracy zawodowej?
- Na szczęście mam do wykorzystania jeszcze kilkanaście dni wakacji, ale od lipca zaczynam pracę
w międzynarodowym centrum finansowym w Warszawie i będę zajmować się analizą finansową.
Kilka lat studiowała Pani w Warszawie. Czy podoba się Pani życie
i praca w wielkim mieście?
- Moja praca w Warszawie podczas
studiów doktoranckich wiązała się
nie tylko z obowiązkami, ale również z poznawaniem wielu bardzo
ciekawych ludzi, co zawsze bardzo
mnie cieszyło. Przede wszystkim
wyjazd umożliwił mi poszerzenie
wiedzy oraz poznanie i współpracę
z naukowcami o ogromnym dorobku
naukowym.
Jeśli chodzi o życie w Warszawie,
jest ono bardzo odmienne od codzienności tutaj w Chmielniku. Na
początku stolica wydaje się być zatłoczona i zabiegana. Przy bliższym
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poznaniu okazuje się, że jest tam
bardzo dużo parków, ogromna ilość
imprez publicznych, z których można skorzystać i spotkać tam wielu
ciekawych i pozytywnie nastawionych życia ludzi.
Jak postrzega Pani życie codzienne
w rodzinnej miejscowości? Czy zauważa Pani zmiany, które zachodzą
w naszej gminie?
- Muszę przyznać, że zawsze
z ogromną radością wracałam do
Chmielnika. Bardzo podoba mi się
tutejszy spokój oraz wszędobylska
zieleń latem. Zauważyłam również,
że Chmielnik zmienił się bardzo
w ostatnich latach: przede wszystkim coraz więcej osób chce tutaj
mieszkać i budować swoje domy,
pojawiają się nowe firmy oraz jest
więcej imprez skupiających mieszkańców takich jak festyny rodzinne
lub gminne.
Czy będąc uczennicą naszej Trójki
uczestniczyła Pani w redagowaniu
„Trójkowych Nowinek”?
- Oczywiście. Można by powiedzieć, że dość intensywnie pomagałam w tworzeniu „Trójkowych Nowinek” i bardzo dobrze to wspominam.
Czy chciałyby Pani wrócić jeszcze
do szkolnej ławy w naszej Trójce?
- Wydaje mi się, że trochę wyrosłam z „trójkowej” szkolnej ławy,
ale z chęcią wróciłabym tam na kilka
godzin.
Czy utrzymuje Pani bliskie kontakty z koleżankami i kolegami z podstawówki?

fantasy, więc kiedy tylko znajduję
trochę wolnego czasu, zabieram się
za kolejną książkę. Ponadto od kilku lat ćwiczę jogę, która świetnie
wzmacnia ciało i pozwala na zrelaksowanie się nawet w bardzo stresujących momentach życia.
Czy łatwo być w dzisiejszych czasach młodą osobą? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na młodych i jak
się im należy przeciwstawiać?
- Wydaje mi się, że młode pokolenie musi obecnie zmagać się
z ogromnym zalewem informacji,
wśród których ciężko znaleźć coś
wartościowego. Wystarczy obejrzeć
kilka popularnych stron internetowych czy zajrzeć do znanych portali
społecznościowych. Myślę, że młodzi ludzie powinni pochodzić do
tego z wielkim dystansem i pamiętać o podstawowych wartościach
w życiu.
Jakie wskazówki mogłaby Pani
przekazać obecnym uczniom naszej
Szkoły, a zwłaszcza opuszczającym
Ją szóstoklasistom?
- Mogę tylko poradzić, aby nie
bali się podejmowania wyzwań
i korzystali z nadarzających się okazji.
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Życzymy
spełniania ambitnych planów życiowych.
- Bardzo dziękuję i również życzę
wszystkiego dobrego.
Pytania układały: M. Cyrul,
W. Korbecka, K. Rusinek

- Niestety w większości przypadków nasze drogi rozeszły się. Mam
kontakt z kilkoma osobami z podstawówki i zawsze z chęcią się z nimi
spotykam.
Jakie inne – oprócz już wymienionych – ma Pani zainteresowania
i czy udaje się je Pani rozwijać?
- Jestem wielką fanką literatury

Nasi uczniowie w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie
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PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI
10 czerwca klasa III wraz z wychowawczynią panią Zofią Puterlą
i panią Sylwią Michną wybrały się
do Izby Tradycji w Woli Rafałowskiej, aby poznać
przeszłość, w której żyli nasi
pradziadkowie
i dziadkowie.
Przewodniczką, która pięknie opowiadała o dawnych
czasach była
pani Danuta
Szajna.
Dowiedzieliśmy się, że
Izba Tradycji
powstała
w
2010 roku, obecnie mieści się
w dwóch pomieszczeniach na pierwszym piętrze Domu Ludowego. Liczy
ponad
sto
eksponatów.
W pierwszym pomieszczeniu można
zobaczyć narzędzia i sprzęty używane dawniej w gospodarstwach domowych np. międlicę, cierlicę do obróbki lnu, kołowrotki do przędzenia,
cepy, sierpy, piłki. Na drugiej stronie
ściany umieszczono magiel, stępę do
obróbki zboża, szatkownicę, beczkę,
prasę do sera. W drugim pomieszczeniu znajduje się szafa z eksponatami i dokumentami, kącik do nauki,
szopka bożonarodzeniowa i wiele,
wiele innych eksponatów.
Poza eksponatami, oglądaliśmy
również wystawę fotografii ,,Od kłóska do kiczki’’ opowiadającą o ciężkiej pracy rolnika na wsi, który musiał włożyć wiele pracy i wysiłku,
aby z ziarna doszło do powstania
mąki. O tej samej tematyce opowiada film, który obejrzeliśmy wcześniej.
Wśród uczniów dało się zauważyć
bardzo duże zainteresowanie eksponatami z przeszłości. Wszyscy
szczególne zainteresowali się niecką,
której zastosowanie było wielorakie.
Po pierwsze: służyła do mycia w niej

LEŚNE OPOWIEŚCI

noworodków, po drugie - zbierano
do niej krew z uboju świni na wyrabianie kiszek do jedzenia, po trzecie
– jak na sankach – zjeżdżano w niej

po śniegu.
Wiele informacji przekazanych
nam przez panią Danutę wywoływało wśród uczniów niedowierzanie
i zdziwienie, a w to, że kobiety –
matki w dawnych czasach niekiedy
myły twarz swoich dzieci pomyjami,
(czyli resztkami z obiadu), to już
dzieci zupełnie nie mogły uwierzyć.
Na zakończenie pobytu w Izbie
Tradycji wychowawczyni Zofia Puterla przeprowadziła konkurs ze znajomości tradycji swoich przodków.
Wyszedł bardzo dobrze. Wszyscy
pięknie odpowiadali na pytania nauczycielki. Sama pani Danusia Szajna
była zachwycona tym, jak wiele
dzieci zapamiętały z wycieczki.
Do domu wróciliśmy zmęczeni,
ale z bagażem pełnym wrażeń.
Zofia Puterla
PS. Izbę Pamięci w Woli Rafałowskiej w czerwcu odwiedziły również
zuchy oraz klasa IV.
Pani Danuta Szajna okazuje się
być doskonałą Łączniczką pomiędzy
współczesnymi i nowymi czasy.
Dziękujemy Jej za zaangażowanie
w ocalanie przeszłości od zapomnienia.

30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Świdra
w Czarnej Sędziszowskiej odbył
się finał wojewódzkiego konkursu
„Leśne Opowieści". Patronat medialny nad konkursem objęli: Polskie Radio Rzeszów i telewizja
Sędziszów Małopolski.
Dzieci z województwa podkarpackiego mogły wziąć udział
w konkursie plastycznym rysując
różne gatunki zwierząt w środowisku naturalnym lub literackim
o tematyce przyrodniczej.
Do finału przeszło 80 prac plastycznych i 16 wierszy. Wyróżnienia z naszej Szkoły otrzymali:
w części plastycznej Marta Korbecka i Kacper Mazur z kl. I a ,
zaś w części literackiej Karolina
Rusinek z kl. VI. Otrzymali oni
nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy-wyróżnienia.
PS. Zostaliśmy tam bardzo miło
przyjęci. Bardzo ciekawe było
wystąpienie jednego z członków
komisji ornitologa pana Józefa
Ciosaka. Z jego przemówienia
dowiedzieliśmy się, że obecny rok
jest rokiem „bażanta", co wyjaśniało tematykę większości zaprezentowanych wierszy i prac plastycznych. Bardzo miło wspominamy udział w tym ciekawym
konkursie.
Karolina Rusinek
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TEATRZYKI
ANGLOJĘZYCZNE

WYCIECZKA DO KRAKOWA

18 czerwca przedstawiciele naszej
szkoły wzięli udział po raz kolejny
w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków
Anglojęzycznych, który tradycyjnie już
organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.

Tym razem naszą Szkołę reprezentowała 10-osobowa grupa dziewczynek
z klas V i VI. Wystąpiły z humorystycznymi scenkami ukazującymi „typowe”
zachowania Anglików w różnych sytuacjach życia codziennego. Jak zwykle
poziom poszczególnych grup był bardzo wyrównany, a wszyscy uczestnicy
oprócz możliwości pogłębienia swoich
umiejętności mogli też wziąć udział
w dobrej zabawie z obcym językiem.
Joanna Stodolak

WYBORY W SU
12 czerwca, po
dwutygodniowej
kampanii, odbyły
się wybory przewodniczącego SU.
Zwycięstwo odniosła Aleksandra Zagórska, która doskonale sprawdziła się w tej funkcji w
bieżącym roku szkolnym. Zastępcą została Agata Dral, która będzie wspierać
poczynania swojej koleżanki.
Życzymy ciekawych i trafionych pomysłów w przyszłym roku szkolnym.

16 czerwca, my uczniowie klas
I -VI wraz z naszymi Wychowawczyniami, byliśmy na wycieczce
szkolnej w Krakowie. Podróż minęła nam bardzo szybko i wygodnie.
Zaraz po dotarciu na miejsce, zobaczyliśmy Wisłę - królową” polskich
rzek.
Nad jej brzegiem stał pomnik
Smoka Wawelskiego, który co
chwilę zionął ogniem. Następnie
zapoznaliśmy się z paniami Przewodniczkami, z którymi wyruszyliśmy na Wawelskie Wzgórze. Przed
wejściem na Wawel, zobaczyliśmy
ruiny kościoła Św. Michała. Później
poszliśmy zwiedzić piękny, renesansowy dziedziniec zamkowy oraz
Katedrę, gdzie w podziemiach oglądaliśmy grobowce królów polskich,
oraz sarkofagi wielkich Polaków,
a wśród nich grób Lecha i Marii
Kaczyńskich.
Najbardziej chcieliśmy zobaczyć
jeden z największych dzwonów
w Polsce – Dzwon
Zygmunta.
Musieliśmy się
wdrapać się na
wieżę po drewnianych,
stromych
schodach.
Legenda głosi,
że gdy dotknie się
serca dzwonu lewą
ręką i pomyśli życzenie, to powinno
się ono spełnić.

Kiedy schodziliśmy schodami z wieży
widzieliśmy na
murze tabliczki
-cegły
upamiętniały darczyńców
na
rzecz remontu
Wawelu.
Po
opuszczeniu Wawelskiego Wzgórza zwiedzaliśmy Krakowski
Rynek, na którym znajduje się
wizytówka Krakowa, czyli słynne Sukiennice oraz pomnik Adama Mickiewicza.
Największymi jednak przeżyciem było odwiedzenie Kościoła Mariackiego oraz obejrzenie
Ołtarza Wita Stwosza. Wysłuchaliśmy również legendy o złotej ciżemce, a po wyjściu z Kościoła hejnału granego na cztery
strony świata.
Następnie zjedliśmy obiad
w restauracji, a potem udaliśmy
się o Ogrodu Doświadczeń im.
S. Lema, w którym prawie przez
dwie godziny wykonywaliśmy
ćwiczenia fizyczne na przygotowanych przyrządach.
Dziękujemy organizatorom za
wspaniały wyjazd.
Ola Zagórska i Karolina Rusinek
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NASZYM MAMOM
Do tak ważnego święta również przyłączyły
się uczniowie klasy V.

Mama - to najpiękniejsze słowo świata
26 maja - w Dniu Matki wszystkie
dzieci te małe, ale także i te duże, składają swoim kochanym Mamom najszczersze życzenia i podziękowania za
trud włożony w macierzyńskie obowiązki.
Do naszej Szkoły na
występy
milusińskich
zostały zaproszone Mamy, chociaż nie wszystkie mogły przyjść.
Te Mamy, które przybyły do naszej placówki
w tym dniu z ciekawością wysłuchały programu
artystycznego.
W przygotowaniach do
obchodów święta naszych mam uczestniczyli
uczniowie klas I-III ze
swoimi Paniami.

Dzieci w pięknych
strojach, w odświętnie
udekorowanej sali zrobiły na Mamach wielkie
wrażenie.
Nad
występami
uczniów czuwały nauczycielki: Monika Czarnota oraz Edyta Domin oraz Wychowawczynie
występujących
uczniów z klas I-III.
Zrobione z miłością i ujmującą
prostotą laurki z życzeniami,
upominki oraz szczery uścisk
ukochanej Mamy były wyrazem

KANGUR MATEMATYCZNY
Konkurs jest
adresowany do
uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i
średnich, od klasy II szkoły podstawowej do klas maturalnych w
liceach i technikach. Rozgrywany
jest sześciu kategoriach. Konkurs
ma charakter jednorazowego testu.
Z naszej Szkoły w konkursie
udział wzięli uczniowie:
- klasa IV: Paulina Ciura, Mateusz Filip, Dominik Lemberger,
Aleksandra Cyrul, Arkadiusz Madera, Jakub Ostrowski
- klasa V: Kinga Sitarz, Paulina
Nowak, Magdalena Jaworska,
Aleksandra Zagórska
- klasa VI: Małgorzata Cyrul, Weronika Korbecka.
Miło mi poinformować, że wyróżnienie otrzymała uczennica
klasy IV- Paulina Ciura.
Gratuluję wszystkim uczestnikom udziału w konkursie i zapraszam do kolejnej edycji.
Monika Czarnota

KĄCIK KSIĄŻKI
głębokiej miłości i podziękowania
za to, że są, że
kochają, i że są
najlepsze
na
całym świecie.
Kochane Mamusie czekała
również miła
niespodzianka
w postaci słodkiego
poczęstunku.
Edyta Domin

Po raz ostatni chcę Wam polecić
kilka wspaniałych książek, po które warto sięgnąć.
Pierwszą naprawdę cudowną
książką jest powieść A. Lindgren
pt. „Bracia Lwie Serce”. Książkę
tę poleciła mi moja mama, która
czytała ją będąc w moim wieku.
Następna książka to „Młody
Sherlock Holmes. Zabójcza chmura.” Lane Andrew oraz cała seria
książek opowiadająca o przygodach młodego Sherlocka Holmesa
wciągnie Was bez reszty.
Czytajcie książki z przyjemności,
a nie z przymusu. NIKA
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KONKURS GAZETEK
28 kwietnia przedstawicielki
gazety szkolnej „Trójkowe Nowinki”: Weronika Korbecka, Małgorzata Cyrul i Aleksandra Zagórska
wraz z opiekunką panią Elżbietą
Świerk uczestniczyły w spotkaniu
dziennikarskim w Polskim Radiu
Rzeszów.
Gdy dotarłyśmy na miejsce, zaproszono nas do sali nagraniowej,
miło nas przywitał Dyrektor Radia
Rzeszów. Zapoznałyśmy się z codzienną pracą w radiu, a następnie
zostały rozdane nagrody, dla poszczególnych szkół z Podkarpacia.
Nasza szkolna gazetka „Trójkowe
Nowinki” w kategorii szkół podstawowych, zajęła III miejsce. Później wysłuchałyśmy fragmentu słuchowiska ,,Droga do nieba’’ powstającego w studiu naszego regionalnego radia. Następnie oprowadzono nas po budynku rozgłośni
radiowej. Zwiedziłyśmy sale nagraniowe i salę nocną. Na końcu zadowolone z nagrody udałyśmy się na
lody do ,,Myszki Miki’’.

Podziękowanie:
W imieniu wszystkich redaktorek gazetki szkolnej, chciałyśmy
serdecznie podziękować pani Elżbiecie Świerk, za wskazówki, porady, cierpliwość, za rozświetlenie
drogi w kierunku dziennikarskim
i pogłębienie ciekawości świata.
Cieszymy się, że nasza szkolna
gazeta została wyróżniona przez
specjalistów.
Redaktorki: Ola Zagórska i Gosia
Cyrul
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GMINNY SEJMIK SU
Szkoły
przedstawiając
w
kabaretowej formie
własne „Obrady samożądu szkolnego”.

9 czerwca w murach naszej Szkoły
miał miejsce XIII już Gminny Sejmik Samorządów Uczniowskich.
Inicjatorką i współorganizatorką
wszystkich samorządowych spotkań była pani Elżbieta Świerk.
W spotkaniach zawsze uczestniczyły reprezentacje prawie wszystkich szkół z terenu gminy Chmielnik. Ich skład stanowili najaktywniejsi członkowie Samorządów Uczniowskich oraz ich Opiekunowie.
Na każdym takim Sejmiku pojawiali
się zapraszani Goście, czyli lokalni
lub nawet krajowi samorządowcy.
Dziękujemy, ze zawsze w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele
Urzędu Gminy oraz Rady Gminy
Chmielnik.
W czasie spotkań prowadzonych
metodą warsztatową podsumowywana była roczna praca samorządów szkolnych. Podobnie było na
tegorocznym spotkaniu.
Do naszej Szkoły przybyło 5 zespołów, które pięknie pracowały
porównując działania w swoich macierzystych szkołach.
Obrady XIII Sejmiku SU urozmaicili uczniowie klasy VI naszej

Podsumowania debaty
w kabaretowym przedstawieniu dokonał nasz
Patron, Św. M. M. Kolbe,
który przypomniał czym
mogą być samozwańcze zmiany
wprowadzane w szkołach.
Na pewno uczestnicy Sejmiku
zrozumieli to przesłanie.

Gościem Honorowym była
Sekretarz Gminy Chmielnik,
pani
Magdalena
WdowikReczek, która wnikliwie obserwowała pracę młodych samorządowców, a na zakończenie
pogratulowała dobrych pomysłów oraz podziękowała za realizację ciekawych zadań w poszczególnych szkołach.
Swoją obecnością zaszczyciła nas też Sołtys wsi Błędowa
Tyczyńska pani Krystyna Walas
oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Beata
Wojnarowicz -Hondz.
W obradach wspomagała nas
też Dyrektor Szkoły pani Bożena Gwizdała.
Weronika Korbecka
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ROCZNE PODSUMOWANIE
Oto Oni:
Klasa IV: Paulina
Ciura,
Aleksandra Cyrul, Agata Dral,
Klaudia Urbańska,
Monika
Mruc, Dominika
Korbecka,
Jakub Maternia,
Dominik
Lemberger.
Rok szkolny 2014/2015 dobiega
końca. Najlepsi uczniowie za całoroczną pracę oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz za wyniki w nauce zostali wyróżnieni
i otrzymają nagrody.
Oto Oni:
Klasa I a: Marta Korbecka, Szymon
Witowski, Jakub Wąsacz.
Klasa I b: Amelia Jagiełło, Zuzanna
Materernia, Izabela Tereszkiewicz.
Wzorowa frekwencja: Tobiasz Wójtowicz.
Klasa II: Dominika Bolanowska,
Aleksandra Maciołek, Gabriela
Wójtowicz, Martyna Murias, Julia
Murias, Klaudia Magryś, Szymon
Janik.
Klasa III: Klaudia Ciupak, Gabriela
Szyszka, Anita Ciura, Daria Ciura,
Julia
Bazan,
Magdalena
Drąg, Zuzanna
Janik.
Z klas IV-VI
wyróżnieni
i
nagrodzeni
uczniowie dodatkowo otrzymują stypendia
za
wyniki
w nauce.

Klasa V: Agnieszka Hałoń, Paulina Nowak, Aleksandra Zagórska,
Kinga Sitarz, Paulina Trawka.
Klasa VI: Małgorzata Cyrul, Karolina Rusinek, Justyna Dral, Weronika Korbecka, Agata Czarnota, Gabriela Delikat i Natalia
Jezuit
Wzorowo uczęszczali do Szkoły: Natalia Jezuit, Agata Czarnota i Dominik Rokita.
Nagrodę za czytelnictwo otrzyma
Szymon Janik, a wzorowym
Świetlikiem okazała się Rita Bała.
Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy pozostałych uczniów do
dołączenia w przyszłym roku
szkolnym do grupy liderów.
Wychowawcy

Mistrzynie ortografii
Od wielu lat
dla
uczniów
klas
IV-VI
prowadzony
był w naszej
Szkole
konkurs ortograficzny pod patronatem pani
Dyrektor Bożeny Gwizdały, w którym uczniowie mieli szansę zdobywać
tytuły:
Mistrza
i Wicemistrza Roku w dziedzinie
ortografii.
W rozgrywkach ortograficznych
brali udział wszyscy uczniowie,
którzy na lekcjach języka polskiego poznawali i utrwalali zasady
polskiej ortografii, a następnie pisali dyktanda, które były rejestrowane w specjalnych tabelach. Na
podstawie średniej ocen z całego
roku, od oceny bardzo dobrej
wzwyż, wyłaniani byli zwycięzcy
klasowi, którzy startowali w rozgrywkach szkolnych.
W bieżącym roku szkolnym
w eliminacjach szkolnych wzięły
udział dziewczęta z klasy V i VI z klasy IV nie zakwalifikował się
żaden uczeń: Paulina Nowak,
Aleksandra Zagórska, Justyna
Dral, Małgorzata Cyrul, Weronika
Korbecka i Karolina Rusinek.
Po rozwiązaniu trudnych testów
zwyciężczyniami zostały: Karolina
Rusinek
oraz Weronika Korbecka
z klasy VI.
Dziewczęta
oprócz tytułu:
Mistrza i Wicemistrza Ortografii Roku
2014/15 otrzymają też nagrody w formie „Złotego”
i „Srebrnego” pióra, których fundatorem jest pani Dyrektor.
Gratuluję.
Organizator: Elżbieta Świerk
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na którą już dzisiaj zapraszamy
wszystkich nauczycieli, rodziców,
uczniów, mieszkańców Chmielnika
i wszystkich przyjaciół naszej Szkoły.
Podobnie jak w latach poprzednich
zuchy udadzą się z wieńcem na dożynki parafialne oraz z wieńcem na
dożynki diecezjalne do katedry.
Bogumiła Jaworska

Z okazji Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja zuchy przygotowały akademię dla całej społeczności szkolnej. Zbiórka zuchowa w tym dniu miała charakter patriotyczny, a następnie palono ognisko i posilono się kiełbaskami. Ale
to nie był koniec, gdyż o godz. 15
wyruszono na pieszy rajd w kierunku Kościoła. Po drodze nawiedzono
grób pani Ali Gil w rocznicę Jej
śmierci. Zuchy trochę zmęczone
posiliły się w DPS-ie. Dzień zakończono Mszą św. i majówką w naszym Sanktuarium MBŁ. Dziękuję
Rodzicom za przybycie do Kościoła
i zabranie zuchów do domu.
Zuchy również wzięły udział we
Mszy św. odpustowej uczestnicząc
w powitaniu JE. ks. Bp. Jana Wątrobę oraz brały udział w uroczystości
Bożego Ciała.
Z okazji Dnia Matki przygotowały
montaż słowno-muzyczny i wykonały prezenty dla mam.
W ranach zdobywania sprawności
zuchowej ,,Młodego Obywatela”
zuchy były na wycieczce w Woli
Rafałowskiej i zwiedziły Izbę Tradycji. Poznały wiele ciekawych narzędzi i sprzętów używanych dawniej w domach. Bardzo dziękujemy
pani Danusi Szajnie za bardzo ciekawy sposób zaprezentowania nam
tych ciekawych zbiorów.
Zuchy planują w wakacje: 3 dniowy
biwakowych, pieszą pielgrzymkę do
Borku Starego w rocznicę śmierci
naszego Patrona św. M. M. Kolbego

NIOSĘ POMOC
W maju zakończyliśmy udział
w kampanii zorganizowanej przez
PAH – „Niosę pomoc”. Jej celem
było dotarcie do uczniów w szkołach
w Polsce z przekazem, że nie należy
być obojętnym wobec cierpienia ofiar
konfliktów zbrojnych i katastrof.
Szczególny nacisk w tej kampanii
został położony na tragiczną sytuację
ludności w ogarniętej wojną Syrii,
która toczy się od marca 2011 roku.
Pochłonęła już wiele tysięcy ofiar,
a prawie 4 miliony osób zmusiła do
ucieczki z kraju. Łącznie 12,2 mln
osób stale potrzebuje pomocy humanitarnej.
Kampania
przeprowadzona
w Szkole składała się z kilku etapów.
Po otrzymaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych z PAH zorganizowano akcję informacyjną o sytuacji
w Syrii. Z uczniami klas starszych
przeprowadzono zajęcia edukacyjne
na temat pomocy humanitarnej z wykorzystaniem filmów, zdjęć i artykułów umieszczonych na stronie PAH.
Zorganizowana została w Szkole
sprzedaż wyrobów wykonanych przez
dzieci w trakcie warsztatów rękodzieła artystycznego: bransoletek wykonanych z koralików i sznurków.
Warsztaty dwukrotnie przeprowadziła pani Agnieszka Wąsacz. Cały
zysk ze sprzedaży oraz dobrowolnych
datków wyniósł ogółem 500 zł i został przekazany na konto PAH z przeznaczeniem na pomoc humanitarną w
Syrii.
Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękuję.

English Master 2015
29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku odbył się
Międzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego „English Master
2015”.
Konkurs skierowany był do
uczniów klas IV – VI chcących
sprawdzić swoje umiejętności językowe, a jego celem było wyłonienie
uzdolnionych językowo osób z terenu naszej gminy.
W konkursie wzięło udział
5 uczniów naszej Szkoły:
Magdalena Czarnota, Justyna
Dral, Weronika Korbecka, Dominik
Rokita oraz Aleksandra Zagórska.
Uczniowie Ci zostali wytypowani
na podstawie wyników uzyskanych
w szkolnym etapie konkursu,
w którym wzięło udział 10 osób
z klas V-I.
Konkurs miał formę pisemnego
testu zawierającego zadania badające umiejętność rozumienia tekstu
czytanego, tekstu słuchanego oraz
sprawdzające znajomość struktur
gramatycznych i słownictwa wynikających z podstawy programowej.
O zwycięstwie decydowała suma
punktów uzyskanych przez wszystkich przedstawicieli danej szkoły.
Nasi uczniowie godnie reprezentowali Szkołę zajmując II miejsce,
przegrywając jednym punktem
z gospodarzami konkursu.
Wszystkim uczestnikom gratuluję
i życzę sukcesów w dalszej nauce
języka angielskiego.
Joanna Stodolak

Joanna Stodolak
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POSTAWY RODZICÓW
Wypowiedzi Rodziców
uczniów klasy VI
Okres nauki mojego dziecka
w Szkole Podstawowej
nr 3
w Chmielniku oceniam bardzo pozytywnie. Współpraca zarówno z Nauczycielami jak i Rodzicami przebiegła owocnie i bez problemów. Bardzo cieszy mnie, iż mogłam aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym.
Pobyt dziecka w „Trójce” przyniósł
zamierzone efekty i nie mam żadnych obaw, co do rzetelności włożonego trudu i poświecenia edukacyjnego. Obok trudu nauki moje dziecko uzyskało mocne fundamenty moralne, etyczne i społeczne. Potrafi
odnaleźć się w grupie, odróżnić dobro od zła, zna zasady, którymi należy kierować się w życiu.
Pragnę również serdeczne podziękować za okazywaną przez Wszystkich Nauczycieli i Rodziców życzliwość i przyjazną dłoń, która mnie
wspierała w pracy podejmowanej dla
dobra dzieci szkolnych, a także za
dobro serca, które pochylało się nad
tymi, którzy potrzebują pomocy, za
wrażliwość duszy, która przyczyniła
się do czynienia dobra i za bezinteresowną pomoc przy każdym działaniu.
Iwona Czarnota
Maje wspomnienia jako rodzica są
bardzo miłe i przyjemne. Do Szkoły
Podstawowej nr 3 chodziłam ja, jak
i moje córki: Ania i Gabrysia. Jest to
Szkoła z wielkimi możliwościami
edukacyjnymi: bawi, wychowuje
i uczy. Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za wkład w rozwój wiedzy
i umiejętności. Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!
Bożena Cisek
Kiedy cztery lata temu, moja córka Justyna, trafiła do SP 3 im. M. M.
Kolbego w Chmielniku, trochę oba-

wiałam się, jak zostanie przyjęta
i jak odbierze zmianę szkoły. Zostałam bardzo mile zaskoczona. Ciepłe
i serdeczne przyjęcie przez panią
Dyrektor, Nauczycieli i Uczniów
sprawiło, że Justyna szybko się zaaklimatyzowała i wtopiła w społeczność szkolną.
Teraz po kilku latach nauki śmiało
mogę powiedzieć, że szkoła im. M.
M. Kolbego pozwoliła mojemu
dziecku kształcić się i rozwijać w
wielu dziedzinach.
Możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach, konkursach
i olimpiadach poszerzyła Jej wiedzę
i dodatkowe umiejętności. Przebywanie w grupie nauczyło dyscypliny
i współpracy z innymi.
Chciałabym podziękować pani
Dyrektor za wspaniałą atmosferę
w szkole, pani Wychowawczyni za
trud włożony w wychowanie
i mobilizację do nauki i działania,
Nauczycielom za pomoc w każdej
sytuacji i za to, że moje dziecko czuło się bezpiecznie i było szczęśliwe.
Chciałabym również podziękować pani Eli Świerk za integrację
nas - rodziców. Wspaniałe projekty
realizowane przez Panią dały nam
możliwość popołudniowych spotkań,

zawarcia nowych czy odnowienia
starych znajomości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko.

Joanna Dral
Od samego początku bardzo mile
i ciepło wspominam pobyt Krystiana
w naszej Szkole. W dużym stopniu
za sprawą życzliwości i zrozumienia
wszystkich Nauczycieli.
Myślę, że gdy będzie myślał
o swojej podstawówce, zawsze
w pamięci zostaną mu sympatyczne
i miłe wspomnienia.
Ewa Kuk
Ja również kończyłam Szkołę Podstawową nr 3 w Chmielniku i pobyt
w Niej mile wspominam. Mam nadzieję, że Kuba również będzie chętnie wracał pamięcią do czasu spędzonego w Tej Szkole.
Renata Szura
Nazywam się Małgorzata Szczęch
i jestem mamą trojga dzieci: Adriana
(18 lat), Bartłomieja (12 lat) oraz

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Trójkowe Nowinki

17

Gabrieli (11 lat). Bartłomiej i Gabriela, od najmłodszych lat chodzili
do oddziału przedszkolnego.
Dzieci bardzo lubiły chodzić do
przedszkola. Bardzo miło było się
spotykać na różnych uroczystościach
szkolnych jak: Wigilia szkolna, zabawa karnawałowa, Dzień Matki.
Moje dzieci bardzo są zadowolone,
że chodzą do Tej Szkoły. Adrian,
który jest absolwentem Tej Szkoły
bardzo mile wspomina chwile
w Niej spędzone. Z cała przyjemnością mogę polecić Tę Szkołę.
Małgorzata Szczęch
Moja córka Karolina trafiła do
SP3 w wieku 5 lat. Jej pierwszym
nauczycielem była wspaniała i przez
wszystkie dzieci uwielbiana pani
Alicja Gil. Później dostała się pod
skrzydła pani Zofii Puterli. Bardzo
miło wspominam ten trzyletni okres
początkowej edukacji, pierwsze
przedstawienia i wyjazdy na lodowisko.
Kolejne trzy lata córka przebywała
pod opieką pani Elżbiety Świerk.
Uważam, że był to bardzo owocny
okres, bogaty w różne doświadczenia. Szkoła Ta pozwoliła rozwijać
mojemu dziecku wiele zainteresowań.
Dzięki pani Edycie Domin, Karolina uwielbiała lekcje przyrody.
Szkoła tworzy bardzo miłą i przyjemną atmosferę. Czego dowodem
jest zawsze uśmiechnięta twarz pani
Dyrektor Bożeny Gwizdały. Pobyt
mojego dziecka w SP3 bardzo miło
wspominam.
Katarzyna Rusinek
Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za trud włożony w wychowanie
mojego dziecka, za poświęcony czas
i przekazaną wiedzę.
Życzę sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Bardzo doceniamy starania pani
Dyrektor i Grona Pedagogicznego,
które z oddaniem poświęcało się
misji wychowania naszych dzieci
i przygotowania ich do radzenia
sobie na dalszych etapach edukacji.
Jesteśmy wdzięczni za włożony
trud w wskazywanie właściwej drogi. Szkolne imprezy takie jak:
Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka utkwiły się w naszej pamięci.
Beata i Grzegorz Jezuitowie
Wszystkie te lata, gdy mój syn
Jakub uczęszczał do SP 3, były dobre. Bywały chwile lepsze i gorsze,
ale ostateczny cel został osiągnięty.
Mój syn najmilej wspomina
okres przedszkola, a ja będę miała
zawsze w pamięci nieodżałowaną
panią Alę Gil.
Pragnę podziękować Wszystkim
Nauczycielom na czele z panią Dyrektor za trud włożony w wychowanie i wykształcenie mojego syna.
Elżbieta Drąg
Zbliżający się koniec roku szkolnego w klasie VI skłania nas do
podsumowań i wspomnień, jak było
w SP 3.
Lata spędzone w Tej Szkole, ja
jako rodzic, zawsze będę wspominać ciepło i miło. My rodzice wychowujemy swoje dzieci w domu,
ale wiele zależy również od wychowawców, pedagogów i nauczycieli,
bo w szkole nasze dzieci spędzają
wiele godzin.
Chciałabym podziękować Nauczycielom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas minionych lat nauki mojej córki Madzi.
Krystyna Czarnota

Sandra chodząc do Tej Szkoły
była
zawsze
zadowolona,
uśmiechnięta, nigdy nie miała
problemów z rówieśnikami. Nauczyła się dbać o porządek, zdobyła przekazaną jej wiedzę, zawsze
będzie mile wspominać pobyt
w Tej Szkole.
Jolanta Tereszkiewicz
Lata mojego dziecka spędzone
w murach Trójki na długo pozostaną mojej córce w pamięci.
Oczywiście bywały chwile gorsze
i lepsze. Na szczęście z dużą przewagą tych drugich
Na początku trudno było się jej
przyzwyczaić do nowego otoczenia, szerokiego grona pedagogicznego i dużych klas. Jednak z czasem po powrocie ze szkoły na
twarzy mojej córki coraz częściej
pojawiał się uśmiech i zadowolenie.
Nauczyciele ciekawie prowadzili lekcje, a dodatkowe kółka
zainteresowań umożliwiły szersze
poznanie tematów omawianych
na lekcjach. Nauczyciele nie odmawiali pomocy i zawsze starali
się rozwikłać nawet najtrudniejsze
problemy.
Szkoła ta, była dla mojego
dziecka nie tylko miejscem do
nauki, ale także do zdobywania
nowych doświadczeń życiowych.
Nie było to zwykłe miejsce, ale
wspólnota, w której zawsze panowała miła i pogodna atmosfera.
Moim zdaniem wybór Tej Szkoły był jak najbardziej odpowiedni
i sądzę, że Szkoła Ta dała mojemu
dziecku dobre podstawy do dalszego kształcenia.
Na podsumowanie zacytuję wypowiedź Alberta Einsteina:
,,Szkoła powinna dążyć do tego,
by młody człowiek opuszczał ją
jako harmonijna osobowość, a nie
jako specjalista’’

Ewa Delikat
Dorota Cyrul
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Wypowiedzi Rodziców Uczniów
klasy VI cd

Miło wspominam czas spędzony
przez mego syna Miłosza w Szkole
Podstawowej nr 3 w Chmielniku.

W Szkole Podstawowej nr 3 im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, uczyła się też
moja starsza córka Madzia, która
chodzi do gimnazjum. Teraz odejdzie Kasia i zakończy się etap szkoły
podstawowej.
Pobyt moich córek w Szkole Podstawowej nr 3, będę bardzo miło
wspominać. Odbywały się tu różne
uroczystości, w których starałam się
brać udział. Szkołę traktowałam tak,
jak drugi dom dla moich córek.
Dziękuje wszystkim Nauczycielom
za trud, włożony w edukację moich
córek.

Bywało ciężko, ale cierpliwość
Nauczycieli, wyrozumiałość Wychowawczyni, miła atmosfera w
Szkole - to wszystko przygotowało
Go do dalszej nauki i startu w dorosłe życie.

Zofia Trojanowska

Jestem zadowolona, że właśnie
wybrałam Waszą Szkołę, po tym jak
zlikwidowano Szkołę Podstawową
w Błędowej Tyczyńskiej.

Całemu Gronu Pedagogicznemu,
chcieliśmy podziękować za troskę
o dobre wychowanie, przekazaną
wiedzę, opiekę wychowawczą i wiarę.
Pewne powiedzenie mówi, że:
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” (…).
Życząc Szkole w przyszłości samych aniołów, chcemy powiedzieć
tak po prostu: DZIĘKUJEMY.
Alicja i Artur Korbeccy
Lata nauki mojego syna Dominika w Szkole Podstawowej nr 3
w Chmielniku wspominam bardzo
miło. Trójka to szkoła przyjazna
i otwarta, zapewniająca wszechstronny rozwój i dająca poczucie
bezpieczeństwa swoim wychowankom.
Grono Pedagogiczne to zespół
życzliwych i doświadczonych Pedagogów.
Mój syn jest bardzo dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji i dalszego życia.

NAJSYMPATYCZNIEJSI

Z całego serca dziękuję całemu
Gronu Pedagogicznemu oraz pani
Dyrektor.
Marta Rokita
Moja opinia na temat Szkoły, do
której chodził mój syn, Jakub Majder, jest bardzo pozytywna.

Atmosfera panująca w Trójce była
bardzo ciepła. Ja i mój syn będziemy mile wspominać chwile spędzone Tej Szkole.
Urszula Majder
W czasie pobyt mojego syna
w Szkole Podstawowej nr 3
w Chmielniku bywały chwile lepsze
i gorsze.
Swoją edukacje w Tej Szkole
zaczynał w wieku 3 lat, jako mały
chłopiec trafił do przedszkola.
Dziś jako nastolatek kończy naukę
w szkole Tej Szkole, gdzie nauczy
się bardzo dużo: przede wszystkim
wydoroślał. Były to miłe chwile
spędzone razem.
Dzisiaj dziękuje całemu Gron
Pedagogicznemu, Wszystkim Nauczycielom, za trud i wychowanie
jakie włożyli w pracę z naszymi
dziećmi.
Krystyna Wąsacz

Samorząd Uczniowski w czerwcu
przeprowadził finał konkursu:
Najsympatyczniejsza
Uczennica/
Najsympatyczniejszy Uczeń Roku
2014/2015.
Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach: klas I-III oraz klas IVVI.
Zwycięstwo w kategorii uczniów
młodszych zdobyła Zuzia Ciura
z klasy III.
W
grupie uczniów starszych
zwyciężyła Aleksandra Zagórska
z klasy V pokonując: Karolinę
Rusinek
i
Klaudię
Urbańską oraz
Jakub Maternia pokonując:
Dominika Rokitę i Krystiana
Ciupaka.
Serdecznie
gratulujemy
Gratulujemy!

Elżbieta Rokita
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PIES PRZYJACIELEM

Pies przyjacielem i lekarzem…
Pod takim hasłem w naszej Szkole
odbyło się spotkanie z lekarzem weterynarii i jednocześnie dogoterapeutą, panią Agnieszką Kobos.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III. Pani Agnieszka opowiedziała dzieciom o tym, jak należy
opiekować się własnymi psami,
w jaki sposób należy o nie dbać,
czym je karmić, jak organizować
zabawę z pieskami.
Został również poruszony temat
właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z obcym psem.
Dzięki temu spotkaniu dzieci
przełamały lęk przed psami jak również pogłębiły z nimi kontakt poprzez zmysł słuchu, wzroku i dotyku.
Poznały budowę ciała oraz rozwinęły umiejętność okazywania emocji
i uczuć.
Dzieci podziękowały za cenne
informacje brawami, wręczyły własnoręcznie wykonaną, wiosenną
laurkę i piękny kwiat, prezent - zabawkę - otrzymał również piesek.
Alicja Ziaja

TABLICA INTERAKTYWNA
Nowoczesne metody nauczania
wymagają sięgania po coraz nowsze
rozwiązania technologiczne. Tablica
multimedialna jest z jedną z najskuteczniejszych metod polepszenia
efektów nauczania oraz przyciągnięcia uwagi uczniów przez dłuższy
okres czasu. Tablice multimedialna
jest narzędziem niezwykle uniwersalnym. Niezależnie jakie zajęcia są
prowadzone i jaki jest wiek uczniów
nauczyciel ma możliwość odpowiedniego dostosowania materiału,
dzięki czemu może uzyskać oczekiwany efekt dydaktyczny. Dzięki
tablicy uczniowie mogą nie tylko
poszerzyć swoją wiedzę, ale również umiejętności w bardzo szerokim zakresie.
W naszej szkole, aby lepiej wykorzystać możliwości tablicy interaktywnej wprowadzona została platforma eduscience, która jest największym projektem innowacyjnym
realizowanym w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.
Nasi nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie korzystania
z platformy oraz mają założone na
niej konta osobiste. Oprócz wyżej
wymienionej platformy korzystamy
również z aplikacji LearningApps.org. wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu lub też zmieniane albo tworzone
przez użytkowników w Internecie.
Tablica interaktywna jest wykorzystywana nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej
oraz
klasach IV-VI,
ale również
w oddziałach przedszkolnych.

ZAWODY

W tenisie stołowym
25 maja dwuosobowa reprezentacja dziewczyn z naszej Szkoły
wybrała się na Turniej w tenisie
stołowym organizowany przez Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu
w Chmielniku.
Udział w zawodach wzięli uczniowie ze szkół podstawowych (SP
1, SP 2, SP 3 w Chmielniku, SP
w Zabratówce oraz SP w Kielnarowej i SP w Grzegorzówce) oraz
gimnazja: samorządowe i społeczne
w Chmielniku.
W trakcie Turnieju uczestnicy
zostali poczęstowani pysznymi
plackami oraz napojami „Alfred”.
Następnie wszyscy udali się na
aulę, gdzie odbyło się uroczyste
rozdanie nagród. Po wielu zaciętych i wyrównanych grach, jedna
z uczennic z naszej Szkoły z klasy
VI Małgorzata Cyrul zajęła III
miejsce w kategorii dziewczyn ze
szkół podstawowych, a uczennica
klasy IV w tej samej kategorii zajęła VII miejsce.
Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz medalami. Poza tym finaliści dostali
pamiątkowe puchary i torby upominkowe.
Serdecznie dziękujemy za tak
miłe przyjęcie i mamy nadzieję, że
rok znów spotkamy się
Gosia Cyrul

Monika
Czarnota
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NADESZŁA TAKA CHWILA...
Szybko upływa
życie…
A nam się przyda taka chwila,
Żeby nad życiem
się zatrzymać.
Adam Ziemianin

Było to prawie
40 lat temu, kiedy jako młoda dziewczyna zostałam zatrudniona przez
panią Emilię Nizioł, ówczesnego
Inspektora Oświaty na terenie gminy
Chmielnik.
Pracę rozpoczęłam w ognisku
przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku (Lisi Kąt),
zaś w następnym roku zostałam
przeniesiona do „Baraku” w Chmielniku Górnym. Początkowo pracowałam z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym, a po ukończeniu studiów
polonistycznych, już w Szkole Podstawowej nr 3 - uczyłam, aż do
chwili obecnej, języka polskiego.
Praca zawodowa była zawsze dla
mnie wielkim wyzwaniem. Od
dziecka fascynowałam się czytaniem
książek oraz poznawaniem takich
wzorców literackich, które można by
stosować w życiu realnym. Myślę,
że dewizą stały się dla mnie słowa
Małgorzaty Musierowicz włożone
w usta jednego z bohaterów:
„Odwieczne wartości nigdy nie
umierają”…
Te wartości zawarte są w Dekalogu i przekazywane bywają z pokolenia w pokolenie. Ważne jest jednak,
aby proces wychowywania był
zbieżny z działaniami wszystkich
podmiotów, które do kształtowania
młodego pokolenia zostały powołane
jako instytucje.

Ja miałam to szczęście, że właściwe (mam nadzieję) wzorce były
mi
przekazywane w Rodzinie,
szkołach do których uczęszczałam
oraz w zetknięciach z Ludźmi,
z którymi przyszło mi pracować.
Najpierw za dany mi czas z serca
dziękuję Bogu Najwyższemu.
Chcę też pochylić głowę przed moimi Nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku: Wychowawczynią od I do VIII klasy, panią
Bronisławą Szczęch, Romaną Drążek (polonistką) oraz nieżyjącym już
kierownikiem Szkoły, Stanisławem
Drążkiem.
Miałam również Dobrych Nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym
w Tyczynie oraz wykładowców na
wielu kierunkach studiów.
Wiem doskonale, ile zawdzięczam
moim bezpośrednim Przełożonym.
Dziękuję zatem pani Emilii Nizioł,
za to, że dała mi szansę stania się
nauczycielką, podobnie jak Ona polonistką.
Dziękuję panu Janowi Kłosowskiemu, który „zmuszał” mnie do kreatywności na wielu płaszczyznach
nauczycielskiej działalności oraz tę
kreatywność akceptował i popierał.
Dziękuję pani Bożenie Gwizdale za
zezwalanie na kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych przed wielu laty, właśnie w Tej Szkole.
Nie mogę nie podziękować: Koleżankom, Kolegom, Rodzicom moich
Wychowanków, z którymi spotykałam się przez tak długi szmat życia.
Dziś doskonale wiem, że dane mi
było przebywać ze wspaniałymi

Ludźmi, we wspaniałym miejscu,
jakim jest środowisko Chmielnika
dawniej nazywanego Górnym.
W tym pięknym zakątku Gminy,
w Szkole,
która rozwinęła się
z punktu filialnego w samodzielną
placówkę, znalazłam swoje miejsce,
gdzie realizowałam się zawodowo.
Skłaniam również głowę przed
Wszystkimi Uczniami i Wychowankami, z którymi dane mi było się
spotykać.
Moi Kochani! Gdyby nie Wy, nie
byłoby mnie w Tym miejscu i czasie. Dziękuję Wam za przygody
lekcyjnych i pozalekcyjnych spotkań dydaktycznych i wychowawczych. Przepraszam za wszelką
niecierpliwość, może czasem za
brak zrozumienia, może dla niektórych za duże wymagania, za konsekwentne rozlicznie. Powtarzałam
Wam zawsze, że wierzę w Wasze
możliwości i życzę realizowania
marzeń. Dziękuję też za wielopłaszczyznowe spotkania z Wami, jako
Absolwentami, gdyż na co dzień
spotykamy się na wielu ścieżkach
naszego wspólnego życia. Jestem
dumna, że dane mi było być Waszą
nauczycielką i wychowawczynią.
Chcę też podziękować za współpracę Władzom Gminy Chmielnik
oraz Pracownikom Instytucji wspomagających pracę naszej Szkoły.
W bieżącym roku zdecydowałam, że „Pożegnania nadszedł czas,
bowiem kończy się jakiś etap w moim życiu. . .”
Wszystkim dziękuję i serdecznie
pozdrawiam.
Elżbieta Świerk
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