PIERWSZOKLASIŚCI UCZNIAMI

„Wszystko jest trudne, nim stanie się
proste” (Fuller)
Takie motto życiowe przekazały Pierwszoklasistom - oddziałów
klas: I A i I B – wychowawczynie:
pani Alicja Ziaja i pani Małgorzata
Gryndys podczas tegorocznej uroczystości Pasowania na Ucznia.
Wydarzenie to miało miejsce
w naszej Szkole 14 października,
w Dniu Edukacji Narodowej.
Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pierwszoklasiści wraz z Rodzicami i pozostali Uczniowie

zebrali się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie nadrzędnym elementem dekoracji były
tarcze uczniowskie przyporządkowane każdemu dziecku z klas pierwszych.
Po powitaniu i programie artystycznym, w czasie którego Pierwszoklasiści zaprezentowali opanowane umiejętności wokalno recytatorskie, nastąpił ważny moment Ślubowania i Pasowania na
Ucznia.
Pani Dyrektor, Bożena Gwizdała,
uderzając każdego ucznia ogromnym
ołówkiem w ramię, potwierdziła

fakt jego przynależności do Braci
Uczniowskiej.
Wszyscy Pasowani otrzymali
również pamiątkowe Dyplomy Pasowania na Ucznia.
W łączności z Naszym Patronem, Św. Maksymilianem Marią
Kolbem ksiądz Krzysztof Szot udzielił błogosławieństwa.
Życzenia Pierwszoklasistom
przekazała pani Dyrektor, a Rodzice
obdarowali swoje pociechy rożkami
obfitości i zaprosili na poczęstunek.
Uroczystość ta była pięknym
przeżyciem dla całej szkolnej społeczności.
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ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
zapytałyśmy Nauczycieli:
- Dlaczego Pan/Pani wybrał/a zawód nauczyciela?
- Czy bycie nauczycielem to ciężka
praca?
- Jak układa się Pana/Pani praca
z uczniami naszej szkoły?
- Czy pamięta Pan/Pani jakieś zabawne zdarzenie z czasów swojej
nauki szkolnej?
Na pytania odpowiedziały:
Pani Dyrektor Bożena Gwizdała
1) - Od zawsze marzeniem moim
było,
aby
pracować
albo: jako nauczycielka, albo sekretarka. Ewentualnie mogłabym pracować, jako kosmetyczka. Jak widzicie
spełniło się pragnienie bycia nauczycielem, a obecnie, jako dyrektor częściej czuję się jak sekretarka, ze
względu na ogrom pracy biurowej.
2) - Niewątpliwie zawód nauczyciela to praca bardzo ciężka, szczególnie psychicznie, aczkolwiek nauczyciel odpowiada nie tylko za
przekazanie Wam wiedzy i kształtowanie umiejętności, ale przede
wszystkim za współpracę z Waszymi rodzicami w procesie wychowania. Ciężar naszej pracy wynika z
przyjętej odpowiedzialności za Was,
z oczekiwań, jakie przed nami nauczycielami stawia współczesna rzeczywistość oraz z postaw wobec
szkoły i całego jej otoczenia, które
współuczestniczy w naszej pracy.
3) - W szkole tej pracuję od 27 lat
i jak dotychczas z uczniami pracuje
mu się wspaniale. Mam to szczęście,
że Wy uczniowie naszej Szkoły stanowicie doskonałą bazę do podejmowania różnorodnych działań, jesteście chętni, kreatywni, potraficie

znaleźć płaszczyznę współpracy dla
rozwoju Szkoły i zaspokajania potrzeb naszej społeczności. Macie
ogromną kulturę wyobraźni w podejmowanej dyskusji, potraficie argumentować swą racje. Lubię i cenię
sobie współpracę z Wami - uczniami. Wiem, że dzięki rzeczowej rozmowie można osiągać bardzo wiele
i obserwuję, że Wy też tak postępujcie. Na przyszłe lata też życzyłabym
sobie tak udanej z Wami współpracy.
4) - Czasy mojej edukacji szkolnej
wspominam bardzo dobrze. Był to
radosny czas mojego życia, mimo iż
trzeba było się uczyć, to nie brakowało w nim dziecięcej beztroski
i radości. Ja uczęszczałam do szkoły
w Zabratówce - był to stary budynek
z dwiema salami lekcyjnymi, na pozostałe przedmioty przechodziło się
do Domu Ludowego, gdzie były
jeszcze dwie sale.
Najweselej wspominam takie zdarzenie, w którym jako uczennica
VIII klasy wraz z koleżankami zaplanowałyśmy, że oblejemy (z takiej
metalowej miednicy) naszych kolegów. Przygotowane do ataku zaczaiłyśmy się za rogiem szkoły, usłyszałyśmy i jak otwierają się drzwi
szkoły. Bez zastanowienia chlusnęłyśmy strugę wody, gdy niespodziewanie okazało się, że oblałyśmy panią Nauczycielkę. Była naprawdę
mokra. Oczywiście miałyśmy trochę
nieprzyjemności zarówno w szkole
jak i w domu, ale było to zabawne
zdarzenie, które wspominam często.

Pani Edyta Domin
1) - Zawód nauczyciela wybrałam z zamiłowania.
Sama
będąc
jeszcze dzieckiem miałam okazję do
zabaw i opieki nad młodszymi dziećmi. Często bawiłam się w szkołę,

prowadziłam dzienniki, robiłam
sprawdziany i oceniałam je.
2) - Szybki rozwój cywilizacji, postęp wiedzy naukowej, zmiany zachodzące we współczesnym świecie
sprawiają, iż przed szkołą i nauczycielem stawia się coraz więcej zadań,
którym trzeba sprostać. Dlatego moim zdaniem do tego, by być nauczycielem to przede wszystkim trzeba
mieć dar i powołanie. Bez tego ani
rusz. Sam zawód, szczególnie obecnie, nie należy do lekkich - czasy się
zmieniły, co za tym idzie młodzież
również.
3) - Uczniowie inspirują mnie do
działania. Praca z dziećmi przynosi
mi dużą satysfakcję, cieszy mnie.
Wiem też, że w tym zawodzie nie da
się stosować schematów, każde
dziecko wymaga indywidualnego
podejścia i działania. Razem
z uczniem staję wobec jego problemu, razem z nim współtworzę i rozwijam się.
Pani Zdzisława Wąsacz
1) - Mówiąc
szczerze przez
przypadek,
miałam zupełnie inne plany.
2) - Jak w każdym zawodzie, są lepsze i gorsze chwile. Jest więcej lub
mniej zadań i obowiązków. Jest to
praca twórcza i wymaga dużego zaangażowana. Ale według mnie nie
jest trudna, mówi się, że jest powołaniem.
3) - Jestem bardzo zadowolona
z pracy w Waszej szkole, uczniowie
są grzeczni, posłuszni, nie spotkałam się z jakimś niestosownym czy
złym zachowaniem.
- Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.
Rozmawiały: Aleksandra Zagórska
i Kinga Sitarz
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SPOTKANIE Z:POLICJANTEM I LEŚNIKIEM

,,Bezpieczny i zdrowy bądź
w ruchu drogowym’’
To hasło spotkania o bezpieczeństwie na drodze dla uczniów kl. I-III
zorganizowanego w naszej Szkole
8 października. Składało się ono
z trzech części.
Najpierw wystąpił pan Artur Stolarski, dzielnicowy z Komisariatu
Policji w Tyczynie, który przybliżył
uczniom zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Wykład uświetniła prezentacja zdjęć o bezpiecznej
drodze na wsi i w mieście przygotowana przez pana Policjanta.
W części drugiej uczniowie klasy
III przedstawili inscenizację o ruchu
drogowym pt. „Na jezdni”, zaś Madzia Drąg przypomniała pięć zasad
prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię. Na zakończenie części artystycznej trzecioklasiści zaśpiewali
piosenkę o znakach drogowych.
Na zakończenie spotkania odbył
się konkurs o ruchu drogowym,
przygotowany i przeprowadzony
przez panią Zofię Puterlę.
W konkursie brali udział uczniowie wszystkich klas, po trzy osoby
z każdej klasy. Przewodniczącym
jury był oczywiście nasz Gość. Pytania konkursowe dotyczyły zasad
bezpieczeństwa na drodze oraz znajomości znaków drogowych. W planie mieliśmy jeszcze przygotowane
zagadki i puzzle drogowe, ale niestety brakło na to czasu. Wszyscy
uczestnicy konkursu bardzo dobrze

odpowiadali na postawione pytania,
dlatego też w naszej zabawie nie
było przegranych. Wielkie gratulacje
należą się uczniom klas pierwszych,
którzy byli bardzo aktywni w czasie
konkursu i udzielali prawidłowych
odpowiedzi.
Tematyka bezpieczeństwa na drodze stała się również inspiracją do
przeprowadzenia konkursu plastycznego nt. ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Nagrody w konkursie plastycznym otrzymali: z klasy I A: Zuzanna
Zdebska, Aleksandra Sitarz, Patrycja
Ziaja, z klasy I B: Dorota Głodowska, Karolina Ciura, Amelia Jagiełło, z klasy II: Julia Murias, Martyna Murias, Dominika Bolanowska,
z klasy III: Anita Ciura, Daria Ciura, Zuzanna Janik,
Artur Żurek.
Nagrodzone
i
wyróżnione prace
zostały
wyeksponowane
na wystawie szkolnej.

23 października gościliśmy
w naszej Szkole pana Stanisława
Kozę - rusznikarza i myśliwego
z Koła Łowieckiego ,,Sarenka”
z Błażowej.
Pan Stanisław przywiózł do
Szkoły spreparowane zwierzęta oraz
skóry zwierząt i pięknie o nich opowiadał: czym się żywią, jak zdobywają pożywienie, gdzie spędzają
zimę, jak opiekują się swoimi dziećmi, jak nazywają się ich części ciała
itp. Zapoznał dzieci również na
czym polega jego praca, jako myśliwego i rusznikarza. Dzieci były bardzo zainteresowane opowieściami
naszego Gościa, tym bardziej, że
towarzyszył im pokaz zwierząt.
W części drugiej spotkania dzieci odpowiadały na pytania konkursowe związane z lasem przygotowane
p r ze z p a n i ą Z o f i ę P u t e r l ę
i zagadki ,,Jaki ptak jest na tym zdjęciu”, które zadawał pan Koza.
Wszystkie dzieci były bardzo aktywne i udzielały prawidłowych odpow
i
e
d
z
i
.
Na zakończenie klasa III zaśpiewała
dla naszego gościa piosenkę o rodzinie leśników, a Madzia Drąg wręczyła na pamiątkę kwiat słonecznika.
Po spotkaniu każdy mógł z bliska
zobaczyć, dotknąć, pogłaskać eksponaty zgromadzone na stoliku. Dzieci
również bardzo chętnie
robiły zdjęcia ze zwierzętami, panem myśliwym i swoją
wychowawczynią.

Zofia Puterla

Zofia Puterla
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5. ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA
klasy VI oraz koleżanki
z klasy V poprzez piękny
śpiew pieśni do Świętego
naszego Patrona.
Nieodzownym elementem spotkania w Kościele
był nasz Sztandar
z wizerunkiem Patrona.

9 października uczniowie, nauczyciele i pani Dyrektor naszej Szkoły
wzięli udział w wycieczce do Hermanowej.
Została ona zorganizowana z okazji obchodów Szkolnego Dnia Patrona, w przeddzień 5. rocznicy nadania
Szkole imienia Św. Maksymiliana
Marii Kolbego. Zostaliśmy zaproszeni przez parafię pod wezwaniem
Matki Bożej Niepokalanej i Św.
Maksymiliana Kolbego.
Około godziny dziewiątej dotarliśmy autokarami na miejsce. Kilka
chwil później uczestniczyliśmy we
Mszy świętej, którą odprawił ksiądz
proboszcz Wiesław Bednarz w asyście naszego księdza katechety
Krzysztofa Szota.
Ksiądz Proboszcz wygłosił piękną
homilię, w której przypomniał nam
fakty z życia ojca Maksymiliana
zwracając uwagę na priorytety Jego
życia i działalności, a były nimi:
bezgraniczne zawierzenie Maryi
oraz nauka i pomoc innym, aż do
heroicznego oddania życia za współwięźnia w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu.
Krótkie wspomnienie o Św. Maksymilianie - w formie wierszy i Litanii - zaprezentowali też uczniowie

Po Mszy św. zwiedziliśmy wystawę książek
i wysłuchaliśmy ciekawego opowiadania pani Krystyny Kotowicz, która
w sposób bardzo interesujący mówiła nam o życiu,
działalności i poświęceniu
św. Maksymiliana oraz
o Jego kulcie w parafii.
Byliśmy mile zaskoczeni zaproszeniem na obiad, który miał miejsce
w Domu Kultury w Hermanowej.
Smakowało nam nie tylko mięsko,
ziemniaki i surówka, ale także ciasteczka i chrupiące precelki.

Znajduje się w niej obraz Matki
Bożej Studziańskiej. Z różnych źródeł wiadomo, że Kaplica ta istniała
już w 1860 roku. Była trzykrotnie
przebudowywana. Naszą przewodniczką była znów pani Krystyna Kotowicz.
Gdy dotarliśmy na miejsce, wspólnie odmówiliśmy dziesiątek różańca
świętego. Każdy, kto miał przy sobie
pustą butelkę, mógł nabrać trochę
wody, mającej prawdopodobnie właściwości uzdrawiające. Napełnieni
pozytywnymi emocjami, zarówno
duchowymi, jak i cielesnymi udaliśmy się w drogę powrotną. Nad zorganizowaniem i przebiegiem całego
Dnia czuwały panie: Dyrektor Bożena Gwizdała i Alicja Ziaja, którym
serdecznie dziękujemy.
Wyjazd był wyjątkowo udany, ponieważ dowiedzieliśmy się wielu
nowych ciekawostek i faktów o naszym Patronie, któremu powierzyliśmy opiekę nad naszą szkolną społecznością już 5 lat temu. Pogoda

Na zakończenie naszej wycieczki odbyliśmy pieszą wyprawę przez
malowniczy, jesienny las do niewielkiej Kaplicy ze źródełkiem, zwanej
Studzianką.

była piękna, a my wszyscy wróciliśmy z wycieczki z uśmiechem na
ustach.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku spotkanie z „Patronem” będzie
miało również ciekawy charakter.
Dziękujmy Wszystkim Organizatorom.
Karolina Rusinek
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NARODOWE CZYTANIE

KĄCIK KSIĄŻKI
Witamy w powakacyjnym wydaniu „Kącika”. Oto nasze propozycje książkowe na jesienne dni.
„Pompon w rodzinie Fisiów” to
książka opowiadająca o perypetiach
zabawnego smoka Pompona, który
pojawił się niespodziewanie w rodzinie państwa Fisiów. Zabawna
historia dla dzieci, ale nie tylko
(wciąga każdego). Autorem książki
jest Joanna Olech. Serdecznie zachęcamy do przeczytania.

Już po raz drugi nasza Szkoła
uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Narodowe Czytanie” organizowanej przez Prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego.
W bieżącym roku czytana była
„Trylogia” H. Sienkiewicza.
5. września, w przeddzień ogólnopolskiej imprezy, uczniowie klas IVVI czytali fragmenty poszczególnych
części powieści, słuchali interpretacji
w wykonaniu aktorów z audiobooków, rozmawiali na temat wcześniej

przygotowanych informacji o autorze i czasie akcji utworów.
Swój udział w akcji uczniowie
potwierdzili przypieczętowaniem
logo akcji pieczęcią otrzymaną
z Kancelarii Prezydenta.
Kontynuując akcję, uczniowie klas
IV-VI, spotykają się z dodatkowymi tekstami wybitnych polskich
pisarzy w każdym tygodniu na lekcjach języka polskiego uczestnicząc
w głośnym czytaniu wybranych
utworów.
W klasie czwartej zostało już przeczytane opowiadanie pt. „Janko Muzykant”, a w klasie
piątej „Marcin Kozera”.
Zadbajmy o to,
aby czytanie stało
się jedną z form
jednoczących nasze
rodziny. Wykorzystajmy na nie długie
jesienne i zimowe
wieczory.
Elżbieta Świerk

„Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa” to druga
książka Rafała Kosika z serii przygód gimnazjalistów Feliksa, Neta
i Niki. Jest to pełna humoru, trzymająca w napięciu historia niesamowitych przygód trójki przyjaciół.
Książka nadaje się dla młodzieży
chcącej oderwać się od codzienności. Na podstawie tej książki został
nakręcony film dla młodzieży.
Weronika Korbecka i Magdalena
Czarnota

ROZWIĄŻ REBUS

Z wyrazów wykreśl litery:
-ż + -anki + -gła + słońc-+ koHasło: ……………………….
Autorka : Sandra Tereszkiewicz
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BIWAK W SZKOLE
17 października
uczniowie klasy VI
wraz ze swoją Wychowawczynią zorganizowali biwak. Na początku, o godz. 18, odbyło
się spotkanie uczniów,
rodziców i nauczycieli
w sprawie zapoznania
z nowym sposobem
przeprowadzania
Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Pani Dyrektor Bożena Gwizdała
przedstawiła prezentację medialną
dotycząca Sprawdzianu, nauczyciele
uczący w klasie szóstej przedstawili
wymagania z poszczególnych przedmiotów, a wychowawczyni, pani
Elżbieta Świerk, nauczyła nas oraz
rodziców korzystać ze stron OKE
dotyczących Sprawdzianu oraz rozdała nam przykładowe testy.
Po zakończeniu spotkania rodzice wraz z nauczycielami rozeszli się
do swoich domów, a my z Wychowawczynią oraz panią Alicją Ziają
zostaliśmy na noc w Szkole.
Najpierw
wspólnie
opracowaliśmy plan.
Następnie,
został rozegrany mecz
piłki siatkowej pod nadzorem pani
Alicji Ziai.
Potem
oglądaliśmy
film pt: „Niebo istnieje naprawdę”.
Film opowiadał o niezwykłych doznaniach małego chłopca Coltona,
który podczas operacji opuścił swoje
ciało i znalazł się w niebie. Gdy Colton cudem wyzdrowiał po wycięciu
wyrostka robaczkowego, jego rodzina nie posiadała się z radości, ale
chłopiec zaczął opowiadać o swojej
niezwykłej wizycie w niebie

i przekazywał historie ludzi, z którymi spotkał się w zaświatach,
a których nigdy wcześniej nie widział. Wspominał nawet o zdarzeniach mających miejsce jeszcze
przed jego narodzinami.
Po zakończeniu filmu udaliśmy
się na dokończenie naszych siatkarskich rozgrywek. Następnie po północy została zorganizowana dyskoteka, na której wspólnie świetnie się
bawiliśmy aż do godz. 3.15.
Po dyskotece bawiliśmy się
w teatr związany z lekturą ,,Ten
obcy’’. Przedstawialiśmy najciekawsze scenki. Mieliśmy też krótką
chwilę wytchnienia, która była
przeznaczona na sen, jednakże nikt
z niej nie skorzystał. Czas ten spędziliśmy, w sali przedszkolnej, na
rozmowie o swoich przeżyciach
i wrażeniach. Rano wspólnie
wszystko posprzątaliśmy i udaliśmy
się do swoich domów.
Mamy nadzieję, że w tym roku
szkolnym uda się zorganizować
jeszcze taką nockę, podczas której
integrujemy się i świetnie bawimy.
Korzystając z okazji, w imieniu
całej klasy VI ,chciałybyśmy serdecznie podziękować pani Elżbiecie
Świerk i pani Alicji Ziai za to, że
zechciały zostać z nami na noc oraz
pani Dyrektor, która zgodziła się na
zorganizowanie naszego biwaku.
Serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Cyrul, Weronika Korbecka

SPONGC
Kanapeczki z pastą rybną, koktajl
truskawkowy i ciasteczka zbożowe –
takie potrawy królowały na stołach
podczas 1.spotkania podopiecznych
SPONGC działającego przy SP nr 3.
23 sierpnia osoby niepełnosprawne naszej gminy oraz ich rodzice
wzięli udział w warsztatach zdrowego żywienia. Spotkanie podzielone
było na dwie części: w 1. uczestnicy
usłyszeli istotne informacje na temat
zdrowego odżywiania się, a 2. mieli
okazję na spróbowanie zdrowych
smakołyków, przygotowanych przez
samych siebie.
13 września to był dla podopiecznych Stowarzyszenia dniem
rekreacyjnym, gdyż został spędzony
na przejażdżkach bryczką, zaprzężoną w konie oraz samodzielnych przejażdżkach na kucykach na terenie
przyszkolnym. Dzieci miały kontakt
ze zwierzętami, który, według badań, ułatwia kontakt z otoczeniem
i ukazuje ruch, jako znakomity sposób wypoczynku.
SPONGC od sierpnia realizuje
projekt „Pokonujemy bariery”, który
został napisany w ramach programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Działaj Lokalnie”.
Celem jego realizacji jest przełamywania barier mentalnych, związanych z niepełnosprawnością występującą w sąsiedztwie i wspólne dział a ni e, kt ór e ma św i a dc zyć
o możliwości integracji tych osób ze
społeczeństwem. Projekt ma też
uświadamiać mieszkańcom gminy,
że problem niepełnosprawności nie
powinien być tematem tabu.
Dużego wsparcia udziela nam pani pedagog Katarzyna Kwiatkowska,
wspierając SPONGC swoją wiedzą
i umiejętnościami. Dziękujemy
25 października odbyło się kolejne
spotkanie z końmi, a listopad
i grudzień przyniosą warsztaty plastyczne i spotkanie mikołajkowe.
Karolina Nurcek
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POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

„NOWE”
REDAKTORKI
W gazecie chciałabym zapisywać
ciekawe wydarzenia z roku szkolnego, a w szczególności dotyczące zajęć i występów czirliderek.

„Swoistym fenomenem było istnienie w czasie II wojny światowej
(1939 – 1945) Polskiego Państwa
Podziemnego – zorganizowanej
struktury konspiracyjnej, posiadającej władze cywilne i siły zbrojne –
Armię Krajową. Polskie Państwo
Podziemne było głównym organizatorem oporu przeciw okupantom.
Symbolem tego oporu jest znak Polski Walczącej składający się z liter
„P” i „W” splecionych razem w
symbol kotwicy. Wybrano go spośród zgłoszonych do Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej
AK w 1942 r. Autorką projektu była
prawdopodobnie studentka historii
sztuki, harcerka Anna Smoleńska,
zamordowana w obozie koncentracyjnym Auschwitz w 1943 r. Kotwicę Polski Walczącej w czasie niemieckiej okupacji rysowano na murach w ramach tzw. małego sabotażu. Miała wzbudzać w Polakach wolę oporu i podtrzymywać nadzieję na
odzyskanie wolności. Do najbardziej
spektakularnych aktów małego sabotażu należało namalowanie znaku
Polski Walczącej na pomniku Lotnika stojącym wtedy na placu Unii
Lubelskiej, w pobliżu głównej siedziby warszawskiego Gestapo. Akcję przeprowadził harcmistrz Jan
Bytnar „Rudy”.”
W związku z 75. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego
nasza Szkoła włączyła się wraz

z uczniami w obchody ogólnopolskie. Nauczyciele historii zorganizowali wystawę poświęconą działalności Polskiego Państwa Podziemnego
w latach 1939 – 1945.
24 września uczniowie z klas II –
VI wzięli udział w szkolnym spotkaniu z pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, historykiem, panem
Zenonem Fajgerem. Prelegent, z wykorzystaniem technik multimedialnych, opowiedział uczniom o przywódcach, strukturze organizacyjnej
oraz formach działalności Polskiego
Państwa Podziemnego.
Uczniowie mieli również możliwość wysłuchać nagrań relacji
świadków, bezpośrednich uczestników wydarzeń z tamtego okresu.
Joanna Stodolak
Nazywam się
Paulina Nowak,
jestem
uczennicą klasy piątej.
W
wolnym
czasie czytam
książki i biegam.
Mam młodsze rodzeństwo, brata
Huberta, który chodzi do przedszkola i siostrę Patrycję, chodzącą do
drugiej klasy. W moim domu jest też
piesek Roki, z którym codziennie po
szkole chodzę na spacery.

Cześć!
Nazywam się
A l eks a nd r a
Zagórska.
Chodzę do
piątej klasy.
W tym roku
szkolnym
jestem przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Moimi zainteresowaniami są
między innymi: taniec, śpiew i skakanie na trampolinie. W wolnych
chwilach lubię oglądać filmy, czytać
książki i słuchać muzyki. Mam starszą siostrę Ewelinę. Lubię także
opiekować się zwierzętami. W domu
mam psa Maję, oraz dwa kotki:
Czarnuszka i Maćka. Uwielbiam
zwiedzać i podróżować..
W ubiegłym roku szkolnym reprezentowałam, jako uczennica, naszą
Szkołę w programie ogólnopolskim ,,Szkoła Współpracy‘’.
W gazecie będę się zajmować informacjami dotyczącymi wydarzeń
w naszym Samorządzie Uczniowskim.
Nazywam się
Kinga Sitarz.
Mieszkam
w
Błędowej
Tyczyńskiej.
Jestem
przewodniczącą
samorządu klasy piątej. Najbardziej ze wszystkich lekcji lubię
matematykę i język polski. Mam
dwa pieski: Łatkę i Kropka oraz dwa
kotki: Czarnusię i Mruczusia. Bardzo lubię gotować dla mojej młodszej siostry Izy, grać w siatkówkę,
jeździć na rolkach i na rowerze, słuchać muzyki i pływać.
W gazecie szkolnej chciałabym
pisać o bieżących wydarzeniach.
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WYWIADY Z ABSOLWENTAMI
Kontynuujemy cykl wywiadów
z Absolwentami naszej Szkoły. Chcemy zapytać o wspomnienia, ale także
o sukcesy w dorosłym już życiu….

Rozmowa z panią Moniką
Czarnotą

kształcenia się?
- Tak, dała mi bardzo solidne podstawy, dlatego miło wspominam naukę. Szkoła podstawowa pomogła
mi w ukształtowaniu swojej osobowości i pomogła mi podjąć wiele
życiowych decyzji.

Prosimy o przedstawienie się..
- Nazywam się Monika Czarnota.
Jestem nauczycielem matematyki
i zajęć komputerowych w Szkole
Podstawowej nr 3 w Chmielniku.

Jaka była dalsza droga nauki Pani,
aby być tym, kim Pani jest obecnie?
Czy trzeba długo się uczyć, aby stać
się dobrym nauczycielem matematyki?
- Po zakończeniu nauki w Szkole
Podstawowej w Chmielniku uczęszczałam do Liceum Księgarskiego
w Tyczynie. Napisanie matury z matematyki z bardzo dobrym wynikiem
przekonało mnie do podjęcia decyzji
o rozpoczęciu studiów na kierunku
matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim. Po zakończeniu studiów
rozpoczęłam pracę, jako nauczyciel.
Uważam, że aby stać się dobrym
nauczycielem matematyki potrzeba
wielu lat doświadczeń i ciągłego samodoskonalenia.

Jest Pani absolwentką naszej Szkoły, jak zatem wspomina Pani naukę
i pobyt w Trójce?
- Oczywiście z uśmiechem na twarzy. Jak każda szkoła podstawowa
pozostawia w sercu sentyment. Często wracam do tych chwil: pogodni
nauczyciele, organizowane uroczystości i dyskoteki.

Dlaczego Pani wybrała zawód matematyka? Czy podczas nauki lubiła
Pani ten przedmiot?
- Będąc w szkole średniej matematyki uczyła mnie pani Kaplita, a fizyki pani Baran, które zachęciły
mnie do bycia bardzo dobrym
uczniem ze ścisłych przedmiotów
i zdawania matury z matematyki.

Zapewne pamięta Pani jakieś ciekawe uczniowskie inicjatywy, pomysły, ciekawych kolegów, koleżanki,
nauczycieli?
- Moich zdaniem jedną z najciekawszych inicjatyw uczniowskich
i grona pedagogicznego było powstanie w tym czasie dwumiesięcznika „Trójkowe Nowinki” redagowanego wspólnie przez uczniów
i nauczycieli.

Czy nauczanie dzieci sprawia Pani
przyjemność? Jak pracuje się Pani
w rodzinnej miejscowości i równocześnie w Szkole, w której niedawno
było się uczniem?
- Praca z dziećmi jest ciekawa
i sprawia mi dużo satysfakcji. Uważam, że praca w Szkole, w której
sama się uczyłam, jest dla mnie zaszczytem oraz wyzwaniem.
Chciałabym, aby uczniowie naszej
Szkoły odnosili jak najwięcej sukcesów w swoim dalszym życiu.

Czy nauka w naszej Szkole dała
Pani dobre podstawy do dalszego

Czy wykonywana praca zawodowa
jest spełnieniem Pani oczekiwań?
- Zawód nauczyciela daje mi wiele
satysfakcji. Cieszę się, gdy moi
uczniowie odnoszą dobre wyniki w
nauce. Właśnie to daje mi energię
do dalszej wytrwałej pracy.
Jaką rolę w życiu człowieka spełnia matematyka? A co z tymi uczniami, którzy nie potrafią wiedzy z matematyki sobie przyswoić?
- Świat liczb jest stale wokół nas,
dlatego bez matematyki życie byłoby bardzo trudne. Przyswojenie podstaw z matematyki jest konieczne
w dalszym życiu człowieka.
Czy pamięta Pani, w jakich projektach uczestniczyła nasza Szkoła wtedy, gdy Pani do niej uczęszczała?
- Największym projektem tych czasów było komputeryzacja naszej
Szkoły i wprowadzenie lekcji informatyki
Jak postrzega Pani pracę naszej
Szkoły w bieżącym okresie? Jak zachęca Pani uczniów do polubienia
matematyki?
- W obecnym okresie nasza Szkoła
rozwija się bardzo prężnie, dlatego
postaram się, aby uczniowie polubili
matematykę, ponieważ to pomoże
naszej Szkole w jej dalszym rozwoju.
Czy chciałaby Pani wrócić jeszcze
do szkolnej ławy w naszej Trójce?
- Bardzo dobrze wspominam czasy ze szkolnej ławki i chętnie bym
tam wróciła, choć to niemożliwe.
Jest jesień. Czy lubi pani tę porę
roku? Dlaczego?
- Każda z pór roku ma swój urok.
Moim zdaniem najlepszą zaletą jesieni jest malowniczość krajobrazu
roztaczającego się przed nami.
Szczególnie widoczne jest to w naszej gminie, której zdjęcia
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nadawałyby się na kartki widokowe do albumu.
Czy Pani uprawia sport? Jaka jest
pani ulubiona dyscyplina?
- W wolnych chwilach jeżdżę
w góry: Bieszczady lub Tatry. Lubię
całe dnie spędzane na pieszych wędrówkach oraz cieszyć się otaczającą
nas przyrodą, jej zmianami związanymi z porami roku. Chętnie oglądam różne rozgrywki sportowe
w telewizji, szczególnie siatkówkę.

Czy cieszy się Pani ze zwycięstw
polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w siatkówce?
- Oczywiście. Nie wyobrażam sobie, że mógłby być inny scenariusz.
Czy ma Pani jakiegoś idola? Kto
nim jest i dlaczego?
- Na tę chwilę nie ma takiej osoby.
Staram się czerpać przykład z wielu
ludzi. Być może taka osoba pojawi
się w przyszłości.
Czy wielu kolegów i koleżanek
z podstawówki wyjechało z kraju
w poszukiwaniu pracy? Czy utrzymuje Pani z nimi bliskie kontakty?
- Niestety nasze drogi rozeszły się
po skończeniu szkół średnich, ale
miło mi, gdy spotykam na swojej
drodze kolegów i koleżanki z lat
szkolnym. Chętnie wspominamy
wtedy naszą szkołę i nauczycieli,
którzy w niej pracowali.
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lenie mieszkańców, a jakie uwidaczniają się niedogodności życia?
- W gminie Chmielnik mieszka się
doskonale, mamy tu malownicze
krajobrazy i świeże powietrze. Na
pewno jest jeszcze wiele do zrobienia, aby żyło nam się wygodniej
i bezpieczniej. Dlatego dobrym pomysłem byłaby budowa większej
ilości chodników w naszej gminie.
Czy jest Pani optymistką? Z czym
wiąże się Pani życiowy optymizm lub
(nie daj Boże) pesymizm?
- Optymizm w życiu to bardzo pozytywna cecha, wiadomo, że nie może on być przesadzony. Optymizm
pomaga w łatwiejszym osiąganiu
w swoich życiowych marzeń i celów.
Z okazji obchodzonego w październiku Dnia Edukacji Narodowej przekazujemy Pani uczniowskie podziękowania, życząc wszelkiej pomyślności w trudnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Jakie wskazówki
mogłaby Pani przekazać obecnym
uczniom naszej Szkoły?
- Chciałabym, aby nasi Uczniowie
dobrze wykorzystali okres pobytu
w naszej Szkole, ponieważ pomoże
Im to w uzyskaniu solidnej podstawy
do dalszego rozwoju w swoim życiu.
Chciałabym również, aby po latach
równie miło, jak ja, wspominali pobyt i naukę w murach naszej Szkoły.

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Uczniowie naszej Szkoły już po
raz kolejny wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (4th
Word Multiplication Table Day),
który odbył się 26 września.
Akcja edukacyjna miała na celu
zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia.
Uczniowie, którzy w trakcie wakacji
zdążyli zapomnieć ją, mieli okazję
nadrobić zaległości.
Wcześniej na korytarzu pojawiła
się gazetka informacyjna o akcji ze
sposobami ułatwiającymi zapamiętanie niektórych przykładów mnożenia. 26 września powołani Egzaminatorzy sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia na przerwach.
Uczniowie bardzo chętnie brali
udział w tej akcji i ochoczo sprawdzali swoje umiejętności. Z zadowoleniem stwierdzam, że tytuł Mistrza
zdobyło 40 uczniów z klas IV – VI
i jeszcze dodatkowo 10 uczniów
z klasy III.
Serdecznie gratuluję. Zapraszam
do konkursu w kolejnych latach!
Monika Czarnota

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Redaktorzy.

Czy czyta Pani naszą gazetę? Jakie
jej działy szczególnie Panią interesują?
- Gazetkę „ Trójkowe Nowinki”
staram się czytać systematycznie czy
to w formie papierowej, czy elektronicznej. Wszystkie działy są bardzo
ciekawe, szczególnie wywiady.

Czy dobrze się żyje Pani w gminie
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Sprzątanie Świata 2014
W tym roku
szkolnym akcję
Sprzątanie Świata
czeka mała rewolucja. Tym razem, nie
w trzeci weekend
września, ale już
w kwietniu rusza
największa w Polsce akcja ekologiczna, której kulminacja
nastąpi
jesienią. „Turysto!
Szanuj Środowisko!”. Pod takim
hasłem rusza tegoroczna akcja Sprzątania Świata –
Polska.
Wrześniowy apel przygotowali uczniowie klas I oraz klasy IV.
Tym razem uczniowie zachęcali do
refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody.
W jaki sposób oddziałujemy
na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po
lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze?
Co każdy z nas może zrobić, żeby
zmniejszyć swój negatywny wpływ
na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego
warto prowadzić ich selektywną
zbiórką? Odpowiedzi na te trudne
pytania uzyskaliśmy podczas naszego ekologicznego spotkania.
Wszyscy promujemy nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!
Zbiórka makulatury - wrzesień
Od kilku lat w naszej Szkole organizujemy zbiórkę makulatury.
Celem akcji jest zaktywizowanie
całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do
ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Priorytetem akcji zbiórki makulatury
oprócz aspektu ekologicznego jest

WOLONTARIAT
17 października w ramach programu
Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki" odbyły się zajęcia
z kryminalistyki dla uczniów klas IV
-VI pod hasłem „Mali technicy kryminalistyczni w akcji”.
Zajęcia
przeprowadzili studenci – wolontariusze.
Projekt edukacyjny miał na celu
zapoznanie uczniów z metodami
pracy policjantów i detektywów na
miejscu zbrodni. Wszyscy dowiedzieli się jak pracuje technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia.

pozyskiwanie funduszy na książki
do biblioteki szkolnej.
Akcja rozwija się z roku na rok.
Włącza się coraz więcej osób, są to
nie tylko uczniowie, ale i ich rodziny, wszyscy pracownicy szkoły.
Zebraliśmy ponad 500 kg.
Zawsze następuje uroczyste
podsumowanie konkursu, rozdanie
nagród i dyplomów. W tym roku
szkolnym zwyciężczynią konkursu
była uczennica klasy V- Kinga Sitarz.

Zajęcia miały charakter warsztatów. Wolontariusze pokazali narzędzia, jakimi posługują się policjanci
dokonujący oględzin miejsca zbrodni. Następnie wspólnie z dziećmi
zdejmowali i pobierali odciski palców.
Na zakończenie i podsumowanie
zajęć studenci przeprowadzili gry
i zabawy integracyjne. Dzieciom
zajęcia bardzo się podobały, ponieważ były przeprowadzone w ciekawy sposób, zachęcały do działania
i integrowały całą grupę.
24 zaś października odbyło się kolejne spotkanie dla uczniów klas IVVI, mające również formę warsztatów, w czasie którego uczniowie
uczyli się rozwiązywania konfliktów
poprzez wzajemne mediacje.
Spotkania z wolontariuszami cieszą się dużym powodzeniem i będą
nadal kontynuowane.
Edyta Domin

Gratulujemy i zachęcamy
wszystkich do udziału w kwietniowej akcji. Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo.
Edyta Domin
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ZUCHOWE WIEŚCI
Biwak zuchowy
Tradycyjnie
podczas wakacji
zuchy
uczestniczyły
w
trzydniowym biwaku.
Biwak rozpoczęto rajdem
do
,,Domu
Młodych”.
W
czasie
wędrówki,
droga na skróty zaprowadziła nas do
pana
Kuny,
który rzeźbi w drewnie. Jego rzeźby
w większości znajdują się na podwórku, przedstawiają zwierzęta
o naturalnych wymiarach, np. gołębie na dachu czy sarenki. Bardzo
podobały się nam domki dla psów
bogato zdobione i kolorowe. W domu z każdej ściany spoglądają na
przybyszów sowy lub inne ptactwo.
Nie brakuje głów sarenek lub jeleni
z pięknym prawdziwym porożem.
Bardzo dziękujemy panu Kunie
za życzliwe przyjęcie i pokazanie
nam pięknych prac rzeźbiarskich.
W czasie dalszej drogi podziwialiśmy piękne widoki krajobrazu. Po
pewnym czasie doszliśmy do sklepu na lody, co się zuchom również
bardzo podobało. Aż w końcu dotarliśmy do celu na obiad. Tam czekały harcerki: Ola i Agnieszka
z Emilką, które prowadziły ciekawe
zajęcia i zabawy. Również pomagała nam druhna Renata Dzieszko.
Bardzo serdecznie Im dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Pielgrzymom, którzy
brali
udział w tym wspólnym wędrowaniu i modlitwie. Gorąco dziękujemy
też: ks. Krzysztofowi Hyziakowi za
udział i przewodniczenie w modlitwie, Anecie Nurcek za piękne prowadzenie śpiewu, wiernym pielgrzymom za dźwiganie tuby oraz
Rodzicom.
Już teraz zapraszamy na następny
rok na wspólne wędrowanie do Pani
Boreckiej.
Odpust parafialny i dożynki
Drużyna zuchowa uczestniczyła
też w czasie wakacji w odpuście
parafialnym w Kościele w Chmielniku oraz w dożynkach diecezjalnych w Katedrze Rzeszowskiej niosąc piękny wieniec.

Piesza Szkolna Pielgrzymka do
Sanktuarium w Borku Starym
14 sierpnia odbyła się Piesza
Szkolna Pielgrzymka do Sanktuarium w Borku Starym.
Jest to szczególny dzień dla naszej
Szkoły, ponieważ przypada w nim
rocznica śmierci naszego Patrona,
św. Maksymiliana Marii Kolbego.
W czasie wędrówki pogoda
sprzyjała, jednak później padał
deszcz. Zuchy nie narzekały i dzielnie znosiły wszelkie trudy. Wspólnie dziękowaliśmy za otrzymywane
łaski prosząc o dalszą opiekę w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

Przez mijające dwa miesiące tego
roku szkolnego zuchy też solidnie
już pracowały.
Podwyższenie Krzyża Świętego
14 września wzięliśmy udział
w parafialnym święcie Podwyższania Krzyża uczestnicząc w Mszy św.
oraz maszerując w procesji pod
Krzyż Jubileuszowy.
Na cotygodniowych zbiórkach
zuchy poznają kolejne punkty Prawa
Zucha.
Bogumiła Jaworska

Wieczorem odbywały się kominki i noce filmowe. W sobotę
zuchy uczestniczyły we Mszy św.
w Sanktuarium MBŁ w Chmielniku, a w niedzielę w kościółku
w ,,Magdalence''. Biwak zakończono wspólnym ogniskiem z rodzicami.
Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Trójkowe Nowinki

12

DZIAŁANIA W PRZDSZKOLACH
Za nami już prawie drugi miesiąc
pobytu w przedszkolu. Po wrześniowej adaptacji dzieci stają się prawdziwymi, dzielnymi przedszkolakami. Nowe dzieciaki zapoznały się
już z przedszkolnym otoczeniem,
znają już swoje szufladki, miejsce w
szatni i łazience wiedzą, gdzie leżą
poszczególne zabawki.
W drugim tygodniu września wspólnie ustaliliśmy „Kodeks przedszkolaka”, regulujący nasze zachowanie
w przedszkolu. Wszystkie przedszkolaki włącznie z Paniami przypieczętowały zapisany kodeks odciskami swoich paluszków.
Oprócz naszej codziennej pracy
w naszym przedszkolu od czasu do
czasu pojawiają się bardzo ciekawi
goście.
10 września dzieciaki z grupy
„Żabki” wzięły udział w spotkaniu
z panią pielęgniarką, a zarazem naszą szkolną higienistką. Pani Ewa
Sroka przypomniała i utrwaliła naszym przedszkolakom podstawowe
zasady higieny i bezpieczeństwa.
Opowiadała również o tym, jak dbać
o swoje zdrowie, co jeść by być
zdrowym, jakie produkty nam szkodzą, a jakie są dla nas dobre. Pani
pielęgniarka opowiadała także, jak
zachowywać się w czasie choroby,
a także zwróciła uwagę na koniecz-

ność zażywania leków tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Dzieciaki również podzieliły się swoimi
doświadczeniami. Pani Ewa była
pod dużym wrażeniem, jakie wiadomości posiadają przedszkolaki na

temat zdrowego żywienia i zdrowia.
To było bardzo pouczające spotkanie.
We wrześniu mogliśmy również
posłuchać i pooglądać różne instrumenty, dzięki przybyłym gościom ze
szkoły muzycznej „Pro-musica”.
Panowie pokazali nam, jak można
ciekawie bawić się muzyką, zaśpiewali piękne piosenki i fascynująco
opowiadali na temat przyniesionych
instrumentów.
26 września natomiast dzieciaki
z grup przedszkolnych „Żabki”,
„Delfinki” i „Krabiki” odwiedzili
policjanci z Komendy Miejskiej
w Tyczynie. Tematem numer jeden
było bezpieczeństwo dzieci na drogach. Przedszkolacy dowiedzieli się
również o tym, jak bezpiecznie podróżować samochodem, bawić
w domu i w przedszkolu oraz jak
reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in., gdy zaczepia
dziecko osoba dorosła, kiedy
zauważy się pożar, itp. Panowie
policjanci przypomnieli również
o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Zademonstrowali odpowiednie filmiki i zdjęcia tematyczne. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się
wśród przedszkolaków opowieści o codziennej pracy policji,
a przede wszystkim pokaz sprzętu
i radiowozu policyjnego. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało
umundurowanie i wyposażenie policjanta, policyjny lizak oraz mało

znane wszystkim kajdanki
i pałka. Dzięki takim spotkaniom żaden z przedszkolaków nie będzie obawiał się
spotkania z funkcjonariuszem, a sam policjant będzie
kojarzył się im z osobą, do
której zawsze można zwrócić
się o pomoc. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie,
przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa
dotyczącego ruchu drogowego oraz bezpiecznej zabawy nasi
podopieczni wręczyli policjantom
słodki upominek.
Dzięki realizowanemu projektowi
unijnemu oraz innowacji „Baw się
i odkrywaj świat” przedszkolacy
poznają bogaty świat multimediów,
zapoznają się z komputerem, oglądają bajki i filmy dydaktyczne na dużym ekranie projekcyjnym. Przeprowadzają różne ciekawe doświadczenia, obserwują różne zjawiska, słowem zdobywają dużo wiadomości
o otaczającym nas świecie w bardzo
ciekawy dla nas sposób. W czasie
spacerów i wycieczek natomiast obserwują zmiany zachodzące w świecie roślin i zwierząt związanych
z aktualną porą roku. Zbierają materiały przyrodnicze do naszego kącika, no i oczywiście wspaniale bawią
się na naszym placu zabaw. Teraz

wspólnie oczekujemy na wielkie
wydarzenie: Pasowanie na przedszkolaka, które odbędzie się już na
początku listopada. To będzie pierwszy w tym roku pokaz naszych umiejętności. Trzymajcie za nas kciuki.
Katarzyna Wielgo
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wi), po gimnastyce jemy
pyszne śniadanie, myjemy
zęby i rozpoczynamy zajęcia, na których uczymy się
wielu ciekawych rzeczy,
śpiewamy piosenki, tańczymy, liczymy, malujemy
i przy okazji strasznie wygłupiamy się, ale oczywiście bez przesady.

„Koniczynki”

z Błędowej Tyczyńskiej

Witajcie, to my - przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego „Koniczynki". Po przerwie wakacyjnej
powróciliśmy do swojego przedszkola szczęśliwi i uśmiechnięci
oraz ciekawi, jak rozpocznie się nowy rok przedszkolny. Już od progu
powitały nas nasze Panie oraz całkiem nowi koledzy i koleżanki.
Z początku każdy z nas był troszeczkę stremowany i zawstydzony oraz
tęsknił za Rodzicami. Jednak z czasem, z pomocą naszych Pań, stworzyliśmy super grupę przedszkolną,
w której świetnie się czujemy i doskonale bawimy. Obecnie jest nas 23
przedszkolaków - 10 dziewczynek
i 13 chłopców oraz pani Małgosia,
pani Justynka i pani Marzenka.
Przedszkole to taki drugi dom,
w którym czujemy się bezpiecznie
i miło. Codziennie rozpoczynamy
zajęcia ćwiczeniami gimnastycznymi
(nasze Panie mówią, że ruch to zdrowie, a my przecież chcemy być zdro-

Oprócz zajęć z Paniami
uczymy się także języka
angielskiego z panią Justynką, tańców z panią Anią oraz
przyjeżdża do nas ksiądz Krzysztof,
który prowadzi religię. Powiemy
Wam w sekrecie, że kiedyś nawet do
naszego przedszkola z księdzem
przyjechała Matka Boża i została
u nas przez cały dzień.
Odwiedziła nas również pani
Ewa Sroka, która jest szkolną pielęgniarką, a prywatnie babcią Julci,
naszej przedszkolnej koleżanki. Pani Ewa opowiadała nam o tym, jak
dbać o zdrowie, w jaki sposób przestrzegać higieny, co jeść, by być
zdrowym, mieć silne zęby i kości.
Mogliśmy obejrzeć aparaty do pomiaru ciśnienia, strzykawki, a także
przy pomocy stetoskopu posłuchać
bicia własnego serduszka.
Po tej wizycie nasze Panie zorganizowały cykl zajęć, podczas których dowiedzieliśmy się bardzo dużo
o owocach, warzywach oraz samodzielnie przygotowaliśmy przepyszny sok jabłkowo - marchewkowy,
a także nauczyliśmy się robić kiszoną kapustę! Jeśli macie ochotę spróbować, to zapraszamy - mamy jeszcze cały słoik.
Każdy przedszkolak wie,
że aby dbać o swoje zdrowie, trzeba przebywać na
świeżym powietrzu. Dlatego też razem z Paniami
chodzimy na spacery
i szalejemy na przedszkolnym placu zabaw. Teraz
to proste ubrać kurtkę
i założyć buty, jednak na
początku sprawiało nam
to ogromne trudności. Cóż
trzeba się męczyć - nasze

Panie są uparte i mówią, że trening
czyni mistrza! Chodząc na spacery
poznawaliśmy zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze, poznawaliśmy znaki drogowe, dowiedzieliśmy
się, dlaczego należy nosić odblaski.
Podczas jesiennych spacerów zbieraliśmy liście, szyszki, żołędzie
i kasztany, które zdobią nasz kącik
przyrodniczy. Mogliśmy obserwować ptaki odlatujące do ciepłych
krajów oraz te, które zostają na zimę
i już zaglądają w okna naszego
przedszkola, ponieważ wiedzą, że
przedszkolaki zadbają o to, by nie
były głodne.
My też w przedszkolu staramy
się zjadać pyszne obiady, które przywozi nam pani Ewa Kuk. Nasze Panie dbają o to i za pusty talerzyk w
nagrodę dają pieczątki lub naklejki.
Szkoda tylko, że za galaretkę z owocami i czekoladkę nie ma nagród, tak
szybko znika. No cóż, Panie wprowadziły przedszkolne zasady i wszyscy w przedszkolu musimy ich przestrzegać po to, aby wiedzieć jak się
zachowywać, co jest dobre, a co nie.
W sumie zasady to dobra rzecz, to
taki kodeks, o którym musimy wszyscy pamiętać, by czas spędzony
w przedszkolu upływał nam w serdecznej, przyjaznej i miłej atmosferze. Pozdrawiamy Was serdecznie
i życzymy udanego roku szkolnego!
W imieniu Przedszkolaków grupy
„Koniczynki" pani Małgorzata Jaworska

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

Trójkowe Nowinki

14

POSTAWY RODZICÓW
Rozmowa z panią
Bogumiłą Zagórską

samorządowych, szkoła funkcjonuje
na dobrym poziomie. Dzięki poświęceniu nauczycieli , rodziców
i uczniów można wiele osiągnąć,
czego przykładem jest wyposażenie
szatni w szafki dla uczniów. Ja również staram się wspomagać działania
szkoły.
Czy w naszej Szkole rozwija się talenty uczniów?
- Uważam, że SP nr 3 umożliwia
uczniom wszechstronny rozwój,
a także przekazuje uczniom wartości
cenione we współczesnym świecie.

Prosimy o krótkie przedstawienie
się…
- Nazywam się Bogumiła Zagórska,
mieszkam w Błędowej Tyczyńskiej.
Jestem mamą 24-letniej córki Eweliny i 11-letniej Oli. Pracuję w firmie
Elmat, która zajmuje się produkcją
i sprzedażą światłowodów.
Jest Pani mamą Oli. Jaką dziewczyną jest Ola? Jakie ma zainteresowania i talenty?
- Ola jest dziewczynką żywiołową,
ambitną i uparcie dążącą do celu. Ma
ona mnóstwo zainteresowań: od tańca, śpiewu, czytania książek, aż po
uprawianie sportów takich jak: pływanie, jazda na rolkach. Moja córka
uwielbia także poznawać i zwiedzać
nowe zakątki Polski i Europy.
Czy stara się Pani umożliwiać rozwój zainteresowań swojej córki? Na
jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza
Ola?
- Wspieram córkę we wszystkich
działaniach oraz umożliwiam jej rozwój zainteresowań, które przejawia.
Ola uczęszcza na liczne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę.
Są wśród nich zajęcia taneczne, kółko przyrodnicze, zajęcia z języka
angielskiego i polskiego.
Jak ocenia Pani funkcjonowanie naszej Szkoły? Czy wspomaga Pani jej
działalność?
- W obecnych czasach mimo małych
nakładów finansowych ze środków

Jakie są Pani osobiste zainteresowania? Czy może sobie Pani pozwolić
na ich rozwijanie?
- Praca zawodowa oraz liczne obowiązki domowe pochłaniają dużo
czasu, przez co nie zawsze można
rozwijać swoje zainteresowania.
W wolnej chwili czytam książki,
oglądam interesujące mnie filmy.
Ola została wybrana przewodniczącą SU. Czy Pani i rodzina wspieraliście poczynania córki?
- Oczywiście, wszyscy wspieraliśmy
Olę, ale też staraliśmy się uświadomić jej, że bycie przewodniczącą SU
to nie lada wyzwanie.
Jakie zadania zawarte w programie
wyborczym Ola stara się wprowadzać w życie?
- Ola ma bardzo wiele planów i pomysłów, przez co nie zawsze możemy za nimi nadążyć. Ostatnio organizowana przez samorząd uczniowski była dyskoteka.
A co sądzi Pani o uczestnictwie córki
w programie „Szkoła Współpracy”.
Czy pokazane przez Olę materiały
skłaniają do tego, aby współpracować z innymi rodzicami, nauczycielami i uczniami?
- Uważam, że program Szkoła
Współpracy ma ogromny wpływ na
pracę, wygląd, funkcjonowanie
szkoły oraz zasady w niej obowiązujące. Współpraca rodziców, nauczy-

cieli i uczniów odbywa się poprzez
wspólną rozmowę, pracę, uczenie się
i zabawę.
O jakich planach związanych z funkcjonowaniem SU rozmawia Ola
z Panią? Czy konsultuje z Panią
swoje pomysły?
- Mogę tylko powiedzieć, że planów
jest bardzo wiele, ale nie mogę ich
zdradzić. Zdarza się, że Ola omawia
ze mną niektóre z nich i wtedy doradzam jej jak najlepiej potrafię.
Kim Ola zostanie w przyszłości? Jakie ma Pani wobec Niej plany? Czy
pomaga Pani swojej córce w nauce?
- Jak każde dziecko w tym wieku ma
wiele pomysłów na życie, a co
z nich wyjdzie pokaże czas. Nie planuję dla niej przyszłości. Niezależnie, kim zostanie, ważne dla mnie
jest, by była dobrym człowiekiem. A
jeśli chodzi o pomoc w nauce, to
zdarzają się takie sytuacje, kiedy Ola
prosi nas o pomoc.
Jakie metody wychowawcze stosuje
Pani w wychowywaniu córki? Czy
można je polecić innym rodzicom?
- Staramy się z mężem demokratycznie wychowywać Olę. Stawiamy na
rozmowę, perswazję, dawanie dobrego przykładu i z pewnością takie
metody możemy polecić innym rodzicom.
Czego należy życzyć nauczycielom
i uczniom w rozpoczętym roku szkolnym?
- Nauczycielom życzyć należy satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej, a uczniom
osiągnięcia jak najlepszych wyników
oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Dziękujemy za udzielnie odpowiedzi
na zadane pytania.
Wywiad z Mamą przeprowadziła na
podstawie przygotowanych pytań
Ola Zagórska
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SPOTKANIE AUTORSKIE

KONKURS
Szkolny konkurs
„Ocalmy
folklor od zapomnienia - dawne
obrzędy i zwyczaje kultywowane
w mojej miejscowości i rodzinie”.
Każdy region, a w nim każda rodzina, ma swoiste tradycje, które
w dzisiejszych czasach ulegają stopniowemu zatracaniu.
Wychodząc naprzeciw takim potrzebom zapraszamy po raz kolejny do
wspólnych rodzinnych, wielopokoleniowych działań celem
„odgrzebania” tego, co już zostało
„zakopane” i zapomniane.

16 października odbyło się
w naszej Szkole spotkanie z panem
Wojciechem Ulmanem: fotografem
oraz autorem książek dla dzieci:
„Małe piękne światy”, „Moje zwierzaki", „Bajki rzeszowskie”,
„Ufoludki”.
Dzieci mogły podziwiać zdjęcia makro, czyli zrobione w dużym
powiększeniu, przedstawiające np.
motyla, ważkę, jeża, rosę na pajęczynie czy magiczny Rynek Krakowski
z mnóstwem gołębi. Prezentacja poszczególnych fotografii została
„okraszona” pełnymi humoru wierszykami w interpretacji autora oraz
ciekawostkami przyrodniczymi.

Mali uczestnicy natomiast celująco
rozpoznawali „okazy" ze świata
przyrody, utrwalone w fotografii, co
wzbudziło niekłamany podziw naszego Gościa dla ich wiedzy.
K u l mi n a c j ą , u p ł yw a j ą c e go
w miłej atmosferze, spotkania było
uzyskanie przez najmłodszych czytelników osobistych dedykacji opatrzonych autografem, wpisywanych
przez autora do zakupionych książek.
Dla naszej Biblioteki odwiedziny
Wojciecha Ulmana były doskonałą
okazją do wzbogacenia księgozbioru
o kilka pozycji książkowych pisarza.
Edyta Domin

BIEGI PRZEŁAJOWE
3 października odbyły się Gminne Biegi Przełajowe organizowane
przez nauczycieli Zespołu Szkół
w Chmielniku.
Udział w nich wzięła 5-cio osobowa reprezentacja naszej Szkoły.
Z klasy V: Agnieszka Hałoń, Paulina Trawka, Paulina Nowak, Aneta
Filip oraz Katarzyna Trojanowska
z klasy VI..
Nasze dziewczyny startowały
w kategorii klas V i VI szkół podstawowych i biegły na 1000 m.
Paulina Trawka zdobyła III miejsce. Gratuluję. Anna Habaj

Proponujemy, przywrócenie
w formie pisanej lub dźwiękowej,
a nawet praktycznej, dawnych tekstów pieśni weselnych, świątecznych, żałobnych, melodii i kroków
tanecznych, prezentację zdjęć z dawnymi ubiorami, prezentację strojów
ludowych lub zachowanych ubrań.
Mile też będą widziane przygotowane do „skosztowania” dawne
potrawy kulinarne wykonane wedle
przepisów prababć i pradziadków.
Zachęcamy też do prac twórczych
polegających na stworzeniu własnych legend i podań dotyczących:
- wyjaśnienia nazwisk rodowych
- wymyślenia znaczeń nazw poszczególnych przysiółków oraz nazw
danej miejscowości.
Formy prac:
- Praca pisemna na komputerze –
opowiadanie z opisem
- Prezentacja albumów rodzinnych
z opisem przedstawionych sytuacji
- Nagrania lub wykonania pieśni
- Pokaz kroków tanecznych.
- „Poczęstunek” regionalną potrawą….
Zgłoszenia uczestników i poinformowanie o wyborze formy pracy
rodzinnej do 15 listopada
- Dostarczenie prac do 20 listopada.
Więcej na stronie internetowej
Szkoły.
Elżbieta Świerk
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ZREALIZOWANE MARZENIE
Szafki uczniowskie

W minionym roku szkolnym
nasza Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie „Szkoła
Współpracy”. Na bieżąco informowaliśmy o wspólnych działaniach
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jako główne zadanie, tego
projektu, do zrealizowania wybrano
modernizację szatni szkolnej związanej z zakupem szafek uczniowskich dla każdego ucznia.

wania wymarzonego przedsięwzięcia.
Działo się to w czasie wakacji, więc na bieżąco nie mogliśmy
śledzić kolejnych poczynań, ale kiedy wróciliśmy do Szkoły w nowym
roku szkolnym, oniemieliśmy z pozytywnego zdziwienia. Zastaliśmy
dużo zmian, a wśród nich najważniejszą. Naszym oczom ukazały się
rzędy żółto-zielonych szafek.
Wprawdzie przed wakacjami
na fotografiach widzieliśmy je czerwono-niebieskie, ale te, które stoją
ustawione w rzędach bardzo, a to
bardzo nam się podobają.
Od pierwszego dnia nauki
rozpoczął się czas wręczania nam
kluczyków do wcześniej przydzielonych przez Wychowawców szafek.
Okazało się jednak, że jedna
szafka przypada na dwie osoby, bo
po prostu na wszystkie zabrakło jeszcze pieniędzy.

Wykonanie zadania i urzeczywistnienie marzeń uczniowskich
wiązało się z pieniędzmi. Wspólnie
wymyślone działania, (o których też
pisaliśmy), doprowadziły do zgromadzenia części środków pieniężnych.
I tak oto z, wprawdzie minimalnym, wkładem własnym, pani
Dyrektor Bożena Gwizdała podjęła
działania zmierzające do sfinalizo-

Od 20 października pojawili
się w Szkole pracownicy, którzy
wyremontowali „starą” szatnię, w
której została uruchomiona dla nas
przebieralnia na wf oraz pomieszczenie na część pozostałych szafek,
które w odpowiednim czasie znajdą
się w Szkole, bo zdajemy sobie
sprawę, że w czasie późnej jesieni
i zimy nasze ciepłe okrycia i buty
w podwójnej ilości nie zmieszczą
się w pojedynczych szafkach.

Mamy nadzieję, że wkrótce
nasze uczniowskie marzenie spełni
się w całości, a już teraz serdecznie
dziękujemy Wszystkim Tym, którzy
przyczynili się i robią to nadal, do
realizacji wspólnie zaplanowanego
działania.
W imieniu uczniów: Aleksandra Zagórska i Weronika Korbecka
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