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KO KURSOWE ZMAGA IA ASZEJ REDAKCJI
W tym numerze:
Piątego maja delegacja naszej redakcji w
składzie: Patrycja Jabłońska, Alicja Stefaniak oraz pan
dyrektor
Ryszard Wolanin udała się z dużymi nadziejami na sukces do Suśca, gdzie planowana była
uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród za
konkurs pod hasłem „Lubelszczyzna – moja mała ojczyzna”. Główną idą konkursu było poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin dotyczącej naszej najbliższej
okolicy i zaprezentowanie wyników swej pracy w formie specjalnego wydania szkolnej gazetki.
Spod szkoły wyruszyliśmy wczesnym rankiem.
Od Suśca dzielił nas kawał drogi – 119 kilometrów. Podróż
jednak przebiegała szybko i wkrótce znaleźliśmy się przed
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suścu. Ceremonię rozpoczął występ chóru miejscowych harcerzy. Następnie przyszła pora na prezentację najpiękniejszych miejsc z naszego
województwa. W końcu ogłoszono wyniki, które przyjęliśmy z niemałym rozczarowaniem. Nawet wyróżnienie
przeszło nam koło nosa… Na zakończenie udaliśmy się na
wycieczkę po okolicy pod przewodnictwem pana leśnika.
Zrobiliśmy wiele pięknych zdjęć zarówno w rezerwacie przyrody Czartowe Pole, jak i w kamieniołomach w Józefowie. Niestety, wędrówka była dosyć męcząca, toteż do domu wracaliśmy lekko
zmordowani, ale jednocześnie gotowi do jeszcze cięższej pracy w przyszłym roku.
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A. Stefaniak

Rys. D. Pachla

Życzymy wszystkim, aby rozpoczynające się
wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń,
udanego, a przede wszystkim bezpiecznego
wypoczynku. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie zainteresowania.
Rys. D. Pachla

Życzymy wielu fantastycznych przygód i spotkań
z interesującymi ludźmi, nawiązujcie nowe, wartościowe przyjaźnie. Wróćcie w nowym roku szkolnym
radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

Redakcja

Wycieczka
i Ujazdu

do

Opatowa
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DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
W dniu 15 maja 2013 roku nasza szkoła otworzyła swoje drzwi dla uczniów
klas szóstych i ich wychowawców. Odwiedzili nas uczniowie ze szkół podstawowych
z Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczycy Księżej, Łychowa Gościeradowskiego, Woli Trzydnickiej, Olbięcina oraz Gościeradowa. Spotkanie z szóstoklasistami odbyło się zgodnie
z opracowanym harmonogramem i oferowało szereg atrakcji przygotowanych przez
uczniów naszego gimnazjum.
Zobaczcie co udało nam się uchwycić naszym aparatem:)

Uczniowie klas szóstych

W klasie biologicznej

Pokazy w pracowni chemicznej

Lekcja z tablicą interaktywną
Wizyta w bibliotece

Próba sił na siłowni
Zwiedzanie sportowego zaplecza
naszej szkoły

Prezentacja projektu edukacyjnego
„Sportowa historia naszej szkoły”

Pokaz udzielania pierwszej pomocy
Słodki poczęstunek

Występy muzyczne
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ZDOBYWAMY PARYŻ
Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej
wizycie w ramach międzynarodowego programu "Comenius".
Tym razem wspólnie z delegacjami z innych szkół, biorących
udział w projekcie, gościli we Francji. W wyprawie do Tourcoing w regionie Nord-Pas-de-Calais, uczestniczyli uczniowie:
Alicja Nowosad, Karolina Frączek, Konrad Kopeć i Piotr Szymański oraz ich opiekunowie Ewa Gałczyńska, Dorotą Nyk
i koordynator projektu Anna Skrzypek.
P o d czas
kilkudniowego
pobytu gimnazjaliści z Trzydnika
Dużego i zaprzyjaźnionych placówek z Anglii, Belgii i Norwegii
zwiedzili
Paryż
oraz oceanarium nad Morzem Północnym, a przede wszystkim
wzięli udział w kolejnych zajęciach, realizowanych
w ramach programu "SOUL - Sports Opporunities Unite Lives".
Jego głównym celem jest propagowanie sportu i zdrowego stylu
życia.
Zajęcia
sportowe
odbywały
się
wybrzeżu Morza
Północnego,
gdzie zaopatrzona w profesjon aln e
stroje
i sprzęt młodzież
pływała na kajakach i rowerach
wodnych. Zimno
i brak wiatru spowodowały, że gimnazjaliści nie mogli spróbować planowanego we Francji sandsailingu, czyli żeglowania po
piasku. Mimo to członkowie delegacji świetnie się bawili,
a sportowe umiejętności uczniów i nauczycieli zostały wykorzystane podczas zespołowych zabaw na lodowisku, które wymagały nie lada kondycji i zaangażowania.
Młodzi
ludzie uczestniczyli także w zajęciach, odbywających się na terenie
szkoły. Podczas
spotkań
zostały
z a p r e z e n t o wa n e
m.in.
autorskie
filmy, przedstawiające różne dyscypliny
sportu.
Uczniowie trzydnickiego gimnazjum przygotowali prezentacje
o snowboardzie i unihokeju, w których wykorzystali zdjęcia ze
stoku narciarskiego w Chrzanowie, a ich pierwszym instruktorem był Łukasz Matyzbon.
Kolejnym punktem wizyty było propagowanie zdrowej żywności. Pracująca w międzynarodowych grupach młodzież przygotowywała jadłospis na każdy dzień tygodnia,
uwzględniając nie tylko zasady komponowania zbilansowanej
diety, ale również tradycje kulinarne danego kraju.

Zwieńczeniem pobytu była
dyskoteka, podczas
której reprezentacje
poszczególnych
szkół prezentowały
układy choreograficzne do piosenek
zespołu ABBA.

We wrześniu
tego roku szkoły, które
uczestniczą we wspólnym projekcie, przyjadą
do naszego gimnazjum,
Wszystkie informacje na
ten temat można znaleźć
na nowej stronie internetowej projektu pod
adresem:
http://comsoul.jimdo.com/.

Chciałam przypomnieć , że wyjazd do Francji był drugim wyjazdem uczniów z naszej szkoły w ramach projektu „SOUL”. Szansę
na udział ma każdy ;) Zainteresowani projektem mogą otrzymać
szczegółowe informacje u pani Anny Skrzypek.
P. Jabłońska

Ulysses Moore „Wrota czasu”
Książka opowiada o bliźniętach: Julii i Jasonie Covenant.
Przenoszą się oni z Londynu do Kilmore Cove w Kornwalii. Ich
rodzice kupili Willę Argo – wspaniały dom na wzgórzu należącym
do Ulyssesa Moore’a i jego żony Penelopy. Strzeże go ogrodnik
Nestor.
Kiedy rodzice jadą po resztę rzeczy, które zostały
w ich starym domu w Londynie, Julia i Jason zostają sami
w domu. Wówczas to dom odwiedza Rick Banner – chłopiec
z pobliskiej szkoły. Dzieci wspólnie postanawiają zwiedzić nowy
dom, pełen tajemniczych pokoi. w czasie swojej wyprawy badawczej odkrywają ukryte za szafą drzwi, które nie dają się otworzyć i
skrywają różne tajemnice.
Książka wywarła na mnie duże wrażenie, jest tam wiele
ciekawych momentów, których lepiej nie zdradzać. Czyta się ją
łatwo i przyjemnie. W skali od 1 do 10 oceniam na 10. Polecam ją
dla osobom lubiącym zagadki, fantastykę i przygody.
Oprócz „Wrót Czasu” w cyklu jest jeszcze 11 innych
części. Książki te są dostępnaew naszej szkolnej bibliotece.
Ola Mazur
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Wywiad z Karoliną Frączek o pobycie w Francji
- Czy uważasz, że takie wyjazdy wpływają na zapał uczniów do nauki języków i czy są potrzebne?
- Zdecydowanie tak. Uczniowie, chcąc pojechać, odwiedzić nowe miejsca, starają się zaprezentować nauczycielom z jak najlepszej
strony. A jak wiadomo bez znajomości języka, komunikacja, cóż, jest na bardzo niskim, niemal zerowym poziomie. Człowiek zaczyna
czuć się nieswojo, nie potrafiąc odpowiedzieć na czasem banalne pytania. Często wynika to nie tyle z niewiedzy, co ze stresu związanego z rozmowa.
- Czy pomogły ci one w rozwinięciu kompetencji językowych?
- Z całą pewnością. Często taki wyjazd, kontakt z osobami, które danego języka używają na co dzień, pomaga bardziej niż pół roku
siedzenia w szkolnej ławce i wkuwanie teorii. Początkowo było mi trudno porozumieć się z ludźmi, u których mieszkałam, ale już po
dwóch dniach rozumiałam niemal każde słowo i każde zdanie.
- Przedstawiciele którego nieanglojęzycznego kraju radzili sobie najlepiej z językiem angielskim?
- Norwegowie. Ich poziom nas zaskoczył. Mieli w pewnym sensie przewagę - byli od nas starsi o 1-2 lata, jednak nawet pomijając
wiek, byli niesamowici.
- Jak oceniasz organizację wyjazdu?
- Nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Organizatorzy zadbali o to, abyśmy nie spędzili tego
czasu nudząc się.
- A jak podoba ci się życie codzienne Francuzów?
- Francuzi są osobami bardzo pozytywnie nastawionymi do życia i ludzi. Emanują pozytywną energią. Miałam wrażenie, że gdyby nie
szkoła i potrzeba snu mogliby cały dzień śpiewać i skakać ;)
- Wolałabyś mieszkać w Polsce czy we Francji?
- Polska jest moją ojczyzną, wychowałam się w tym kraju, mam tu przyjaciół, rodzinę, nie mogłabym od tak sobie wyjechać i zostawić
tego wszystkiego. Owszem, Francja jest niesamowitym krajem, wyprzedza Polskę i pod względem technicznym, politycznym, kulturowym, ale jednak dla mnie jest to obce miejsce. Bardzo chętnie odwiedzę ten kraj jeszcze kilka razy.
- Ile punktów w skali od 1 do 10 przyznajesz francuskiej gościnności, a ile szkole?
- Gościnność oceniam na 9/10, bo jednak nie ma to jak nasza, polska gościnność. Szkołę natomiast oceniam na 6/10, panował tam
mały chaos, ale było pozytywnie. ;)
- Czy rodzina francuska bardzo różni się od polskiej?
- Na pewno się różni. Pod wieloma względami. Ta, do której trafiłam, była silnie związana ze sobą emocjonalnie. Codziennie siadali
do wspólnej, rodzinnej kolacji i opowiadali sobie, co im się przydarzyło w ciągu dnia. Każdy wiedział o sobie prawie wszystko, co
było dla mnie miłym zaskoczeniem.
- Czego przydatnego nauczyłaś się we Francji?
- Przede wszystkim, że trzeba korzystać z życia. Trzeba chwytać chwilę, bo druga taka może się nie powtórzyć.
Rozmowę z Karoliną Frączek przeprowadziła Patrycja Jabłońska

Warsztaty wycinanek
6 czerwca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty, w czasie których uczyliśmy się od podstaw
wykonywania naszych tradycyjnych, lubelskich wycinanek.
Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki
uprzejmości GOK-u w Trzydniku Dużym, a konkretniej z inicjatywy dobrze nam znanej pani Ewy Soboty.
Instruktorem wycinania była słynna w naszym regionie pani Anna Słabczyńska, które dzieciństwo spędziła w podlubelskiej wsi Płouszowice-Kopanina. Śpiewała i tańczyła w zespole ludowym, teraz
haftuje, dzierga koronki, ale największą jej
pasją są wycinanki lubelskie, zrobiła ich
ponad 200. Jej prace zyskały pozytywną
opinię etnografów, znajdują się w wielu
muzeach. Było dla nas zaszczytem poznać
kogoś tak zdolnego, jeszcze większym
pobierać u tej osoby nauki. Pani Anna emanowała życzliwością, spokojem, dlatego
myślę, że każdy uczestnik warsztatów polubił ją od razu.
Na początku krótko opisała historię wycinanek lubelskich. Dowiedzieliśmy się, że ta niezwykła sztuka ma swoje
początki w kulturze żydowskiej z XVIII/XIX wieku. Następnie
pani Anna przedstawiła nam kilka swoich prac. Wszyscy byli
zachwyceni talentem tej jakże skromnej osoby.
W końcu przyszła kolej na naukę wycinania. Każdy
otrzymał kartkę papieru, z którego za chwile miały powstać tzw.

„pawie oczka” – jeden z najtrudniejszych rodzajów wycinanek
lubelskich. Warto tez podkreślić, ze w całym naszym kraju są
tylko trzy regiony, które maja swoje wycinanki. Wśród nich jesteśmy my - przedstawiciele Lubelszczyzny. Nasza wycinanka charakteryzuje się tym, iż jest najskromniejsza. Zazwyczaj przestawia
motywy roślinne i zwierzęce, rzadziej ludzi, którzy zwykle są
ukazani z rękoma uniesionymi ku górze.
Pani Anna dokładnie tłumaczyła, jak należy złożyć papier, jak wyciąć odpowiednio każdy jego skrawek. Podchodziła i pomagała każdemu. W końcu
przyszedł czas na prezentację swoich „dzieł”.
Wszystkie wycinanki były piękne, ale pani Anna
wyróżniła prace: Piotrka Szymańskiego, Ewy
Suskiej i Konrada Kopcia.
Następnie wykonywaliśmy wycinankę
pasową. Był to dość łatwy rodzaj
wycinanki. Polegał on na złożeniu papieru
na cztery lub więcej części i wycięciu swojego
własnego wzoru. Później przyszła kolej na wycinankę stojącą. Zasada wycinania w ten sposób jest dość prosta
- mianowicie składamy papier na pół i wycinamy np. zwierze,
w naszym przypadku – ptaka. Po rozłożeniu otrzymujemy podwójną wycinankę, z jej lustrzanym odbiciem.
Kolejną wymagającą wielkiej precyzji wycinanką była
wycinanka serwetkowa.. Wyglądała oszałamiająco, ale trzeba było
przy niej namęczyć się nieco więcej niż przy trzech pozostałych.
Patrycja Jabłońska

ROK 5, NUMER 5 (24)

STR. 5

Za nami kolejny rok szkolny, czas na krótkie podsumowanie...
Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i więcej:
IA

IB

IIIA

Agata Szmit (5,00)

Paulina Lisek (5,14)

Eliza Surowiec (4,94)

Gabriela Surowiec (4,79)

Monika Sajdak (4,89)

Alicja Stefaniak (5,5)

Mateusz Długosz (4,78)

Daria Suchora (5,0)

IIIB

Aleksandra Chmielewska (5,61)

Wojciech Jarzyna (4,93)

Justyna Maciąg (5,39)

IC

Alicja Nowosad (4,86)

Sandra Sosnówka (5,33)

IIA

Aleksandra Mazur (5,38)

Aleksandra Kuryło (5,28)

Krystian Dziewa (5,31)

IIB

IIIC

Magdalena Wasilewska (5,5)

Sebastian Odrzywolski (5,19)

Karolina Rak (5,38)

Patrycja Jabłońska (5,13)

Joanna Kuzdralińska (5,36)

Anna Kamińska (5,06)

Katarzyna Jabłońska (5,05)

Adrian Sendrak (4,80)

Dominika Pachla (4,78)

Karolina Frączek (4,75)

Katarzyna Wojtaś (4,78)

Magdalena Staniec (5,25)

Monika Wróblewska (4,78)

Damian Szmit (4,94)
Adam Gałczyński (4,94)

Osoby ze 100% frekwencji:

Magdalena Rycerz (4,81)

IIA

Sebastian Odrzywolski

Patrycja Rydzewska (4,81)

IIB

Łukasz Kędra

IIIB

Marlena Tarkowska

Wakacyjny humor :)
Nauczyciel: Co to jest prolog?
Uczeń: Prolog – to rozmowa bohaterów zwracających się do
siebie bezpośrednio, wyróżniona np. myślnikiem, dwukropkiem.
Nauczyciel: A może to jednak dialog?
Dopóty dzban wodę nosi dopóki się woda nie wyleje.
Nosił wilk razy kilka, porwali i wilka.

Cześnik to Rejent Milczek. Milczek ma wycięte włosy na
dole. Ma również szpiega Papkina, który słucha się Cześnika, ponieważ ma długi u Milczka. Mimo swoich wad Cześnik jest sympatyczną postacią.
Papkin udziela się do Klary.
Papkin nie pasuje do innych ludzi.

azwiska córek wg naszych kolegów
i koleżanek:
Średulski -Średulskówna
Bury – Burówna
Wesoły – Wesołówna
Przymiotniki:
Przemyśl – przemyślański
Mieszkaniec Pragi to pragijczyk
Mieszkaniec Nagasaki – nagasakijczyk
Mieszkaniec Łotwy – Łotwianin, Łotwijka
Mieszkaniec Holandii- Holenderczyk
Mieszkaniec Belgii- Belgijczyk
Nauczyciel: Wymień tytuł utworu Szekspira.
Uczeń: Szekspir jest autorem „Homera”.
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FI AŁ IV EDYCJI MIĘDZYSZKOL EGO KO KURSU BIBLIOTECZ EGO
„KSIĄŻKA TO OWY ŚWIAT!”

II OGÓL OPOLSKI KO KURS
„SIATKÓWKA – SPORT,
CO ŁĄCZY, A IE DZIELI”

Dnia 9.05.2013 r. w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kraśniku odbył się uroczysty
finał IV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego
„Książka to nowy świat!”
Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym
i międzyszkolnym, a uczestnikami konkursu byli uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Powiatu Kraśnickiego.
Na konkurs wpłynęło 26 prac literackich oraz
96 prac plastycznych i fotograficznych. Jury Międzyszkolnego
Konkursu Bibliotecznego „Książka to nowy świat!” w składzie: Izabela Cielma - plastyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, Agnieszka Płatek - dyrektor Biblioteki
Publicznej w Stróży – Kolonii, Stanisława Wnuk - kierownik
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
Filii w Kraśniku, Lech Dudziński - instruktor fotografii
w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie przyznało
26 nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wśród nagrodzonych znalazła się nasza koleżanka,
Patrycja Jabłońska kl. IIA, która zajęła II miejsce.
Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli laureatom
przybyli na uroczystość goście: Grażyna Stoma - dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
oraz Zbigniew Leziak - kierownik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Kraśniku.

Dwie uczennice naszego gimnazjum wzięły udział
w II Ogólnopolskim Konkursie „Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli” zorganizowanym przez Zespół Szkół Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i Zawodowych w Byczynie.
Konkurs adresowany był dla dwóch grup wiekowych
(szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz obejmowało trzy kategorie: plastyczna – karykatura polskiego siatkarza, literacka – praca
na temat „Polski siatkarz, którego podziwiam i szanuję” oraz
fraszka na temat polskiego trenera Andrea Anastasiego.
W grupie gimnazjalistów Aleksandra Grab, uczennica klasy IA
naszego gimnazjum, zajęła III miejsce!

Zwycięska praca
Oli Grab

WYCIECZKA DO OPATOWA I UJAZDU
We czwartek 23 maja 2013 r. czterdziestu sześciu
uczniów naszego gimnazjum pod opieką p. Henryka Flisa,
p. Agaty Flis, p. Agnieszki Wolanin i p. Agnieszki Nowosad
uczestniczyło w wycieczce do Opatowa i Ujazdu.
Ze szkoły wyjechaliśmy około godz. 8:00. Zgodnie
z planem do Opatowa dojechaliśmy
o godzinie 9.00. Zwiedzanie miasta
rozpoczęliśmy od Podziemi Opatowskich, czyli systemu dawnych
piwnic kupieckich wydrążonych
w lessie pod rynkiem starego miasta. Podczas podziemnego spaceru
przewodnik w interesujący sposób
opowiedział nam barwną historię
powstania miasta i podziemnej
trasy.
Następnie mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć jeden
z najcenniejszych zabytków Opatowa, Kolegiatę św. Marcina w Opatowie romański kościół parafialny pw. Świętego Marcina z Tours. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy historię powstania budowli oraz wiele ciekawych faktów dotyczących jej wnętrza.
Później podziwialiśmy pozostałości murów miejskich
z jedyną zachowaną bramą – Warszawską.
Na koniec zwiedzaliśmy barokowy klasztor oo. Bernardynów. Wewnątrz szczególnie interesujący okazał się ołtarz

główny oraz odnowione malowidła ścienne. Przewodnik pokazał
nam również tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom katastrofy
smoleńskiej odsłoniętą 7 kwietnia bieżącego roku.
Około 12:00 mieliśmy czas do własnej dyspozycji.
Była to doskonała okazja, aby zjeść ciepły posiłek (lub zimne
lody) i pospacerować po mieście.
Około godziny 12:30 wyjechaliśmy z Opatowa
i udaliśmy się do Ujazdu w gminie Iwaniska.
Na miejsce dojechaliśmy około 13:00. Pod
czujnym okiem pani przewodnik poznaliśmy
burzliwe losy zamku Krzyżtopór. Na terenie
zamku prowadzone były prace remontowo –
konserwatorskie, które mają na celu przywrócenie dawnej świetności budowli. Ciekawostką jest symbolika budowli: 4 baszty oznaczają
kwartały, 12 sal – miesiące, 52 pokoje – tygodnie, 365 okien – dni w roku.
Około 14:20 wyruszyliśmy w drogę powrotną
do Trzydnika.
Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc i zabytków. Podczas zwiedzania
panowała bardzo miła atmosfera. Zrobiliśmy dużo pamiątkowych
zdjęć. Pomimo zmęczenia i natłoku wrażeń byliśmy zadowoleni.
Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy te wspaniałe miejsca.
K. Dziewa
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