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DRODZY CZYTELNICY

W tym numerze:

„Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, czasem jest mi dobrze, czasem niewygodnie…” - śpiewał kiedyś kabaret OTTO. Mamy nadzieję, że mimo tego,
iż wakacje już dawno się skończyły, Wam, Drodzy Czytelnicy, jeszcze nie jest
„niewygodnie”. A jeśli komuś już doskwiera nadmiar prac domowych i głowa paruje od zapełniania jej wiedzą przed kartkówkami i klasówkami - nie pozostaje
nam nic innego, jak zachęcić Was do zaczytania się w naszym szkolnym nieregularniku. Mamy nadzieję, że wszyscy znajdziecie tu coś, co wywoła miłe, kolorowe wspomnienia i sprawi, że na Waszych twarzach rozkwitną uśmiechy.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października odbył się apel z okazji
Święta Edukacji Narodowej przygotowany
Dlaczego warto czytać książki?
przez uczniów klas pierwszych oraz ich wychowawczynie
Izabelę
Karwat
oraz
Fot. z archiwum szkoły
Agnieszkę Wolanin. Zaprezentowane teksty Przeczytałam… Polecam...
ukazywały życie i problemy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Na zakończenie części artystycznej wszyscy pracownicy Środowisko Ponad Wszystko
szkoły wraz z życzeniami otrzymali od uczniów drobne upominki:
słodycze oraz długopisy z wiele mówiącym napisem: I

szkołę…?.

Miłym akcentem tego święta była obecność pana Leszka Sitarczyka
- długoletniego nauczyciela wychowania fizycznego, który z rąk przedstawiciela
Szkolnego Związku Sportowego w Kraśniku, otrzymał nagrodę za swoją pracę.
Magda Gniazdek

Z areny sportowych zmagań
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Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

25 września 2014 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Emanuela Bis IIA,
Emilia Matysiak IIB i Ewelina Rupieć IIIA. Na piątej lekcji
swe głosy oddali uczniowie oraz nauczyciele.

Fot. Z archiwum szkoły
Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły
Oto wyniki głosowania :
Magdalena Adamowska IIIB

28

Szymańska Kinga IIB

28

Łukasik Marcelina IIB

28

Wojciechowski Paweł IIIC

27

Krzysztoń Kamila IIA

26

Zmorczyńska Kinga IIIA

25

Nowosad Martyna IA

23

Chojnacki Paweł IIIB

19

Szczepanik Jakub IIA

17

Grab Aleksandra IIIA

12

Nowosad Alicja IIIC

11

Nagajek Oliwia IIIC

11

Bańka Kamila IB

10

Fot. z archiwum szkoły

Obsługa sprzętu nagłaśniającego i funkcja DJ-a
należy do Pawła Wojciechowskiego i Maćka Nowaka.
Skarbnikiem został Jakub Szymański.

Jako że trzy uczennice naszego gimnazjum otrzymały
tę samą liczbę głosów, odbyło się dodatkowe głosowanie, w którym wzięli udział członkowie Samorządu
Uczniowskiego. Po dogrywce, Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Magdalena Adamowska, natomiast jej zastępcami Kinga Szymańska
i Marcelina Łukasik.
Za rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły
odpowiedzialne są Alicja Nowosad i Kinga Zmorczyńska.

Pracę Samorządu Uczniowskiego wspierają: Aleksandra Grab, Oliwia Nagajek, Klaudia Kurz i Kamila
Krzysztoń.
Opiekunami nowego samorządu są: p. Małgorzata
Nowak oraz p. Izabela Karwat.
Pierwszą inicjatywą nowego samorządu było zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

Kinga Szymańska
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KOCIA OLIMPIADA
„Otrzęsiny” klas pierwszych to tradycja naszej
szkoły. Jest to okazja do wspólnej, świetnej zabawy.
W tym roku, 28 października, otrzęsiny, pierwszy raz
w historii naszej szkoły odbyły się pod nazwą „Kocia
Olimpiada”.
Samorząd uczniowski przygotował dla pierwszoklasistów wiele ciekawych konkurencji, z którymi
musieli się zmierzyć. Były to m.in. jedzenie jabłek na
czas, rozpoznawanie zdjęcia z dzieciństwa swojego wychowawcy, tor przeszkód i wiele innych. Uczniowie nie
mieli problemu z żadnym zadaniem, za co należą się im
wielkie brawa.

Fot. Ewelina Rupieć

Fot. Ewelina Rupieć

Fot. Ewelina Rupieć

Fot. Ewelina Rupieć

Fot. Ewelina Rupieć

Zmagania pierwszoklasistów oceniała specjalna komisja (składająca się z samych sław polskiego
sportu), która stwierdziła, że obie klasy starały się równie
mocno i obie zdobyły pierwsze miejsce. W nagrodę każdy uczestnik otrzymał słodką niespodziankę.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Fot. Ewelina Rupieć

Kinga Szymańska
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CZAS WYCIECZEK...
Na bursztynowym szlaku

Wycieczka do Gdańska w liczbach:
3 - tyle opiekunek nam towarzyszyło
4 - tyle dni spędziliśmy na wycieczce
5 - tego dnia października wyjechaliśmy
6 - taką ocenę przydzieliliśmy wycieczce
26 - tylu uczniów pojechało na wycieczkę
597 - tyle kilometrów dzieli Trzydnik Duży od Gdańska
A oto szczegóły naszego wyjazdu!
Aby zdążyć na pociąg, musieliśmy wstać bardzo
wcześnie. Zaspani, szczęśliwie wsiedliśmy do właściwego
pociągu, a następnie opuściliśmy go w Lublinie, by stamtąd bezpośrednio pojechać do Gdańska. Po drodze nie
przydarzyło się nam nic niesamowitego, nie licząc samego faktu jazdy pociągiem, która dla nielicznych (czyt. dla
mnie) była nowością. Na miejscu musieliśmy przejść do
naszej noclegowni i wtedy część z nas (czyt. ja) pożałowała zabrania ze sobą torby, a nie walizki z kółkami.
Szczęśliwie nie było to wcale tak daleko - już po kilku minutach dotarliśmy do Domu Harcerza, gdzie rozpakowaliśmy się, a następnie podzieliliśmy się na trzy grupy: tych,
którzy woleli zostać w pokoju, tych, którzy poszli "na miasto" i tych, którzy poszli na miasto i zaraz wrócili (czyt.
mnie). Wieczorem złączyliśmy się w jeden ,,tabun turystyczny” - fotografując zabytki, piękne uliczki oraz księżyc
(czyt. ja), zrobiliśmy jedno pełne okrążenie wokół fontanny
Neptuna i wróciliśmy do naszego tymczasowego domu.
Tam było bardzo cicho - nikt nie musiał nas uspokajać ani
strofować... Wracając do zasadniczej wersji wydarzeń (po
tym losowym i niepasującym do reszty zdaniu), zasnęliśmy zmęczeni.
Drugiego
dnia
wycieczki zwiedziliśmy Stocznię
Gdańską
oraz nowo powstałe ECS Europejskie
Centrum
Solidarności, które
zachwyciło nas
Fot. z archiwum szkoły
efektownym
i
efektywnym
zagospodarowaniem przestrzeni. Szukanie dotykowych
ekranów, ukrytych więzień, pokoi oraz pomieszczeń było
dla nas niezwykle interesujące i myślę, że część z nas (ja
na pewno!) chętnie spędziłaby tam więcej czasu. Kolejnym punktem naszej podróży był stadion Lechii Gdańsk,
PGE Arena. Wędrując korytarzami, podziwialiśmy wiele
nietypowych dla piłkarskich obiektów sal - któżby pomyślał, że podczas meczu można jeździć gokartami? Trafiliśmy do szatni, w której siedzieli znani zawodnicy - kibicująca FC Barcelonie część grupy zajmowała te same miejsca, co ich ulubieńcy, natomiast zwolennicy Realu Madryt

woleli postać. Sam obiekt był godny podziwu - część z nas
(czyt. ja) chciała tam zostać aż do końca wyprawy. Długo wyczekany, ale za to domowy obiad w barze mlecznym był jednym z najlepszych podczas trwania wycieczki. Trolejbusem
przejechaliśmy do pięknej i zielonej części Gdańska - Oliwy.
Tam obcowaliśmy z naturą, spacerując alejkami parku, a następnie oglądaliśmy najwyższą wyhodowaną pod dachem
palmę na świecie. Później udaliśmy się do
Fot. Z archiwum szkoły
Archikatedry Oliwskiej,
gdzie
zobaczyliśmy
największe na świecie
organy kościelne.
A niedługo potem ujrzeliśmy morze. Spacer z gdańskiej części
plaży aż do Sopotu
zajął nam niemal godzinę. Było zimno, ale
wesoło. Widok falującej
wody okazał się być
ważniejszy od chłodnej bryzy, dzięki czemu udało nam się nie
zamarznąć. Szczęśliwie do wody nie wpadł nikt. Nasz pierwszy i ostatni dzień (a raczej godzinę) w Sopocie uwieńczyliśmy przejściem molo. Trolejbusem (swoją drogą muszę przyznać, że ten rodzaj transportu został bardzo dobrze rozbudowany w Trójmieście) wróciliśmy do Domu Harcerza. Ponieważ
byliśmy bardziej zmęczeni niż dnia poprzedniego, było o ton
ciszej.
Trzeciego dnia skupiliśmy się wyłącznie na Gdańsku
- weszliśmy na szczyt mierzącej 82 metry wieży Kościoła Mariackiego, pokonując 412 schodów, co było nie lada sztuką po
obiedzie z dnia poprzedniego. Pieszo udaliśmy się do muzeów, m.in. Muzeum
Bursztynu, jak również
do
Domu
Uphagena. W tym
pierwszym zobaczyliśmy inkluzję zwierzęcą, czyli zatopioną w bursztynie
jaszczurkę,
która
jest zabytkiem na
skalę
światową. Fot. z archiwum szkoły
Statkiem popłynęliśmy na półwysep
Westerplatte - miejsca o bardzo ważnym znaczeniu w historii
Polski. Uważa się je bowiem za symbol wybuchu drugiej wojny światowej. Pogrążeni w zadumie, spacerowaliśmy, słuchając opowieści przewodnika. Przed powrotem do centrum miasta mieliśmy jeszcze kilkudziesięciominutową przerwę, którą
wykorzystaliśmy na przyjrzenie się morzu z bliższej odległości
niż dotychczas. Drogę do Domu Harcerza umilał nam grą
i śpiewem prawdziwy wilk morski. Niektórzy dali się porwać
rytmom szant, inni (czyt. ja) niekoniecznie. Wróciliśmy do noclegowni tylko na chwilę - zaraz potem poszliśmy, chętnie lub
niechętnie, do centrum handlowego. Tak minął nam ostatni
dzień w Trójmieście.
Ostatni dzień wycieczki natomiast minął nam jedynie
w pociągu. Poranne wyjście z "domu" i powrót do tego prawdziwego domu zajął nam kilka godzin. Umilaliśmy je sobie
snem, rozmowami, grami - z pewnością mamy co wspominać.
Alicja Stefaniak
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Bieszadzka jesień

Łazanki, pieczona kiełbaska i... ognisko

26 września odbyło się ognisko klas pierwszych.
Uczniowie klasy IA i IB wraz ze swoimi wychowawczyniami
uczestniczyli w ogniskowych konkursach i zabawach. Jako
danie główne podano łazanki z kapustą i pieczone kiełbaski
prosto z ogniska oraz przygotowane przez uczennice babeczki. Można było wyczuć dobrą atmosferę panującą wśród
wszystkich uczestników. Na zakończenie imprezy zaczął
padać deszcz. Jednak to nie zepsuło humoru nikomu.
Kasia Wróblewska

Fot. z archiwum szkoły

Ognisko klas pierwszych było bardzo udane.
Poznawaliśmy się, uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych. Chłopaki grali w piłkę, razem przeciągaliśmy linę
aż... lina pękła. Nasze wychowawczynie organizowały fajne
gry np. zabawa z miotłą, gra w butelkę i inne. Później, gdy
zgłodnieliśmy piekliśmy kiełbaski na ognisku. Bardzo wesoło zleciał nam ten czas razem. Na koniec, gdy chłopaki
chcieli oddać piłkę, wpadła im do stawu i musieli ją wyłowić. Po wyłowieniu zrobiliśmy sobie jeszcze kilka „sweet
fotek” i niestety... nadszedł czas powrotu do szkoły. W drodze powrotnej zmoczył nas deszcz, ale i tak ognisko bardzo nam się udało.

W dniach 30 września – 3 października odbyły
się warsztaty krajoznawcze, w których wzięli udział
uczniowie z Kraśnika i Trzydnika. Wybraliśmy się w Bieszczady. Od razu po dotarciu na miejsce zwiedziliśmy ruiny
zamku Kamieniec w Odrzykoniu, a następnie rafinerię
ropy naftowej Jasło. Kolejnym miejscem, jakie odwiedziliśmy było Muzeum Magurskiego Parku Narodowego
w Krępnej.
Po całym dniu zwiedzaniu pojechaliśmy do Dukli
na nocleg. Tam po otrzymaniu kluczy do pokoi i zapoznaniu się z koleżankami i kolegami z Kraśnika udaliśmy się
napisać sprawozdanie. Nie obyło się również bez dyskoteki, której głównym organizatorem był nasz kochany pan
Henryk Flis.
Kolejny dzień zaczęliśmy od śniadania. Tego
dnia udało nam się zwiedzić Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Chorkówkę, Muzeum Biograficzne Marii
Konopnickiej w Żarnowcu, Rymanów i ruiny kościoła
w Zagórzu. Gdy już byliśmy wykończeni, dotarliśmy do
Leska - nowego miejsca noclegu.
Trzeciego dnia odwiedziliśmy Polańczyk i pojechaliśmy nad zaporę na Sanie w Solinie. Tam mogliśmy
odpocząć, zrobić sobie zdjęcia, kupić pamiątki. Po wyznaczonym czasie nad Soliną zwiedziliśmy jeszcze Myczkowie, Ustrzyki Dolne i wróciliśmy do Leska, gdzie nocowaliśmy. Ten dzień został zakończony dyskoteką. Ostatniego
dnia po podsumowaniu i rozdaniu nagród spakowaliśmy
swoje rzeczy, a następnie wyruszyliśmy w podróż powrotną. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze Sanok, Przeworsk,
Sieniawę i w miłej atmosferze, śpiewając, wróciliśmy do
domu.
Dodam, że największą atrakcją były noce spędzone w naszych pokojach:-)
Gabriela Surowiec

Ola Bębenek

UWAGA!!!

KĄCIK TWÓRCZOŚCI
Mój mały kąt
Siedzę sama, w moim małym kącie.
Jestem tam ja, moje troski, marzenia, zamartwienia i sny.
Nikt tam nie zagląda.

Piszesz wiersze lub opowiadania?
Chcesz się nimi pochwalić? Teraz
masz okazję!
Wystarczy, że przyniesiesz swoje
teksty do biblioteki, a pojawią się
one w naszym szkolnym piśmie. Mogą być to także utwory anonimowe
(niepodpisane) lub opatrzone pseudonimem literackim.

Siedzę tam i myślę co by było, gdyby…
Lecz nagle przestaje gdybać
i zdaje sobie sprawę, że był, minęło, nie wróci…
Liliana
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MINI...MIDI...MAXI...
30 października na szkolnych korytarzach
mogliśmy podziwiać prawdziwą rewię mody. Wszystko
to dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego, którego przedstawiciele zachęcili nas do włączenia się
w obchody Dnia Spódnicy.

Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI?

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz
się do tego, by dobrze mówić.
2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość
zrozumianych.
3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali
nad tymi, co oglądają telewizję.
4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii
efektów specjalnych.
5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.
6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają
książki oraz tych, co słuchają czytających.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać
10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.
12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu
i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego
pokolenia do drugiego.
13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to,
co czytasz.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy
trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne
dla ciała.

15. Czytanie książek to budowanie sobie schronu przed
życiem codziennym

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez
90 dni i myślenie, że nic się nie stało.
10. Są gorsze przestępstwa
Na przykład nieczytanie ich.

niż

palenie

16. Dobra książka potrafi pobudzić głód wiedzy i ciekawości.
17. Dobrą książkę poznasz po godzinie, o której idziesz
spać.:-)

książek.
Źródło: Internet
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PRZECZYTAŁAM…. POLECAM...

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się
czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki:
płonące na stosach nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza
i wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi,
świat dziewczynki zmienia się na zawsze…
Wstrząsająca opowieść, która sprawia, że czytelnik przenosi
się z ciepłego domu do nazistowskich Niemiec, świata wojny i rozpaczy, czuje emocje bohaterów. Niezwykła historia o młodości, przyjaźni
i codzienności tamtych czasów. Po przeczytaniu tej książki nie da się
spojrzeć na świat tak jak wcześniej - patrzy się przez pryzmat dramatu
młodej dziewczyny, żyjącej w okrutnych czasach.
Prawdziwy wyciskach łez. Fascynująca powieść, od której
trudno się oderwać.
Oliwia Nagajek

Główną bohaterką, a zarazem narratorką opowieści jest nastoletnia Sofia. Jako czternastolatka uciekła z pozbawionego rodzinnego
ciepła domu i przez dwa lata żyła na ulicy. Jej dzień powszedni to ciągła walka z głodem, zimnem, samotnością i rozpaczą...
Historia naszej rówieśniczki, która sprawia, że przestajemy
narzekać i doceniamy to, co mamy. Bo tak naprawdę każdemu z nas
mogło się przydarzyć coś takiego, jak tej młodej dziewczynie. Czytelnik
utożsamia się z bohaterką, lecz jednocześnie ciężko jest uwierzyć, że
życie może być tak okrutne dla młodej, niewinnej dziewczyny.
Sofia przechodzi prawdziwe piekło na ziemi, a jej życie już nigdy nie będzie takie samo jak człowieka, który dorastał w bezpiecznym
domu, wśród miłości swoich bliskich. Po przeczytaniu tej książki chyba
każdy, choć odrobinę, zmieni swój pogląd na własne życie i otaczający
go świat.
Oliwia Nagajek

Fot. Izabela Karwat

„Środowisko Ponad Wszystko” - pod takim
właśnie hasłem w dniu 07.11.2014 r. w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej.
Podczas spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu „Każdy Chwat Sprząta Świat” towarzyszącemu
ogólnoświatowej Akcji Sprzątanie Świata. Nasze działania
proekologiczne zostały docenione przez komisję konkursową
i trzydnickie gimnazjum, kolejny już raz, zdobyło
I miejsce.
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Z ARENY SPORTOWYCH ZMAGAŃ
12 listopada nauczyciele wychowania fizycznego
wraz z dyrektorem naszej szkoły zorganizowali BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI. Uczestnicy pobiegli na trasie 2 km,
pokonując odcinek leśny i asfaltowy oraz okrążenie na
gminnym stadionie.
Zwycięzcą wśród chłopców został Mateusz Paś
z klasy 2A, a wśród dziewcząt Beata Kudła z klasy 3A.

Fot. z archiwum szkoły

20 października w naszej szkole odbyły się
zawody w piłkę halową. Drużyny dziewcząt i chłopców
z naszego gimnazjum zmierzyły się ze szkołą z Liśnika
Dużego. Po prawie godzinnych rozgrywkach zwycięsko
wyszła drużyna dziewcząt z naszej szkoły i drużyna
chłopców z Liśnika. Oba zespoły zakwalifikowały się do
następnego etapu, który odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku. Tam szkoły
zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły
się szkoły z Sulowa i Terpentyny zaś w drugiej, nazywanej ''grupą śmierci", Stróża, Trzydnik i Kraśnik.
Ostatecznie wygrała szkoła ze Stróży, a nasze
dziewczyny zajęły 5 miejsce.
Klara Mel

Fot. Emilia Matysiak
Nagrodą dla najlepszych jest medal oraz dyplom,
a dla klasy, z której pobiegło najwięcej uczniów zostanie
ufundowany puchar.
Wszystkie nagrody zostaną rozdane podczas
turnieju mikołajkowego w piłkę siatkową .
Klara Mel

W dniach 30 sierpnia - 21 września tego roku w Polsce odbyła się 18. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego o tytuł mistrza świata - Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Wzięło w nich udział 24 drużyny.
Gospodarzami turnieju były miasta: Warszawa, Katowice, Łódź, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz oraz Gdańsk i Sopot. Była
to pierwsza w historii taka impreza organizowana w naszym kraju. Polacy mają podwójny powód do dumy - nie tylko mistrzostwa zostały świetnie zorganizowane, lecz, co ważniejsze, nasza reprezentacja drugi raz w historii zdobyła tytuł mistrza świata, tym samym awansując do rozgrywek Pucharu Świata. Najlepszym atakującym oraz MVP (ang. Most Valuable Player — Najbardziej Wartościowy Gracz) — tytuł przyznawany najlepszemu zawodnikowi danego meczu lub danej
fazy rozgrywek) turnieju został, w pełni zasłużenie, nasz niezastąpiony Mariusz Wlazły. Warto zaznaczyć, że Polscy siatkarze pokonali takie światowe potęgi jak Francja, Niemcy, Rosja, czy Brazylia, przez Biało-Czerwonych podczas mundialu
pokonana dwukrotnie. Tegoroczne mistrzostwa okazały się wielkim sukcesem dla Polaków.
Oliwia Nagajek
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