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Chcemy Was powitać w tym roku szkolnym w naszej nowej
gazetce internetowej. Postanowiliśmy iść z duchem czasu i
przenieść nasze myśli z papieru do sieci. Oczywiście, gazetka
papierowa będzie kontynuowana, ale zachęcamy was do częstego
odwiedzania „Trójki w sieci”, ponieważ u nas materiały będą
aktualizowane dużo częściej, więc będziecie cały czas na bieżąco. 
Mamy nadzieję, że ten pomysł przypadnie wam do gustu i będziecie
naszymi stałymi czytelnikami.
Zapraszamy do odwiedzin i współpracy.
                                                                                 Redakcja
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Wagon obozowy

WYCIECZKA DO AUSCHWITZ
W dniu 2 września, wybraliśmy się wraz ze wszystkimi klasami
trzecimi gimnazjum ze szkoły nr 3 w Limanowej na wycieczkę
szkolną do niemieckich obozów zagłady w Oświęcimiu.  

Obóz śmierci w Oświęcimiu to placówka karna dla
wszystkich więźniów politycznych i rasowych, którzy
podlegali okrutnym torturom ze strony SS'manów, czyli
przełożonych obozu. Ludzie byli tam głodzeni,
upychani niczym bydło w ciasnych klitach bez
ogrzewania, bici, wieszani, zmuszani do ciężkich
robót, rozbudowywania placówki  Auschwitz I, II oraz
III. Na końcu ich okrutnej życiowej drugi stały komory
gazowe, w których więźniowie znajdowali się pod
pretekstem „kąpieli”. Za komorami czekały tylko piece
gazowe i wysokie kominy. Pierwsze transporty miały
miejsce 14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie.
W obozie zginęło od 140-150 tysięcy Polaków, 20
tysięcy Romów, 30 tysięcy więźniów innych
narodowości oraz 1,1 miliona Żydów.  
Więźniowie wiele razy się buntowali oraz podejmowali
próbę ucieczki. Takich prób było 700 z czego 300
udanych. Kara za próbę podjęcia ucieczki to publiczne
powieszenie wszystkich powiązanych z zajściem.  
Środek do gazowania był tak naprawdę niemieckim
środkiem do odwszawiania, nazywał się cyklon-B.
Niemcy znaleźli dla niego "lepsze" zastosowanie w
obozach śmierci.
Przez całą wycieczkę przeprowadzili nas
wykwalifikowani przewodnicy, którzy rzeczowo
opowiadali o wszystkim, co mogliśmy zobaczyć.
Zwiedziliśmy wiele wystaw, niektóre nowoczesne,
multimedialne, a inne próbujące choć po części oddać
prawdę, jak to wyglądało w tamtych czasach. Cała
wycieczka przebiegała w ciszy, wszyscy w zadumie
patrzyliśmy na te straszne miejsca życia i masowej
zagłady wielu milionów ludzkich istnień.
 Osobiście uważam, że ciężko tak wielką tragedię
opisać słowami, to trzeba po prostu zobaczyć. Mam
nadzieję, że wszyscy będziemy pamiętać co może
wyrządzić człowiek człowiekowi, i będziemy się
zawsze takiego zła wystrzegać.
                                                           A.S.&A.M.
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Oczami dziecka
Z góry wiadomo, że dzieci są największymi optymistami i dzielą się
radością oraz pomysłami, które mogą nas lekko zaskoczyć. Dlatego
postanowiłyśmy zadać im kilka pytań o to, co tak naprawdę podoba
im się w naszej szkole i w ich życiu.

Jak się okazało, nasi młodsi koledzy uwielbiają szkołę za to, że można się uczyć,
rysować, śpiewać i oczywiście bawić. Jednak najbardziej zaskakująca wydawała się
dla nas odpowiedź o tym, że kochają one biegać po korytarzu do ubikacji i z
powrotem. Choć ten stopień optymizmu jest dla nas nieosiągalny, myślę ze warto
cieszyć się z każdego dnia chociażby ze względu na naszych przyjaciół, z którymi
spędzimy jeszcze wiele lat, a nasza znajomość zaczęła się właśnie tutaj.
Następne pytanie dotyczyło dorosłości.  Ponownie zdziwiły (oraz rozśmieszyły) nas
powody, dla których dzieci chcą być starsi. Pojawiły się i stwierdzenia takie jak: „
chciałabym być duża , jak mama i tata, bo nie chce wspinać się na krzesło żeby
wyciągnąć szklankę”, wśród chłopców królowały odpowiedzi na temat jazdy autami
oraz czołgami. Można zauważyć, że to właśnie te małe rzeczy, które dorośli wykonują
codziennie tak podobają się dzieciom – jakże często ich nie doceniamy, a nawet nie
zauważmy.
Przyszłość – tak daleko i tak blisko… a co na to dzieci?  Lekarz, stomatolog,
nauczyciel, piłkarz czy baletnica – to właśnie usłyszałyśmy jako odpowiedź na nasze
pytanie.  Każdy z nas ma jakieś marzenia, a w spełnieniu ich niezbędne jest
optymistyczne podejście do życia.
Na koniec zapytałyśmy naszych młodych entuzjastów czego nie lubią w szkole.
Odpowiedź może być dla gimnazjalistów trochę niezrozumiała…. DZWONEK. Dla nas
wybawienie- koniec lekcji, dla nich- krzyki „ aż uszy bolą”- stwierdzili. Cóż w tym
przypadku to oni mogą się uczyć od nas pozytywnego spojrzenia na sytuację…
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27 września w naszej szkole
przeprowadzono wybory do Samorządu
Szkolnego. Uczniowie wybrali Mikołaja
Mikołajczyka na przewodniczącego a
zastępcą została Dominika Zoń. Zadaliśmy
im kilka pytań dotyczących ich planów
pracy.

Jakie masz plany na ten rok szkolny?
-Chciałbym zorganizować dni bez pytania, dni bez
mundurka. Na ostatnim spotkaniu padł pomysł na
konkurs najlepszego nauczyciela w naszej szkole i
myślę, że byłoby fajnie, gdyby udało nam się to załatwić
co trzy miesiące. Referendum mundurkowe, które
mogłoby być podstawą do zniesienia ich w przyszłym
roku. Opracuję „dzień zdrowia”, podczas którego
chętnym uczniom mierzylibyśmy tętno, wagę oraz
wzrost. Przeprowadzę również dużo akcji
charytatywnych, które z pewnością są potrzebne. 
Jaka będzie twoja pierwsza decyzja?
-W magazynach szkoły znajdują się stoły ping-pongowe,
które leżą niewykorzystane i moglibyśmy  je udostępnić
uczniom, a następnie brać udział w zawodach, które
organizuje nasza szkoła.
Czy planujesz więcej dyskotek?
-Możliwe jest zorganizowanie większej ilości dyskotek
oraz przedłużenie ich. Na pierwszej imprezie
chcielibyśmy przywitać pierwszo-gimnazjalistów.
Następnym pomysłem jest komers, który kiedyś
odbywał się w naszej szkole i spróbujemy go ponownie
zrealizować, a jeśli się nie uda nie musimy tego
powtarzać.
Jak wyobrażasz sobie współpracę z uczniami i
nauczycielami?
- Będę współpracować z nauczycielami, mają duże
doświadczenie i można  z niego skorzystać. Chciałbym
się również dogadywać z uczniami, bo sam nic nie

.
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Swoją wizję działań przedstawiła
nam również nasza koleżanka z
klasy, zastępca
przewodniczącego, miss oraz
gwiazda serialu „Szkoła”,
Dominika „Złoma” Zoń.

Jakie masz plany na rok szkolny?
- Ten rok jest dla nas szansą na to, aby w szkole żyło
nam się jeszcze lepiej. Mam plan na przedłużenie
dyskotek, co jest możliwe jeśli zmniejszymy wydatki na
DJ'a. Kolejnym pomysłem jest ''Kolorowy piątek”.
Chciałabym również zorganizować komers. Niestety
dowiedziałam się, że nie jest to możliwe szkole, a
jedynym sposobem na to jest poproszenie o pomoc
Rady Rodziców.
Jaka będzie Twoja pierwsza decyzja?
- Moją pierwszą decyzją jest przeprowadzenie
referendum mundurkowego, w którym udział będzie
brała cała szkoła. Po podliczeniu głosów, zobaczymy czy
wszyscy uczniowie popierają wycofanie mundurków.
Jak wyobrażasz sobie współpracę z nauczycielami i
uczniami?
-Uważam, że poparcie nauczycieli jest najważniejsze bo
to do nich należy ten ostateczny głos. Liczę także na
nowe pomysły od uczniów, które postaramy się
zrealizować.
Jaka jest Twoja motywacja do działania?
W szóstej klasie miałam przyjemność być
przewodniczącą. Myślę, że nie wykonałam wszystkich
swoich obietnic, dlatego teraz chcę się bardziej
wykazać.
Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Wywiady przeprowadziły: Magdalena Mąka i Martyna Michalik
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