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13-200, Działdowo

Numer 1 02/18

W premierowym numerze gazety przedstawiamy wyniki SONDY
przeprowadzonej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. 

Zapytaliśmy: "Co sądzisz na temat
obowiązującej w szkole diety komórkowej?"

Opowiemy  o żołnierzach
wyklętych.

To pytanie wywołało wiele
emocji.Spotkaliśmy się z
bardzo dużym odzewem,  
za co serdecznie
dziękujemy.Poniżej
podajemy przykładowe
wypowiedzi uczniów,którzy
byli za lub przeciw diecie
komórkowej.

Przedstawimy Wam bliżej Jakuba Krajkowskiego, któremu
udało się spełnić jedno ze swoich marzeń. Wziął udział w
programie The Voice Kids.
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SONDA: "Co sądzisz na temat obowiązującej w szkole diety komórkowej?"
Sprawa dotycząca ograniczenia użytkowania przez uczniów telefonów komórkowych w szkole wywołuje skrajne emocje. Dlaczego panie dyrektor
i grono nauczycieli podjęli decyzję o określeniu konkretnych zasad dotyczących korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów na terenie
placówki? Na to pytanie udzieliła nam odpowiedzi pani dyrektor Joanna Karaszewska.
- W poprzednich latach przeprowadziliśmy rozmowy z rodzicami i przyglądaliśmy się sytuacji w całej Europie. Z tych badań wynika, że używanie telefonu
komórkowego jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych, a także psychologicznych. Często dochodziło do konfliktów, miały one miejsce również w
naszej szkole, ponieważ młodzież przestała ze sobą rozmawiać, przez co nie potrafiła rozwiązywać swoich własnych problemów. Bardzo nas to niepokoiło, i
rodziców, i nauczycieli, dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić. To nie oznacza że nie chcemy, aby uczniowie byli nowocześni i zabraniamy im
korzystania z telefonów, ponieważ poza szkołą i tak bardzo często ich używają. Muszę powiedzieć, że nasza szkoła bardzo często jest stawiana jako wzór
dobrego zachowania, a sama nazwa "dieta" oznacza, że nie ma być to całkowita likwidacja, a odciążenie.
W STATUCIE SZKOŁY, czyli najważniejszym dokumencie organizującym pracę szkoły w rozdziale 6 poświęconym w całości UCZNIOM w §39 znajduje
się ustęp dotyczący ich obowiązków. Są tam następujące zapisy:
UCZEŃ ma obowiązek:
• nieużywania urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych, o ile nie stanowią one narzędzia dydaktycznego;
• przestrzegania całkowitego zakazu używania urządzeń elektronicznych w celu:
a)  filmowania i nagrywania osób trzecich na terenie szkoły, chyba że nauczyciel sformułuje takie zadanie,
b)  ) rozmawiania, grania w gry, korzystania z mediów społecznościowych i słuchania muzyki podczas lekcji,
c)  c) naruszania prywatności i godności osobistej innych osób.
Z rozmowy z pedagog szkoły panią Małgorzatą Stempką dowiedzieliśmy się, czemu ma służyć ograniczenie uczniom dostępu do telefonów. Notoryczne
korzystanie z telefonów komórkowych nie jest bezpieczne dla naszego zdrowia. Od telefonu także można się uzależnić.
- Wprowadzenie diety komórkowej jest jednym ze sposobów zapobiegania FONOHOLIZMOWI, czyli uzależnieniu od telefonu. Na fonoholizm szczególnie
narażona jest młodzież. Nadużywanie telefonu może wpłynąć na wykształcającą się umiejętność kontaktu z rówieśnikami i innymi osobami. W konsekwencji
w przyszłości można mieć problemy w budowaniu bezpośrednich relacji, a także niższe poczucie wartości. – poinformowała pedagog szkoły. Dieta
komórkowa została wprowadzona ze względu na bezpieczeństwo uczniów, którzy w znaczny sposób nadużywają korzystania z telefonów komórkowych w
szkole. Na przykład robią zdjęcia lub nagrywają swoich kolegów i koleżanki, często bez ich zgody. Podczas korzystania z telefonów w czasie przerw
uczniowie grają w gry, przez co ich oczy nie odpoczywają we właściwy sposób. Ciągłe korzystanie ze smartfona może doprowadzić do uzależnienia
zwanego infoholizmem, czyli nieradzenia sobie w życiu bez telefonu komórkowego – dodaje pani Małgorzata Stempka.
Zapytaliśmy także uczniów: "Co sądzisz na temat obowiązującej w szkole diety komórkowej?”
Spotkaliśmy się z bardzo dużym odzewem, za co serdecznie dziękujemy. Przyznaję, że spodziewaliśmy się raczej tylko uczniowskiej krytyki. O dziwo,
Wasze głosy są w tej sprawie podzielone. Poniżej podajemy przykładowe wypowiedzi uczniów, którzy byli za lub przeciw diecie komórkowej.
Głosy przeciwko diecie komórkowej:
• Koniec diety komórkowej. Nikomu się to nie podoba, po co nam ta dieta? Zamiast diety komórkowej powinna być dieta lekcyjna, czyli mniej lekcji. Jesteśmy
za grzeczni na dietę komórkową.
• Nie podoba mi się dieta komórkowa, ale warto po przejrzeniu telefonu zająć się nauką.
• Moim zdaniem dieta komórkowa jest niepotrzebna, myślę, że byłoby lepiej, gdyby można było używać telefonów przynajmniej w czasie dwóch, trzech
przerw.
Uczennica klasy VIa – podobnego zdania było jeszcze 8 osób.
• Uważamy, że dieta komórkowa powinna zostać zlikwidowana. Są sytuacje, kiedy musimy skontaktować się z rodzicami: zadzwonić do nich, napisać albo
zwyczajnie zorientować się, która jest godzina. Jeżeli ktoś jest uzależniony od telefonu i ciągle gra, to potrzebuje ograniczenia, ale warto by pozwolić na
sprawdzenie czegoś w telefonie.
Krzysztof Cegiełka, Igor Maciejewski, Miłosz Krajewski, Filip Balicki z klasy VII b - podobnego zdania było jeszcze 12 osób.
• Są zdania kilkorga uczniów, którzy twierdzą, że dieta komórkowa nie ma sensu, gdyż uczniowie jej nie przestrzegają, a i tak na lekcjach i podczas przerw
używają telefonu.
Głosy popierające dietę komórkową:
• Myślę,że przerwa komórkowa to dobre rozwiązanie dla naszej szkoły. Chociaż i tak niektórzy potajemnie biorą telefon i korzystają z niego w  łazienkach.
Chciałam również podkreślić, że niepokoi mnie fakt rywalizacji między uczniami dotyczącej tego, kto ma lepszy telefon, a w nim atrakcyjniejsze gry i
aplikacje. Jestem przekonana, że zakaz używania komórek jest słuszny. Wyjątkiem są sytuacje, gdy trzeba zadzwonić do rodziców. Marcelina
Jankowska, kl. VIc
• Dieta komórkowa powinna być, ponieważ jeśli by jej nie było, to wszyscy tylko telefonów by używali i nie byłoby z kim porozmawiać.
• Moim zdaniem dieta komórkowa powinna być, bo dzieci a także dorośli uzależniają się i są agresywni.
• Dzięki diecie komórkowej dzieci się nie uzależnią.
WYNIKI SONDY: "Co sądzisz na temat obowiązującej w szkole diety komórkowej?"
ZA - 25 osób
PRZECIW - 223 osoby
Po przeanalizowaniu problemu można wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie „diety komórkowej” w szkole służy tylko i wyłącznie trosce o zdrowie młodych
ludzi. Na pewno w sytuacjach wyjątkowych nikt nie zabroni uczniowi skorzystać z telefonu. Przede wszystkim musimy być wobec siebie szczerzy u starać
się zrozumieć obie strony.

                                                                                                                                            Wyniki SONDY podsumowała Aleksandra Wilkowska, kl. VIIc,
                                                                       rozmowę z panią dyrektor i panią pedagog przeprowadziły Anna Bojkowska, Natalia Olszewska z kl. VI b
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ŁOWCY TALENTÓW
Czy wiecie, że do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego uczęszcza ponad 700 uczniów? Wyobraźcie sobie, że każdy z nich, TY
także, otrzymał w dzieciństwie jakiś talent. W tym miejscu zamierzamy promować wszystkich tych, którzy podjęli się trudu samorozwoju.
Każdy człowiek w chwili narodzin zostaje obdarowany jakimiś zdolnościami. Tylko od nas zależy, co z tym cennym darem zrobimy. Możemy nie
podejmować żadnych działań i wtedy otrzymany talent zaniknie. Ale mamy także możliwość rozwijania, pielęgnowania naszych szczególnych umiejętności.
Wtedy to, co otrzymaliśmy jako dziecko, obficie zaowocuje. 
JAKUB KRAJKOWSKI, uczeń klasy VIa to bohater pierwszego numeru gazety szkolnej. Śpiewa od 10 lat, jego wokalny talent odkrył instruktor w MDK pan
Marek Pepłowski. To pod jego okiem Jakub rozwijał swoje zainteresowanie śpiewem i oswajał tremę podczas publicznych występów. Pewnego roku  jego
babcia zrobiła mu urodzinowy prezent i zabrała go na przesłuchanie do Teatru Buffo w Warszawie. Od tego czasu uczestniczy w organizowanych tam
zajęciach teatralnych i wokalnych.
Jego osoba bardzo nas zainteresowała, gdyż na pewno niejeden z Was miał okazję oglądać jego wokalne popisy w ogólnopolskim show muzycznym THE
VOICE KIDS emitowanym w programie 2. TVP. Postanowiliśmy poprosić Jakuba o rozmowę, by dowiedzieć się, jak doszło do podjęcia decyzji o udziale w
programie. 
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Reporter: W jaki sposób dowiedziałeś się o programie THE VOICE KIDS?
Jakub Krajkowski: O programie dowiedziałem się z Facebooka, post wstawiła moja koleżanka z Teatru Buffo w Warszawie.                     
R.: Jak zdecydowałeś się na udział?           
J. K. : Pomyślałem, że mógłbym spróbować. Po rozmowach z babcią postanowiliśmy jechać na casting.               
R.: Kiedy odbyły się przesłuchania i jak wyglądały?       
J. K. : 26 czerwca 2017 roku było przesłuchanie w TVP przy ul. Jana Pawła Woronicza w Warszawie. Były tam tłumy dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
Zaśpiewałem 2 piosenki, jedną w języku polskim, a drugą w języku angielskim.         
R.: Co działo się później?
J. K.: Po 2 tygodniach babcia dostała email, że zakwalifikowałem się jako jedna z 400 osób. Potem odbyła się selekcja do przesłuchań w ciemno i przeszło
100 osób.
R.: A wśród nich TY. To niesamowite! Czy poznałeś tam kogoś, utrzymujesz z kimś kontakt?
J. K.: Poznałem w programie mnóstwo wspaniałych osób, piszemy ze sobą. Były ze mną na przesłuchaniach osoby, które znam z Teatru Buffo w
Warszawie, mój najlepszy kolega z Warszawy Antek Scardina i Gabi Kurzac, z którą śpiewałem.
R.: Jakie emocje Ci towarzyszyły?
J. K. : Byłem szczęśliwy, że mogę śpiewać przed tak dużą widownią i przebywać z ludźmi, którzy kochają śpiewać, tak jak ja.
R.: Wydaje mi się, że wszyscy razem z Tobą czekaliśmy na emisję programu z Twoim udziałem, przypomnij, proszę, kiedy ona miała miejsce?
J. K. : Myślę, że wiele osób było bardzo ciekawych mojego występu, ja też czekałem z niecierpliwością. Emisja miała miejsce 27 stycznia 2018 roku.
R.: Jesteśmy pełni podziwu dla Ciebie! To wielka duma dla całej społeczności szkolnej spotykać codziennie młodego człowieka świadomego swego talentu.
J. K. : Dziękuję za miłe słowa. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić kolegów z klasy!
R.: W imieniu swoim i całej redakcji życzymy Ci licznych sukcesów. Dziękuję za rozmowę!

                                                                                                                                             Z Jakubem Krajkowskim rozmawiała Amelia Malanowska z VIIc.

UWAGA! Jeżeli znasz kogoś, kto czymś się pasjonuje, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Żądni sensacji ŁOWCY TALENTÓW wypromują jego sylwetkę. 

Jakub Krajkowski, Dawid Kwiatkowski TheVoiceKids
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"Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Żołnierze
Dla których Ojczyzna, to słowo najświętsze
Tak twardzi, jak skała - Żołnierze Wyklęci
Cześć ich pamięci!"

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z okazji tego święta, w całej Polsce, zorganizowano wiele uroczystości.
Również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, po raz kolejny, uczcili bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Nauczyciele, Michał Skwarski i Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska, przygotowali prezentację multimedialną oraz wystawę książek, filmów oraz innych
materiałów edukacyjnych związanych z tą tematyką.

"Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, która zaowocowała pozyskaniem wielu ciekawych materiałów edukacyjnych. Dzięki nim
mogliśmy w przejrzysty sposób przekazać uczniom wiedzę dotyczącą Żołnierzy Niezłomnych, również tych, którzy walczyli nieopodal Działdowa.
Zależało nam, by uczniowie klas VI mieli śmiadomość, kim byli Żołnierze tzw. Drugiej Konspiracji, którzy walczyli o suwerenność Polski i
uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. "
Kolejnym elementem, obchodów Święta ku czci Żołnierzy Niezłomnych, będzie spotkanie uczniów klas VII z historykiem Instytutu Pamięci Narodowej,
które odbędzie się 12 marca.

                                                                                                                                              Sylwia Kwiatkowska- Kołakowska

Apel Joanna Niedzielska
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QUIZ O NASZEJ SZKOLE
1. Uzupełnij litery w podanym imieniu i nazwisku nauczyciela
a) Pani
* B_ _BA_ _  _ I _ _ OR_K
* A_ _A  _Y_ _ _K_ _ S_A
* B_ _ _N_  _Z_ _M_Z_ _
b)Pan
* I_ _ _E_S_  _Y_ _O_S_I
* _ I_ _ _A_  _ _ E _ _ O W S K I
* M_ _E_  R_ _P_Z_ _S_ _
2.Kim był patron naszej szkoły?
3.W którym roku nadano szkole imię Bronisława Malinowskiego?
4.Kto był pierwszym dyrektorem naszej szkoły?
Przygotowała Aleksandra Wilkowska kl. VIIc

SP3

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest bardzo
pożądana. W związku z tym między innymi w szkole kładzie się szczególny
nacisk na to, by uczniowie jak najlepiej opanowali umiejętność posługiwania
się innym niż ojczysty językiem. Aby osiągnąć zamierzony cel nauczyciele
zadają „biednym” uczniom całe kolumny słówek do „wykucia”. Nie każdy
jednak jest to w stanie opanować. W krytycznych sytuacjach powstają
zatem nowe określenia dla rzeczy, które dawno już zostały nazwane. Oto
niektóre z nich.
● ćwiczyć – no wf
● mąż – hasbunt
● siostrzenica – grandsisters
● tablica – black boy
● gumka – street

OGŁOSZENIA
●  Koleżanko! Kolego! Jeżeli chcesz powiedzieć komuś coś miłego,
zasygnalizować, że wyjątkowo wyróżnia się on z tłumu, stale absorbując
Twoją uwagę lub zwyczajnie chcesz kogoś pozdrowić na łamach  gazety
SEDNO zwróć się do nas! Możesz skontaktować się z nami, wysyłając
wiadomość na adres: gazetasedno@gmail.com lub wrzucając ją do jednego
z kartonów umieszczonych w pokoju SU. 
● Jeżeli tworzysz coś w zaciszu swego pokoju (komiks, grafika, twórczość
literacka) i chciałbyś opublikować efekty swojej pracy na łamach gazety,
prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres:
gazetasedno@gmail.com.

Beata Gołębiewska

mailto:gazetasedno@gmail.com
mailto:gazetasedno@gmail.com
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ŻYCZENIA

Raczej można pokusić się o stwierdzenie, że każdy doskonale wie, kiedy obchodzimy Dzień Kobiet. A czy wy, dziewczęta wiecie, kiedy świętują wasi
panowie?
Otóż Dzień Mężczyzny obchodzimy 10 marca. Zapamiętajcie dobrze tę datę drogie panie!
P.S. Skrycie liczymy, że nasi panowie 8 marca nie zapomną o Dniu Kobiet.
Korzystając z okazji, żeńska w większości redakcja szkolnej gazetki SEDNO publikuje życzenia dla całego żeńskiego i męskiego gatunku występującego
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie.
Kochani Dziewczęta i Chłopcy! Drodzy Panie i Panowie!
Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia:
niech los Wam z kwiatów życie uplata,
niech nie da poznać żadnych trosk
i rzuci pod nogi pieniędzy stos

Kwiaty Internet
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