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adenozynotrifosforan Stulecie odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

Drodzy Czytelnicy!
  Witamy Was w nowym roku szkolnym 2018/2019. Znowu mamy przyjemność informować Was o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w szkole.
Od września 2018 roku uczestniczyliśmy w dwóch uroczystościach: Dniu Nauczyciela i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
zorganizowanych zostało także wiele wycieczek klasowych. Duża grupa młodzieży bierze udział w unijnym projekcie ,,Edukacja w Działdowie na szóstkę’’,
w ramach którego stworzone zostały: redakcja szkolnej gazety Sedno i zajęcia medialne. To właśnie w ich czasie młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 w
Działdowie zajmuje się zbieraniem materiałów, ich opracowywaniem i ostatecznie ich publikacją. W tym wydaniu ukażą się relacje z wydarzeń
wymienionych powyżej.
Życzymy miłej lektury :)
Redakcja gazety „Sedno”
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„100 dębów pamięci bohaterów niepodległej”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego jest jedną z dwóch placówek w Działdowie, które wzięły udział
w projekcie współtworzonym przez olsztyńskie instytucje: Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium
Oświaty, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad akcją objął Wojewoda Warmińsko-
Mazurski.
Celem akcji jest promowanie w społeczeństwie, przede wszystkim jednak wśród młodego pokolenia, sylwetek
wybitnych postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej. Według organizatorów akcji niezwykle istotne jest, by każdy Polak żył w przeświadczeniu, że spoczywa na nim
obowiązek pozostawienia trwałego śladu celebrowania tego wspaniałego jubileuszu, jak również i pielęgnowania
pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Ojczyznę.
Historycy z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wyselekcjonowali i przygotowali listę - wraz z krótkimi
informacjami biograficznymi - stu postaci zasłużonych dla
sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości. Jest to lista symboliczna, bowiem tych, co
walczyli o Polskę, bronili jej granic i honoru, było nie stu, a miliony. Do każdego dębu została przypisana jedna postać,
drzewa będą symbolem pamięci o nich. Zadaniem społeczności szkolnej na terenie placówki oświatowej jest nie tylko
posadzenie ich, ale pielęgnowanie roślin, co ma symbolizować zaangażowanie i dbałość o to, co najważniejsze – o
niepodległą Polskę.
Do opracowania informacji wykorzystano publikację przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 4 01/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SEDNO

KONKURSY

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna okazja do podjęcia wszelkich działań
upamiętniających to wyjątkowe wydarzenie. W Szkole Podstawowej nr 3  w Działdowie nauczyciele przygotowali wiele
konkursów, należą do nich między innymi: Międzyszkolny konkurs „Ojcowie niepodległości” i „Działdowo i
działdowianie w starej fotografii”.
  Organizatorami Międzyszkolnego konkursu „Ojcowie niepodległości” były panie Anna Panek i Iwona Rogalska. Był on
przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i 3. klasy gimnazjum. Zadanie uczestników polegało na
napisaniu odezwy do narodu polskiego w imieniu wybranej postaci historycznej. Postacie „Ojców niepodległości” to:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef
Haller.

  Podjęte przez organizatorów działania służyły
pogłębianiu wiedzy historycznej, popularyzacji osób, które
przyczyniły się do odzyskania przez Polskę
niepodległości, a także miały zachęcić uczniów do
korzystania  z różnych źródeł informacji.
  Spośród napisanych prac wyłoniono trzy najlepsze.
• I. miejsce zajęła: Julia Liedke, uczennica 3. klasy
gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im.  K. Górskiego w
Burkacie,
• II. miejsce zajęła: Sandra Markowska, uczennica klasy 7
Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego  w Burkacie, 
• III. miejsce zajął: Paweł Krajewski, uczeń klasy 8c Szkoły
Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie.
  Dnia 10 listopada 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 
podczas uroczystego apelu zwycięzcom konkursu zostaną
wręczone nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie dziękujemy za udział w
przedsięwzięciu.
                                                                   Organizatorzy
 

  Konkurs „Działdowo i działdowianie w starej fotografii”
to działanie skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 w Działdowie, zorganizowane przez panie Joannę
Dębską i Iwonę Rogalską. Polegało ono na zachęceniu
młodzieży do poszukania w rodzinnych archiwach
fotograficznych zdjęć przedstawiających mieszkańców
naszego miasta. Udział w konkursie służył utrwaleniu
historii i tradycji Działdowa i związanych z miejscowością
osób. To także niepowtarzalna okazja, aby zachować ich w
pamięci i przekazać ten wyjątkowy obraz następnym
pokoleniom. W ramach projektu powstała wystawa.
  Za udział w konkursie zostały przyznane nagrody dla
Łucji Gancarz z kl. Vd, Marii Rucińskiej z kl. Vd i
Antoniego Olkowskiego z kl. VI b.
  Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.
                                                                                     
Organizatorzy

Konkurs Joanna Niedzielska
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Zapytaliśmy uczniów...

W związku z uroczystymi obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości zadaliśmy uczniom klas ósmych pytanie: Co dla mnie oznacza być
patriotą? Poniżej publikujemy niektóre z wypowiedzi.

  „Patriota powinien kochać ojczyznę i szanować wszystkie symbole narodowe.
Podczas słuchania hymnu powinien stać na baczność, zachować powagę, nie godzi się w tym momencie śmiać, kręcić się czy rozmawiać. Taka postawa
pokazuje brak dojrzałości i brak szacunku dla kraju.
Patriota powinien znać historię swego państwa. Człowiek, który nie wie, co działo się w jego ojczyźnie w przeszłości, nie zasługuje na miano patrioty.
Każdy patriota powinien chcieć się kształcić, rozwijać. Gdyby było dużo dobrze wykształconych Polaków, Polska byłaby silniejsza, a co za tym idzie więcej
by znaczyła  w Europie, na świecie.
  Ja uważam, że jestem patriotą i swoją postawą pragnę pokazać, że kocham swój kraj”.
Filip Balicki, kl. VIII b 

„Moim zdaniem bycie patriotą to nie tylko pomoc państwu w sytuacji zagrożenia wojną. W XXI wieku na szczęście Polska jest w stanie pokoju i niech tak
zostanie. Ludzie dorośli i młodzi często myślą, że patriotyzm to tylko gotowość do walki za kraj, ale według mnie, mylą się.
Uważam, że bycie patriotą to także odpowiednie, dobre zachowanie przy symbolach narodowych, takich jak: godło, flaga, sztandar szkoły.
Prawdziwy patriota jest zobowiązany orientować się w sytuacji politycznej państwa.
Uważam, że bycie patriotą jest bardzo wymagające i trudne. Sądzę, że ja nie jestem  aż tak porządnym patriotą”.
Maciej Ostrowski, kl. VIII b

Bycie patriotą to bardzo odważna, ale zarazem godna szacunku postawa. Patriotą nie można być od święta, na pokaz. Tę miłość do Ojczyzny trzeba mieć w
sobie, w swoim sercu.
Jako patrioci powinniśmy starać się poznać historię naszego kraju, nie dlatego że musimy, ale dlatego że, będąc Polakami, powinniśmy tego chcieć,
spróbować ją zrozumieć  i z czasem przekazywać ją innym, młodszym pokoleniom.
Ja uważam się za patriotkę, ponieważ dla mnie – harcerki Polska jest ogromnie ważną wartością i wiem, że w czasie jakiegokolwiek zagrożenia,
nieszczęścia wraz z moją drużyną  z wielkim zaangażowaniem pomagalibyśmy
potrzebującym.
Swoją postawę zawdzięczam memu pradziadkowi, z którym często rozmawiam  o przeszłości naszego kraju.
Nikola Boruszewska, kl. VIII d

Tak naprawdę trudno mi sprecyzować, kim tak naprawdę trzeba być i jak się zachowywać, aby nazywać się patriotą.
Uważam, że odpowiednia postawa jest bardzo istotna, jednak czy najważniejsza? Myślę, że wszystko ta naprawdę zależy od serca i rozumu. Trzeba czuć
się patriotą, a nie tylko go udawać. Zdarza się często, że uczestniczymy w konkretnych uroczystościach patriotycznych, ale czy to na pewno świadczy o
tym, że jesteśmy patriotami? Trzeba samemu szczerze odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Według mnie, bycie patriotą to również dążenie do  poprawienia sytuacji w swoim kraju, dążenie do zmian na lepsze, kształcenie się i poszerzanie wiedzy o
kulturze i historii państwa.
Bycie patriotą to piękna postawa, do której trzeba przede wszystkim dojrzeć emocjonalnie.
Kinga Balicka, kl. VIIIc

Większość ludzi uważa, że patriota powinien być w stanie oddać życie za ojczyznę, ale jestem przekonana, że nie każdy chciałby zginąć. Gdyby była wojna,
nie wiemy, czy każdy byłby gotowy walczyć, może ktoś broniłby swej rodziny, a może ktoś inny uciekłby w obawie przed śmiercią. Nie każdy musi być
odważny. To, co w takim razie znaczy być patriotą?
Patriota to ktoś, kto szanuje kulturę swego kraju, Polski. Mówiąc kultura, mam przede wszystkim na myśli dbałość o czystość języka ojczystego i
pielęgnowanie tradycji.
Uważam, że człowiek szanujący symbole narodowe także może nazywać siebie patriotą. 
Alicja Rzeszotalska, kl. VIII c

Według mnie, bycie patriotą to okazywanie szacunku swojej ojczyźnie i jej symbolom narodowym.
Patrioci to ludzie bezwzględnie oddani swojemu krajowi, którzy nawet nie myślą  o przeprowadzce za granicę. Patrioci kibicują reprezentacji narodowej,
interesują się sytuacją gospodarczą i polityczną kraju, są dumni z tego, skąd pochodzą.
Ludzie ci bardzo szanują tych, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Musimy pamiętać, że teraz dzięki nim żyjemy w wolnym kraju, bo oni byli patriotami.
Na kartach historii zapisanych jest wiele nazwisk artystów, poetów, kompozytorów, którzy musieli opuścić kraj w czasach zniewolenia, żeby przeżyć. Pisali
oni wtedy różne wiersze, dzieła, pieśni z tęsknoty za swoim krajem. Mimo że nie byli w tych trudnych chwilach w Polsce, są oni patriotami. 
Wiktora Mandziewska, kl. VIII a
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W DZIAŁDOWSKIEJ „TRÓJCE”

Dnia 12.10.2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Nauczyciela. Na początku zabrała głos pani dyrektor Joanna Karaszewska, zwracając się do zebranych tymi
słowami: „Szanowni Państwo, zawód nauczyciela, powołanie wychowawcy to profesja szczególna, bo obejmująca
swoim oddziaływaniem zarówno dzieci, młodzież, jak również dorosłych: rodziców, innych nauczycieli, wszystkich,
którzy ze szkołą się stykają na różnych płaszczyznach i w różnych momentach swojego życia. We współczesnym –
ciągle zmieniającym się świecie i szybko zmieniającej się szkole – jedno pozostaje pewne - każdy uczeń znajdzie
chociaż jednego nauczyciela, który będzie dla niego podporą. Każdy nauczyciel znajdzie w klasie przynajmniej jedną
parę wpatrzonych w siebie oczu”. Następnie pani dyrektor złożyła  serdeczne życzenia wszystkim pracownikom
oświaty i rodzicom. 
Na uroczystości gościliśmy pana burmistrza Grzegorza Mrowińskiego, który wręczył nagrody nauczycielom paniom:
Annie Haspel i Joannie Wiśniewskiej. Pani dyrektor Joanna Karaszewska wręczyła nagrody 13 nauczycielom: Hannie
Cierkowska, Danuta Czeczot, Piotr Dymkowski, Joanna Filipska, Anna Gąsior, Ewa Jadanowska, Joanna Kolk, Irena
Kordalska, Małgorzata Liszewska, Urszula Pudlak, Bożena Romanowska, Marek Rzepczyński, Anna Szałkowska –
Pazera. Gratulujemy!  za dobrze wykonywaną pracę.  Po wręczeniu nagród wystąpiła grupa taneczna Pani Aliny
Karbowskiej. Potem obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez  samorząd uczniowski. Oglądaliśmy paradę
różnych typów nauczycieli: anioł ,luzak… Na pewno każdy uczeń przyglądając się prezentowanym typom nauczycieli
odnalazł pierwowzór w gronie tych, którzy go uczą. Na pewno każdy nauczyciel mógł odnaleźć w tym cząstkę siebie. W
przerwie pomiędzy drugą częścią inscenizacji wystąpiła grupa Pani Joanny Kolk prezentując taniec w kigurumach. Po
raz pierwszy podziwialiśmy       w tańcu samą trenerkę, która z tej okazji założyła kostium dinozaura. Na koniec zostały
wręczone maliny nauczycielom najbardziej lubianym. Wielką niespodzianką dla Pani Beaty Sontowskiej i Pani Hanny
Cierkowskiej – opiekunkom samorządu uczniowskiego była specjalna nagroda- medale ,które były dla nich wielkim
zaskoczenie i powodem do wzruszeń. Całemu spotkaniu towarzyszyło zaskoczenie i wzruszenie.
Podczas apelu miała również miejsce gala wręczenia „Malinek”.„Pierwsze MALINKI w historii naszej szkoły otrzymają
nauczyciele i pracownicy administracji, dla których Złote Medale, Róże, Lwy (czy inne zwierzęta) to za mało!” -
zapowiedziała prowadząca galę uczennica klasy 8d Nikola Boruszewska. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie tak
wspaniałe wyróżnienie dla nauczycieli. Tak, tak nagroda od dzieci to najwspanialszy prezent, jaki może otrzymać
nauczyciel, pracownik szkoły.

W tym roku statuetki otrzymali:
Dariusz Bogacki - w kategorii „Złota Rączka”
Aneta Obarek - w kategorii „Aktor pierwszoplanowy”
Beata Siemińska - w kategorii Motorniczy Szkoły
Piotr Dymkowski - w kategorii Football Mena
Joanna Niedzielska - kategorii „Strażnik Białych Kruków”
Agata Tyburska - w kategorii „ Mistrz Elegancji”
Ewa Jadanowska - kategorii „Mistrz złotej kredy”
Joanna Kolk - w kategorii” Mistrz tańca”
Joanna Karaszewska - w kategorii  „Serce na dłoni”
Hanna Cierkowska i Beata Sontowska otrzymały specjalne medale od uczniów za opiekę sprawowaną nad członkami
Samorządu Uczniowskiego.
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Zapytaliśmy uczniów...

Jakie uczucia wzbudza w tobie fakt, że możesz przeżywać 100. rocznicę odzyskania niepodległości?

Czuję dumę z tego powodu, że mogę być Polką oraz szczęście, że już nie umiera aż tylu ludzi jak podczas wojny.

S.G. VIII D

Myślę, że pomysł z zaśpiewaniem hymnu był dobrą okazją do tego, aby Polacy się zjednoczyli. Doceniam to, że mogę mówić po polsku i być wolnym
człowiekiem.

J.K. VIII D

Jest to wielka radość, ponieważ już sto lat jesteśmy niepodlegli. Czuję satysfakcję, że mimo tylu porażek udało nam się zwyciężyć. Mogę powiedzieć z
dumą, że jestem Polką.

Weronika

Czuję się szczęśliwa.

Kasia VII A

Jestem szczęśliwy, bo mogę uczyć się polskiego. 

Filip

Czuję radość i dumę, ponieważ Polska jest niepodległa.

M.N.

Jestem szczęśliwy, dlatego że Polska jest wolna i że żyję w takich czasach. Bardzo szanuję tych, którzy walczyli i bardzo mocno im dziękuję.

olitek

Czuję dumę, że kraj po bardzo długim czasie odzyskał niepodległość. Jestem dumna , że mogę być Polakiem, mówić po polsku, uczyć się tego języka oraz
historii kraju.

O.M. VIII D

Czuję ogromną dumę, patrząc na to, jak Polacy byli silnie ze sobą związani, gdy sto lat temu poświęcali swoje życie, aby Polska była wolna, a przyszłe
pokolenia mogły żyć godnie. Dzięki temu my teraz jednoczymy się w tak ważnych okolicznościach i pokazujemy tradycje oraz wielkie wartości kolejnym
pokoleniom.

N.B. VIII D

Moim zdaniem jest to potrzebne do tego, aby ojczyzna przetrwała. Jestem szczęśliwy z tego powodu.
A.R.

Czuję się szczęśliwa i dumna z Polaków.
Nixa

Czuję radość i dumę z faktu, że od stu lat jesteśmy wolnym krajem.

O.B. VII A

Czuję dumę, radość i wolność, ponieważ Polska odzyskała niepodległość sto lat temu. 

   A.S. VII A
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WYCIECZKI

Wizyta w Gazecie Działdowskiej 
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 będzie realizować unijny projekt „Edukacja w Działdowie na
szóstkę”. W ramach projektu zorganizowano szeroką ofertę zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania
uczniów. Jedne z nauczycielek panie Joanna Niedzielska i Iwona Rogalska zgromadziły grupę młodzieży, której
zadaniem będzie m.in. zbieranie materiałów, wykonywanie zdjęć, redagowanie artykułów, opracowywanie wyników
ankiet i sondaży celu utworzenia i opublikowania kolejnych numerów szkolnej gazety „Sedno”.   
Dnia 10 listopada 2018 r. odwiedziliśmy redakcję „Gazety Działdowskiej”. Umówiliśmy się na spotkanie z redaktorami
panem Szymonem Wyrostkiem i Sebastianem Żakiem, aby poznać tajniki związane z tworzeniem gazety. Byliśmy
bardzo ciekawi tego, na czym polega taka praca. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, skąd reporterzy czerpią inspirację
do pisania artykułów. Teraz wiemy, że tematami dostarczającymi materiału do gazety są aktualne wydarzenia, które
dzieją się w okolicy. Dowiedzieliśmy się, że zawód redaktora ściśle wiąże się z częstym kontaktem ze znanymi ludźmi.
Pan Szymon Wyrostek opowiadał nam o wywiadach, które przeprowadził ze sławnymi osobami. Miał przyjemność
rozmawiać, m.in. z Kazimierzem Górskim, Zbigniewem Wodeckim, Dodą, Mandaryną. Podczas wizyty obserwowaliśmy,
jakie istnieją możliwości zaplanowania w komputerze  wyglądu wydruku gazety, uświadomiliśmy sobie także, jaką
ważną rolę w jej powstawaniu odgrywają reklamy. Nasze wrażenia mogliśmy skonfrontować z rzeczywistym obrazem,
przeglądając liczną ekspozycję tygodników i magazynów z regionu. Dzięki rozmowie z panem Wyrostkiem poznaliśmy
cechy „rasowego redaktora”. 
Wszyscy odczuwaliśmy wielką satysfakcję po spotkaniu. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę o kilka wskazówek, które
pomogą nam w początkowej karierze dziennikarza. Być może ktoś z nas wykorzysta te wskazówki w przyszłości.
Wyszliśmy z redakcji pełni zapału do pracy.
  Anna Bojkowska, redaktor gazety „Sedno”
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Debata niepodległościowa w Ruszkowie

 
W środę 17 października 2018 r. w Ruszkowie odbyła się debata i gra terenowa z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości Polski. W wydarzeniu wzięło udział  wielu uczniów ze szkół znajdujących się na terenie powiatu
działdowskiego. Szkołę Podstawową nr 3 w Działdowie reprezentowała młodzież z klasy 8 b: Julia Plewka, Julia
Kordalska, Filip Balicki.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się od gry terenowej. Każda grupa otrzymała mapę, na podstawie której musiała dostać się
do punktów z zadaniami. Pierwszym poleceniem było uzupełnienie tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Następnie grupy
musiały przepytać kilku przechodniów ze znajomości wiersza „Katechizm młodego Polaka”, znanego również pod
tytułem „Kto ty jesteś?”. Kolejnymi zadaniami było ułożenie znaku Polski Walczącej połączonej z rozwiązaniem quizu
na temat historii Polski. W następnej kolejności grupy szyfrowały wyraz „niepodległość” za pomocą szyfrów
harcerskich i strzelały z wiatrówki. W ostatnim zadaniu uczestnicy musieli stworzyć prezentację ze zdjęć, które robili
podczas całej gry terenowej, na co dostali godzinę. 
Po ukończeniu wszystkich zadań otrzymali obiad, a o godzinie dwunastej rozpoczęła się debata na temat: „Jeśli
wyjechałbyś za granicę na dziesięć lat, jakie polskie przyzwyczajenia zabrałbyś ze sobą?”. 
 Natalia Olszewska, redaktor gazety „SEDNO”

 AKCJA „BohaterON”. POBYT W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

   W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „ BohaterON ”, która polega na wysyłaniu kartek do
Powstańców. Kartki są rozmieszczone w różnych miejscach takich jak: stacje paliw Orlen, Poczta Polska  itp. 
Poloniści, historycy, wychowawcy  prowadzili lekcje dotyczące przebiegu wybuchu zrywu niepodległościowego,
opowiadali uczniom o sytuacjach, które wydarzyły się w tym czasie. Nasza szkoła wysłała ponad 100 kartek, osoby,
które napisały kartkę, mogą liczyć na odpowiedź od adresata. Koordynatorem akcji była pani Sylwia Kwiatkowska-
Kołakowska- neurologopedia .
     25 października klasa VIa brała udział w wycieczce do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum
znajduję się przy ulicy Grzybowskiej 79. Na miejscu zbieraliśmy materiały informacyjne w formie kartek z kalendarza.
Widzieliśmy dawną broń  i ubiór powstańców. Gdy jechaliśmy windą na 1. piętro słyszeliśmy pieśni patriotyczne.
Wychodząc z windy, zobaczyliśmy pomnik Syrenki Warszawskiej. Wchodząc do jednego  z pokoi,” ujrzeliśmy biogramy
mieszkańców. Po zejściu na niższe piętro zobaczyliśmy dawne samoloty i rzeczy codziennego użytku. Następnie
mieliśmy okazję zobaczenia i przejścia przez kanały, którymi poruszali się powstańcy. Musieli oni tą drogą przebyć
duży odcinek, aby dostać się do innych dzielnic. Zachowywali się bardzo cicho, ponieważ było duże echo  i musieli
zachować ostrożność, żeby nikt ich nie usłyszał, a w szczególność Niemcy. Po wyjściu z kanałów poszliśmy obejrzeć
film pt. „Warszawa- Miasto Ruin”. Na filmie widzieliśmy zniszczoną Warszawę.
Opracowała Maria Wieczorek
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REWIA NA LODZIE „KRÓLOWA ŚNIEGU”

  16 listopada 2018r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Olsztyna. Celem naszego wyjazdu było obejrzenie Rewii na
Lodzie pt. ,,Królowa Śniegu”. Spektakl rozpoczął św. Mikołaj, po czym na lód wjechały tancerki. Były przebrane w
przepiękne, kolorowe stroje  wyobrażające choinki, chwilę później do tancerek dołączyły dzieci w równie pięknych
przebraniach. Głównymi bohaterami widowiska byli Gerda i Kaj, postacie z baśni Hansa Christiana Andersena.
Oglądając profesjonalną jazdę na lodzie, śledziliśmy znane nam przygody baśniowych bohaterów. Gdy na lodzie zjawiła
się Królowa Śniegu, zaczarowała  i porwała chłopca. Dalej obserwowaliśmy drogę, którą musiała pokonać Gerda, by
odszukać chłopca. Dziewczynka trafiła do podziemnego królestwa snów, gdzie dostała gwiazdę przewodnią, która
miała pomóc jej wyjść z podziemi. Potem spotkała księcia i księżną, dostała od nich futerko i mufkę, i brała udział w
wystawnym balu.  Po jakimś czasie Gerdę napadli zbójcy, na szczęście córka przywódczyni zbójców pozwoliła jej
uciec. Od Królowej Ognia otrzymała gorące serce. Potem spotkała pingwiny i misie polarne. W końcu trafiła do
królestwa Królowej Śniegu, gdzie odnalazła brata. Ich biało-czerwone róże rozkwitły  i zatańczyły razem z dziećmi.
  Widowisko naprawdę zasługuje na uwagę, zachwyca przede wszystkim zapierającą dech jazdą na lodzie i kolorowymi,
pięknymi strojami aktorów.
 Opracowała Maria Wieczorek

Rewia na lodzie .
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Z pamiętnika siódmoklasistki

Drogi pamiętniku!

Ostatnio pojechałam na wycieczkę szkolną do Warszawy. Byliśmy w parku trampolin, w którym bardzo mi się podobało. Nauczyłam się robić salto. Mimo że
na początku upadałam na twarz. Później pojechaliśmy do Złotych Tarasów, aby coś zjeść. Pani pozwoliła nam pochodzić po sklepach, co niezmiernie mnie
ucieszyło. Wzięłam ze sobą koleżanki i pobiegłyśmy do H&M, aby kupić skarpety ze wzorem w jajka. Przy okazji znalazłam sobie ładny T-shirt, więc
poszłam go przymierzyć. Kiedy wyszłam, koleżanek już nie było. Uznałam, że ich nie potrzebuję i poszłam do kasy. Okazało się, że mój plecak, w którym
był portfel miała Kasia. Załamałam się i wybiegłam ze sklepu, aby jej szukać. Na moje nieszczęście zapomniałam odłożyć koszulkę na wieszak, przez co
bramki zaczęły piszczeć jak opętane. Złapał mnie ochroniarz. Przesłuchał mnie, lecz moja opowieść zniechęciła go do dalszego funkcjonowania i również
się załamał. Wypuścił mnie, ciągle mając mnie na oku. Po godzinnym błądzeniu postanowiłam zapytać kogoś, czy nie widział mojej grupy ubranej w tęczowe
czapki z logiem szkoły. Zaczepił mnie jakiś obcokrajowiec, pytając po angielsku, która jest godzina, ponieważ rozładował mu się telefon. Nie miałam pojęcia,
ponieważ mój smartfon został w plecaku, który miała Kasia. Mężczyzna zaczął opowiadać mi o swoim życiu, ale nie miałam ochoty go słuchać. Powiedział,
że pochodzi z Włoch, ale więcej nie słyszałam, bo wymknęłam się jak zwinna gazela. Usiadłam na ławce i zaczęłam płakać z powodu całej sytuacji. Wtedy
podszedł do mnie niski Azjata i powiedział ,,Don’t cry, beautiful girl’’(tzn. „Nie płacz, piękna dziewczyno”.) Sztucznie się uśmiechnęłam, a następnie poszłam
posiedzieć przy fontannie. Nagle zza fontanny wyłoniła się moja wychowawczyni i zaprowadziła mnie do autokaru, ale podczas liczenia poszłam do toalety i
odjechali beze mnie. Byłam zakłopotana i nie miałam zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Przypomniało mi się, że mogę pójść do biura w galerii i poprosić o
nawiązanie kontaktu z moją mamą. Miła pani użyczyła mi telefonu. Nerwowo wybiłam na klawiaturze numer i zadzwoniłam. Po wyjaśnieniu zaistniałej
sytuacji, moja mama natychmiast po mnie przyjechała. W międzyczasie pani z biura poszła ze mną do McDonalda i poprosiła, abym wybrała z menu, co
chcę. Po złożeniu zamówienia ze smakiem zajadałam się nuggetsami, ponieważ byłam głodna jak wilk. Wróciłyśmy do biura. Dostałam krzyżówki do
rozwiązywania, ponieważ kobieta była zajęta papierkową robotą. Po około godzinie ujrzałam moją mamę. Mocno ją przytuliłam. Podziękowałam pani z biura
za pomoc i ją pożegnałam. Uradowana pojechałam z mamą do domu. Uff, co to był za dzień.


	Drodzy Czytelnicy!
	im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie
	Witamy Was w nowym roku szkolnym 2018/2019. Znowu mamy przyjemność informować Was o aktualnych wydarzeniach mających miejsce w szkole. Od września 2018 roku uczestniczyliśmy w dwóch uroczystościach: Dniu Nauczyciela i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowanych zostało także wiele wycieczek klasowych. Duża grupa młodzieży bierze udział w unijnym projekcie ,,Edukacja w Działdowie na szóstkę’’, w ramach którego stworzone zostały: redakcja szkolnej gazety Sedno i zajęcia medialne. To właśnie w ich czasie młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie zajmuje się zbieraniem materiałów, ich opracowywaniem i ostatecznie ich publikacją. W tym wydaniu ukażą się relacje z wydarzeń wymienionych powyżej.                                                                                Życzymy miłej lektury :)                                                                             Redakcja gazety „Sedno”
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego jest jedną z dwóch placówek w Działdowie, które wzięły udział w projekcie współtworzonym przez olsztyńskie instytucje: Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad akcją objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
	Celem akcji jest promowanie w społeczeństwie, przede wszystkim jednak wśród młodego pokolenia, sylwetek wybitnych postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Według organizatorów akcji niezwykle istotne jest, by każdy Polak żył w przeświadczeniu, że spoczywa na nim obowiązek pozostawienia trwałego śladu celebrowania tego wspaniałego jubileuszu, jak również i pielęgnowania pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Ojczyznę.
	Historycy z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wyselekcjonowali i przygotowali listę - wraz z krótkimi informacjami biograficznymi - stu postaci zasłużonych dla
	sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości. Jest to lista symboliczna, bowiem tych, co
	walczyli o Polskę, bronili jej granic i honoru, było nie stu, a miliony. Do każdego dębu została przypisana jedna postać, drzewa będą symbolem pamięci o nich. Zadaniem społeczności szkolnej na terenie placówki oświatowej jest nie tylko posadzenie ich, ale pielęgnowanie roślin, co ma symbolizować zaangażowanie i dbałość o to, co najważniejsze – o niepodległą Polskę.
	Do opracowania informacji wykorzystano publikację przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

	KONKURSY
	100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna okazja do podjęcia wszelkich działań upamiętniających to wyjątkowe wydarzenie. W Szkole Podstawowej nr 3  w Działdowie nauczyciele przygotowali wiele konkursów, należą do nich między innymi: Międzyszkolny konkurs „Ojcowie niepodległości” i „Działdowo i działdowianie w starej fotografii”.
	Organizatorami Międzyszkolnego konkursu „Ojcowie niepodległości” były panie Anna Panek i Iwona Rogalska. Był on przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i 3. klasy gimnazjum. Zadanie uczestników polegało na napisaniu odezwy do narodu polskiego w imieniu wybranej postaci historycznej. Postacie „Ojców niepodległości” to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef Haller.
	Podjęte przez organizatorów działania służyły pogłębianiu wiedzy historycznej, popularyzacji osób, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, a także miały zachęcić uczniów do korzystania  z różnych źródeł informacji.
	Konkurs „Działdowo i działdowianie w starej fotografii” to działanie skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, zorganizowane przez panie Joannę Dębską i Iwonę Rogalską. Polegało ono na zachęceniu młodzieży do poszukania w rodzinnych archiwach fotograficznych zdjęć przedstawiających mieszkańców naszego miasta. Udział w konkursie służył utrwaleniu historii i tradycji Działdowa i związanych z miejscowością osób. To także niepowtarzalna okazja, aby zachować ich w pamięci i przekazać ten wyjątkowy obraz następnym pokoleniom. W ramach projektu powstała wystawa.
	Spośród napisanych prac wyłoniono trzy najlepsze.
	• I. miejsce zajęła: Julia Liedke, uczennica 3. klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im.  K. Górskiego w Burkacie,
	• II. miejsce zajęła: Sandra Markowska, uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego  w Burkacie,
	• III. miejsce zajął: Paweł Krajewski, uczeń klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie.
	Za udział w konkursie zostały przyznane nagrody dla Łucji Gancarz z kl. Vd, Marii Rucińskiej z kl. Vd i Antoniego Olkowskiego z kl. VI b.
	Dnia 10 listopada 2018 w Szkole Podstawowej nr 3  podczas uroczystego apelu zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody i dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w przedsięwzięciu.
	Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.
	Organizatorzy
	Organizatorzy

	Zapytaliśmy uczniów...
	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W DZIAŁDOWSKIEJ „TRÓJCE”
	Dnia 12.10.2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Na początku zabrała głos pani dyrektor Joanna Karaszewska, zwracając się do zebranych tymi słowami: „Szanowni Państwo, zawód nauczyciela, powołanie wychowawcy to profesja szczególna, bo obejmująca swoim oddziaływaniem zarówno dzieci, młodzież, jak również dorosłych: rodziców, innych nauczycieli, wszystkich, którzy ze szkołą się stykają na różnych płaszczyznach i w różnych momentach swojego życia. We współczesnym – ciągle zmieniającym się świecie i szybko zmieniającej się szkole – jedno pozostaje pewne - każdy uczeń znajdzie chociaż jednego nauczyciela, który będzie dla niego podporą. Każdy nauczyciel znajdzie w klasie przynajmniej jedną parę wpatrzonych w siebie oczu”. Następnie pani dyrektor złożyła  serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty i rodzicom.  Na uroczystości gościliśmy pana burmistrza Grzegorza Mrowińskiego, który wręczył nagrody nauczycielom paniom: Annie Haspel i Joannie Wiśniewskiej. Pani dyrektor Joanna Karaszewska wręczyła nagrody 13 nauczycielom: Hannie Cierkowska, Danuta Czeczot, Piotr Dymkowski, Joanna Filipska, Anna Gąsior, Ewa Jadanowska, Joanna Kolk, Irena Kordalska, Małgorzata Liszewska, Urszula Pudlak, Bożena Romanowska, Marek Rzepczyński, Anna Szałkowska – Pazera. Gratulujemy!  za dobrze wykonywaną pracę.  Po wręczeniu nagród wystąpiła grupa taneczna Pani Aliny Karbowskiej. Potem obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez  samorząd uczniowski. Oglądaliśmy paradę różnych typów nauczycieli: anioł ,luzak… Na pewno każdy uczeń przyglądając się prezentowanym typom nauczycieli odnalazł pierwowzór w gronie tych, którzy go uczą. Na pewno każdy nauczyciel mógł odnaleźć w tym cząstkę siebie. W przerwie pomiędzy drugą częścią inscenizacji wystąpiła grupa Pani Joanny Kolk prezentując taniec w kigurumach. Po raz pierwszy podziwialiśmy       w tańcu samą trenerkę, która z tej okazji założyła kostium dinozaura. Na koniec zostały wręczone maliny nauczycielom najbardziej lubianym. Wielką niespodzianką dla Pani Beaty Sontowskiej i Pani Hanny Cierkowskiej – opiekunkom samorządu uczniowskiego była specjalna nagroda- medale ,które były dla nich wielkim zaskoczenie i powodem do wzruszeń. Całemu spotkaniu towarzyszyło zaskoczenie i wzruszenie. Podczas apelu miała również miejsce gala wręczenia „Malinek”.„Pierwsze MALINKI w historii naszej szkoły otrzymają nauczyciele i pracownicy administracji, dla których Złote Medale, Róże, Lwy (czy inne zwierzęta) to za mało!” - zapowiedziała prowadząca galę uczennica klasy 8d Nikola Boruszewska. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie tak wspaniałe wyróżnienie dla nauczycieli. Tak, tak nagroda od dzieci to najwspanialszy prezent, jaki może otrzymać nauczyciel, pracownik szkoły.  W tym roku statuetki otrzymali: Dariusz Bogacki - w kategorii „Złota Rączka” Aneta Obarek - w kategorii „Aktor pierwszoplanowy” Beata Siemińska - w kategorii Motorniczy Szkoły Piotr Dymkowski - w kategorii Football Mena Joanna Niedzielska - kategorii „Strażnik Białych Kruków” Agata Tyburska - w kategorii „ Mistrz Elegancji” Ewa Jadanowska - kategorii „Mistrz złotej kredy” Joanna Kolk - w kategorii” Mistrz tańca” Joanna Karaszewska - w kategorii  „Serce na dłoni” Hanna Cierkowska i Beata Sontowska otrzymały specjalne medale od uczniów za opiekę sprawowaną nad członkami Samorządu Uczniowskiego.

	Zapytaliśmy uczniów...
	WYCIECZKI
	Wizyta w Gazecie Działdowskiej
	W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 będzie realizować unijny projekt „Edukacja w Działdowie na szóstkę”. W ramach projektu zorganizowano szeroką ofertę zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów. Jedne z nauczycielek panie Joanna Niedzielska i Iwona Rogalska zgromadziły grupę młodzieży, której zadaniem będzie m.in. zbieranie materiałów, wykonywanie zdjęć, redagowanie artykułów, opracowywanie wyników ankiet i sondaży celu utworzenia i opublikowania kolejnych numerów szkolnej gazety „Sedno”.    Dnia 10 listopada 2018 r. odwiedziliśmy redakcję „Gazety Działdowskiej”. Umówiliśmy się na spotkanie z redaktorami panem Szymonem Wyrostkiem i Sebastianem Żakiem, aby poznać tajniki związane z tworzeniem gazety. Byliśmy bardzo ciekawi tego, na czym polega taka praca. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, skąd reporterzy czerpią inspirację do pisania artykułów. Teraz wiemy, że tematami dostarczającymi materiału do gazety są aktualne wydarzenia, które dzieją się w okolicy. Dowiedzieliśmy się, że zawód redaktora ściśle wiąże się z częstym kontaktem ze znanymi ludźmi. Pan Szymon Wyrostek opowiadał nam o wywiadach, które przeprowadził ze sławnymi osobami. Miał przyjemność rozmawiać, m.in. z Kazimierzem Górskim, Zbigniewem Wodeckim, Dodą, Mandaryną. Podczas wizyty obserwowaliśmy, jakie istnieją możliwości zaplanowania w komputerze  wyglądu wydruku gazety, uświadomiliśmy sobie także, jaką ważną rolę w jej powstawaniu odgrywają reklamy. Nasze wrażenia mogliśmy skonfrontować z rzeczywistym obrazem, przeglądając liczną ekspozycję tygodników i magazynów z regionu. Dzięki rozmowie z panem Wyrostkiem poznaliśmy cechy „rasowego redaktora”.  Wszyscy odczuwaliśmy wielką satysfakcję po spotkaniu. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę o kilka wskazówek, które pomogą nam w początkowej karierze dziennikarza. Być może ktoś z nas wykorzysta te wskazówki w przyszłości. Wyszliśmy z redakcji pełni zapału do pracy.   Anna Bojkowska, redaktor gazety „Sedno”

	Debata niepodległościowa w Ruszkowie
	W środę 17 października 2018 r. w Ruszkowie odbyła się debata i gra terenowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W wydarzeniu wzięło udział  wielu uczniów ze szkół znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego. Szkołę Podstawową nr 3 w Działdowie reprezentowała młodzież z klasy 8 b: Julia Plewka, Julia Kordalska, Filip Balicki. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od gry terenowej. Każda grupa otrzymała mapę, na podstawie której musiała dostać się do punktów z zadaniami. Pierwszym poleceniem było uzupełnienie tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Następnie grupy musiały przepytać kilku przechodniów ze znajomości wiersza „Katechizm młodego Polaka”, znanego również pod tytułem „Kto ty jesteś?”. Kolejnymi zadaniami było ułożenie znaku Polski Walczącej połączonej z rozwiązaniem quizu na temat historii Polski. W następnej kolejności grupy szyfrowały wyraz „niepodległość” za pomocą szyfrów harcerskich i strzelały z wiatrówki. W ostatnim zadaniu uczestnicy musieli stworzyć prezentację ze zdjęć, które robili podczas całej gry terenowej, na co dostali godzinę.  Po ukończeniu wszystkich zadań otrzymali obiad, a o godzinie dwunastej rozpoczęła się debata na temat: „Jeśli wyjechałbyś za granicę na dziesięć lat, jakie polskie przyzwyczajenia zabrałbyś ze sobą?”.   Natalia Olszewska, redaktor gazety „SEDNO”
	AKCJA „BohaterON”. POBYT W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
	W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „ BohaterON ”, która polega na wysyłaniu kartek do Powstańców. Kartki są rozmieszczone w różnych miejscach takich jak: stacje paliw Orlen, Poczta Polska  itp.  Poloniści, historycy, wychowawcy  prowadzili lekcje dotyczące przebiegu wybuchu zrywu niepodległościowego, opowiadali uczniom o sytuacjach, które wydarzyły się w tym czasie. Nasza szkoła wysłała ponad 100 kartek, osoby, które napisały kartkę, mogą liczyć na odpowiedź od adresata. Koordynatorem akcji była pani Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska- neurologopedia .      25 października klasa VIa brała udział w wycieczce do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum znajduję się przy ulicy Grzybowskiej 79. Na miejscu zbieraliśmy materiały informacyjne w formie kartek z kalendarza. Widzieliśmy dawną broń  i ubiór powstańców. Gdy jechaliśmy windą na 1. piętro słyszeliśmy pieśni patriotyczne. Wychodząc z windy, zobaczyliśmy pomnik Syrenki Warszawskiej. Wchodząc do jednego  z pokoi,” ujrzeliśmy biogramy mieszkańców. Po zejściu na niższe piętro zobaczyliśmy dawne samoloty i rzeczy codziennego użytku. Następnie mieliśmy okazję zobaczenia i przejścia przez kanały, którymi poruszali się powstańcy. Musieli oni tą drogą przebyć duży odcinek, aby dostać się do innych dzielnic. Zachowywali się bardzo cicho, ponieważ było duże echo  i musieli zachować ostrożność, żeby nikt ich nie usłyszał, a w szczególność Niemcy. Po wyjściu z kanałów poszliśmy obejrzeć film pt. „Warszawa- Miasto Ruin”. Na filmie widzieliśmy zniszczoną Warszawę. Opracowała Maria Wieczorek
	REWIA NA LODZIE „KRÓLOWA ŚNIEGU”
	16 listopada 2018r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Olsztyna. Celem naszego wyjazdu było obejrzenie Rewii na Lodzie pt. ,,Królowa Śniegu”. Spektakl rozpoczął św. Mikołaj, po czym na lód wjechały tancerki. Były przebrane w przepiękne, kolorowe stroje  wyobrażające choinki, chwilę później do tancerek dołączyły dzieci w równie pięknych przebraniach. Głównymi bohaterami widowiska byli Gerda i Kaj, postacie z baśni Hansa Christiana Andersena. Oglądając profesjonalną jazdę na lodzie, śledziliśmy znane nam przygody baśniowych bohaterów. Gdy na lodzie zjawiła się Królowa Śniegu, zaczarowała  i porwała chłopca. Dalej obserwowaliśmy drogę, którą musiała pokonać Gerda, by odszukać chłopca. Dziewczynka trafiła do podziemnego królestwa snów, gdzie dostała gwiazdę przewodnią, która miała pomóc jej wyjść z podziemi. Potem spotkała księcia i księżną, dostała od nich futerko i mufkę, i brała udział w wystawnym balu.  Po jakimś czasie Gerdę napadli zbójcy, na szczęście córka przywódczyni zbójców pozwoliła jej uciec. Od Królowej Ognia otrzymała gorące serce. Potem spotkała pingwiny i misie polarne. W końcu trafiła do królestwa Królowej Śniegu, gdzie odnalazła brata. Ich biało-czerwone róże rozkwitły  i zatańczyły razem z dziećmi.   Widowisko naprawdę zasługuje na uwagę, zachwyca przede wszystkim zapierającą dech jazdą na lodzie i kolorowymi, pięknymi strojami aktorów.  Opracowała Maria Wieczorek
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