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Dodatek do „Trójkowej Gazetki” stworzony przez uczniów 

z koła dziennikarskiego „W multimedialnym świecie” w 

ramach projektu „Cyfrowo kompetentni” 

 

My też jesteśmy cyfrowo kompetentni 

Dominika Mazurkiewicz 
 
 „Cyfrowo kompetentni” to projekt realizowany na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia. Biorą w nim udział Szkoła Podstawowa w Działoszynie, Szkoła 

Podstawowa w Porajowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni, Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Bogatyni, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni, Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Bogatyni. Projekt będzie realizowany do czerwca 2020 roku. Jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu 

podniesienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych, matematyczno-

przyrodniczych i informatycznych uczniów szkół podstawowych. Jest realizowany w 

postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. 

 Naszym dziennikarzom udało się dotrzeć do niektórych grup i dowiedzieć się, 

czym się do tej pory zajmowali:  

- najmłodsi na zajęciach wyrównawczych z matematyki dowiedzieli się, że 

matematyki używają na co dzień np. odczytując godzinę, robiąc zakupy czy licząc 

miesiące; nauczyli się także cyfr rzymskich; 

- jedna z grup na kole matematycznym „Dodaj do ulubionych” odkrywała tajniki 

szyfrowania, poznawała istniejące szyfry i wymyślała swoje. Inne grupy zajmowały 

się systemem zapisywania liczb, dokonywały obliczeń zegarowych i 

kalendarzowych, oczywiście jak przystało na uzdolnionych matematycznie, były to 

zadania o podwyższonym stopniu trudności; 

- na kole informatycznym z elementami robotyki jedna z grup tworzyła roboty z 

przedmiotów do recyklingu np. butelek plastikowych i kartonów, niebawem 

zobaczymy je na wystawie w szkole. Inna grupa poszerzała swoją wiedzę na temat 

druku 3D i uruchamiała przeznaczoną do tego drukarkę;  

 
                                (fot. Krzysztof Senetra) 
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- młodzież z koła dziennikarskiego „W multimedialnym świecie” zdobywała 

informacje na temat pracy na innych kołach w ramach projektu „Cyfrowo 

kompetentni”, tworzyła dla nich plakaty w programie Canva oraz zebrała materiał i 

napisała kilka artykułów do gazetki szkolnej, m.in. o Dniu Edukacji Narodowej, 

porządkowaniu cmentarza i o wyjątkowym hobby – jeździe na hulajnodze 

wyczynowej, 
 

 

 

- ciekawie było na kole fizycznym „W poszukiwaniu Einsteina”, ponieważ 

uczniowie złożyli tor powietrzny i przeprowadzali na nim doświadczenia; 

 

                              (fot. Krzysztof Senetra) 

 

 

- uczniowie z koła przyrodniczego wykorzystali piękną, jesienną pogodę i pracowali 

w terenie: wyznaczali azymut, mierzyli odległość parakrokami i w kamieniołomie w 

Markocicach poznawali rodzaje skał; 
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- na „eFe-ktownej chemii” młodzi naukowcy przeprowadzają doświadczenia. Badali 

już skład powietrza, otrzymywali wodór, tlen, tlenek węgla IV i badali właściwości 

tych gazów. Za pomocą papierka uniwersalnego, fenoloftaleiny, oranżu metylowego i 

wywaru z czerwonej kapusty badali odczyny roztworów, 

 
 (fot. Henryka Iwanicka) 

 

-na kole „Geometryczna sztuka” nasi szkolni artyści z najmłodszych klas składali 

kostki z papieru i poznawali program Paint 3D, by wkrótce tworzyć w nim wspaniałe 

projekty. 

 

                                  (Fot. Wiesława Pryjda) 
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CYFROWO KOMPETENTNI - TERMINY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zadanie Grupa Nauczyciel prowadzący dzień godz od - do gabinet nr …

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 1 ANNA CHOJNACKA WTOREK 12:45-13:30 130

1 MAŁGORZATA CHWAŁKO MRUK CZWARTEK 13:35-14:20 114

2 ORIANNA MIKUĆ WTOREK 14:25-15:10 30

1 JOLANTA KLECHA CYRAN WTOREK 12:45-13:30 137

2 JOLANTA KLECHA CYRAN PONIEDZIAŁEK 13:35-14:20 137

Matematyka.Dodaj do ulubionych 1 MAŁGORZATA CHWAŁKO MRUK WTOREK 13:35-14:20 114

2 ORIANNA MIKUĆ CZWARTEK 12:45-13:30 30

1 MAŁGORZATA CHWAŁKO MRUK WTOREK 14:25-15:10 114

2 ORIANNA MIKUĆ CZWARTEK 14:25-15:10 30

W multimedialnym świecie 1 AGNIESZKA MAJDANIK WTOREK 12:45-13:30 125/KOMP.1

2 AGNIESZKA MAJDANIK PONIEDZIAŁEK 14:25-15:10 125/KOMP.2

e-Fe-ktowna chemia 1 HENRYKA IWANICKA PONIEDZIAŁEK 14:25-15:10 35

2 HENRYKA IWANICKA PONIEDZIAŁEK 15:15-16:00 35

W poszukiwaniu Einsteina koło fizyczne II etap 1 KRZYSZTOF SENETRA 16:15-17:45 41

2 KRZYSZTOF SENETRA 16:15-17:46 41

Koło przyrodnicze kl.  I-III 1 TERESA CZERNIAWSKA WTOREK 13:35-14:20 45

2 TERESA CZERNIAWSKA WTOREK 14:25-15:10 45

kl.IV-VI 1 SYLWIA PAJĄK WTOREK 13:35-15:10 104

kl.IV-VI 2 ANETA DZIURDŹ PONIEDZIAŁEK 13:35-15:10 38

kl.  I-III 1 WTOREK 13:35-14:20 130

2 CZWARTEK 13:35-14:20 130

kl.IV-V 1 IZABELA GÓRA PONIEDZIAŁEK 13:35-15:10 KOMP.1

2 JAKUB ZDYBEL PONIEDZIAŁEK 13:35-15:10 KOMP.2

kl.VI-VIII 1 AGNIESZKA PLUTA WTOREK 14:25-15:55 KOMP.1

2 KRZYSZTOF SENETRA WTORKI-GRAFIK 16:15-17:45 KOMP.3

Geometryczna sztuka 1 WIESŁAWA PRYJDA PIĄTEK 12:45-13:30 45

2 ANNA JANAS WTOREK 12:45-13:30 53

wyrównawcze I 
etap

wyrównawcze II 
etap

wyrównawcze II 
etap

w służbie królowej nauk - I etap 
edukacyjny

Koło dla 
uzdolnionych IV-V

Koło dla 
uzdolnionych VI-
VIII

koło dziennikarskie 
II etap ed.

koło chemiczne II 
etap

PONIEDZIAŁEK - 
GRAFIK

PONIEDZIAŁEK - 
GRAFIK

Koło informatyczne z elementami 
robotyki

DOROTA PAWIŃSKA 
ZAGÓRSKA

DOROTA PAWIŃSKA 
ZAGÓRSKA

koło plastyczne - I 
etap edukacyjny



5 

 

 

Przewodnik po ekosystemie szkolnym 

Maksymilian Biliński, Wojciech Majdanik 

 

W Dzień Edukacji Narodowej 

naszą szkołę odwiedzili zoolodzy, 

którzy  oprowadzili nas po  rezerwacie 

stworzeń szkolnych. Na początku 

poznaliśmy  cztery typy uczniowatych.  

Odpisywacz zaciekły, z łaciny scribius 

terminatorus, niemal przez cały czas 

poszukuje źródeł odpisania. Napędza 

go stres, że nie napisał sam i że nie uda 

mu się na czas namierzyć tego, co chce 

odpisać. Przemądrzalec  pospolity, z 

łaciny lizus ordinarus  jest zawsze w 

opozycji do reszty stada, lubi mieć 

poczucie wyjątkowości. Jeśli są dwa w 

jednej grupie, to walczą ze sobą o 

teren, a to źle wpływa na pozostałe 

osobniki. Na pierwszy rzut oka nie 

wydaje się groźny, a pełnię swoich 

możliwości okazuje, gdy przybywa 

drugi przemądrzalec lub osobnik z 

gatunku nauczycielowatych.  

 

 Z kolei Zaśmiecacz haniebny, z 

łaciny brudus barbarus. to utrapienie 

porządkowych, całą swoją uwagę 

skupia na rozrzucaniu śmieci. Uwielbia 

też coś rozlać na ścianie. Żarłacz 

wiecznie głodny, po łacinie pochłaniks 

dupleks, przez cały dzień potrafi 

wykonywać ruch tylko dwiema 

częściami ciała: ręką w kierunku 

otworu gębowego i żuchwą… Siłą 

wyganiany jest na zewnątrz. Czasami 

zostaje pod opieką jednego z 

osobników nauczycielskich, żeby się 

wybiegał, ale wszelki ruch jest mu nie 

tylko obcy, ale wręcz obleśnie 

obrzydliwy.    Dowiedzieliśmy się, że 

osobną grupę stanowią osobniki 

nauczycielowate. Wuefowiec 

leniwcowaty, z łaciny gimnasticus                                                                          

 

 

stoicis, jest leniwy i jednocześnie 

ruchliwy, energiczny i bez energii, 

uczący i nieuczący…To typ z rzędu 

paradoksus. Innym typem stworzeń 

szkolnych jest Przewodnik 

dyrektorowaty, hiperlękus kuriatorius, 

cechuje się odpowiednimi 

umiejętnościami manipulująco –

zachęcającymi i w cudowny sposób 

panuje nad pozostałymi osobnikami w 

rezerwacie. Krzykacz zamordysta, z 

łaciny tyranosarus rex,  jest akurat w 

pełni swoich możliwości,  wzbudza  

grozę i respekt. W trudnych sytuacjach 

wykorzystywany jest do 
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zdyscyplinowania rozbrykanych 

uczniowatych. Wyjątkowym gatunkiem 

jest Obrońca opiekuniec, czyli 

pedagogikus przytuliks. Cechuje go 

olbrzymia potrzeba, by zaopiekować 

się zestresowanym uczniowatym.                                                                                                              

  

Jakże różnorodny jest świat stworzeń 

szkolnych :) W tak humorystyczny 

sposób przedstawieni zostali uczniowie 

i nauczyciele podczas obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej. Cieszymy się, że 

wszyscy dobrze się bawili. 

 

 

 

Pasja dla odważnych 
Oliwia Mochnal, Aleksandra Drewniacka, Wiktoria Olszewska 

Fot. Damian Soszyński  
 

Nie będziemy was tu zanudzać 

dennym, typowym przywitaniem czy 

zbędnymi, rozbudowanymi zdaniami 

o tym, co zrobiłyśmy i gdzie 

poszłyśmy. Powiemy, a raczej 

napiszemy to tak: byłyśmy na Skate 

Parku i rozmawiałyśmy z młodymi 

skoczkami.  

 
Jakby tu zacząć? Skate Park to 

miejsce z wieloma rampami, 

przeznaczonymi do wykonywania 

różnorakich akrobacji, trików i 

skoków, głównie na hulajnogach, 

rolkach, wrotkach, specjalnych 

rowerach i deskorolkach. 

Przesiaduje tam głównie młodzież, 

chodź można spotkać dorosłych już 

ludzi, jednak nasi goście twierdzą, że 

nie jest to dobre towarzystwo, 

szczególnie po zmroku. Podczas 

rozmowy padło pytanie: Dlaczego? 

Dlaczego akurat ten sport? 

Odpowiedź była natychmiastowa – 

adrenalina, dobra zabawa, 

doskonalenie samego siebie, 

sprawdzanie swoich umiejętności. 

Czy można powiedzieć, że jest to 

niebezpieczne? Tak, zdecydowanie 

tak. Już nie raz można było się 

spotkać z licznymi złamaniami 

kończyn, stłuczeniami czy nawet 

poważnymi ranami. Mimo wszystko 
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jest to dość kosztowny sport, gdyż 

np. jedna taka dobra, specjalna 

hulajnoga może kosztować od 600 

do nawet 2 tys. złotych. Niemało, 

prawda? Wszyscy także wiedzą, że 

sprzęty nie mają wiecznego życia, 

więc potrzebna jest ich wymiana. 

Triki. Są ich miliony, 

zdobyłyśmy nawet kilka ich nazw, 

ale nie oszukujmy się – nie 

potrafimy ich napisać bez błędów. Z 

resztą, kto by je zapamiętał? Skoro 

już jesteśmy przy tym temacie, to 

opowiemy o pewnej zabawie, 

wymyśloną przez chłopaków. Gra 

nazywa się SCOOT i polega na 

dawaniu sobie nawzajem wyzwań 

dotyczących trików. Jeśli zawodnik 

nie zdoła ich wykonać – dostaje 

jedną literkę S i tak dalej. Według 

naszych gości, najtrudniejszą 

akrobacją jest BEKO, polegająca na 

salcie do tyłu na hulajnodze. Jednym 

ze znanych skaterów  jest Bartek 

Ostroba, który jest dla nich 

przykładem do naśladowania, 

inspiracją. Młodzi potrafią na 

,,skakaniu’’ spędzić nawet kilka 

godzin, nieraz podczas wakacji 

nawet całe dnie, jednak w roku 

szkolnym muszą ograniczyć swój 

czas do godziny, w dodatku tylko w 

weekendy.  

 

Podczas wywiadu wspomnieli 

także o specjalnym obozie 

organizowanym latem SCOOTIVE 

CAMP, który jest siedmio lub 

dwunastodniowy. Młodzież ma tam 

całodobową opiekę, oczywiście jest 

to płatny obóz. Przez większość 

czasu są tam na jednym Skate parku 

– Ave parku, który jest bardzo 

rozbudowany, ma więcej 

możliwości, więc też można 

doskonalić swoje umiejętności. 

Jeżdżą tam głównie chłopcy, którzy 

pod nadzorem specjalnego trenera i 

opiekunów uczą się nowych rzeczy. 

Jest to niewątpliwie wspaniała 

przygoda i niezwykłe 

doświadczenie. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do 

naszych rozmówców. Po kilku 

minutach musiało paść pytanie: Czy 

rodzice się zgadzają? Tu mogły być 

różne odpowiedzi, jednak w 

większości  rodziciele wspierają 

swoich podopiecznych i cieszą się 

ich pasją. Wiadomo, że także trochę 

się martwią, przecież to jednak 

niebezpieczne, zważywszy na to, że 

człowiek wybija się ze stromej 

rampy i jest kilka sekund w 

powietrzu, a później z dużą siłą 

uderza o beton. 

 

Skate Park w Bogatyni jest z 

pewnością jednym z lepszych 

miejsc, w którym nastolatki 

wykonują triki, przy tym dobrze się 

bawiąc i nawiązując nowe 

znajomości. Nasi goście gorąco 

zachęcają do przyjścia na ulicę 

Sportową, by poznawać nowych 

ludzi i odkrywać swoje zdolności. 

My też zachęcamy!
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Pamiętamy o tych, którzy odeszli 
 

Maksymilian Biliński 

 

Niebawem będziemy obchodzić Wszystkich Świętych, więc 17 października 

2019 roku uczniowie SP3 w Bogatyni wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz, by 

posprzątać zaniedbane groby. Zgrabili liście, zebrali śmieci oraz wypalone znicze i 

stare kwiaty. Pamiętali także o nieżyjących już nauczycielach i zapalili znicze na ich 

grobach. Byli w miejscu pamięci dzieci nienarodzonych oraz pod krzyżem 

poświęcony zmarłym marynarzom i kosmonautom, gdzie również zapłonęły znicze 

pamięci. Wszystkie dzieci chętnie ze sobą współpracowały, a efekt ich ciężkiej pracy 

jest widoczny.  

W ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” do końca 

października możecie także zaangażować się w zbiórkę zniczy w kolorze białym i 

czerwonym. Zapłoną one na polskich cmentarzach na Kresach jako symbol jedności 

z poległymi przodkami. 

Znicze należy dostarczyć do gabinetu pedagoga. 

 

 

 

   
 

 

                                               
                                              (fot. Renata Bilińska) 


