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Drodzy Czytelnicy! 
 ` 

 Witamy Was ponownie w tym roku szkolnym w drugim 
numerze Trójki. Tematem przewodnim tego wydania jest pytanie: 
Jak się uczymy? Już ponad rok pracujemy zdalnie. Czy to 
dobrze? Zdania są podzielone. Jednak liczymy, na to że już 
niedługo wrócimy do nauki stacjonarnej. Ponadto życzymy 
ósmoklasistom najlepszych wyników z egzaminów.  
 
 Korzystając z okazji składamy wszystkim Czytelnikom 
życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, 
wiosennego nastroju, udanego świętowania w gronie najbliższej 
rodziny oraz wesołego Alleluja! 

 
 
 
 

Redakcja „Trójki” 
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Świąteczna pomoc w "Trójce" 

X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
"Świąteczne Anioły" 

W sobotę 14 listopada 2020 r. ruszy-
ła kolejna edycja Szlachetnej Pacz-
ki. We wczesnych godzinach poran-
nych została otwarta baza rodzin 
potrzebujących pomocy.  
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wsparli tegorocz-
ną edycję świątecznej pomocy w 
"Trójce". Mimo trwającej pandemii 
udało nam się zebrać 1700 zł i po-
móc trzem rodzinom uczniów z na-
szej szkoły.  
 

Samorząd Uczniowski  

9 grudnia 2020 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Limanowej nastą-
piło rozstrzygnięcie X Międzyszkol-
nego Konkursu Plastycznego pod 
hasłem "Świąteczne Anioły". Kon-
kurs adresowany był do uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, uczęszczających do szkół pod-
stawowych z terenu miasta Limano-
wa. Od 10 lat organizowany jest 
przez Zespół Nauczycieli Kształce-
nia Specjalnego ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Limanowej. 
W tym roku, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, przybrał on inną 
formę, niż dotychczas. Uczestnicy 
mieli za zadanie wykonanie świą-
tecznego anioła dowolną techniką i 

z dowolnych materiałów i przesła-
nie jej do SP nr 3 w Limanowej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody, które zostały przesłane do 
poszczególnych szkół. W 10. edy-
cji konkursu wzięło udział 20 
uczniów z limanowskich szkół 
podstawowych. 
Organizatorzy i uczestnicy konkur-
su składają podziękowania: 
Panu Władysławowi Biedzie, Bur-
mistrzowi Miasta Limanowa, za 
coroczne sponsorowanie nagród - 
Pani Jolancie Juszkiewicz, Prze-
wodniczącej Rady Miasta Limano-
wa, za coroczną pomoc w organi-
zacji konkursu; 
Panu Wiesławowi Wójtowiczowi, 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, 
nr 3 w Limanowej - za coroczną 
pomoc w organizacji konkursu; 
Pani Teresie Dudek, Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lima-
nowej - za coroczną pomoc 
w organizacji konkursu. 
Podziękowania zostały przesłane do 
poszczególnych osób. 
Mamy nadzieję, że w następnym 
roku będziemy mogli ponownie spo-
tkać się we wspólnym gronie, aby w 
atmosferze radości wykonać prace, 
porozmawiać i cieszyć się atmosferą 
nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia. 
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Mikołajki w oddziale przedszkolnym 

W poniedziałek, 7 grudnia, dzieci od rana z niecierpliwością czekały na Świętego Mikołaja. Ćwiczyły piosenkę o 
Mikołaju, wykonały pracę plastyczną z Jego podobizną oraz oglądały film specjalnie dla nich przygotowany przez 
Mikołaja. Po powrocie ze śniadania, w sali czekała na dzieci niespodzianka. Wielka koperta z listem od Mikołaja. 
Wyjaśnił on, że w tym roku nie mógł odwiedzić ich osobiście i się z nimi spotkać, ale wie, że były bardzo grzeczne, 
dlatego zostawił dla nich piękne prezenty. Radość była ogromna. Dziękujemy Mikołajowi!  

Konkurs plastyczny  
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020 

Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie organizowanym 
przez Rzecznika Praw Dziecka, w 
którym mogli wykazać się nie tylko 
znajomością praw dziecka, ale rów-
nież zdolnościami plastycznymi. 
Celem konkursu było przypomnie-
nie praw, jakie przysługują dzie-
ciom oraz poinformowanie do kogo 
mogą się zwrócić, jeśli prawa te 
będą łamane, podkreślenie istoty 
roli dorosłych – mamy i taty, babci 
i dziadka, nauczycieli, pedagogów i 
Rzecznika Praw Dziecka, którzy 
powinni stać na straży tych praw, 
respektować je i podejmować dzia-
łania mające na celu ich ochronę. 
Organizacją i przebiegiem konkur-
su w szkole zajęli się opiekunowie 
Samorządu Uczniowskie-
go. Organizatorzy otrzymali dzie-
więć prac, z których komisja kon-

kursowa wybrała po jednej w 
każdej z kategorii: klasy I – IV 
oraz V – VIII. 
 
Decyzją komisji naszą szkołę 
w konkursie reprezentowały 
następujące prace: 
- w kategorii kl. I – IV praca 
Magdaleny Sejmej z klasy 3d 
- w kategorii kl. V – VIII praca 
Anny Kurek z klasy 5b 
 
Autorom gratulujemy i życzy-
my powodzenia w dalszej czę-
ści konkursu. Ogłoszenie wy-
ników do 4 stycznia. 

                     
 
 

                                                             
             Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego 
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„Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole” 

16 grudnia 2020 r. w naszej szkole 
odbyło się wydarzenie sportowe w 
ramach imprezy „Spotkaj się z mi-
strzem w swojej szkole”. Celem było 
przedstawienie sylwetki mistrza teni-
sa stołowego, Bartosza Sułkowskie-
go, który jest wychowankiem Klubu 
Sportowego UKS „Płomień”. Pod-
czas spotkania zapoznano uczestni-
ków z różnymi technikami gry w 
tenisa stołowego. Odbył się też po-
kaz w wykonaniu Bartosza i trenera 
Alberta Golonki, podczas którego 
prowadzono instruktaż dotyczący 
sposobów odbicia piłeczki, ustawie-
nia przy stole oraz pracy nóg, a także 
pokazano podstawowe techniki gry. 
Następnie do stołu podeszli uczestni-
cy programu „Pingpongowe marze-
nia”, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności. W trakcie spotkania z 
plastikową piłeczką dzieci oddziału 

przedszkolnego mogły spróbować 
swoich sił w operowaniu rakietką i 
piłeczką. Na zakończenie imprezy 

każde dziecko zostało nagrodzone 
prezentami przekazanymi przez 
sponsorów tego wydarzenia.  

Laureaci powiatowego konkursu 
literackiego im. Zosi Smreczyńskiej 

IX Konkurs literacki im. Zosi Smre-
czyńskiej zakończył się sukcesem 
uczniów naszej szkoły. Dawid Wą-
sowicz z klasy 8b zajął pierwsze 
miejsce, a Amelia Wąsowicz 
(również 8b) zdobyła wyróżnienie. 
Cieszymy się z tego sukcesu i gratu-
lujemy! 
Konkurs został zorganizowany przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Limanowej, pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Limanowa i 
Starosty Limanowskiego. Hasło te-
gorocznego konkursu to "Listy do 
taty".  

Boże Narodzenie - program artystyczny 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy 2d, pod opieką wychowawczyni pani Justyny Tabor oraz rodzi-
ców, przygotowali zdalnie akademię poświęconą Wigilii i Bożemu Narodzeniu, tym najpiękniejszym dniom w ro-
ku. Uczniów klasy drugiej wsparli - pełną piersią - uczniowie "zerówki", przygotowani przez panią Justynę Odzio-
mek. Wszyscy z wdziękiem wprowadzili świąteczną atmosferę, przypomnieli wigilijne tradycje i zwyczaje, a także 
wyjaśnili gdzie można znaleźć Mikołaja w ciągu roku i co mają wspólnego myszy z kolędą "Cicha noc".  
Zachęcamy do obejrzenia materiałów na stronie szkoły. Zapraszamy również do wysłuchania kolędy "Gdy śliczna 
Panna" w specjalnym wykonaniu Kasi Sułkowskiej z klasy 6d, a także obejrzenia plac plastycznych, które towarzy-
szą muzyce. Są to prace wykonane na konkurs "Świąteczne Anioły", a także dzieła uczniów "zerówki".  
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Wywiady 

Zakodowany kalendarz adwentowy 

Od 30 listopada uczniowie klasy 2d, 
w ramach innowacji pedagogicznej 
„Z kodowaniem za pan brat – w 
poszukiwaniu wartości”, realizowali 
kolejne zadania z kalendarza ad-
wentowego. 
Codzienna zabawa miała na celu 
umilić drugoklasistom czas oczeki-
wania na święta Bożego Narodzenia 
oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności 

polonistyczne, matematyczne, 
przyrodnicze, muzyczne, pla-
styczne oraz informatyczne. Dzie-
ci rozwiązywały zadania on-line. 
Układały puzzle, uzupełniały list 
do Mikołaja, dekorowały świą-
teczne drzewko, liczyły ozdoby 
na choince. Z pomocą latarki szu-
kały ukrytych prezentów, grały 
kolędę. Zadania były bardzo uroz-

maicone i sprawiły uczniom dużo 
radości i satysfakcji. Działania wy-
zwoliły kreatywność uczniów, uczy-
ły logicznego myślenia. Kompeten-
cje zdobyte podczas realizacji zadań 
zostaną z pewnością wykorzystane 
w przyszłości. 
 

J. Tabor 

Czytam z klasą 
W grudniu uczniowie klasy 2d za-
kończyli realizację pierwszego mo-
dułu Międzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego „Czytam z klasą - 
lekturki spod chmurki” zatytułowa-
nego „Mała chmurka w krainie 
drzew”. 
Uczniowie wykonali z papieru 
chmurkę Tosię i drzewo czytelnicze, 
które potem ozdabiali liśćmi w je-
siennych barwach. Podczas zajęć 
dzieci zszyły, ozdobiły i uzupełniły 
swoje lekturniki. Wspólnie z wycho-
wawcą przeczytały książkę „Babcia 
na jabłoni”, charakteryzowały głów-
nego bohatera, porównywały przed-
stawione w książce babcie. Powstały 

również wspaniałe prace plastycz-
ne. Z okazji Światowego Dnia 
Drzewa drugoklasiści zapoznali 
się z filmami edukacyjnymi pre-
zentującymi rodzaje lasów i budo-
wę drzew, dyskutowali o tym, 
jaką rolę pełnią drzewa w przyro-
dzie i dowiedziały się co można z 
nich wyprodukować. Realizując 
zadania projektu uczniowie zapo-
znali się z pracą leśnika i stolarza. 
Uczniowie udowodnili, że ze sta-
rych gazet można wykonać pięk-
ne prace plastyczne. 
Realizacja I modułu przyniosła 
nam wiele satysfakcji, dlatego z 
niecierpliwością czekamy na roz-

poczęcie zimowego modułu „Mała 
chmurka w krainie śniegu”. 

J. Tabor 
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Praca konkursowa - zwycięzcy - Igora Twaroga - ucznia klasy IV a 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  
zrealizowany 

Biblioteka szkolna zakończyła reali-
zację Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa. 
Dzięki wsparciu finansowemu w ra-

mach tego programu biblioteka 
wzbogaciła się o 911 egzemplarzy 
książek, w tym dużej ilości lektur, 
nowości książkowych, serii, best-
sellerów. Przeprowadzono szereg 
ciekawych działań. O wszystkich 
wydarzeniach informowano na 
bieżąco na stronie internetowej 
szkoły i biblioteki. Oprócz szkol-
nych projektów, uczeń naszej 
szkoły wziął również udział w V 
edycji pozaszkolnego czytelnicze-
go konkursu plastycznego na pla-
kat promujący czytelnictwo pod 
hasłem: „Dobry zwyczaj wypoży-

czaj”. Konkurs zorganizowała Bi-
blioteka Pedagogiczna w Limano-
wej. Miło nam poinformować, że 
Igor Twaróg uczeń klasy czwartej 
zdobył I miejsce w tym prestiżo-
wym konkursie. 
Podsumowując, zakończony pro-
gram przyczynił się do zwiększenia 
zainteresowania książką,  otworzył 
możliwości do realizowania cieka-
wych działań w bibliotece i szkole. 
Mamy nadzieję, że nowa, różno-
rodna i ciekawa literatura dostarczy 
wielu wrażeń młodym czytelnikom. 
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Dzień Babci i Dzień Dziadka 

Mamy Dzień Babci oraz Dziadka! 
Dzisiaj wszystkie smutki precz! 
Święto Dziadków - ważna rzecz! 
 
Właśnie z tej okazji uczniowie klas 

0-3 przygotowali dla swoich kocha-
nych Babć oraz Dziadków piękne 
laurki, serduszka, kwiaty. Wręcza-
jąc im te, upominki słowem i pio-
senką składali najwspanialsze ży-

czenia, płynące prosto z serca. 
Świętowanie tych dni jest okazją do 
okazania wdzięczności za dobro, 
jakie wnuki otrzymują od dziadków 
każdego dnia. 

Konkurs Zawodowy GPS 
Z radością informujemy, że uczennica, Zuzanna Liszka z klasy 8c zdobyła I wyróżnienie w konkursie Zawodowy 
GPS, w branży hotelarskiej. 
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Jak co roku przebiegał w 
dwóch etapach. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test online, natomiast w drugim etapie mieli za zadanie 
przygotować prezentację multimedialną na zadany temat, zgodnie z wybraną branżą. 
Od kilku lat Zawodowy GPS cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów naszej szkoły. Celem konkursu 
jest rozbudzanie zainteresowań zawodami związanymi z branżami: geodezyjną, budowlaną, hotelarską, gastrono-
miczną, weterynaryjną oraz ekonomiczną. Uczniowie mają okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe, a także 
przygotować się do  świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. 
Zuzannie Liszce gratulujemy i życzymy sukcesów w rozwijaniu pasji oraz powodzenia w kolejnych etapach eduka-
cji. 

Poczta Walentynkowa on-line 
Samorząd Uczniowski w tym roku zaproponował Pocztę Walentynkową on-line. Można było przesłać kartkę do 
sympatii, koleżanki lub kolegi z naszej szkoły w formie elektronicznej.  
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Czyste powietrze wokół nas 
Dzieci z oddziału przedszkolnego 
realizowały program przedszkol-
nej edukacji antytytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas”. 
Program opierał się na realizacji 
pięciu zajęć warsztatowych: 
„Wycieczka – poszukiwanie źró-
deł dymu”, „Co i dlaczego dy-
mi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi 
papieros?”, „Co się dzieje, gdy 
ludzie palą papierosy?”, „Jak uni-
kać dymu papierosowego?”. Rea-
lizując zajęcia, dzieci obserwowa-
ły źródła dymu podczas wyciecz-
ki,  następnie przelały swoje spo-
strzeżenia na papier, wykonując 

plakat dotyczący źródeł dymu. 
Oglądały prezentację „ Co dymi”, 
oraz podawały swoje pomysły, w 
jaki sposób można dbać o czyste 
powietrze.  Dzieci poszukiwały ta-
bliczek: „Zakaz palenia” oraz samo-
dzielnie projektowały plakietkę: „ 
Nie pal przy mnie”, którą zabrały do 
domów. Poznały także postać Din-
ka, który nie lubi palaczy i ucieka 
przed dymem, kolorowały i ozdabia-
ły jego postać oraz nauczyły się o 
nim piosenki. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w zajęciach, były aktywne, 
zainteresowane.  

Sapere Aude 
czyli odważ się być mądrym! 

15 marca 2021r. zakończyła się II edycja Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego “Odważ się 
być mądrym #Sapere Aude!”  Organizatorem Konkursu było I LO w Limanowej im. W. Orkana, a w jury zasiadali 
profesorowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Z wielką radością spieszymy poinformować, że Amelia Wąsowicz z klasy 8b zajęła I miejsce w kategorii klas VII i 
VIII, a jej brat, Dawid, również z klasy 8b, otrzymał wyróżnienie w tej samej kategorii. 
 

Serdecznie gratulujemy! 
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Dzień Patrona Szkoły 

Co roku w naszej szkole celebruje-
my niezwykłe święto - to dzień 
patrona Szkoły Podstawowej nr 
3 w Limanowej ks. płk. Józefa 
Jońca. Mimo czasów pandemii, nie 
zapomnieliśmy o tej uroczystości, 
a przede wszystkim o jej bohaterze 
- człowieku odznaczającym się 
gorącym patriotyzmem, ofiarną 
miłością, chęcią służenia innym, 
odpowiedzialnością i prawością 
charakteru.  

Podczas lekcji wychowawczych 
uczniowie klas starszych przypo-
mnieli sobie odwagę, bohaterskie 
czyny i niezwykłe dokonania ks. 
Józefa Jońca.           . 
Młodsi podopieczni naszej szkoły, 
pod okiem wychowawców, przygo-
towali niezwykłe prace plastyczne, 
które można obejrzeć na zdjęciach 
poniżej. Ich tematyka wiąże się z 
bogatym życiem  ks. płk. Józefa 
Jońca, czyli  altruizmem, patrioty-
zmem i miłością. Dzieła uczniów 

ozdobiły szkołę, tworząc radosny na-
strój, podkreślony kwiatami złożony-
mi przez delegację uczniów.  

Chętni wychowankowie stworzyli 
własne wiersze poświęcone patrono-
wi.  

Święto Patrona to dzień wyjątkowy 
dla całej społeczności szkolnej, bo-
wiem to święto jej duchowego opie-
kuna.  
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Wywiady 

Dlaczego właśnie Teams?   

Moje zainteresowanie wzbudził fakt, dlaczego aplikacja Teams została wybrana do zdalnego nauczania, kiedy na 
rynku istnieje tak wiele rozmaitych komunikatorów, jak choćby Google Meet, Skype, Facebook Messen-
ger, WathsApp, Viber i kilka innych. Zapytałem o to   pana Dariusza Ociepkę.  

Kto zdecydował o wyborze MS Te-
ams do zdalnego nauczania?  
 
Ja.  
 
Dlaczego wybrana została właśnie 
ta aplikacja?  
 
Nie tylko aplikacja Teams wpłynęła 
na decyzję, ale cały pakiet A1 Office 
365 świetnie nadawał się do pracy 
zdalnej. Pakiet A1 posiada przyjazny 
interfejs, z którym większość 
uczniów i nauczycieli była już zazna-
jomiona poprzez MS Office. Teams 
powszechnie i z powodzeniem był 
stosowany w wielu korporacjach, 
więc uznałem, że sprawdzi się także 
w szkole. Istotne było też to, że firma 
Microsoft jako pierwsza zareagowała 
na nową sytuację i udostępniła szko-
łom swój produkt bezpłatnie, umożli-
wiając tworzenie darmowych kont 
dla dużej liczby użytkowników.  

Jakie były początki pracy z pa-
kietem MS Office 365?  
 
Trudne, w krótkim czasie musieli-
śmy stworzyć konta dla uczniów i 
nauczycieli, a następnie należało 
ich wszystkich przeszkolić.  
 
Kiedy odbyły się pierwsze lekcje 
w aplikacji?   
 
W marcu 2020r. kilkoro nauczy-
cieli pracowało już przez Teams.  
 
Czy byli Państwo (nauczyciele) 
specjalnie szkoleni do pracy w 
tej formie?  
 
Nie. Początkowo grupa kilku osób 
dokształcała się, korzystając z 
informacji w Internecie, testowała 
te narzędzia, a następnie zorgani-
zowaliśmy sobie szkolenie dla 
chętnych nauczycieli. Ostatnie 
szkolenia miały miejsce jesienią, 

po wprowadzeniu nauki zdalnej.  
 
Jak ocenia Pan ten wybór z per-
spektywy kilku miesięcy pracy?  
 
 Wybór w 100% trafiony. Narzę-
dzie sprawdza się doskonale, stale 
jest aktualizowane, co poprawia 
jego funkcjonalność.  
 
Co Pan sądzi, czy po powrocie do 
stacjonarnego nauczania Teams i 
pozostałe elementy pakietu Office 
365 pójdą w zapomnienie czy zo-
staną z nami na dłużej?  
 
Ja na pewno będę wykorzystywał 
na lekcjach informatyki zarówno 
Teams, jak i cały pakiet A1 Office 
365. Myślę, że pozostali nauczycie-
le również będą sięgali do tych na-
rzędzi w zależności od potrzeb i 
specyfiki nauczanych przedmiotów.  
 
Bardzo dziękuję za rozmowę.  
 

Igor Romaniuk 
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Felietony 

Aplikacje do nauki  
nie tylko na zdalnych lekcjach   

Niestety w tym roku szkolnym rów-
nież zaskoczyły nas lekcje zdalne i 
nauka przez Internet. I właśnie to 
będzie tematem przewodnim artyku-
łu, a dokładniej aplikacje, dzięki 
którym uczymy się. Mogłoby się 
wydawać, że nie ma w czym wybie-
rać, ale okazuje się, że w Internecie 
jest całkiem sporo miejsc, które 
warto odwiedzić.  
 
Postaram się przybliżyć chociaż kil-
ka z nich.  
 
Na początek czuję się zobowiązana 
wspomnieć o MS Teams, bo z tej 
aplikacji korzystamy w Trójce. Nie 
będę jednak poświęcała jej wiele 
uwagi, gdyż zrobił to już w artykule 
pt. „Dlaczego właśnie Teams?”, mój 
redakcyjny kolega.  
 
Wiele szkół korzysta z   Google 
Classrom. Aplikacja umożliwia two-
rzenie wirtualnych klas. Można 
dzięki niej porozumiewać się z nau-
czycielami. Została ona stworzona 
do oceniania zadań w formie elek-
tronicznej i udostępniania plików.   
 
Akademia Khana to serwis eduka-
cyjny, który udostępnia praktyczne 
ćwiczenia, filmiki instruktażowe, 
całe lekcje z różnych dziedzin nauki 
szkolnej. Korzystanie z niego jest 
darmowe.  

 
Inną platformą, jest Genially. U nas 
może mało znana, ale z tego co 
wiem, podbiła serca nauczycieli na 
całym świecie i została nagrodzona 
najlepszym startupem edukacyj-
nym. Można tworzyć w niej quizy, 
gry i inne pomoce do nauki.  

 
Kolejna aplikacja to Quizlet przy-
datna bardziej nauczycielom, ponie-
waż na tej platformie mają możli-
wość stworzenia testu dla uczniów. 
Quizy, testy, sprawdziany czy kart-
kówki należy po prostu udostępnić 
uczniom w formie linku i gotowe! 
Może nie cieszą uczniów, ale 
sprawdzają naszą wiedzę, pamiętaj-
cie!  
 
Numer sześć, to Dzwonek.pl. Ma-
my tam wiele podręczników, z któ-
rych mogą korzystać zarówno ucz-

niowie jak i nauczyciele. Strona ofe-
ruje również interaktywne ćwicze-
nia, dzięki którym możemy spraw-
dzić, czy np. w miarę dobrze nauczy-
liśmy się na sprawdzian, test lub 
kartkówkę.  
 
Inną aplikacją, którą przedstawię, 
jest Zoom. Umożliwia kontakt po-
przez wideokonferencje nawet ze 
100 osobami.   
 

Na koniec warto również wspomnieć 
o programie „Lekcje w domu”  będą-
cym propozycją naszego miasta . 
 
Mam nadzieję, że mój mały artykuł 
będzie dla Was inspiracją w poszuki-
waniach w Internecie innych cieka-
wych projektów, dzięki którym zdal-
ne nauczanie stanie się przyjemniej-
sze i bardziej efektywne.  
 
 

Amelia Rusin   
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Felietony 

Jak długo jeszcze  będzie-
my siedzieć zamknięci w domach, 
odizolowani od świata, bez moty-
wacji i sensu. Bez spotkań i kontak-
tów. 
 

 
Od listopada żyję nadzieją. Nadzie-
ją powrotu do normalności. Do nor-
malnej szkoły, normalnego uczenia 
się, normalnych spotkań z przyja-
ciółmi. Słowo normalne w ciągu 
ostatnich miesięcy nabrało większej 
wartości. Zaczęłam dużo bardziej 
doceniać to, co kiedyś wydawało mi 
się oczywiste. Normalne życie to 
teraz moje marzenie i największe 
pragnienie. Kiedyś słysząc z czyiś 
ust: „Chcę żyć normalnie, zwyczaj-
nie”, uznałabym tę osobę za nudzia-
rza i pesymistę, bez celu i motywa-
cji. Teraz ja mówię to samo - chcę 
normalności! Gdybym dwa lata te-

mu pomyślała, że każdego dnia po 
osiem godzin miałabym spędzać 
przed komputerem, wydawałoby 
mi się to szaleństwem! Teraz to 
norma. Chcemy czy nie, musimy 
codziennie wpatrywać się monitor 
– dzień w dzień. Po dwóch miesią-
cach uczenia się zdalnie moje oczy 
były na skraju wytrzymałości, nie-
wiarygodnie piekły i nawet krople 
do oczu mało pomagały.  
  

 
Nasz szkolny tryb życia to cztery 
ściany, fotel i nieszczęsny kompu-
ter, w którym widzimy tylko ikon-
ki naszych kolegów, koleżanek, 
przyjaciół ze szkoły. Nauczyciel to 
dochodzący głos z głośnika. Wszy-
scy ciągle milczą, przestaliśmy 
zadawać jakiekolwiek pytania. Sta-
liśmy się biernymi uczestnikami 
spotkań on-line dawnych, wspania-

Jak długo jeszcze?  

łych, głośnych i różnorodnych lek-
cji. Coraz rzadziej dzwonimy do 
siebie, rozmawiamy. Co za cza-
sy? Jak długo jeszcze?... Staliśmy 
się jak roboty, które mają zakodo-
wane: wstać, włączyć, uczestniczyć, 
wykonać, przesłać i wyłączyć. Żad-
nych relacji, emocji, pytań i zrozu-
mienia. I co dalej? Opisują jak cu-
downe i bezproblemowe jest to 
zdalne nauczanie. A gdzie człowiek, 
młoda osoba, prosty uczeń? Wycho-
wywano nas w społeczeństwie peł-
nym ludzkich relacji z ogranicze-
niem do Internetu. A teraz wszystko 
poszło w las! Czyim celem jest 
stworzenie” pokolenia covid”?- ob-
ojętnego, egoistycznego, które ma 
żyć w samotności?   
Kiedy to piezę, łzy się cisną do oczu 
i tęsknota ściska serce, więc py-
tam JAK DŁUGO JESZCZE…?  

                                        
          

                        Maja Król  
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Felietony 

Myślę, że nie jeden raz zastanawia-
łeś się nad tym, czym jest pasja?   
Dla mnie  to możliwość robienia 
tego, co kocham, to prawdziwe za-
angażowanie, które daje mi energię i 
siłę działania. Sprawia, że czuję się 
szczęśliwym człowiekiem. Pomaga 
mi przebrnąć przez trudniejsze 
chwile życia.  
 Na świecie jest wielu ludzi, którzy 
robią to, co sprawia im ogromną 
radość, zdobywają nową wiedzę 
doświadczenie. Niestety są też i ta-
cy, którzy z powodu lekcji zdalnych 
i braku możliwości bezpośredniego 
kontaktu z ważnymi dla nich ludź-
mi,  nie mogą rozwijać swoich pasji.  
Jeśli jesteś osobą, która szuka porad, 
w jaki sposób je w  sobie odkryć, 
zapraszam do przeczytania mojego 
artykułu.   
Hobby musi sprawiać przyjemność i 

Życie toczy się dalej...    

współgrać z twoją osobowością. 
Nie porównuj się do innych, zupeł-
nie różnych od ciebie osób.   
W pierwszej kolejności wypisz na 
kartce wszystko, co   lubisz robić, 
co sprawia ci przyjemność. Zasta-
nów się, czy wolisz spędzać czas 
na świeżym powietrzu, czy w do-
mu, wśród ludzi, czy samotnie, a 
może  wolisz sporty sezonowe lub 
całoroczne?  
 Najważniejsze w całym procesie 
szukania swojego hobby jest to, 
aby się nie poddawać. Na drodze w 
poznawaniu swoich nowych pasji 
stracisz na pewno wiele energii i 
nerwów, być może odczujesz także 
zwątpienie.   
W ich odkrywaniu może również 
zainspirować cię  twój przyjaciel, 
rodzina, nauczyciel, prezenter tele-
wizji czy nawet ksiądz. Wszyscy i 

wszystko  może być twoją inspira-
cją. Bądź trochę jak Piotruś Pan, 
wiecznym dzieckiem i na świat 
spoglądaj z ciekawością. Tej cieka-
wości nie da się  wyplenić i często 
próbuję nowych rzeczy tylko po to, 
żeby ich spróbować. Spróbuj nawet 
tego, czego nigdy w życiu byś nie 
zrobił, bo może właśnie to jest ten 
idealny moment.    
Twoja pasja gdzieś tam jest. Czasa-
mi nie zdajesz sobie z tego nawet 
sprawy, że może być tak blisko, na 
wyciągnięcie ręki. Bądź cierpliwy i 
nie ustępuj w jej poszukiwaniach. 
Nie czekaj na to,  że to ona odnaj-
dzie Ciebie.   
Nie ustawaj w poszukiwaniach!   
 
 

Weronika Jonik  
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Ankieta 

Jak się uczymy? 
Prezentujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas 4- 8 dotyczącej zdalnego nauczania. 
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Ankieta 

Co robisz w czasie przerw po zakoń-
czonych lekcjach on-line 
 
Korzystam z mediów społecznościowych -
43,9% 
Gram w gry komputerowe - 34,2% 
odrabiam lekcje - 54% 
Uprawiam sport - 24% 
Inne: 
odpoczywam- odchodzę od komputera , idę  
się przewietrzyć , bawię się z rodzeństwem, 
wychodzę z psem na spacer, 
jem śniadanie, 
śpię, 
gram na kompie, instrumentach, 
rozmawiam  z kolegami, 
czytam e-book, 
spotykam się z kolegami 



Ankieta 
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Czego Ci brakuje w nauczaniu zdalnym? 
246 odpowiedzi 
 
I Kontaktu z rówieśnikami  - 24% 
 
II  Kontaktu z nauczycielami  - pomocy nauczy-
ciela w tłumaczeniu zadań  - 8% 
 
III Niczego - 7% 
 
IV Wolnego czasu - 7% 
za dużo czasu spędzamy przed  komputerem , 
za dużo zadań, 
nie wychodzimy z domu, 
odpoczynku od komputera, 
 
V Nie wiem - 5% 
 
VI Dobrego połączenia 4% 
 
VII Szkoły: 
żeby usiąść  z koleżankami  w ławce, 
niektórych przedmiotów – wf , EDB 
zdalne nauczanie , to nie to samo co szkoła,   
nie da się tak nauczyć jak w szkole 
 
VIII Motywacji - 3% 

Dziękujemy za udział w ankiecie! 

Ankietę przygotował  zespól redak-
cyjny  gazetki szkolnej Trójka.  Za 
koordynację prac i przygotowanie 
formy elektronicznej  odpowiadały 
uczennice klasy 8b — Gabrysia 
Chudzio i Amelka Wąsowicz. 
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Kącik Młodego czytelnika 

Witajcie drodzy Czytelnicy   

Po feriach zimowych  nasi koledzy z klas I-III po długiej przerwie w nauczaniu stacjonarnym wrócili na 2 miesiące 
do szkoły. Chcieliśmy  się zorientować, jak się w niej czuli , dlatego poprosiliśmy naszych młodszych kolegów z klas 
2. i 3.: Izę Amelkę, Emilkę i Tomka  o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

Czy cieszycie się z powrotu do  
szkoły?  
 
Tak  
 
Czy wolicie naukę w szkole czy  
przez Internet ?  
 
Wolimy chodzić do szkoły. 
Nie musimy siedzieć  przed monitor
em i  mamy mniej  problemów  
w nauce   
 
Jak radziliście sobie ze sprzętem  
podczas nauki zdalnej?  
 
Nie najlepiej. Mieliśmy problemy,  
kiedy  zabrakło prądu. 
 
Jak bardzo przeszkadzają wam  
maski?  
 
Bardzo  

Czy wasi koledzy lepiej  
zachowują się w szkole czy  
przed ekranem?  
 
W szkole . 
 
Czy nauczyciele zadawali  
więcej zadań domowych  
podczas  nauki  zdalnej czy 
w szkole?  
 
Nie było różnicy. 
 
Co zmieniło się w szkole  
po powrocie?  
 
Zmieniło się to, że dzieci wróciły   
do szkoły, ale w holu jest pusto.  
 
Czego wam najbardziej  
brakuje?  
 
Przyjaciół, tego, że nie możemy  

zabierać zabawek do klas.  
 
Co najbardziej się wam podoba w 
szkole podczas pandemii?  
 
To, że nie ma na korytarzach  
tłumów uczniów.  
 
Czy brakuje wam uczniów ze  
starszych klas?  
 
Brakuje. 
 
 
 
  

J. Wąchała, J. Szutenbach, K. Bubula, 
E. Oleksy, Sz. Chudzio  

konkurs dla uczniów klas I- III  
 
W tym numerze prezentujemy 3 zadania:  
 
1. Quiz ortograficzny.  
2. Znajdź 6 różnic. 
3. Wiosenne kwiaty.  
 
Na pierwsze trzy osoby, które prześlą poprawne odpowie-
dzi czekają drobne nagrody.  
 
Powodzenia!  
 
Odpowiedzi przesyłajcie  do: 
schudzio@sp3trojka.onmicrosoft.com na czacie w Teamsach 

Konkurs 
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Kącik Młodego czytelnika 

I.  Zaznacz poprawne odpowiedzi  
 
A) “Ó” piszemy gdy:  
 
W wyrazach pokrewnych wymienia 
się na “O”  
 
Znajduje się przed nim “K”  
 
B) po spółgłoskach j, k, p, t, b... pi-
szemy:  

“Ż”  
 
“RZ”  
 
II. Poprawna pisownia to:   
 
A)  1. Przczoła  
 
     2.Pszczoła  
 
     3 .Pczoła  

B)  1.Żółw  
 
      2.Rzółw  
 
       3.Żułw   
 
C)1.Sprzątać  
 
    2.Spżontać  
 
    3.Sprzontać 
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Kącik z pegazem Młodego czytelnika 

Rozwiązanie zadania „Zabawy w kratkę /dla mistrzów/” z numeru 101 
TRÓJKI /strona 18/ 

Józef Joniec 
 

Nasz wielki Patron, 
Godny do naśladowania 

I do podziwiania. 
Był nie tylko żołnierzem 
I harcerzem, ale także 
księdzem i malarzem. 

Wierny, oddany służbie Polsce. 
Odważny, pomocny przyjaciel. 

Symbol naszej szkoły. 
 
 
 

Dominik Czamara 

 
Ksiądz pułkownik Józef Joniec dzielny był, nie powiem.  
Jest patronem naszej szkoły, z czego się cieszymy.  
Był żołnierzem, no i księdzem, za co podziw Mu  
niesiemy.  
Walczył za Polskę naszą odważnie.  
Kochamy Go za to.  
Matka jego nie płakała, chociaż w domu  
została,  
wiedziała, że Polska droższa jej niż dziecko.  
 
 

Justyna Szpilowska  

 
WIERSZ O PATRONIE  
 
Józef dzielnym żołnierzem był,  
krew przelał  
za naszą Ojczyznę.  
Waleczne serce miał,  
odwagą wykazał się też.  
Dzisiaj wspominamy Go miło,  
w sercach naszych pamięć o nim jest.  
Przykład z Niego każdy uczeń powinien wziąć  
i naśladować Go.  
Pomoc biednym i ubogim niósł,  
za co ludzie kochali Go.  
W sercu swoim powołanie poczuł  
głosić naukę Jezusa.  
Bierzmy przykład z ks. płk. Józefa Jońca,  
bo to bohaterski człowiek.  
Zaszczytem naszej Szkoły  
imię Jego nosić jest.  
 
 

Nikodem Tąta  

 

 Bohater  
 
Niestraszna Mu wojna.  
Niestraszna mu rana.  
Radość, odwaga i słowo kapłana.  
Światowa wojna, trud i wygnanie  
dla patrioty… nie lada wyzwanie.  
Dziś z dumą piszę życiorys, wspomnienia  
ja, prosty uczeń młodego pokolenia.  
Pułkownik, wojownik  
przykład i oddanie  
w naszej limanowskiej szkole  
na zawsze zostanie.  
 
 

Karol Strug  
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Kącik historyczny 

Historia zarazy  
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      Kącik historyczny 

 
Igor Romaniuk 
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Kącik z pegazem 

Pudełko, kod i stary znajomy 
Tajemnicze pliki   

  
Michał Czechowski  
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      Nasze Pasje 

Przez ostatnie tygodnie ekrany 
komputerów, telewizorów i smart-
fonów stały się naszą codzienno-
ścią, nie tylko podczas odpoczynku, 
ale także w czasie pracy. Ze wzglę-
du na zbyt dużą ilość godzin spę-
dzanych przed ekranami, uważam, 
że wolny czas powinniśmy poświę-
cić na oderwanie się od nich i po-
znanie innych form wypoczynku.   
 
Jedną z nich może być czytanie, 
dlatego dziś pragnę przedstawić 
Wam kolejną serię książek.   
 
 
Tym razem będzie to „Percy Jack-
son”, książka napisana przez zna-
nego amerykańskiego pisarza-
Richarda Russella Riordana znane-
go jako Rick Riordan. Seria ta skła-
da się z pięciu części, opowiadają-
cych o przygodach tytułowego Per-
ciego, który prowadził spokojne 
życie do momentu, kiedy jego pro-
blemy okazują się poważniejsze, 
niż dotychczas myślał, a to za spra-
wą pojawienia się w jego życiu 
greckich bogów. Niestety nasz 
główny bohater nie jest typem hero-
sa, od zawsze był inny od swoich 
rówieśników, ale dzięki nowym 
przyjaciołom zaczął rozumieć, że, 

Percy Jackson 
inna forma wypoczynku  

aby pokonać przeciwności losu nie 
trzeba być superbohaterem. Nie-
zwykły świat oparty na rzeczywi-
stości połączonej z mitologią grec-
ką oraz wspaniałe postacie i ich 
charaktery z pewnością przekonają 
do siebie nie jednego czytelnika.  
 
 
„Percy Jackson” jest pierwszą serią 
opowiadającą o półbogach i ich 

przygodach. Kontynuacją tej wspa-
niałej historii są serie: „Olimpijscy 
herosi” oraz „Apollo i boskie pró-
by”. Dodatkowo z historią  Percie-
go, możecie zapoznać się oglądając 
filmy oparte na wcześniej wymie-
nionych książkach: „Percy Jackson 
i bogowie olimpijscy: Złodziej pio-
runa” oraz „Percy Jackson: Morze 
potworów”.  
 

Milena Joniec 
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Kącik z pegazem 

Limanowa, 29.10.2020 r. 
  

Kochany Tato!  
 

Pełen tęsknoty i smutku piszę do Ciebie z nadzieją, że potraktujesz 
mój list na poważnie,      tak jak traktujesz swoją pracę, do której 
chodzisz, kiedy jeszcze śpię i z której wracasz, kiedy już zmorzy 
mnie sen. Chociaż to nieistotne, ponieważ z mojej perspektywy 
wygląda to tak, jakbyś pracował dwadzieścia cztery godziny na 
dobę. Czy w ogóle jeszcze pamiętasz, jak wyglądam?  
Wczoraj przyjechał do nas kurier i przywiózł jakąś paczkę. Mama 
powiedziała, że to coś        dla mnie. Ty byłeś wtedy w pracy i nie-
stety nie było  Ci dane zobaczyć mojej radości po otwar-
ciu prezentu. Bardzo dziękuję Ci za tę nową, piękną konsolę do 
gier. Przepraszam, że nie zrobiłem tego wczoraj, ale, jak się pew-
nie domyślasz, nie miałem okazji… Moja euforia po odpakowaniu 
sprzętu trwała jakieś pięć minut, dopóki nie przeczytałem załączo-
nej od Ciebie karteczki z napisem: „Dla kochanego syna, tata”. 
Potem tylko udawałem przed mamą, że się cieszę, bo w głębi ser-
ca marzyłem o czymś zupełnie innym, żebyś sam mi to powie-
dział. Zanim pomyślisz, że jestem niewdzięcznym dzieckiem, to 
proszę, postaraj się mnie zrozumieć.   
Czuję się tak, jakbym nie miał ojca. Nie powinienem być nieszczę-
śliwy, bo przecież codziennie dostaję od Was jakieś słodycze, w 
szkole chodzę w najdroższych i najładniejszych butach, mam naj-
nowszy telefon i wszyscy koledzy mi zazdroszczą, jed-
nak, pomimo tego wszystkiego, czuję w sobie jakąś pustkę, niewy-
pełnioną dziurę w sercu, która z dnia na dzień poszerza się, kiedy 
chciałbym podzielić się z Tobą moją radością, opowiedzieć Ci o 
tym, co spotkało mnie w szkole, ale nie mogę, gdyż ciągle się mi-
jamy. Czy naprawdę musisz tyle pracować? Tato, ja potrzebuję 
Ciebie, a nie zabawek, które przestają być atrakcyjne po tygodniu.  
Pamiętam te cudowne chwile, kiedy pracowałeś jeszcze w innej 
firmie i miałeś czas na to, żeby udać się ze mną na ryby, albo po-
jeździć na łyżwach. Ciągle mam w pamięci nasz ostatni rodzinny 
wyjazd w Tatry. Zwiedziliśmy chyba wszystko, co można tam zo-
baczyć! Pamiętasz? Byłem wtedy taki szczęśliwy, że nawet to, że 
jeździliśmy starą mazdą nie sprawiało mi żadnego problemu. 
Wręcz przeciwnie, kochałem to auto, ale jeszcze bardziej kocha-
łem Ciebie w tym aucie. Chyba przejechaliśmy nim cały świat! 
Słyszałem o naszym nowym samochodzie, podobno jest śliczny, 
prosto z salonu, lecz problem w tym, że nawet jeszcze nie miałem 
okazji nim z Tobą pojeździć. Podobnie ma się sytuacja z naszym 
nowym domem. Wszystko mi się w nim podoba, ale nie widuję w 
nim Ciebie…  
Tatusiu, proszę, porozmawiaj ze mną! Usłysz moje wołanie, aby 
nie było głosem wołającego na puszczy i powiedz, że mnie ko-
chasz. Chętnie rzuciłbym Ci się teraz w ramiona. Gdzie się podzia-
ła nasza stara, męska rozmowa? Gdzie są nasze zabawy, spacery, 
żarty, wspólne gotowanie? Gdzie jest nasza relacja? Rozumiem, że 
musisz pracować, aby mnie utrzymać, ale czy etat jest ważniejszy   
niż Twoje jedyne dziecko? Na pewno możesz coś z tym zro-
bić. Nie wiem, czy odpowiada Ci obecny stan rzeczy, ale ja już nie 
wytrzymuję… Stoisz teraz przed wyborem; albo praca, albo ja i 
mama. Chcę odzyskać mojego ojca, którego kochałem ponad 
wszystko! Tato, proszę, wróć do mnie, a potem jedźmy na ryby do 
wujka i złówmy największego szczupaka na świecie! Zapowiadają 
na jutro bardzo ładną pogodę…  

Twój kochający syn,  
Dawid.  
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     Limanowa, 28.10.2020 r.    
  

Drogi Tato!  
 

    Piszę do Ciebie  z wielkiej tęsknoty za Tobą. Od dawna chciałam 
napisać do Ciebie ten list, ale nie byłam pewna, jak na nie-
go zareagujesz.  
Wiem, że masz dużo pracy i obowiązków, ale tęskno mi. Pamiętam 
jak kiedyś mówiłeś, bawiąc się ze mną w ogródku: ,,Wrócę za niedłu-
go, nawet nie zauważysz kiedy będę z powrotem”. Teraz minęły już 
trzy lata od Twego wyjazdu. Codziennie, siedząc w moim pokoju za-
daję sobie pytanie: „Kiedy wrócisz, a może już nigdy?” Już nie jestem 
małą dziewczynką i wiem, kochany Ojczulku, jaka jest przyczyna 
Twojego wyjazdu. Wyjechałeś, po to, żeby nam żyło się lepiej. Każ-
dego dnia wyczekuję przy oknie Twego przyjazdu.   
     Jak pewnie się domyślasz, nasze dni mijają szyb-
ko. Codziennie wstajemy w godzinach rannych    
i pomagam mamie przygotować  się  do pracy. Gdy mama poje-
dzie, ja zostaję sama z komputerem…Przez szalejącą pandemię w 
kraju zamknięto szkoły. Nie wiem na jak długo, ale mam nadzieję, że 
za chwilę sytuacja się zmieni. Nie wolno dzieciom wychodzić na ze-
wnątrz od godzin rannych do popołudnia. Muszę Ci coś wyznać. Od 
dawna już chciałam Ci się do tego przyznać, ale nie miałam wystar-
czającej odwagi. Nie wiem, czy mama Ci o tym wspominała, bo 
wiem, że masz z Nią kontakt, ale pewnego dnia, to była chyba sobota, 
mama zostawiła otwarty laptop w jadalni. Rozkazała, żebym go pod 
żadnym pozorem nie ruszała, ale ja byłam mała i bardzo ciekawa. 
Myślę, że jak większość dzieci, które robią to, czego im się zakazuje. 
Więc po upewnieniu się, że mamy już nie ma w domu, usiadłam 
przed jej komputerem i przeczytałam wiadomość od Ciebie, skiero-
waną do Niej. Byłam wtedy mała i do końca nie rozumiałam, tego, o 
czym pisałeś do mamy. Ale poznałam prawdę, dlaczego wyjecha-
łeś. Musiałeś wyjechać z domu, bo niestety firma, w której pracowa-
łeś, nie dała rady się utrzymać. Więc zwalniali pracowników, między 
innymi Ciebie. Z Twojej korespondencji, wynikało jeszcze, że je-
dziesz, żebyśmy mieli z czego żyć. I nie wiesz, kiedy wrócisz. Może 
za rok, za dwa, za trzy lata… Ale jedno zdanie zapadło mi w pamięć 
do dzisiaj: „Nie wiem, kiedy wrócę, ale dbajcie o siebie 
i przekaż Oli, że bardzo ją kocham. Żeby nie myślała, że o Niej nie 
pamiętam”.    
     Teraz, kiedy już dorosłam, zrozumiałam, dlaczego musiałeś wyje-
chać. Żeby było nam lepiej. Ale wiedz, że ból mi serce ściska z tęsk-
noty za Toba, gdy wspominam nasze wspólne chwile, kiedy czytałeś 
mi książki, śpiewałeś piosenki, pomagałeś w lekcjach, odbierałeś 
mnie ze szkoły, kiedy razem jeździliśmy całą rodziną na wycieczki 
górskie. Wiesz Tatku, ten rower górski, który dostałam od Ciebie stoi 
w garażu. Zawsze przed szkołą zaglądam tam i myślę o Tobie. Marzę 
o dniu, w którym pojedziemy razem w góry i jak niegdyś usły-
szę: „No to co, kolejny szczyt do pokonania? Dasz radę, kto jak nie 
ty.”  
 Dobrze, że mamy wspomnienia, to one dają mi siłę.  
Tatulku kochany, wracaj do nas szybko. Chcę przeżywać z Tobą ra-
dości i smutki dziecka. Czas tak szybko biegnie, że jak dorosnę i będę 
kobietą, to już nie będzie tak samo. Nie odbieraj mi radości dziecka. 
Wróć i razem wkraczajmy w świat dorosłych. Bez Twoich rad, będę 
zupełnie innym człowiekiem.  
  

Kocham Cię Ojczulku nad życie,  
Twoja, dla Ciebie zawsze mała, Oleńka  
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Kącik Mody 

 

Subkultury młodzieżowe  
Subkultury młodzieżowe, co to takiego? Subkultura polega na tym, że określona grupa stara się odbiec, np. ubiorem 
czy zachowaniem od tradycji, wyróżnić się i stworzyć swój własny styl. Waldemar Łysiak w powie-
ści ,,Dobry’’ pisał: “Na całym świecie młodziak w stopniu coraz mniejszym utożsamia się ze swą ojczyzną i swoją 
płcią, a w coraz większym z grupą kulturalną’’.  
Pierwsze subkultury zaczęły się pojawiać w latach 60-tych ubiegłego wieku, wzbudzały ciekawość oraz wiele kon-
trowersji. W ich wyborze młodzież kierowała się gustami muzycznymi. Postaram się Wam przedstawić Top 3 naj-
bardziej zaskakujących subkultur młodzieżowych:  

 Karolina Kempny  
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      Felietony 

Jesteśmy różni   

Światowe społeczeństwo jest bardzo 
zróżnicowane.  
Podział warunkują różne względy, np.: 
biologiczne, charakterologiczne, raso-
we, predyspozycje psychiczne, osobowoś
ciowe np.: ekstrawertycy oraz introwerty-
cy.   
Według słownika ekstrawertyk: To 
typ osobowości, który zyskuje ener-
gię przebywając wśród innych ludzi. 
Traci ją, gdy spędza czas w samot-
ności. Ekstrawertyk jest pełen opty-
mizmu, a jego życie ma szybkie 
tempo i przesycone jest realizacją 
pasji. Ekstrawertyzm przejawia się 
w kierowaniu uwagi na innych - na 
otaczający świat.   
W dzisiejszych czasach kontakty fi-
zyczne ze społeczeństwem są ogra-
niczone. Zamknięte szkoły, praca 

zdalna, kwarantanny, obostrzenia. 
Ekstrawertyków może to przygnę-
biać, gdyż oni w grupie znajomych 
czują się świetnie. Kochają rozmo-
wy, wspólne wypady, ogółem ich 
szczęście kręci się wokół komuni-
kacji. Podczas gdy kiedyś mogli 
normalnie wychodzić z przyjaciół-
mi co wieczór, dzisiaj są zdani na 
Internet. Zapewne nie opuszcza 
ich poczucie samotności, które z kolei 
nie przeszkadza introwertykom.  
Introwertyk to osoba, która energię 
czerpie z własnego życia wewnętrz-
nego. Ten typ osobowości nie po-
trzebuje wielu bodźców zewnętrz-
nych, tak istotnych dla ekstrawerty-
ka, bowiem najlepiej czuje się w sa-
motności, skupiając uwagę na swo-
ich myślach i odczuciach. 

Samotność nie jest karą dla niego. 
Siedzenie w domu samemu albo z 
jakimś zwierzakiem to wystarcza, aby 
mógł spędzić spokojny, szczęśliwy 
dzień. 
Brak bezpośredniego kontaktu z ró-
wieśnikami w szkole nie stano-
wi problemu lub powodu do smutku 
czy poczucia strachu.  
Siedzenie w domu, robienie prac sa-
memu, cisza – w zależności od typu 
osobowości może być karą albo da-
rem.   
Niech nas nie dziwi fakt, że rów-
nie często możemy się spotkać z na-
rzekaniem na pandemię, jak i 
z przychylną opinią o szkole on-line. 
 
 

Maria Tobiasz  
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Emilia Fiejtek 






