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PIERNICZKOWE WARSZTATY

Przed świętami uczniowie 12 klas
uczestniczyli w niezwykłych warsztatach,
podczas których własnoręcznie
przygotowały popularne świąteczne
ciastka - pierniczki. „Młodzi cukiernicy”
wałkowali ciasto, wyciskali różne kształty
i według własnego pomysłu dekorowali
ciasteczka. A ile było przy tym śmiechu
i zabawy! Niektórzy odkryli w sobie nawet
duszę artysty, co widać po efektach
kucharskich zmagań.

Cześć! Właśnie trzymasz w rękach pierwszy, powakacyjny
i trochę zmieniony, numer gazetki szkolnej. Ze względu na to,
że my, gimnazjaliści, zostaliśmy „wcieleni” do Szkoły
Podstawowej nr 3, połączyliśmy siły obu grup redaktorskich
i stworzyliśmy wspólną 15-osobową redakcję. Nasz
dotychczasowy Gimnazjalista przekształcił się w Szkolniaka.
Będziemy kontynuować naszą pracę na platformie Junior
Media i brać udział w wyzwaniach dla młodych dziennikarzy.
Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów na artykuły
dla Was. Już w tym numerze poznacie bliżej redaktorów oraz
dowiecie się ciekawych rzeczy na ich temat. A to, co będziemy
chcieli również Wam zaprezentować w gazetce, to m.in. relacje
z ostatnich wydarzeń szkolnych, sukcesy naszych uczniów
oraz dawka humoru czy pomysłów na produktywne spędzanie
czasu. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedziemy i nasza
twórczość przypadnie Wam do gustu :)

Ania Aftyka IIIb gim.

Czekamy na święta...

Takich pięknych wzorów na piernikach, jakie „wyprodukowali” nasi
uczniowie tylko pozazdrościć. Po ozdabianiu ciastek trzeba je było
upiec, dlatego instruktorzy z Krainy Rumianku w Hołownie włożyli
pierniczkowe choinki, serduszka, zajączki, gwiazdki i aniołki do
piekarników. Chwilę później ciasteczka były gotowe. Pierniczki
wyglądały i smakowały wyjątkowo, a zapach rozchodził się po
całej szkole. Była to wspaniała zabawa! W trakcie oczekiwania na
efekty swojej pracy dzieci dowiedziały się o nieznanych im
zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Po zakończonych warsztatach każdy mógł wziąć do domu
upieczone, własnej produkcji pierniczki. Może doczekają świąt,
a może nie?

Redakcja
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NASI UCZNIOWIE NA IMIENINY LUBARTOWA

Nasi uczniowie wzięli udział w miejskim konkursie literackim z okazji
imienin naszego miasta, który adresowany był do uczniów szkół
z Lubartowa. Uczestnik konkursu miał za zadanie napisać dowolną pracę
literacką o Lubartowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w Muzeum
Ziemi Lubartowskiej 22 listopada 2017 r. Ogółem do konkursu przystąpiło
35 uczniów lubartowskich szkół, w tym aż 20 z naszej szkoły.
Nagrody otrzymali następujący uczniowie: Alicja Biała (IIIc) za wiersz
„Moje miasto Lubartów”, Grzegorz Miduch (VIe) za „Legendę o bramie
parkowej”, Jakub Jach (VIb) za piosenkę pt. „Imieniny Lubartowa”
i Karolina Tomala z IIb gimnazjum za opowiadanie „Brama”.
Wyróżnienia zdobyli: Lena Baran (IIIb) za „Wywiad z miastem”, Lena
Rydz ewska (IVf) za wiersz „Moje miasto Lubartów”, Wiktor
Grudzień (Ve) za „Legendę o Lubartowie” i Bartłomiej Obodziński (VIb)
za wiersz pt. „Na imieniny”.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki.
Gratulujemy!

Oprac. Julia Jaksim

Nasi konkursowicze

Akc ja Mojemu Miastu na Imieniny skierowana była do wszystkich
uczniów naszej szkoły, a celem jej było rozbudzanie postaw
patriotycznych i zachęcanie nas do poznawania „Małej Ojczyzny” –
Lubartowa oraz uczczenie odnowienia prawa miejskiego i zmiany nazwy
miasta z Lewartowa na Lubartów. Nastąpiło to na wniosek ówczesnego
właściciela miasta księcia Pawła Karola Sanguszki do króla Augusta III,
który miał miejsce 22 listopada 1744 roku.
A oto, co działo się w naszej szkole. W środę, 22 listopada br., wszyscy
uczniowie, którzy przyszli ubrani w barwy nawiązujące do kolorów flagi
Lubartowa (czerwono-niebieski) nie byli pytani. Robiliśmy też kotyliony,
flagi i plakietki w barwach miasta, które później uczniowie klasy VIa
rozdawali w odwiedzanych klasach. Klasy IV niektóre klasy I-III
realizowały temat o historii i symbolach Lubartowa. Na korytarzach
pojawiła się gazetka historyczna o Lubartowie. Młodzi literaci mogli wziąć
udział w konkursie literackim „Mojemu Miastu na imieniny”.
Przyłączyliśmy się również do obchodów imienin Lubartowa w mieście
i cała klasa VIa brała udział w „imieninach miasta” w kinie „Lewart”,
a potem odwiedziła i przypominała o imieninach różnym placówkom
i instytucjom kulturalnym, wręczając im plakietki z barwami miasta i datą
imienin. Wszyscy wpisali się również do pamiątkowej księgi życzeń
z okazji imienin. Koordynatorem akcji była pani Monika Sulowska.

Oprac. Jakub Furtak

Klasa VIa świętuje imieniny

KRÓTKO I NA TEMAT

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego
2017/18 świętowaliśmy 4 września

w dużo większym składzie
– w dużej sali gimnastycznej

Szkoły Podstawowej nr 3 spotkali
się uczniowie gimnazjum i klas 0-7

podstawówki.

Podczas Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Kocku Maja

Macioszek zdobyła Grand Prix
festiwalu, a Weronika

Poznańska – III miejsce w kategorii
klas 1-3.

PAŹDZIERNIK

6 października br.
obchodziliśmy 30-lecie Szkoły

Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja
w Lubartowie. Tej uroczystości
poświęcimy oddzielny numer
gazetki, więc wyczekujcie go!

W ramach akcji „Spotkanie
z Mistrzem” naszą szkołę

odwiedził, były reprezentant Polski
w piłce siatkowej, Marcin Prus.

Mistrz wybrał naszą szkołę,
ponieważ pamiętał o naszych
wycieczkach na jego mecze.

W konkursie „Recytacje z Noblem”
nagrodzeni zostali: Weronika
Puzon Ie, Filip Radko IIa, Ola
Kozak IIId, Piotr Najda VIIe.

W tym roku wyróżnienia otrzymało
aż 11 naszych recytatorów.

21 października nasza szkoła była
organizatorem XII

Paraolimpiady dla osób
niepełnosprawnych. W programie

znalazły się zawody sportowe,
zabawy ruchowe, warsztaty

plastyczne "Poznaj mnie - poznaj
siebie" i inne atrakcje.
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Dzień Niepodległości w naszej szkole

 99 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek 10 listopada br. w naszej
szkole odbyła się akademia
z okazji 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Obejrzeliśmy przedstawienie, które
opowiadało nie tylko o tym, jak nasi
przodkowie poświęcali się dla
naszego kraju, ale także o tym, jak
w dzisiejszych czasach możemy
pokazać, że jesteśmy patriotami.
Występ przygotowali uczniowie
klasy VIa pod opieką p. Moniki
Sulowskiej. Przedstawienie było
przeplatane wieloma patriotycznymi
piosenkami w wykonaniu chóru
szkolnego pod opieką
p. E. Sobczak-Chudzik oraz
solistów: Leny Błaszczak, Igi
Goleń, Mai Macioszek. Najbardziej
zapadła mi w pamięć wzruszająca
piosenka o chłopcu, który mimo 

KRÓTKO I NA TEMAT

Uczniowie klas IV-VII stawili czoła
konkursowi historycznemu

„Archimedes”. W konkursie wzięło
udział 82 uczniów, a sześciu
zostało laureatami II stopnia.

24 października uczniowie klas I
zostali pasowani na uczniów naszej

szkoły. Gratulacje!

Zuzia Marzęda Ic, Milena Góźdź
IIb, Patryk Matyjaszczyk IIIf,
Karolina Szczygieł z IId Gim.
i Wiktoria Czerska z IIb Gim.

zdobyły nagrody w XVII
Powiatowym Konkursie

Plastycznym „Jan Paweł II – nasz
papież”.

W miejskim konkursie plastycznym
„Żyj świadomie i bezpiecznie”
wśród 20 nagrodzonych aż

10 uczniów reprezentowało naszą
"Trójkę".

LISTOPAD

"Dziel się uśmiechem" to akcja,
w której stomatolodzy mówili

o higienie jamy ustnej. Po badaniu
każde dziecko otrzymało pisemną

informację o wynikach badania oraz
stomatologiczny kuferek.

W tym roku, w ramach „Zakręconej
Akcji” zebraliśmy 14 worków
zakrętek! Zachęcamy, aby

przynosić zakrętki i przyłączać się
do akcji.

W XXI edycji Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego laureatką została

Jagoda Bocheńska z kl. IIIf.
Zdobyliśmy też 7 wyróżnień.

W powiatowych zawodach
w pływaniu nasza szkoła zdobyła
aż 20 medali, w tym: 7 złotych,
7 srebrnych oraz 6 brązowych.

młodego wieku postanawia
przystąpić do walki o wolną
ojczyznę. Efekt utworu był
szczególny, gdyż piosenkę śpiewał
właśnie mały chłopiec, Paweł
Kubera. Po przedstawieniu głos
zabrał p. dyrektor Marian Bober,
który podziękował młodym
artystom i nauczycielom za
przygotowanie akademii oraz
zaprosił na uroczystości z okazji
11 listopada w naszym mieście.
Uważam, że organizowanie
akademii z okazji polskich
patriotycznych świąt jest bardzo
dobrym pomysłem, ponieważ takie
uroczystości przypominają nam o
naszej przeszłości. Nigdy nie
powinniśmy zapominać, dzięki
komu i dzięki jakim wydarzeniom
żyjemy w wolnym kraju.

Michał Czerski

Dzień Niepodległości w naszej szkole

MA OJCZYZNA JEST MI BLISKA
VII Miejski Festiwal Pieśni Patriotycznej, którego byliśmy organizatorem,
rozpoczął w mieście obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Wzięły w nim udział przedszkola oraz szkoły podstawowe.
W tym roku zaprezentowało się 41 młodych artystów. Każdy uczestnik
festiwalu otrzymał dyplom i upominki.
W kl. I-IV tytuł laureata i nagrodę zdobyła Klara Romaneczko IIIb.
Wyróżnienie - Paweł Kubera IIIf, Amelia Symbor i Hania Mitruk Ic. W kl. V-
VII nagrodzono Maję Macioszek VIIb. Wyróżnienie - Iga Goleń Va i Alicja
Nagietowicz Ve. Nagroda w postaci warsztatów wokalnych w Prywatnej
Szkole Muzycznej Music Fun trafiła do Hani Mitruk.

Oprac. Jakub Furtak
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NOC W SZKOLE

Już po raz piąty grupa 30 uczniów oddziałów gimnazjalnych
zaangażowanych w program TalentowiSKO spędziła z 10 na 11 listopada
pełną ciekawych wrażeń noc w szkole. Impreza rozpoczęła się ok. 19:00
przygotowaniem sal do naszej nocnej przygody. Tzw. grupa kuchenna
zajęła się przygotowywaniem pysznej kolacji, na którą każdy
z uczestników coś przyniósł. Wśród pyszności znalazły się różnego
rodzaju ciasta, babeczki, cieplutkie naleśniczki. Nie zapomnieliśmy też
o zdrowym jedzeniu. Na stole pojawiły się również owoce, kolorowe sałatki
i różnorodne kanapki. Druga grupa zorganizowała nam „salę kinową”,
którą uruchomiliśmy tuż po kolacji - na kibiców sportowych i kinomanów
czekały ułożone materace. Najpierw dopingowaliśmy naszą reprezentację,
która rozgrywała mecz z Urugwajem, a późną nocą przy zgaszonym
świetle oglądaliśmy… horrory.
Aby stracić trochę kalorii kolacyjnych i my zapragnęliśmy doznać
sportowych emocji. Rozegraliśmy mecze piłki siatkowej, nożnej,
koszykówki i zbijaka. Zmęczeni rozgrywkami podzieliliśmy się na grupę
kinomaniaków i artystów. Grupa telewizyjna oglądała filmy, natomiast
uzdolnieni artystycznie wytwarzali poduszeczki tzw. „Pożeracze
smutków”, świąteczne zakładki oraz zapachowe woreczki.
W końcu nadszedł czas na szkolne nocne wędrówki. Podczas zwiedzania
ciemnych korytarzy na podróżujących czekały liczne niespodzianki ze
strony szkolnych duchów. Po dawce strrrasznych emocji wzięliśmy udział
w teleturnieju kalamburowym. Pomimo zmęczenia musieliśmy pobudzić
nasze szare komórki do pracy. Noc w szkole zakończyliśmy (przed
sprzątaniem) wspólnymi tańcami i śpiewem z karaoke.
Cała noc była bardzo fajnym przeżyciem i miło spędzonym czasem,
w którym mogliśmy się jeszcze bardziej zintegrować. Może jeszcze
kiedyś przydarzy się taka okazja...

Anna Aftyka

Nocne czuwanie?

"KARMELKA" NAJLEPSZA W KRAJU
25 listopada br. w Krakowie podczas Sejmiku Spółdzielczości
Uczniowskiej „Karmelka” z GM 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie
okazała się najlepszą spółdzielnią uczniowską w kraju. Puchar i nagrodę -
projektor multimedialny, odbierały obecne na uroczystej gali uczennice
Anna Aftyka i Jagoda Dziuba, opiekunka spółdzielni Małgorzata
Wysoczyńska oraz wicedyrektor SP nr 3 Sławomir Zdunek.

Dziewczyny z pucharem

KRÓTKO I NA TEMAT

W listopadzie klasy III SP i kl. IIb
gimnazjum uczyły się od

specjalistów, jak bezpiecznie
korzystać ze smartfonów, Internetu
oraz jak uniknąć cyberprzemocy.

Zdobyliśmy nagrody w XIII
Konkursie Piosenki Angielskiej „Top
Songs”. Tzw. Złoty Dysk otrzymali:

Wojtek Ulma IIIs, Iga Goleń Va
i Maja Macioszek VIIb. Nagrody

zdobyli: Staś Świętoński IIa, Kaja
Czakon IIIs, dwa zespoły (Nikola

Iwanek, Iga Murak, Sara Pilarczyk
Ib i Weronika Poznańska, Alicja
Łuszyńska i Julia Kanadys IIIs),

Filip Józefaciuk, Ala Nagietowicz
Ve, Wiktoria Sulowska, Magda

Ciosmak IIb gim., Weronika
Woźniak IIb gim. i Ola Lato IIIb

gim.

27 listopada w bibliotece szkolnej
obchodzono Światowy Dzień

Pluszowego Misia. Z tej okazji
dzieci z klasy IIb uczestniczyły

w lekcji tematycznej, której
motywem był… miś. Były książki

(można je było wypożyczyć),
wiersze, piosenki i zagadki, a na

koniec słodka niespodzianka.

W kościele pw. MBNP odbyła się
wieczornica poświęcona życiu 

i twórczości ks. Jana
Twardowskiego, którą

przygotowała młodzież gimnazjalna
pod kierunkiem pani Anety

Głębockiej-Wysok.

Młodzież z oddziałów
gimnazjalnych uczestniczy

w programie Banków
Spółdzielczych TalentowiSKO.
Celem głównym jest zebranie
środków na remont i adaptację

jednego z pomieszczeń szkolnych
na międzypokoleniową świetlicę

kreatywną i jej wyposażenie.
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Klasa IA

PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY…

24 października br. to bardzo ważna data dla 119
dzieci z pięciu klas pierwszych naszej szkoły. W tym
dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania
ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie. Zanim jednak to nastąpiło, nasi
młodsi koledzy musieli wykonać przygotowane dla
nich wcześniej zadania. Okazało się, że to dla nich nic
trudnego. Zarówno wiedza przyrodnicza,
matematyczna, polonistyczna, jak i śpiewanie
piosenek czy recytacja wierszy nie sprawiła im
kłopotów. Wiedzą i umiejętnościami udowodnili, iż są
gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na
sztandar szkoły.
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Marian Bober
dokonał pasowania przedstawicieli klas.
Wychowawczynie uczyniły to samo, dotykając
ołówkiem ramion swoich podopiecznych
i wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia”.
Tradycyjnie wybrani uczniowie odcisnęli swoje
paluszki w kronice szkoły. W ten sposób wszystkie
pierwszaki zostały przyjęte do braci uczniowskiej.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie
pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Po
uroczystości wszyscy udali się do kina „Lewart” na film
animowany pt. „Sing”.

Oprac. Oliwia Sekuła

Klasa IB

Klasa IC

Klasa ID

Klasa IE

KLASY III W STOLICY

W październiku 4 klasy III odwiedziły Warszawę.
Uczniowie zwiedzali zabytki stolicy m.in. Zamek
Królewski, kolumnę Zygmunta III Wazy, pomnik
Małego Powstańca, Rynek Starego Miasta, Syrenkę,
a także Grób Nieznanego Żołnierza. Byli pod Pałacem
Prezydenckim. Ale największymi atrakcjami były:
Stadion Narodowy PGE, lotnisko im. Fryderyka
Chopina, a przede wszystkim Centrum Nauki
Kopernik. Tu spędzili wspaniałe trzy godziny,
zachwycając się różnorodnością atrakcji naukowych.
Dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone
i przywiozły ze sobą dużo pamiątek.

Oprac. M. Filipowicz
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KRÓTKO I NA TEMAT

GRUDZIEŃ

W konkursie „Wesołe Boże
Narodzenie” na 238 prac, które
wpłynęły do organizatora, czyli

LOK-u, nasi uczniowie zdobyli aż
22 równorzędne nagrody.

Gratulujemy!

Uczniowie klas I-III uczestniczyli 
w przedstawieniu profilaktycznym
„Przygody Misia i Kacpra pirata”,

teatru Maska z Krakowa. Tematem
była przyjaźń i tolerancja.

Krzysztof Włosek, uczeń kl. IIa
gimnazjum, otrzymał stypendium

marszałkowskie w ramach
programu „Lubelskie wspiera

uzdolnionych 2017-2018”.

W IX Mikołajkowych Marszach na
Orientację o Puchar Burmistrza
Miasta Lubartów zdobyliśmy aż
3 puchary. W kategorii TD Igor
Garbacz i Krzysztof Zalewski

zajęli III miejsce. W kategorii TM
dwie grupy wywalczyły II miejsce.
Byli to: Iga Lewtak, Olga Kielar 
i Stanisław Trocyk z VIIc oraz

Ania Aftyka i Alicja Topyła z IIIb
gimnazjum.

6 grudnia gościliśmy w szkole 
św. Mikołaja. Mikołaj tańczył,

przybijał piątki, żółwiki, rozdawał
cukierki, robił sobie z nami fotki, 

a przede wszystkim składał
życzenia. Zawędrował też do

biblioteki szkolnej, gdzie
wypożyczał książki.

Przed świętami odbywała się u nas
loteria gwiazdkowa. Główne

nagrody, czyli cztery olbrzymie
miśki, zakupione przez

organizatora, powędrowały do
uczniów klas młodszych. Ale
można też było wylosować
mnóstwo innych gadżetów.

POKAZ TAEKWON-DO
W środę, 8 listopada 2017 r., w naszej szkole odbył się pokaz taekwon-do.
Poprowadził go sześciokrotny mistrz świata i jednocześnie trener męskiej
reprezentacji Polski, pan Jarosław Suska wraz z kilkoma swoimi
uczniami z klubu MKS Lewart AGS Lubartów.
Pan Jarek opowiedział o swojej historii związanej z taekwon-do oraz
o tym, jak zdobył VII Dan z IX możliwych. Następnie jego uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności od rzeczy najprostszych po coraz
trudniejsze. Po krótkim wstępie zobaczyliśmy kopnięcia z wyskoku.
Szansę na spróbowanie własnych sił w tej technice miał każdy z nas.
Uczniowie pojedynczo rozbijali drewniane deski o grubości 1,5 cm.
W zależności od umiejętności, łamali je różnymi częściami ciała (dłonią,
stopą lub łokciem). Uczennica z czerwonym pasem rozbiła kawałek
drewna z wysokości ponad metra, natomiast uczeń złamał aż 2 takie
deski. Później obejrzeliśmy improwizację prawdziwej walki. W ostatnim już
pokazie ich trener zaprezentował, jak z wykopu strącić jabłko nabite na
ostry nóż. Na zakończenie obejrzeliśmy liczne medale, które zdobył pan
Jarosław w zawodach międzynarodowych. Cały pokaz trwał 45 minut
i bardzo nam się podobał. Miał na celu zachęcenie nas do przyłączenia się
do klubu. Na pewno Lewartowi przybędzie wielu nowych uczniów.

Oliwia Baran i Julia Klimowicz, kl. VIIa

SPOTKANIE Z ALPINISTĄ
Dnia 12 grudnia w naszej szkole odbyło się niezwykłe spotkanie
wolontariuszy naszej szkoły z alpinistą zdobywcą Korony Gór Polskich
oraz takich szczytów jak: Mont Blanc, Grand Paradiso, Kazbek i Elbrus,
panem Bartłomiejem Bednarczykiem, który przybył do nas na
zaproszenie naszych opiekunek pań Anety Głębockiej-Wysok i Iwony
Bugno. Podczas spotkania pan Bartek opowiedział nam o początkach
swojej pasji, i jak dalej potoczyła się jego przygoda z górami. Pokazywał
nam mnóstwo zdjęć, które zawsze robi na swoich licznych wyprawach.
Mogliśmy również dokładnie obejrzeć, jak wygląda pełne wyposażenie
plecaka alpinisty, ponieważ pan Bartek przyniósł je ze sobą specjalnie dla
nas. Co chwila zaskakiwał nas ciekawostkami i myślę, że z powodzeniem
zainspirował nas do zorganizowania wycieczki w góry. Jednym
z najbardziej wyczekiwanych przez nas momentów była degustacja dania
z torebki, którym żywią się alpiniści, kiedy są już naprawdę wysoko
w górach. Spotkanie zakończyliśmy podziękowaniem panu Bartkowi za
fascynującą pogadankę. Pan Bartek okazał się być wyjątkowo miłym
człowiekiem i sądzę, że obecni na tym spotkaniu uczniowie długo jeszcze
będą je mile wspominać.

Klaudia Mitura

Pokazy Mistrza...Sprzęt alpinisty???
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KRÓTKO I NA TEMAT

Stroiki świąteczne, ozdoby
choinkowe, aniołki gipsowe,

pierniczki, sianko na stół wigilijny -
to wszystko można było nabyć na
kiermaszu bożonarodzeniowym,

odbywającym się tuż przed
świętami.

Oprac.: dziennikarze „Szkolniaka”

LEKCJA POLSKIEGO W MUZEUM REGIONALNYM

We wtorek, 12 grudnia 2017r., klasy VIIe i VIIa pod opieką pani Grażyny
Antoniuk była na wycieczce w Muzeum Regionalnym w Lubartowie.
Obejrzeliśmy tam okolicznościową wystawę z okazji 100-lecia
Regionalizmu Ziemi Lubartowskiej "Od miłośników sztuki do miłośników
regionu". Po muzeum oprowadzał nas dyrektor pan Longin Tokarski.
Usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na temat naszego miasta
i działalności organizacji oraz ludzi na przestrzeni 100 lat od 1917 do 2017
roku. Dowiedzieliśmy się, że w naszym mieście tworzyła polska pisarka -
Wanda Śliwina. Zobaczyliśmy jej fotografie i usłyszeliśmy ciekawostki
związane z jej twórczością. W muzeum mieliśmy okazję zobaczyć różne
sprzęty, których używali ludzie żyjący kilkadziesiąt lat temu.
Dowiedzieliśmy się też o istniejących kiedyś w Lubartowie wielkich
zakładach, takich jak Huta Szkła czy zakłady Unitra.
Dowiedzieliśmy się, że w zdobywaniu cennych eksponatów muzealnych
pomagało Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Ciekawostką były dla
nas zdjęcia osób należących do tej organizacji, które znamy, lecz nie
wiedzieliśmy, że robią tak wiele dla naszego miasta. Cieszę się, że mimo,
iż nasze miasto jest małe, to są w nim miejsca, które przypominają nam
o tym, że Lubartów to nasza MAŁA OJCZYZNA.

Michał Czerski

KLASA VIIE W STOLICY

15 listopada br. klasa VIIe
wyjechała na wycieczkę do
Warszawy. Pierwszym punktem
wycieczki był film edukacyjny
w kinie Imax. Po seansie mieliśmy
czas wolny, który spędziliśmy
w galerii. Następnie pojechaliśmy
do studia TVP, gdzie zwiedzaliśmy
poszczególne studia telewizyjne,
pomieszczenia reżyserskie,
magazyny rekwizytów i kostiumów
oraz muzeum. Byliśmy na nagraniu
„Jaka to melodia?”, gdzie
spotkaliśmy Agustina Egurrolę.
Ostatnim i według mnie
najciekawszym punktem wycieczki
był spacer po królewskich
ogrodach światła w Wilanowie. Były
tam przeróżne ozdoby świetlne
m.in. róże, drzewa, fontanny,
pawilony oraz wiele innych.
Wycieczka była bardzo udana
i ciekawa, dlatego bardzo chętnie
pojechalibyśmy do stolicy jeszcze
niejeden raz.

Julia Jaksim

My w telewizjiDo czego to służyło? Słuchamy o historii miasta

Klasa IIIf na Starym Mieście Julka i Kuba z nagrodą
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NASI DZIENNIKARZE
Jak już wiecie ze wstępniaka, w redakcji „Szkolniaka”
pracują w tym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 i byłego Gimnazjum nr 2. W sumie
pracuje nas tam 15 osób, ale lista redaktorów nie jest
zamknięta - jesteśmy otwarci na nowych członków.

Jeśli czujesz potrzebę zaistnienia w redakcji i masz
lekkie pióro, to zapraszamy do nas. Wystarczy tylko
przyjść do naszych opiekunów i zgłosić chęć zostania
dziennikarzem. Naszymi opiekunami są: pani Grażyna
Antoniuk – nauczyciel języka polskiego i pani Ewa
Abramek z biblioteki szkolnej. A teraz spróbujemy
krótko przybliżyć Wam redaktorów gazetki szkolnej
„Szkolniak”.

Julka Czuchryta kl. VIIe
Lubi czytać książki z serii
"Wojownicy", ale też i pisać
opowiadania. Zainteresowania
literackie nie wykluczają też grania
w gry strategiczne, rysowania czy
spotykania się ze znajomymi.
Ulubionym przedmiotem Julki jest
plastyka, ale nie przepada za
biologią. Chętnie uczestniczy
w zajęciach pozalekcyjnych
z matematyki oraz angielskiego.
Julka jest zabawna, miła
i koleżeńska.

Jakub Furtak kl. VIIe
Interesuje się podróżami, ale lubi
też grać w tenisa. Nie ciągnie go do
odrabiania prac domowych
i wczesnego wstawania. Jego
ulubionym przedmiotem jest
historia, czego nie może
powiedzieć o biologii. Kuba chodzi
na zajęcia chóru oraz na kółko
matematyczne. Wolny czas
poświęca na spotkania
z przyjaciółmi. Mówi o sobie, że
jest pomocny, miły i otwarty.

Martyna Filipowicz kl. VIIe
Uwielbia spędzać czas
z przyjaciółmi, a w wolnym czasie
malować. Ulubionym przedmiotem
jest muzyka, a najbardziej
nielubianym geografia. Dodatkowo
bierze udział w zajęciach
plastycznych. Martyna jest miła,
pomocna i zabawna.

Bartłomiej Gołębiowski kl. VIIe
Lubi słuchać muzyki, grać na
instrumentach oraz grać w gry
komputerowe. Za to nie lubi uczyć
się, spóźniać się na lekcje oraz
zapominać, co jest zadane. Bartek
interesuje się muzyką
i informatyką, stąd jego ulubionym
przedmiotem jest informatyka, ale
nie przepada za geografią. Bartek
w wolnym czasie gra na gitarze lub
uczy się programować. Mówi
o sobie, że jest pomocny, dąży do
celu i jest pewny siebie.

Bartosz Marzec kl. IIb Gim.
Lubi udzielać się w wolontariacie,
podróżować oraz jeździć rowerem.
Bartek jest osobą, która interesuje
się polityką oraz Stanami
Zjednoczonymi. Jego ulubionym
przedmiotem jest język polski,
a najmniej lubianym zajęcia
techniczne. Bartek rozwija swoje
pasje i chodzi na dodatkowe zajęcia
z matematyki i angielskiego.
Spędzając wolny czas angażuje się
charytatywnie oraz śledzi, co się
dzieje na świecie poprzez oglądanie
wiadomości. Mówi o sobie, że jest
miły, pomocny oraz uczciwy.

Michał Czerski kl. VIIe
Lubi czytać książki i komiksy, ale
też grać na komputerze oraz jazdę
rowerem w ciepłe dni. Nie przepada
za to za sprzątaniem zwłaszcza
swojego pokoju.

Michał C.

Ulubionym przedmiotem Michała
jest chemia, w odróżnieniu od
języka niemieckiego. Chodzi na
basen oraz treningi samoobrony
taekwon-do. Gdy ma czas, spotyka
się z przyjaciółmi. Charakteryzuje
się optymizmem oraz upartym
dążeniem do celu.

Karolina Tomala kl. IIb Gim.
Chciałaby kiedyś zamieszkać
w Hiszpanii, ale nie umie porządnie
zabrać się do nauki języka.
W końcu zawsze znajdzie coś
ciekawszego od wkuwania regułek
– pisanie opowiadania, jeżdżenie na
łyżwach albo grę na gitarze. Jej
ulubione przedmioty to: angielski,
historia i polski. Jest gospodarzem
swojej klasy, absolwentką szkoły
muzycznej I stopnia i od ponad
roku redaktorką szkolnej gazetki.
Jest perfekcjonistką i pedantką -
lubi sprzątać i wydawać pieniądze
na najróżniejsze ozdoby do
swojego pokoju. Marzy o studiach
w Poznaniu, dogu niemieckim,
żółwiu i tatuażu (a najlepiej kilku).

Bartek M.

Iga B.

Jakub F.Julia Cz.

Karolina T.

Bartosz G.
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Ania A.

Bartosz Mierzwiński kl. VIIe
Lubi grać w gry, podróżować,
jeździć na rowerze oraz grać
w piłkę nożną. Bartek nie lubi
odrabiać pracy domowej. Lubianym
przedmiotem jest w-f, a najmniej
lubianym jest religia. Bartek chodzi
dodatkowo na zajęcia języka
angielskiego. Wolny czas spędza
na rowerze. Bartek jest wesoły,
miły oraz koleżeński.

Hubert Grzeszczyk kl. VIIe
Preferuje jazdę na rowerze lub
motorze, ale lubi też majsterkować
oraz grać w gry komputerowe.
Hubert nie lubi odrabiać prac
domowych oraz nie lubi ryb. Jego
zainteresowaniami są: mechanika,
jazda wyczynowa na rowerze
i piłka nożna. Ulubionym
przedmiotem szkolnym jest
informatyka, a najmniej lubianym
jest język niemiecki. Uczęszcza na
zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego oraz matematyki.
Spędza wolny czas majsterkując
przy rowerach lub motocyklach.
Hubert jest otwarty na nowe
pomysły, twórczy oraz radosny.

Julia Jaksim kl. VIIe.
Julia lubi zwierzęta, a szczególnie
psy (za kotami nie przepada). Lubi
też podróżować oraz spędzać czas
ze znajomymi. Interesuje się
plastyką i tańcami. Chętnie pływa
lub jeździ rowerem. Jej ulubionymi
przedmiotami w szkole są:
matematyka, angielski oraz
muzyka. Nie przepada za biologią.
Julia rozwija swoje pasje poprzez
chodzenie na basen oraz
doskonalenie języka angielskiego.
Jej sposobem spędzania wolnego
czasu jest jazda na rolkach. Mówi
o sobie, że jest miła, pomocna
i koleżeńska. 

Krzysztof B.

Klaudia Mitura kl. IIIb Gim.
Nie ma konkretnego
zainteresowania. Interesuje się
wszystkim po trochu, ale w wolnym
czasie najbardziej lubi czytać
książki. A czyta wszystko, co
wpadnie jej w ręce, nie jest zbyt
wybredna w tym temacie. Ostatnio
przypadkiem odkryła w sobie
powołanie na kucharza (czasami
nawet da się zjeść to, co ugotuje).
Jako że gotowanie sprawia jej wiele
radości, próbuje swoich sił
w pieczeniu (to wychodzi jej już
naprawdę dobrze i poleca się na
specjalne okazje!!). Klaudia mówi
o sobie, że jest strasznie uparta,
zawsze ma być, tak jak ona chce
albo w ogóle. Bycie miłą ma we
krwi, koleżanki mówią, że jest aż
zbyt miła. Sądzi, że dogadałaby się
z każdym.

Krzysztof Borówka kl. VId
To miłośnik komputerów i wszelkiej
elektroniki, dlatego też jego
ulubionym przedmiotem jest
informatyka. Oprócz tego lubi także
ciepły deszcz w lecie,  schabowego
czy „Gwiezdne wojny”. Nie jest zaś
miłośnikiem błota i pluchy oraz
bałaganu robionego przez siostrę.
W wolnym czasie, oczywiście poza
graniem na komputerze, lubi spać
lub spotykać się ze znajomymi.
Jego najmniej lubiany przedmiot to
plastyka. Jest, jak się określa,
spokojnym, cierpliwym patałachem.
W gazetce zajmuje się składaniem
komputerowym naszego pisma.

Oprac. Bartek Marzec i inni

Klaudia M.

Julia J.Hubert G.

Ania Aftyka kl. IIIb Gim.
Redaktorką została już w klasie I.
Interesuje się śpiewem, sportem,
grą na saksofonie. Ulubionymi
przedmiotami Ani są wf i muzyka.
Po lekcjach lubi spędzać czas
z przyjaciółmi na dworze bądź
w domu. Oprócz zajęć w szkole
chodzi na  scholę i gra w orkiestrze
przy OSP w Lubartowie. To, co
jeszcze lubi robić, to oglądać filmy
i grać w koszykówkę.
Niekoniecznie przepada za
czytaniem książek. Ania jest osobą
pomocną i sympatyczną.

Oliwia Sekuła kl. VIIe
Lubi podróżować, a wolny czas
spędzać ze znajomymi i rodziną.
Oliwia uwielbia też słuchać muzyki
i tańczyć. Za to bardzo nie lubi
marnować czasu na niepotrzebne
rzeczy. Jej ulubionym przedmiotem
w szkole jest biologia, czego nie
może powiedzieć o fizyce. Poza
zajęciami w szkole dokształca się
w języku niemieckim i rozwija się
tanecznie. Oliwia mówi o sobie, że
jest miła, sympatyczna, punktualna
i systematyczna.  

Iga Babczyńska kl. VIIe
W czasie wolnym od nauki
i obowiązków, lubi uprawiać sport,
tańczyć, a także spotykać się ze
znajomymi. Nie przepada za
sprzątaniem i jazdą na deskorolce.
Ulubionym przedmiotem Igi jest
muzyka i język angielski, czego
zupełnie nie może powiedzieć
o fizyce i historii. Po szkole
uczestniczy w zajęciach
dodatkowych z angielskiego
i doskonali swoje umiejętności
taneczne. Iga jest pomocna,
koleżeńska i szczera.

Oliwia S.
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CZAS NA HUMOR!

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na
ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Profesor filologii polskiej na wykładzie:
- Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie
tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne
zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako
potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego
potwierdzenia jako zaprzeczenia.
Na to student z ostatniej ławki:
- Dobra, dobra.

Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż
wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.

Przed egzaminem uczeń pyta ucznia:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
- Jasiu, co to jest kąt??
Jasiu na to:
- Kąt, to najbrudniejsza część mojego pokoju.

Oprac. na podst. stron internetowych
Karolina Tomala

POMYSŁY NA PREZENTY

Wielkimi krokami zbliżają się święta, a pewnie
niektórzy z was nadal nie mają kupionych prezentów!
Jeżeli nie wiecie, co możecie sprezentować bliskiej
wam osobie – nasza redakcja przychodzi z pomocą!

Czarne mydło Nacomi ok. 15 zł/100 ml.
Ma wiele właściwości oczyszczających i wspaniale
odżywia skórę. Możecie je sprezentować swojej
mamie, aby pomóc jej się zrelaksować po męczącym
dniu w pracy.

Pomadka płynna Golden Rose 20 zł
Hit w tym roku. Piękna i niesamowicie trwała pomadka.
Występuje w 26 matowych odcieniach.

Karta podarunkowa do jakiegoś sklepu
Prezent idealny dla kogoś, kto ma już wszystko.

Bilet do Escape Roomu 105 zł za 3-6 osób
Najbliższy i sprawdzony Escape Room znajduje się
w Lublinie. Escape Room „Let Me Out” to niesamowita
zabawa. Możesz kupić bilet dla całej rodziny
i sprawdzić, jak idzie wam praca zespołowa. O więcej
szczegółów pytajcie gimnazjalistów z klas IIb i IIIb

Kubek termiczny 20 zł
Idealny podarunek dla każdego zmarzlucha albo
ucznia. Można do niego nalać ciepłej herbaty, a potem
delektować się jej rozgrzewającymi właściwościami
przez cały dzień. Dobry kubek termiczny nigdy nie
otworzy się w plecaku. Plus – takie kubki można
dostać w wielu wzorach i kolorach!

Karolina Tomala

Redakcja: Anna Aftyka, Iga Babczyńska, Michał Czerski, Julia
Czuchryta, Martyna Filipowicz, Bartłomiej Gołębiowski, Adrian
Grabowski, Hubert Grzeszczyk, Julia Jaksim, Bartosz Marzec,
Bartosz Mierzwiński, Klaudia Mitura, Oliwia Sekuła, Karolina Tomala
Skład komputerowy: Krzysztof Borówka
Opiekunowie: Ewa Abramek, Grażyna Antoniuk

Z OSTATNIEJ CHWILI
Miło nam poinformować, że dwoje naszych uczniów
zostało zauważonych w XXVI Wojewódzkim
Konkursie Literackim „Moje Boże Narodzenie”,
którego patronem jest Lubelski Kurator Oświaty.
Wyróżnienie otrzymali: Jakub Jach VIb w kategorii
- proza i Julia Czuchryta VIIe w kategorii - poezja.
Julka już od kilku lat pisze wiersze, w których
utrwala swoje refleksje i uczucia. Na konkurs
napisała utwór "Cisza pośród zgiełku… w stajence
rodzi się".
Na konkurs wpłynęło 170 prac i tylko 8 zostało
nagrodzonych. Cieszy nas fakt, że aż 2 nagrody
dotarły do nas.


	PIERNICZKOWE WARSZTATY
	NASI UCZNIOWIE NA IMIENINY LUBARTOWA
	99 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

	KRÓTKO I NA TEMAT
	MA OJCZYZNA JEST MI BLISKA
	KRÓTKO I NA TEMAT
	NOC W SZKOLE
	PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY…
	KLASY III W STOLICY
	KRÓTKO I NA TEMAT
	KLASA VIIE W STOLICY
	LEKCJA POLSKIEGO W MUZEUM REGIONALNYM

	NASI DZIENNIKARZE
	POMYSŁY NA PREZENTY
	CZAS NA HUMOR!
	Z OSTATNIEJ CHWILI


