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Działania naszej młodzieży w programie TalentowiSKO

Nasze wyroby...

Drodzy Czytelnicy "Szkolniaka"!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny, drugi już w tym roku numer
naszego szkolnego pisemka. A w nim lektura na najbliższe dni
i tygodnie. Znajdziecie w nim stały dział "Krótko i na temat", czyli
wszystko to, co wydarzyło się w naszej szkole od stycznia do
marca, wspomnienia z "najlepszego" okresu nauki szkolnej, czyli
ferii, odrobina historii, czyli jak patrzymy na ważne rocznice
historyczne i krótkie podsumowanie tego, co działo się
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Zapraszamy Was
wszystkich do lektury.

Redakcja

Kolejny raz grupa młodzieży skupiona wokół programu
TalentowiSKO pokazała na co ją stać. Pod kierunkiem opiekunki
pani Małgorzaty Wysoczyńskiej od dłuższego czasu trwały
przygotowania do kiermaszu wielkanocnego. Było sianie owsa,
dekorowanie lukrem i figurkami z masy cukrowej upieczonych
wcześniej ciasteczek, robienie stroików.
A przy okazji kiermaszu zaproponowali całej społeczności
szkolnej udział w akcji „Poducha dla chorego malucha”.
Wystarczyło tylko kupić poduszkę-emotkę i... sprawiliśmy radość
dzieciakom leżącym w lubartowskim szpitalu.

Redakcja
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FERIE PO HARCERSKU
Czas, w którym wypoczywamy od szkoły, każdy spędził inaczej. Jedni
byli na zimowiskach, inni na wyjazdach, a jeszcze inni może zostali
w domu albo pojechali do babci. Wiele osób było też na nartach, osobiście
nie próbowałem jeszcze tego sportu, ale na pewno w końcu spróbuję. Ja
przykładowo, razem z paroma uczniami z tej szkoły, byłem na zimowisku
harcerskim. Jednym wystarczyły dwa tygodnie odpoczynku od szkoły,
inni zaś ciągle czują niedosyt. Tak czy siak, już po feriach, znowu trzeba
pakować plecak, przypominać sobie materiał i spotkać kolegów, by
wspólnie powspominać. A jeśli chodzi o wspomnienia, to trochę
powspominam owe zimowisko.
Najlepszymi atrakcjami, które zaliczyłem w gratisie, były chociażby
kąpiele w rzece - wpaść o 18 do rzeki po kolana, to dość interesujące
przeżycie, zwłaszcza, gdy temperatura wynosi poniżej 0◦C i cały czas
pada. Oczywiście ciekawym wspomnieniem jest też noszenie chlebów
i walka o przetrwanie… chlebów. Za każdy chleb, który upadł, mogliśmy
dostać karę. Nie była to dla nas dobra informacja, zwłaszcza, że najlepiej
drogę skraca wspólne żartowanie. Ciekawe było też bieganie o drugiej
w nocy do toalety, (która była poza budynkiem) w spodenkach i bluzie.
Dobra, ale żeby nie było, że każdy będzie miał nas za śmieszków, było
też sporo powagi i dyscypliny. Musztra w śniegu po kolana, zaprawa przy
śniegu po kolana, pompki przy śniegu po kolana... Śnieg po kolana był
sobie od trzeciego dnia, wcześniej było śliskie błoto, czyli i tak niedobrze,
i tak niedobrze.
Podsumowując, zimowiska zawsze są ciekawe, do uczestnictwa
zapraszam każdego, wiek nie ma zbytniego znaczenia, a gwarantuję, że
będziemy się dobrze bawić, a im nas więcej, tym bardziej wymiatamy ;)

Kuba Wójtowicz

KRÓTKO I NA TEMAT

STYCZEŃ
W szkolnych mistrzostwach

w halową piłkę nożną chłopców,
w których uczestniczyło 16 drużyn,

I miejsce zajął zespół z kl. IIIc2,
II miejsce – IIc2, a III miejsce – IIc3.

Najlepszym strzelcem został
Dawid Dejnecki (IIIc - 12 bramek).

Gratulujemy!

12.01.2018 r. włączyliśmy się
w akcję 26. Finału Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Większość z nas chodziła

z serduszkiem.

W odbywających się w styczniu
szkolnych mistrzostwach w piłkę
siatkową wzięło udział 6 drużyn

z klas II i III gimnazjum. I miejsce
zdobyła klasa IIIa, II miejsce – IIIc

i III miejsce - IIIb.

Uroczystym spotkaniem pt.
„Hasłem wszystkich wolność

będzie i Ojczyzna nasza” w LOK-u
w Lubartowie, uczczono
155. rocznicę Powstania

Styczniowego. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie kl. IIb

gim. i kl. SP.

Gratulujemy Bartoszowi
Kowalczykowi (IIIa) i Damianowi
Borzęckiemu (IId) tytułu mistrzów

województwa w drużynowych
zawodach w tenisie stołowym.

Chłopcy okazali się
bezkonkurencyjni już od szczebla
powiatowego przez rejonowy, na

wojewódzkim kończąc.

W styczniu aż w Ełku pani
Małgorzata Wysoczyńska -

opiekunka TalentowiSKA wystąpiła
z referatem na temat

spółdzielczości szkolnej. Udzieliła
tam mnóstwo rad praktycznych, jak

skutecznie działać z młodzieżą.

DLACZEGO WARTO ZDROWO SIĘ ODŻYWIAĆ?

Odżywianie się jest jednym z podstawowych procesów życiowych
człowieka, polegającym na pobieraniu pokarmu ze środowiska. Bez
jedzenia i picia nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Warto pamiętać,
żeby nasz codzienny pokarm był zdrowy i dostarczał organizmowi
wszystkich niezbędnych składników ważnych w prawidłowej diecie.
Należy odżywiać się prawidłowo przede wszystkim dla naszego własnego
zdrowia. Mamy na to bezpośredni wpływ, gdyż sami decydujemy o tym,
co jemy. To również powoduje różnego rodzaju choroby. Zmiana nawyków
żywieniowych, spożywanie tzw. zdrowej żywności, odpowiednio
zbilansowana dieta, zdrowy tryb życia - to sposób na zapobieganie
chorobom. Zyska również nasz mózg, ponieważ zdrowe żywienie
wspomaga jego pracę, co skutkuje lepszą koncentracją. Dzięki temu
będziemy zdrowsi, zyskamy więcej energii i będziemy czerpać radość
z życia!

Iga Babczyńska
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W 155. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Uroczystą akademią pt. „Hasłem wszystkich - wolność będzie i Ojczyzna
nasza” w LOK-u w Lubartowie, uczczono 155. rocznicę Powstania
Styczniowego. Była to też inauguracja miejskich obchodów Jubileuszu
100-lecia odzyskania Niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Lubartów, dyrektorzy
szkół, przedszkoli, placówek kultury, regionaliści, Rada Seniorów,
nauczyciele i uczniowie szkół lubartowskich. W części artystycznej
wystąpili również uczniowie naszej szkoły - laureaci festiwalu pieśni
patriotycznej "Ma ojczyzna jest mi bliska". O wydarzeniach związanych
z powstaniem opowiedziała pani Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu w Lubartowie. Było to bardzo podniosłe,
patriotyczne spotkanie.                                      Julia Jaksim

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W niedzielę 4 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie odbył
się VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” oraz gra
edukacyjna „Szlakiem Wyklętych”. Uroczystość rozpoczęła gra
edukacyjna. Uczestnicy zmagali się w drużynach 2-4 osobowych. Byli
wśród nich także uczniowie naszej szkoły. Wszyscy musieli wykonywać
różne ciekawe zadania. Były to np. opatrywanie ran w warunkach
polowych, odkopywanie medali z piasku, pokonywanie toru przeszkód,
sprawne ubieranie się w żołnierski mundur oraz rozwiązywanie zagadek.
Podczas gry można było spróbować żołnierskich przysmaków - chleba ze
smalcem i ogórkiem.
Następnie odbył się bieg honorowy na 1963m – jest to liczba oznaczająca
datę śmierci ostatniego „żołnierza wyklętego” – sierżanta Józefa
Franczaka. W biegu brał udział burmistrz Lubartowa – pan Janusz
Bodziacki. Potem rozpoczęto bieg na 5 km. Wzięło w nim udział wiele
osób z całego Lubartowa – dzieci i dorosłych. Spośród 30 drużyn
uczestniczących w grze 5 najlepszych otrzymało pamiątkowe kubki oraz
dyplomy. Z naszej szkoły I miejsce zdobyli Michał Wielgos i Arek Malesa
z kl. VIIa. Najlepsi biegacze otrzymali pamiątkowe hełmy wraz
z dyplomami. Oprócz tego była także nagroda dla najstarszego
i najmłodszego uczestnika Biegu Pamięci.
Według mnie ta impreza jest ciekawym pomysłem na uczczenie pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” i jednocześnie przydatną lekcją historii dla młodych
ludzi. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie w niej uczestniczyć coraz
więcej osób.

Uczestnik gry edukacyjnej: Michał Czerski

Gra edukacyjna Uroczysta akademia

KRÓTKO I NA TEMAT

LUTY
W kategorii Igrzyska Dzieci 

w wojewódzkim finale drużynowego
tenisa stołowego w Kocudzy naszą
szkołę reprezentowały 2 drużyny.

Drużyna dziewcząt wystąpiła
w składzie: Agata Lipska i Karolina
Wójtowicz; skład drużyny chłopców
tworzyli Rafał Pawłowski i Bartosz

Wójtowicz. Nasze drużyny
kontynuowały znakomitą passę
z poprzednich etapów i w finale

również nie doznały żadnej porażki.
Trzymamy kciuki i życzymy im

dalszych sukcesów
w Mistrzostwach Polski.

W piątek, ostatnim dniu przed
feriami zimowymi, było wyjątkowo

słodko. Grupa talentowiczek od
kulinarnych zadań specjalnych

przygotowała słodką niespodziankę
na powitanie ferii.

W przeddzień walentynek, na
uczniów czekały takie atrakcje jak:
cukiernia walentynkowa, w której

można było kupić ciasta,
ciasteczka i inne pyszności

upieczone i ozdobione podczas
ferii, fotościanka, na której można

było zrobić sobie „odlotowe
zdjęcia”, kiermasz gadżetów

walentynkowych, a w nim m.in.
różnorodne serca i serduszka,

kubki, poduszki, kartki i maskotki.
A 14 lutego walentynkowi

listonosze dostarczali specjalne
przesyłki do adresatów.

Organizatorami byli uczniowie
skupieni wokół programu

TalentowiSKO. Dochód z imprezy
zasili nasze konto i przybliży do

realizowanego celu.

W lutym kl. IIa i IIb (gim) podążały
śladami bohaterów lektury 

A. Kamińskiego „Kamienie na
szaniec”. Przy okazji dowiedziały

się trochę więcej o życiu ludzi
w ogarniętej wojną stolicy.
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ZEBRANIE ŚRÓDROCZNE W SP3

Dnia 23 (w środę) i 24 stycznia (czwartek) 2018 r. w naszej szkole odbyło
się śródroczne zebranie rodziców uczniów klas I-VII i II-III gimnazjum.
Rodzice zebrali się na łączniku szkolnym o godzinie 17.00. Nasi uczniowie
zaprezentowali przedstawienie z 30-lecia szkoły. Na program występu
złożyła się inscenizacja dotycząca historii naszej szkoły. Wzięli w niej
udział: Piotrek Najda i Kuba Furtak z VIIe, Ania Kasztelańska, Hania
Wojciechewicz i Nicol Bronisz z VIe; Magda Kozicka i Zuzia Siwek z VIId,
Bartek Libera z Vd. W rolę Dobrego Ducha Szkoły wcieliła się pani Magda
Kwiatkowska, Firlejem - Patronem Szkoły był pan Łukasz Ćwiek.
Scenariusz przedstawienia opracowała i nad całością czuwała pani
Grażyna Antoniuk. Program artystyczny uświetnił chór szkolny uczniów
klas I-VII oraz soliści m.in. Maja Macioszek z VIIb, Ania Aftyka z IIIb gim.,
absolwentka: Małgorzata Gałązka - pod opieką pani Emilki Sobczak-
Chudzik. Taniec uczniów klas I przygotowały panie: Danuta Bogusz
i Marta Majchrzak, taniec towarzyski wykonali uczniowie gimnazjum:
Wiktoria Dejko i Kacper Majcher. Wcześniejsze próby dały upragniony
efekt. Głośne oklaski rodziców świadczyły o udanym występie
i prezentacji uczniów.
Pan dyrektor Marian Bober podziękował nam serdecznie za
zaangażowanie się oraz wyraził zadowolenie z licznej obecności
rodziców. Następnie przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów
szkoły w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 r.

Matylda Kolano, VIIe

Część artystyczna Dyr. Marian Bober

Występ chóru szkolnego Grupa taneczna najmłodszych

KRÓTKO I NA TEMAT

MARZEC
W odbywających się szkolnych

zawodach w koszykówkę
chłopców wzięło udział 8 drużyn.

Rezultaty: I miejsce - IIIa1,
II miejsce – IIIc2, III miejsce – IIIa3.

Najskuteczniejszy zawodnik -
Maciej Miękina (IIIa - 50 punktów).

Nasze drużynowe talenty
pływackie zajęły IV  (chłopcy)

i VI (dziewczęta) miejsce
w sztafetowym pływaniu o Laur

Lubelskiego Koziołka.

TALENTOWICZE przygotowali
wystawę prac plastycznych

w naszym kąciku TalentowiSKA
z cyklu „Mam talent”. Wystawa

wzbudzała spore zainteresowanie
i zgłaszają się już kolejni chętni do
zaprezentowania swoich zdolności.

W miejskim konkursie
recytatorskim „Strofy miłości”

w LOK-u nagrody zdobyły: Amelia
Zyga i Nadia Wysocka. Przyznano
też nagrodę specjalną Aleksandrze
Kozak i 11 wyróżnień. Gratulujemy!

W marcu reprezentacja naszych
oddziałów gimnazjalnych zajęła

II miejsce w powiecie
w mistrzostwach w koszykówce

dziewcząt.

Aż 103 uczniów wzięło udział
w konkursie informatyczno-

plastycznym "Bezpieczny Internet".
Nagrody otrzymało 9 uczniów,
wyróżniono prace 8 uczniów.

Trzymamy kciuki za awansujące
do etapu wojewódzkiego drużyny

dziewcząt i chłopców
w minikoszykówce.
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RECYTACJE Z MIŁOŚCIĄ W TYTULE

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Mały książę A. de Saint-Exupéry

W pierwszych dniach marca br., w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbył
się XIII Miejski Konkurs Recytatorski Strofy miłości. W konkursie wzięło
udział 123 uczniów z lubartowskich szkół, w tym z naszej szkoły
32 uczniów z klas IV-VI i gimnazjum oraz grupa uczniów klas I-IV.
Komisja w składzie: Anna Kitelska – Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie, Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak, Piotr Opolski, Sylwia
Nowokuńska, Emilia Kosek – przyznała nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę specjalną otrzymała uczennica naszej szkoły – Ola Kozak,
ponadto nagrody otrzymały: Amelka Zyga i Nadia Wysocka. Wyróżnieni
uczniowie (11) to: Stanisław Weremczuk, Amelia Symbor, Bartosz
Kozicki, Aleksander Mika, Weronika Puzon, Patryk Woliński, Laura
Derecka, Alicja Wetoszka, Hania Gruba, Jagoda Bocheńska oraz Alicja
Tomasiak – gimnazjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, natomiast nagrodzeni i wyróżnieni – książki.
Serdecznie gratulujemy naszym Recytatorom i życzymy dalszych
wspaniałych sukcesów w spotkaniu z żywą mową literacką.

Redakcja

KRÓTKO I NA TEMAT

Dziewczyny z TalentowiSKA
wspólnie z paniami z Uniwersytetu

Trzeciego Wieku uczestniczyły
w warsztatach wytwarzania

kwiatów (krokusów, goździków,
dalii i róż) z krepiny. Efekty

wspólnej pracy zobaczyliśmy
w stroikach świątecznych.

W etapie miejskim
XLI Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież

zapobiega pożarom" na poziomie
gimnazjum II miejsce zajął Kacper

Niedbalski z IIIa i to on
reprezentował nas w etapie

powiatowym.

Uczniowie klasy IIIc gim po raz
kolejny wzięli udział w programie

edukacyjnym Winiary „Żyj
smacznie i zdrowo”.

Kuba Pawłowski uczeń klasy VIIb
wziął udział w telewizyjnym

programie kulinarnym Masterchef
Junior. Znalazł się w gronie
40 najlepiej gotujących dzieci
w Polsce, zaproszonych do

programu na żywo. Trzymaliśmy
za niego kciuki, aby przeszedł do
finałowej 14, ale w tym roku się to

nie udało. Może następnym razem?

Oprac. Anna Aftyka

MISTRZOWIE KONKURSU 
ORTOGRAFICZNO-JĘZYKOWEGO

Już po raz III nasza szkoła była organizatorem Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficzno-Językowego „Ortografia? Lubię to!”. 27 marca
2018 r. 30 uczniów 6 szkół powiatu lubartowskiego (z „Jedynki”, „Czwórki”
i „Trójki” z Lubartowa, z Annoboru, Skrobowa i Łucki) „zmagało” się
z językiem polskim. Zadaniem ich było jak najlepiej napisać dyktando
i rozwiązać test ortograficzno-językowy. Ogółem za zadania konkursowe
można było uzyskać 68 pkt. Prace sprawdzane były przez komisję,
w skład której weszli nauczyciele ze szkół, biorących udział w konkursie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i słodki poczęstunek. Na najlepszych czekały nagrody książkowe.
Wszystko to dzięki Radzie Rodziców – sponsorowi konkursu i życzliwości
pana dyrektora Mariana Bobera oraz anonimowych sponsorów.
Dziękujemy!
Organizatorkami konkursu były panie: Anna Zakaszewska i Grażyna
Antoniuk. Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody i 10 wyróżnień.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znaleźli się nasi
reprezentanci – Piotr Misiurski z klasy VIIa oraz Jakub Ścieżyński
z klasy VIIc. Wyróżnienia zdobyli Weronika Zielińska kl. VIc, Julia
Turowska kl. VIIe i Gabriel Obodziński kl. VIIb. Gratulujemy!
Fot. na str. 6

Redakcja

Uczestnicy konkursu
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Kuba W.

CIEKAWOSTKI…

Czy wiesz, że…
1.  W Chinach zakazane jest przytulanie drzew…
2.  Cesarz Japonii jest jedynym władcą na świecie,
sprawującym władzę pod tym tytułem.
3.  Od 1945 r. wszystkie brytyjskie czołgi są
wyposażone w zestaw do parzenia herbaty.
4.  Wieża Eiffela została w 1967 r. czasowo
przeniesiona do Kanady.
5.  Tylko 15% Sahary pokrywa piasek.
6.  Wenus, Merkury, Mars, Jowisz i Saturn, to planety,
które możemy zobaczyć gołym okiem.
7.  Widelec najwcześniej pojawił się we Włoszech (ze
względu na makaron).

Wybrał z Internetu: Michał Czerski

NOWY DZIENNIKARZ

Do redakcji "Szkolniaka" dołączył nowy dziennikarz.
To Jakub Wójtowicz z VId. Kuba chodzi do klasy,
w której nigdy się nie nudzi. Jak sam o sobie szczerze
mówi jest może, i niestety, jednym z tych, którego
zachowanie pozostawia trochę do życzenia, ale na
drugie półrocze postara się je poprawić. Kuba uwielbia
historię i język polski (głównie omawianie literatury).
Poza szkołą jest też harcerzem i ministrantem
w najbliższym kościele, uwielbia łowić ryby, jest to jego
hobby, lecz na chwilę obecną nie może się bawić
w taki sposób. Jakub jest miły dla innych i woli
zaprzyjaźniać się niż się kłócić.

Bieżący numer "Szkolniaka" opracowali: Anna Aftyka,
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UŻYWAĆ TELEFONÓW, CZY NIE?

Od pewnego czasu w naszej szkole obowiązuje zakaz
korzystania z telefonów. W związku z tym i ja
chciałbym wyrazić swoje zdanie na ten temat. Zdaję
sobie sprawę z tego, że spotka mnie fala krytyki, ale...
no cóż każdy może mieć swoją opinię niekoniecznie
taką, jaką ma większość.

Przychodzę do szkoły, mijam po drodze różnych ludzi
wgapionych w telefony, schodzę do szatni, widzę
uczniów wgapionych w telefony. Idę na lekcje i słyszę
rozmowy o niczym innym, jak o grach. Wychodząc ze
szkoły też widzę uczniów z telefonami. Wracam do
domu, odkładam telefon i po chwili słyszę ciąg
powiadomień z konwersacji grupowej klasy. Po
sprawdzeniu okazuje się, że dwie osoby korzystają
z konwersacji, na której jest cała klasa. Najbardziej
irytuje mnie fakt, że kilkanaście minut po zakończeniu
lekcji słyszę dźwięk powiadomień. Głównie przez to
wyszedłem z każdej klasowej grupy na Facebooku.
Teraz zastanawiam się – czy to tak trudno żyć bez
telefonu? I teraz powie ktoś - przyganiał kocioł
garnkowi, jak to się mówi, ale ja się przyznam, że
muszę korzystać z telefonu, który nie posiada
Internetu itd. i jakoś sobie radzę. Cieszę się z zakazu
używania telefonów, bo można jeszcze z kimś
normalnie porozmawiać, w przeciwieństwie do mojej
klasy, która kiedy to usłyszała, zaczęła panikować,
a przynajmniej jej większość. Czemu tak trudno bez
telefonu wytrzymać, przez te kilka godzin?
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