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DRODZY CZYTELNICY „SZKOLNIAKA”!
Zapraszamy Was do lektury kolejnego, trzeciego w tym roku
szkolnym, numeru naszego szkolnego pisemka. 
Tym razem w numerze znajdziecie artykuły o ostatnich świętach
patriotycznych, Wasze wspomnienia wycieczkowe z różnych
miejsc Polski, i nie tylko, stały dział "Krótko i na temat", informacje
o konkursach oraz wspomnienie z egzaminu gimnazjalnego.
A już w czerwcu spodziewajcie się ostatniego numeru
"Szkolniaka" i wspomnieniowego wydania specjalnego.

Redakcja

Chcemy też poinformować Was, że w maju powstały dwa
dodatkowe numery specjalne „Szkolniaka" dostępne na stronie
internetowej szkoły sp3lubartow.pvv.pl. Nasi redaktorzy wzięli
udział w X Wojewódzkim Konkursie na gazetkę szkolną
"Lubelszczyzna - moja mała Ojczyzna. Lubelskie Drogi do
Niepodległości". 
Jeden numer stworzyli: Michał Czerski, Kuba Furtak i Hubert
Grzeszczyk. Autorkami drugiego numeru są: Julka Czuchryta,
Julka Jaksim i Martyna Filipowicz. Trzymamy kciuki za naszych
młodych dziennikarzy. Zapraszamy do czytania! Okładki wydań specjalnych

My i... panorama Pragi
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DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI
KATYŃSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to dzień, upamiętniający opublikowanie
przez Niemcy informacji o odkryciu w Katyniu dużej liczby grobów
oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD.
Uczniowie SP3 wraz z gimnazjalistami uczcili pamięć kapitana Czesława
Dąbrowskiego oraz majora Józefa Jabłońskiego. Delegacje zapaliły
znicze oraz złożyły kwiaty przy „dębach pamięci” tych Bohaterów.
Uczniowie szkoły minutą ciszy uczcili wszystkich poległych za wolność
naszego kraju. 
Przypominamy krótko postacie naszych bohaterów.
Czesław Dąbrowski urodził się w 1911 r. w Jasionce koło Parczewa.
Przeszkolenie wojskowe zdobył w Grudziądzu i Modlinie. W 1939 roku
rozpoczął służbę w 4. batalionie pancernym w Brześciu nad Bugiem. Na
początku wojny jego jednostka wyruszyła na pomoc walczącej
Warszawie, a potem skierowano ją do Rumunii. Dąbrowski wkrótce został
wzięty do niewoli przez Sowietów i osadzony w obozie jenieckim
w Kozielsku. Przebywał tam do 27 kwietnia 1940 roku, po czym został
wywieziony do Lasu Katyńskiego i rozstrzelany. Decyzją Prezydenta RP
z 2007 r. porucznik Czesław Dąbrowski został pośmiertnie awansowany
do stopnia kapitana.
Józef Jabłoński urodził się 29 grudnia 1896 r. w Białce Szlacheckiej pod
Lwowem. Uczestniczył w I wojnie światowej, dwukrotnie trafił do niewoli.
Wkrótce zaciągnął się ochotniczo do Wojska Polskiego. Wraz ze swoim
oddziałem brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Bardzo szybko
awansował na plutonowego, a następnie na kaprala. Józef Jabłoński był
wielokrotnie odznaczany za udział w działaniach wojennych. W 2007 r.
decyzją Ministra Obrony Narodowej został pośmiertnie mianowany na
stopień majora Wojska Polskiego.

Anna Aftyka

LEKCJA TEATRALNA W TEATRZE
KAMERALNYM W LUBLINIE

9 kwietnia 2018 r. klasy 7e i 7a były w Teatrze Kameralnym w Lublinie na
spektaklu "Zemsta" Aleksandra Fredry. Akcja sztuki była dynamiczna
i pełna emocji, dzięki czemu mogliśmy przeżywać losy bohaterów razem
z nimi. Aktorzy grali na kameralnej, drewnianej scenie. Jedynymi
rekwizytami były dwa krzesła, stół oraz mur, o który toczył się spór.
Aktorzy z pasją odwzorowywali perypetie bohaterów, a my
z zaciekawieniem czekaliśmy, co stanie się za chwilę. Mnie osobiście
najbardziej spodobała się gra aktorki, Beaty Pietroń, ukazująca Podstolinę.
Miała ona wielkie zdolności aktorskie oraz bardzo pasowała do roli,
w którą się niezwykle wczuwała. Jednym z czynników wpływających na
efekt końcowy przedstawienia były kostiumy. Skromne, lecz idealnie
dopasowane do atmosfery "Zemsty".
Wycieczka do teatru okazała się świetnym pomysłem i na pewno każdy
z nas z chęcią powróci do teatru, by zobaczyć kolejne widowisko.

Jakub Furtak

KRÓTKO I NA
TEMAT

KWIECIEŃ
Pierwszego Dnia Wiosny nasi

uczniowie wzięli udział 
w IX Marszach na Orientację

"Marsze dla Niepodległej" o Puchar
Burmistrza Miasta Lubartów. Igor

Garbacz i Krzysztof Zalewski zajęli
III miejsce w kategorii TD, a Karol
Małyska i Bartosz Ogrodowski 

w kategorii TM (wszyscy z VIIc).
Natomiast w klasach

gimnazjalnych I miejsce zajęły -
Anna Aftyka i Alicja Topyła.

Gratulujemy!

Przed świętami czworo uczniów
naszej szkoły wzięło udział 

w Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w Lubartowie 
w konkursie recytatorskim

„Przebudzeni do życia”. Laureatem
został Piotr Najda z VIIe,

wyróżnienie zdobyła Ola Karwat 
z IIb Gim. Więcej s. 7.

W szkolnym konkursie "Pisanka
wielkanocna" wzięło udział 

130 uczniów.  W kl. I-III nagrody
zdobyli: Aleksandra Adamczyk Id,

Alicja Tomasiak IIIs i Weronika
Węgrzyn kl. IIIs. W kl. IV-VII

najlepszymi okazali się Aleksandra
Brynda VIIe, Kacper Petryszak VIIa
i Oliwia Mrozik IVa. Przyznano też

6 wyróżnień.

W kwietniu rozstrzygnięto konkurs
filatelistyczny na najstarszy

znaczek pocztowy, w którym
wzięło udział aż 32 uczniów naszej

szkoły. Wyniki: I miejsce -
Arkadiusz Malesa 7a – znaczek

z 1881 r. z Chile, II miejsce - Julia
Kwiatkowska 6b – znaczek z 1910

r. z Argentyny i III miejsce -
Katarzyna Dejnecka 4b – znaczki
z 1919 r. z Polski i 1923 r. z USA.
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"KAPSUŁA CZASU" W LUBARTOWIE?
W roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości Lubartów
świętuje także 100 lat ruchu regionalnego.

Muzea są instytucjami powołanymi do gromadzenia, badania oraz opieki
nad przedmiotami posiadającymi wartość historyczną. Są one też
najważniejszymi miejscami, w których przechowuje się materiały
związane z dążeniami niepodległościowymi narodów. Przykładem takiej
„kapsuły czasu”, w której zgromadzone zostały przedmioty
świadczące o patriotyzmie Polaków jest Muzeum Ziemi Lubartowskiej.
Mieści się ono w Lubartowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 .
Odwiedzając tę placówkę po raz kolejny, moją uwagę zwróciły dwa
ciekawe przedmioty, do obejrzenia których chciałbym zachęcić innych.
Uznałem je za ważne, ponieważ nie są one chyba znane nawet
mieszkańcom naszego regionu.
Pierwszym z przedmiotów, o których chcę wspomnieć jest pożółkły
egzemplarz publikacji wiersza Wandy Śliwiny „Portret dziadunia”. Jak
dowiedziałem się z informacji umieszczonej przy gablocie
muzealnej, w czasie Powstania Listopadowego pod Lubartowem wojska
gen. Wojciecha Chrzanowskiego rozegrały 10 maja 1831 r. bitwę
z wojskami rosyjskimi. Podczas walk miasto zostało mocno zniszczone,
a wydarzenia te zostały opisane właśnie we wspomnianym wierszu,
którego lekturę polecam.
Drugi z tych przedmiotów to archiwalne wydanie pisma
„Lubartowiak” z 1 sierpnia 1938 r., w którym przypomniano
historyczny rozkaz Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 5 sierpnia
1915 r., wydany w „Ożarowie pod Lubartowem”. Sformułowanie
rozkazu miało miejsce podczas ofensywy I Brygady Legionów przeciwko
wojskom rosyjskim. Marszałek w rozkazie zagrzewał żołnierzy do walki,
podkreślając jednocześnie jej wagę dla, jak to określił, zmartwychwstania
Polski.

Michał Czerski

"Portret dziadunia" Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Archiwalny "Lubartowiak"

KRÓTKO I NA
TEMAT

W dniu 12 kwietnia br. w Parczewie
zostały rozegrane Indywidualne

Mistrzostwa Województwa
w tenisie stołowym – Igrzyska

Młodzieży Szkolnej. W kategorii
chłopców zwyciężył Bartosz

Kowalczyk reprezentujący oddziały
gimnazjalne SP3 w Lubartowie.
Drugi nasz reprezentant Damian
Borzęcki sklasyfikowany został
drugiej dziesiątce. Gratulujemy

i życzymy sukcesów w kolejnych
zawodach.

13 kwietnia 2018 r. uczniowie SP 3
zebrali się na dziedzińcu szkoły

z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej oraz wysłuchali

informacji o kapitanie Czesławie
Dąbrowskim i majorze Józefie

Jabłońskim. Następnie delegacja
uczniów zapaliła znicze i złożyła

kwiaty pod tablicami znajdującymi
się przy Dębach Pamięci.

27 kwietnia 2018 r. w LOK-u 
z okazji miejskiego Święta Flagi 

w programie artystycznym
wystąpiły dzieci z oddziałów

zerowych naszej szkoły,
przygotowane pod kierunkiem pań:

Edyty Biskup i Urszuli Banuchy.
Nasze dzieciaczki zaprezentowały
m.in. przepiękny taniec flag przed
dziećmi z miejskich przedszkoli.

Z występów wróciły z małymi
flagami podarowanymi przez

burmistrza pana Janusza
Bodziackiego.

W kwietniu rozgrywane były
mistrzostwa szkoły w koszykówce

dziewcząt klas gimnazjalnych. 
W zawodach wzięły udział 

4 drużyny. I miejsce zdobyła kl. IIb,
natomiast najskuteczniejszą

zawodniczką mistrzostw została
Kinga Prażmo z IIIc.Taniec flag
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NASZE WYCIECZKOWE WSPOMNIENIA
Wraz z wiosenną pogodą rozpoczęły się masowe wyjazdy edukacyjno-turystyczne. Chyba nie ma dnia, kiedy
w szkole są obecne wszystkie klasy. Codziennie któraś z klas podróżuje po naszym pięknym kraju, odwiedzając
też przy okazji naszych południowych sąsiadów. Oto na gorąco relacje naszych kolegów i koleżanek.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE WARTO POZNAĆ!

Klasa 4g i 4f pojechały na wycieczkę dwudniową w dniach 10-11.05.2018
w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym punktem zwiedzania były Krzemionki
Opatowskie, w których byliśmy 11,5 m pod ziemią. Po zwiedzaniu
starych kopalni oglądaliśmy prace ginącego zawodu - garncarza. Można
było zrobić własny wazonik lub kubek z gliny. Po małym odpoczynku
weszliśmy na Święty Krzyż, na którym zwiedzaliśmy klasztor Oblatów.
Do hotelu przyjechaliśmy o 17:00, na zakwaterowanie mieliśmy godzinę.
Nasze puste brzuchy wreszcie zostały napełnione obiadokolacją. Po
posiłku w hotelu mieliśmy żywą lekcję przyrody, na której zobaczyliśmy
piękne węże, kameleony i żółwie oraz inne gady. Potem była cisza
nocna i sen.
Na drugi dzień mieliśmy śniadanie ze stołem szwedzkim. Następnie było
oglądanie dębu Bartka, czyli jednego z najstarszych drzew w Polsce.
Potem spacerowaliśmy wokół rezerwatu Kadzielnia. Zwiedziliśmy także
zamek w Chęcinach. Kolejną atrakcją była jaskinia „Raj” i centrum
neandertalczyka. O godzinie 17:00 zjedliśmy obiad w hotelu, a potem była
podróż powrotna. Naszą bezpieczną podróż zawdzięczamy panu
kierowcy, przewodnikowi, a także nauczycielom naszej szkoły: paniom
Anicecie Topyle i Ewie Ejsmentewicz. Ta wycieczka była super!!!

Igor Brynda

WSPOMNIEŃ CZAS… Z WYCIECZKI WROCŁAW-PRAGA

W dniach 7-9 maja 2018 r. uczniowie kl. 7e oraz 3b gim. byli na wycieczce
we Wrocławiu i Pradze. Wyjechaliśmy o godzinie 5:00 rano, spod naszej
szkoły. Natomiast do Wrocławia dojechaliśmy około godziny 13:00.
Pierwszym punktem naszej wycieczki było Stare Miasto. Następnie
mieliśmy czas wolny, by pójść kupić pamiątki lub coś zjeść. Na końcu
poszliśmy zwiedzać przepiękną Panoramę Racławicką. Wieczorem
przyjechaliśmy do naszego pensjonatu, gdzie spędziliśmy dwie kolejne
noce.
Drugiego dnia wyjechaliśmy do stolicy Czech - Pragi. Tam zobaczyliśmy
np. Stare Miasto, katedrę św. Wita oraz praski zegar astronomiczny.
Następnie mieliśmy czas wolny. Powrót do pensjonatu był w godzinach
wieczornych. Ostatniego dnia pojechaliśmy do Adrszpachu, czyli skalnego
miasta. Jest to przepiękne skalne miasto z formami skalnymi
wyrzeźbionymi przez naturę. Wiele skał ma swoje nazwy i każda
przypomina co innego. Około godziny 12:00 powoli wracaliśmy do
Lubartowa. Wróciliśmy koło północy. Uważam, że była to bardzo udana
i ciekawa wycieczka. Z pewnością jeszcze chętnie powrócilibyśmy do
tych ciekawych i pięknych miejsc.

Julia Jaksim

Kadzielnia

Lekcja z... wężem?

Ruszamy do skalnego miasta

Dziewczyny z IIIb w Pradze
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TRÓJMIASTO W MAJU…

W dniach 16-18 maja 2018 r. klasy VIIa i IIb gim. wybrały się na wycieczkę
do Trójmiasta. Pierwszego dnia, zaraz po przebyciu długiej trasy do
Torunia, zwiedzaliśmy to piękne, historyczne miasto, które
słynie z pierników. Przewodnik pokazał nam wiele ciekawych miejsc,
które warto odwiedzić, opowiadając przy tym ich historię. Zobaczyliśmy
między innymi: kościół, Stare Miasto, Krzywą Wieżę, pomnik Mikołaja
Kopernika oraz jego dom. Następnie odbyły się warsztaty pieczenia
pierników, na których każdy mógł upiec własnego, toruńskiego piernika.
Po pierwszym dniu, który okazał się bardzo męczący, udaliśmy się do
miejscowości o nazwie Jantar, aby zakwaterować się w pensjonacie.
Następnego dnia po śniadaniu dostaliśmy "suchy prowiant" i od razu
wyruszyliśmy w dalszą podróż. Pierwszym punktem była Gdynia.
Zobaczyliśmy tam statek, "Błyskawica" - wykorzystywany za
czasów II wojny światowej. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, aby pójść
na molo oraz obejrzeć Krzywy Dom. Po Sopocie, nadszedł czas na
Gdańsk. Zwiedziliśmy tam: kościół, Stare Miasto i fontannę Neptuna. Po
zwiedzaniu mieliśmy chwilę czasu wolnego. Tego dnia wybraliśmy się też
na spacer nad morze, a następnie odbył się grill.
Ostatniego dnia pojechaliśmy do Malborka. Odwiedziliśmy ogromny
zamek krzyżacki, chwilę później mieliśmy możliwość wejścia na wieżę.
Nie każdy odważył się tam wejść. Po wyczerpującej wędrówce po
wielkim, gotyckim zamku krzyżackim, nadszedł czas na powrót.
Jechaliśmy bardzo długo, lecz każdy już chciał wracać, gdyż bardzo
tęskniliśmy za naszym miastem, Lubartowem.
Wyjazd bardzo nam się podobał, ponieważ w ciągu trzech dni mogliśmy
zobaczyć aż pięć pięknych miast, a w nich - niesamowite miejsca. Dzięki
tej wycieczce do domu wróciliśmy bogaci w nowe
doświadczenia i informacje. Zyskaliśmy wiele wspaniałych przygód i co
najważniejsze, nowych przyjaciół. Musimy przyznać, VIIa bardzo polubiła
IIb, mamy nadzieję, że z wzajemnością.

Julia Klimowicz, VIIa
nam również swoje autografy. To
była wspaniała przygoda.
Nina Maluga: Po raz pierwszy na
prawdziwej scenie zobaczyłam
„Liter monster 96”, czyli blogerkę
Andżelikę Muchę. Dostałam
autograf od Renaty Kaczoruk,
Pawła Popka i Jani Lezar.
Zobaczy łam i usłyszałam, jak
śpiewa i wygląda na scenie Marta
Gałuszewska. 

Nasze morze...

Płyniemy? Gdańsk

Ferrari i my...

Przybijamy "piątkę" z idolami!

IIIS i IVS BLIŻEJ "GWIAZD"

6 kwietnia br. klasy sportowe naszej szkoły odwiedziły Warszawę.
W programie były: „Stacja Grawitacja” (trampoliny i labirynty) i udział
w próbie generalnej „Tańca z gwiazdami”. A co myślą o wyprawie jej
uczestnicy?
Karol Mika: Dla mnie najfajniejszy był pobyt w „Stacji Grawitacji". Było
tam dużo trampolin. Można było skakać w różne strony, ale i tak lądowało
się na miękkiej gąbce. Były też ścianki, które prowadziły na drugą stronę
przeszkody.
Weronika Poznańska: Najbardziej podobała mi się „Stacja Grawitacja”.
Skakaliśmy na trampolinach i na wielki materac wypełniony powietrzem.
Było wspaniale. Myślę, że jeszcze kiedyś tam pojadę.
Ksawery Kuźma: Próba „Tańca z gwiazdami” była wyjątkowa. Popek
i inni tancerze rozdawali nam autografy. Przed budynkiem telewizji
mogliśmy zobaczyć czerwone ferrari Krzysztofa Gojdzia.
Oliwier Marzec: Najbardziej podobała mi się próba „Tańca z gwiazdami”,
gdyż wszyscy uczestnicy podchodzili do nas, „przybijali
piątki” i namawiali nas, abyśmy wieczorem na nich głosowali. Rozdawali
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KRÓTKO I NA
TEMAT

Także w kwietniu rozgrywany był
turniej piłki nożnej klas II-III Gim. 
i VII SP „Piłkarski rozbójnik”. Do
rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn. 
I miejsce zajęła klasa IIIc (gim), 
a najlepszym strzelcem turnieju

został Kacper Symbor z  IIIc,
zdobywca 8 bramek.

Dzieci z klasy IIa uczestniczyły 
w niecodziennych warsztatach
kulinarnych w lubelskim Atelier.

26 kwietnia młodzież szkolna pod
kierunkiem p. Andrzeja Sekuły

 i p. Barbary Zegar zaprezentowała
krótki program artystyczny z okazji

kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Montażowi

towarzyszył chór szkolny po batutą
p. Emilii Sobczak-Chudzik.

MAJ
9 maja w Lubartowskim Ośrodku

Kultury grupa uczniów wzięła udział
w gminnym etapie XXXVII Małego

Konkursu Recytatorskiego. 
Więcej na s. 7.

9-osobowa grupa uczniów klas IIa
i IIb gimnazjum realizująca projekt

edukacyjny zaprosiła swoich
kolegów i rodziców w wirtualną

podróż po Berlinie.
Oprac. Anna Aftyka

SPOSÓB NA EGZAMIN
GIMNAZJALNY

W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku nasze trzy oddziały gimnazjalne (klasa
IIIa, IIIb i IIIc) stanęły przed wielkim wyzwaniem. Po trzyletniej nauce
wreszcie przyszedł czas na sprawdzenie tego, czego nauczyliśmy się
przez ten okres. 
A jakie są moje wrażenia poegzaminacyjne, i czy trzeba się obawiać tego
egzaminu? Przeczytajcie moje przemyślenia.

Od początku wychodziłam z założenia, że niepotrzebne jest
przeżywanie i stresowanie się egzaminem gimnazjalnym. Na pewno
przecież nie dadzą nam czegoś, o czym się nie uczyliśmy, poza tym
każdy skończy gimnazjum, nawet jeśli testy pójdą mu słabo. 
Gdy nadszedł dzień egzaminu, obudziłam się w dobrym humorze,
spokojna i zrelaksowana. Sądzę, że takie podejście jest o wiele lepsze niż
powtarzanie sobie od rana, że na pewno wszystko "zawalę" i nie dostanę
się do wymarzonej szkoły. Okazało się, że miałam rację. Stres był
kompletnie niepotrzebny.
Pierwsza część egzaminów okazała się naprawdę łatwa. Nie trzeba było
posiadać wielkiej wiedzy historycznej. W większości zadań wystarczyło
tylko logicznie pomyśleć. Język polski też nie poszedł tragicznie. Mimo że
każdy w głębi serca liczył na rozprawkę, to temat charakterystyki okazał
się na tyle przyjemny, że łatwo szło wybrać jakiegoś bohatera literackiego,
który wpasowywałby się w wymogi tematu.
Drugi dzień też nie poszedł tragicznie. Chociaż nie ukrywam, że nie cierpię
przedmiotów ścisłych, to nie mogę strasznie narzekać, bo jestem z siebie
zadowolona. Zdziwiło mnie jedynie to, że zadania z matematyki były tak
łatwe. Spodziewałam się, że trzeba będzie strzelać każdą
odpowiedź, a zadanie otwarte pozostawię nierozwiązane. Tymczasem
zrobiłam każde zadaniem, to nic, że prawdopodobnie źle, przynajmniej się
starałam (śmiech).
Trzeci dzień, to coś na co czekałam – język angielski. Jestem w klasie
językowej, więc testy z tej części to była dla mnie czysta przyjemność.
Część podstawowa była naprawdę prosta, co do części
rozszerzonej z pewnością pojawiło się kilka błędów, ale tego można było
się spodziewać. Podsumowując, tegoroczne testy były (Bogu dzięki!)
średnio trudne, mam nadzieję, że wszystkim poszło tak, jakby sobie tego
życzyli i każdy dostanie się do wymarzonej klasy i szkoły.
Młodszym kolegom mam do powiedzenia jedno: Nie stresujcie się! To
najgorsze, co możecie zrobić. Obudźcie się z dobrym humorem,
posłuchajcie waszych ulubionych piosenek, przy których aż macie chęć
tańczyć, zjedzcie coś dobrego i nie przejmujcie się kaloriami. To sprawi,
że wasz dzień od rana będzie pogodny. Wtedy będziecie czuli, że
wszystko wam się uda i będziecie dużo spokojniejsi. A stres to akurat
najmniej potrzebna rzecz podczas pisania egzaminów gimnazjalnych.

Jeszcze gimnazjalistka Klaudia Mitura
Akademia z okazji 3 Maja
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Karina i Bartosz

XXXVII MAŁY KONKURS
RECYTATORSKI

9 maja 2018 r. w LOK odbyły się
eliminacje gminne XXXVII Małego

Konkursu Recytatorskiego.
Organizatorem konkursu jest
Wojewódzki Ośrodek Kultury 

w Lublinie.
W konkursie wzięło udział 

69 uczniów. Komisja przyznała po
4 nagrody w dwóch kategoriach:

klasy I-III i klasy IV-VI szkół
podstawowych oraz wyróżnienia za

ciekawą interpretację utworów.
Do eliminacji powiatowych w Kocku

przeszli następujący uczniowie
naszej szkoły: Amelia Zyga – kl. II,

op. Agnieszka Poznańska,
Aleksandra Kozak – kl. III, op.

Marta Widyńska i Jan Tarnowski –
kl. III, op. Marta Widyńska.

Z ostatniej chwili: Po eliminacjach
powiatowych do etapu

wojewódzkiego w kategorii klas I-III
nominację otrzymała Aleksandra

Kozak. Natomiast wyróżnienia
zdobyła pozostała dwójka naszych

młodszych kolegów.
Gratulujemy!

Oprac. Julia Jaksim

KONKURS PLASTYCZNY
„MOJE MIASTO DZIŚ 

I JUTRO”

W Lubartowskim Ośrodku Kultury
7 maja 2018 r. rozstrzygnięto

konkurs plastyczny „Moje miasto
dziś i jutro”. Na konkurs wpłynęło

185 prac. Komisja przyznała
równorzędne nagrody dla 30 osób.
Nagrody z naszej szkoły otrzymali
uczniowie: Szymon Domin, Dawid
Łukasiewicz, Alicja Rydzewska,

Wiktoria Kulik, Aleksandra
Kozak, Wiktor Grzegorczyk,

Alicja Oniszko, Miłosz Kobyłka,
Tomasz Kosior, Natalia

Zydlewska, Iga Kuśmirek.
Gratulujemy!

Oprac. Jakub Furtak Co wiemy o Wielkiej Brytanii?Nasz finalista Piotrek

MŁODZI POECI NASZEJ
SZKOŁY NAGRODZENI!

6 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej

im.  H.  Łopacińskiego
w Lublinie było podsumowanie
XIV Wojewódzkiego Konkursu

Literackiego Cisza pośród zgiełku.
Spośród 285 zestawów wszystkich

prac literackich, jury doceniło
wiersze młodych poetów z naszej

szkoły - Kariny Pożak z kl.
IV i Bartosza Sykuta z kl. IVc

(opiekun: pani Agata Borzęcka),
którzy w kategorii Szkoła

podstawowa - poezja otrzymali 
I nagrodę. Młodym poetom

serdecznie gratulujemy!
Julia Jaksim

FINALISTA KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„PRZEBUDZENI DO

ŻYCIA”

16 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Lublinie odbył

się XII Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski z udziałem

reprezentanta naszej
szkołyi powiatu lubartowskiego

– Piotrka Najdy z kl. VIIe.
Recytował on fragment prozy

„Oskar i pani Róża” E.E. Schmitta
oraz wiersz ks. J. Twardowskiego

„Droga”. Był jednym
z najmłodszych uczestników,

dlatego tym bardziej gratulujemy
Piotrkowi i życzymy mu dalszych

sukcesów recytatorskich.
Julka Czuchryta

SZKOLNY KONKURS
WIEDZY O WIELKIEJ

BRYTANII

17 maja 2018 r. uczniowie klas 4-6
oraz klas 7 i gimnazjum pisali test
wiedzy o Wielkiej Brytanii. Spośród
prawie 200 uczestników wyłoniono

trójkę najlepszych w dwóch
kategoriach: 4-6 oraz klasy 7
i gimnazjum. W klasach 4-6

najlepsza okazała się Zuzanna
Piskorska z klasy VIe. Na

kolejnych miejscach podium
znaleźli się: Dawid Białousow
z IVc oraz Julia Kwiatkowska

z VIb. W klasach starszych
najlepsza okazała się Oliwia
Janczara z klasy IIIb. Za nią

uplasował się Jakub Furtak z VIIe
oraz Gabriel Obodziński z VIId.
Gratulujemy zwycięzcom oraz

wszystkim uczestnikom.
Jakub Furtak
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CIEKAWOSTKI
CZY WIESZ, ŻE...

1. Co roku w Argentynie
8 czerwca obchodzi się
Narodowy Dzień Polaka –
upamiętniający przybycie
pierwszego polskiego osadnika
do Argentyny.

2. Kciuk u człowieka ma tę samą
długość, co nos.

3. Podczas lotu przez Atlantyk
samolot spala tyle paliwa, co
przeciętny kierowca przez
50 lat.

4. W Pałacu Kultury i Nauki
znajduje się 170 kotów, które
mają za zadanie łapanie
myszy.

5. W Tanzanii istnieje limit
długości włosów i wynosi on
36 cm.

6. Przeciętny człowiek rozróżnia
50000 zapachów.

7. Łańcuch DNA ma długość
2 metrów.

8. Mózg rozwija się do 40. roku
życia.
Z Internetu wybrał: Michał
Czerski

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

W dniu 15 maja 2018 roku Alicja Kowalczyk, Alicja Wetoszka, Marcel
i Jakub Jach z kl. VIb pod opieką pani Urszuli Wołoszyn wzięli udział
w uroczystym podsumowaniu XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego z okazji "Święta Polskiej Niezapominajki"
zorganizowanego przez Zarząd Okręgu LOP w Lublinie oraz Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Uroczystość odbyła się
w Nadleśnictwie Świdnik nad Zalewem Zemborzyckim.
A oto osiągnięcia uczniów naszej szkoły:
W konkursie plastycznym dla dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I
szkół podstawowych ph.: „Świat owadów w oczach dzieci” II miejsce zajął
Marcel Jach z Ia (op. Katarzyna Romanek). W konkursie plastycznym dla
klas IV-VII ph.: „Owady zapylające - ich znaczenie dla przyrody
i człowieka” - także II miejsce zajęła Alicja Kowalczyk z VIa. Natomiast
w konkursie fotograficznym dla klas VI-VII szkół podstawowych oraz klas
II-III gimnazjów ph.: „Owady w obiektywie” - I miejsce zajął Jakub Jach
z VIb, a II miejsce - Alicja Wetoszka z VIb.
Konkurs z okazji "Święta polskiej niezapominajki" jest konkursem
o zasięgu wojewódzkim i adresowany był do członków kół Ligi Ochrony
Przyrody. Laureatom konkursu gratulujemy!

Alicja Wetoszka VIb

NAJLEPSZY MATEMATYK '2017/2018

Konkurs na najlepszego matematyka odbył się 15 maja 2018 r. Była to
kolejna edycja bardzo popularnego i lubianego konkursu w naszej szkole,
w którym wzięło udział 130 uczniów z klas IV–VII. Uczniowie rozwiązywali
zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Koordynatorem tego konkursu
była p. Ewa Ejsmentewicz.
Tytuł Najlepszego Matematyka uzyskali następujący uczniowie:
- klasy czwarte - Wiktor Opolski z klasy IVh, który uzyskał maksimum    
 punktów
- klasy piąte - Hanna Bielawska z klasy Vb
- klasy szóste - Daniel Dziedzic z klasy VId
- klasy siódme - Jakub Ścieżyński i Krzysztof Zalewski z klasy VIIc.
Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy matematycznej.

Redakcja

KUPON NA NIEPYTANIE
………………  ……………...........
przedmiot         imię, nazwisko, kl.
Kupon ma chronić ucznia przed
pytaniem na ocenę. Nie zwalnia go
od pisania kartkówek czy
sprawdzianów. Jest jednorazowy.
Można go wykorzystać od 25.05.
do 8.06.2018 r.

Bieżący numer opracowali:
Anna Aftyka, Igor Brynda, Julia
Czuchryta, Michał Czerski, Jakub
Furtak, Julia Jaksim, Julia
Klimowicz, Klaudia Mitura i Alicja
Wetoszka
Skład komputerowy: Krzysztof
Borówka
Opiekun: E. Abramek, G. Antoniuk Zwiedzamy Czechy

Nagrodzenie w konkursie
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