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Nasze majowo-czerwcowe wydarzenia szkolne

DRODZY CZYTELNICY
"SZKOLNIAKA"!

Przed Wami ostatnie tegoroczne wydanie
naszego szkolnego pisma. W sumie
wydaliśmy 7 numerów "Szkolniaka"
(4 kolejne normalne i 3 numery specjalne).
Wszystkie opracowane na platformie
Junior Media. 
W bieżącym numerze znajdziecie: relacje
z wycieczek, rady gimnazjalistek
opuszczających naszą szkołę, propozycje
na wakacje, informacje ze sportu
szkolnego, kącik rozrywkowy i inne
wiadomości z życia szkoły.
Z okazji zbliżających się wakacji, w imieniu
całej redakcji, życzymy Wam wszystkim
odpoczynku, nabrania sił na nowy rok
szkolny, fajnych wakacyjnych wspomnień
i ciekawych znajomości. 
Do zobaczenia po wakacjach!!!

Redakcja

SUKCES DZIENNIKARSKI
"SZKOLNIAKA"

Miło nam donieść, że dwa majowe wydania
specjalne "Szkolniaka" zostały nagrodzone
w X edycji Wojewódzkiego Konkursu na
gazetkę szkolną „LUBELSZCZYZNA –
moja Mała Ojczyzna”, odbywającego się
w Suścu.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych
otrzymał zespół konkursowy w składzie:
Michał Czerski – redaktor naczelny,
Jakub Furtak i Hubert Grzeszczyk.
Natomiast wyróżnienie "Tygodnika
Zamojskiego" za warsztat dziennikarski
oraz twórczość młodych poetów otrzymał
zespół dziennikarzy: Julia Czuchryta -
redaktor naczelny, Julia Jaksim
i Martyna Filipowicz.
Gratulujemy tak dużego sukcesu naszym
młodym dziennikarzom i życzymy
kolejnych osiągnięć redakcyjnych!

Nagrodzeni
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KRÓTKO I NA TEMAT

W miejskim Festiwalu
książki o szkole, mieście

i niepodległej organizowanym przez
SP1 nagrodę otrzymali: Ola

Wetoszka Ib i Klaudia Nowokuńska
IIb Gim. Wyróżnienia zdobyli: Łucja
Soroka i Janusz Koziński Ib oraz

Grzegorz Miduch VIe.

Pod koniec maja klasa sportowa
o specjalności pływania na żywo
kibicowała naszej reprezentacji

podczas meczu siatkówki Polska-
Rosja.

W maju uczniowie klas V i VI brali
udział w warsztatach

poświęconych selektywnej zbiórce
odpadów.

Z okazji Dnia Dziecka, 30 maja,
cała szkoła uczestniczyła

w dorocznej imprezie Marsz po
zdrowie.

Uczennica naszej szkoły - Olga
Mazur z IVc, otrzymała

wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie "Z kaligrafią na co dzień".

Na początku miesiąca została
podsumowana "Akcja - Zwierzęta".

Więcej s. 6.

W czerwcowym Konkursie wiedzy
o krajach niemieckojęzycznych

I miejsce zajął Jakub Ścierzyński
z VIIc, II miejsce - Julia Turowska

VIIe i III miejsce - Gabriel
Obodziński VIId.

W czerwcu podsumowano też
Miejski Konkurs Literackim im.

S. Licińskiego. Nagrody otrzymali:
Ala Derecka Id, Kuba Jach VIb

i Grzegorz Miduch VIe.
Wyróżnienia zdobyli: Alicja

Wetoszka VIb, Michał Czerski VIIe
i Adrian Grabowski VIb.

GIMNAZJALIŚCI W GÓRACH…

W dniach 24-26 maja 2018 r. odbyła się wycieczka w Tatry polsko-
słowackie. Jej uczestnikami byli uczniowie klas IId, IIIa oraz IIIc wraz
z trzema opiekunami p. Ewą Obroślak, Sylwią Lipiec i Kingą Kasprzak.
Około godziny 6.00 wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym przystankiem
wycieczki były Ciężkowice. Tam zobaczyliśmy Skalne Miasto oraz
Wąwóz Czarownic. Jeszcze tego samego dnia w planie wycieczki była
Krynica Zdrój. W tym pięknym mieście główną atrakcją był widok z Góry
Parkowej, na którą część grupy wjechała, natomiast pozostałe osoby
postanowiły pójść pieszo. Pierwszy dzień zakończył się kolacją i pobytem
w Tyliczu, w którym znajdowała się nasza kwatera.
Następnego dnia około godziny 8.00 ruszyliśmy na Słowację. Pierwszym
punktem były ruiny zamku w Starej Lubovli, następnie mieliśmy zdobyć
Hrebienok. Znaczna część grupy nie zdecydowała się na taką próbę sił,
bowiem szczyt miał wysokość 1285 m n.p.m. Nagrodą za ten wysiłek był
pobyt w Aqua Citi w Popradzie. Intensywny i pełen wrażeń dzień również
zakończył się kolacją i noclegiem w kwaterze.
W ostatni dzień wszyscy mieli nadzieję na piesze wejście na Jaworzynę
Krynicką. Plany pokrzyżował nam intensywny deszcz, który padał całą
noc. Przewodnik wycieczki zdecydował, że bezpieczniejszą opcją, będzie
wjazd na szczyt kolejką gondolową. Był to już ostatni punkt wycieczki.
W drogę powrotną do Lubartowa wyruszyliśmy o godzinie 13.00. Do celu
szczęśliwie dotarliśmy już dosyć późnym wieczorem. Wycieczka była
bardzo udana i na pewno chętnie wrócilibyśmy w tamte piękne, górskie
miejsca.

Uczestnik wycieczki z IIIa - Kacper Niedbalski

VIC i VIIE W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM
I ENERGYLANDII

W dniach 6-7 czerwca br. klasy VIIe oraz VIc pojechały na wycieczkę.
Wczesna zbiórka przy szkole pozwoliła uczniom na szybkie (po 6-
godzinnej podróży) dotarcie do celu. Był nim Ojcowski Park Narodowy.
Pierwszym punktem była Jaskinia Łokietka. Wszyscy z ciekawością
przyglądali się temu pięknemu miejscu. Kolejnym miejscem, które
odwiedziliśmy była Maczuga Herkulesa. Podczas spaceru po okolicy,
przewodnik opowiadał o ciekawych historiach dotyczących skały.
Zmęczeni, ale szczęśliwi zakwaterowaliśmy się w naszym ośrodku. Gdy
wszyscy myśleli, że to koniec wrażeń na dziś, opiekunowie powiadomili
nas o ognisku. Wszyscy chętnie śpiewali piosenki i tańczyli. Czas minął
tak szybko, że gdy się obejrzeliśmy, była już ciemna noc. Wróciliśmy do
ośrodka.
Następnego dnia nastroje były różne. Jedni cieszyli się, że dziś spędzą
wspaniały dzień. Inni obawiali się największych kolejek. Do dyspozycji
uczniów były kolejki górskie, karuzele, rollercoastery czy atrakcje wodne.
Mimo obaw, każdy uczeń bawił się świetnie i chętnie wróciłby do tego
parku. Zmęczeni ruszyliśmy w stronę domu. Około godziny 23.00 byliśmy
przy naszej szkole. Szczęśliwi i zadowoleni! Ta wycieczka na pewno była
udana!

Jakub Furtak
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W tym roku udało nam się zebrać
aż 61 worków z zakrętkami. Worki
zostały przekazane fundacji "Krok

do marzeń", 10-letniemu Marcelowi,
Hospicjum dla dzieci im. "Małego
Księcia" i Hospicjum św. Anny.

W naszej szkole pojawiła się
wystawa "W drodze do

niepodległości", na której mogliśmy
się dowiedzieć, jak Polacy dążyli do

przywrócenia Polsce pozycji na
mapie.

Uczennica IIb - Aleksandra Karwat
wygrała Międzyszkolny Konkurs
Poezji Dwujęzycznej w Lublinie.
Ola recytowała "Króla Olszyn"
w wersji polskiej i niemieckiej. 

Oprac. Karolina Tomala

Pan przewodnik i my

Po zdrowie maszeruje kl. IVg Na jednym z punktów...

Sprawdzamy swoją celność... Klasa IVd na trasie

MARSZ PO ZDROWIE

Z okazji Dnia Dziecka, zamiast lekcji, 30 czerwca, w naszej szkole został
zorganizowany Marsz po zdrowie. Celem gry była integracja oraz wspólne
spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
Uczniowie z 34 klas podczas ponad 6-kilometrowej trasy mieli do
wykonania różne zadania teoretyczne i praktyczne. Jednym z zadań było
oszacowanie, ile kroków zajęła cała trasa. Oprócz tego (na 5 punktach
kontrolnych) były również rzuty woreczkami, strzały na bramkę oraz
żonglowanie piłką. Za każde zadanie były przyznawane punkty. Drużyna
z największą liczbą punktów wygrywała. W tym roku w klasach I-III na
podium stanęły: IIIc, IIIa  i Ia. W klasach IV-VI – IVs i Vb ex
aequo, VIa i VIb. Natomiast w klasach VII i gimnazjalnych: IIc Gim. , VIIa
i VIIe.
Na zakończenie na każdego uczestnika, na dziedzińcu szkoły, czekały
grillowane kiełbaski oraz butelka wody. Mimo wysokiej temperatury, każdy
miło spędził czas i świetnie się bawił!

Jakub Furtak

JAKUB FURTAK – finalistą
konkursu językowego

17 maja br. na KUL-u odbył się finał
XIV Ogólnopolskiego konkursu
„Z poprawną polszczyzną na co

dzień”. 
Jakub Furtak, uczeń kl. VIIe,

reprezentował miasto Lubartów
i naszą szkołę w finale tego

konkursu. Opiekunem Jakuba jest
p. Grażyna Antoniuk. Uczestnicy

mieli za zadanie napisanie
opowiadania zainspirowanego

rysunkami przygotowanymi przez
organizatorów. Konkurs był dużym
wyzwaniem. Kuba wykazał się tak

dużymi umiejętnościami
językowymi, że otrzymał tytuł

FINALISTY! Organizatorzy
przygotowali dla uczestników

pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe.

Gratulujemy! Życzymy Kubie
wytrwałości i dalszych sukcesów

w poznawaniu tajemnic języka
polskiego.

W plenerze Kuba F.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 4 06/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolniak

 MOJE WSPOMNIENIA Z TRZECH LAT
NAUKI W GIMNAZJUM NR 2

Dzisiejszy artykuł będzie trochę inny, ze względu na
to, że pisze go gimnazjalistka, która niedługo zostanie
licealistką, i chciałaby podsumować czas
w gimnazjum:). Trzy lata gimnazjalne są, moim
zdaniem, wielką przemianą. Zacznę od wyglądu.
Każdy z nas rośnie, rysy twarzy się wyostrzają, wyraz
twarzy staje się poważniejszy. Często właśnie w tym
okresie zmieniamy swój styl ubierania, gusta. W moim
przypadku  pewne zmiany udało się zauważyć
w szafie z ubraniami. Zaczęłam nosić rzeczy
ciemniejsze, najczęściej czarne. Wśród moich
znajomych również dziewczyny często wprowadzały
metamorfozy: malowały włosy bądź również zmieniały
swój styl ubierania. Wśród chłopców, może zmian
w ubiorze czy stylu, nie zauważyłam, ale na pewno
stali się bardziej dojrzali (wiadomo wystąpiły przypadki,
które dopiero są w trakcie tego procesu:)).
Nawiązując już bardziej do szkoły.
Z pierwszego dnia w gimnazjum pamiętam, że
ciekawiło mnie, jaka będzie nowa szkoła, nowy
wychowawca, nauczyciele, ale też osoby z innych
miejscowości, z którymi się wcześniej nie spotkałam.
Czas gimnazjum dla nas, nastolatków, opiera się
głównie na relacjach z innymi. Czasami zdarzało się
niektórym przychodzić do szkoły bardziej ze względu
na przyjaciela niż ze względu na lekcje:)). Aby właśnie
móc integrować się, szkoła zawsze organizowała
imprezy sprzyjające temu. Już na początku odbył się
Marsz po zdrowie, ale również w ciągu ostatnich lat
mieliśmy okazję brać udział w: Strefach kibica,
Strefach zdrowia, Dniu Wiosny, Pikniku rodzinnym
i w wielu innych atrakcjach. Pierwszy rok minął.
Ponownie spotkaliśmy się po wakacjach. Bez
większych zmian, co do ilości osób w klasach.
Drugi rok gimnazjum według większości z nas był
chyba najtrudniejszy, aczkolwiek porównywalny do
obecnego czasu, czyli klasy trzeciej. Wszystkie
informacje, które przyswajaliśmy na lekcjach, były dla
nas nowe i zobowiązywały nas do poświęcenia
większej ilości czasu na nauczenie się materiału.
Z drugiej klasy również najbardziej w pamięci zapadnie
mi 90-lecie spółdzielczości uczniowskiej, które było
wielkim wydarzeniem dla całej szkoły. Ja, jako prezes
SU "Karmelka", również bardzo to przeżywałam, ale
teraz mogę miło wspominać, ponieważ wszystko
wyszło idealnie.
Obecny rok, to mieszanka wszystkiego, co tylko
możliwe. Zmieniliśmy budynek szkoły, napisaliśmy
egzaminy gimnazjalne, przystąpiliśmy do
bierzmowania i prężnie działaliśmy, aby w innym
miejscu zaszczepić chociaż odrobinę tego, z czym na 
 

co dzień spotykaliśmy się przed zmianą. Teraz
stanęliśmy przed wyborem szkoły średniej. Dla mnie
i znajomych - to trudna decyzja, ze względu na to, że
nie wiemy dokładnie, czym chcemy zajmować się
w życiu, ale miejmy nadzieję, że każdy dokona
dobrego wyboru. Przez 3 lata bardzo dobrze
poznaliśmy się z nauczycielami, uczestniczyliśmy
w niezliczonej liczbie konkursów czy uczęszczaliśmy
na zajęcia dodatkowe, rozwijając nasze
zainteresowania. Wyjeżdżaliśmy na liczne wycieczki
w ten sposób zdobywaliśmy kolejną wiedzę
i doświadczenia.
Podsumowując, gimnazjum był to okres wielu
radosnych chwil, niesamowitych wspomnień na całe
życie oraz czas, podczas którego uczyliśmy się, jak
stać się doroślejszymi i odpowiedzialnymi za swoje
działania. Wiadomo, każdy z nas miał też kryzysowe
chwile, bo to część naszego życia, ale jakoś
przebrnęliśmy przez nie:)
Coś się kończy, coś się zaczyna, ale przynajmniej
w moim przypadku jest to dobry koniec gimnazjum
i mam nadzieję, że dla innych też. Rocznikowi 2003
(ostatnim gimnazjalistom) mogę życzyć wytrwałości
i energii do działania, a też zakończycie gimnazjum
z sukcesem:)

Ania Aftyka, prawie licealistka;)

PRZEMYŚLENIA
TRZECIOKLASISTKI

Za dosłownie kilka dni będę kończyć gimnazjum.
Przez te trzy lata działo się naprawdę dużo. Wiele
nauczyłam się na błędach swoich i innych. Jedną
z tych rzeczy jest opanowanie sposobu na
otrzymywanie ocen. Przez dwa lata bardzo dużo
uczyłam się i naprawdę starałam, robiłam masę
notatek i powtarzałam je wiele razy, ale mimo mojego
zaangażowania nie zawsze dostawałam dobre oceny.
W ostatniej klasie zrobiłam się strasznie tym
wszystkim zmęczona. Moja rada - nie przemęczać się
na siłę i pozwolić sobie od czasu do czasu na małe
"pomoce dydaktyczne". Może nie jest to zbyt uczciwe,
ale wiadomo, że nie każdy potrafi zapamiętać daty
z historii albo trudne terminy z biologii. Poza tym,
robiąc podręczny zestaw ucznia, też się uczycie i na
teście może okazać się, że wcale ich nie
potrzebujecie, co moim zdaniem jest dużym plusem!
Kolejną rzeczą, którą chciałabym się z wami podzielić
jest to, żebyście nie angażowali się zbyt mocno
w szkolne przyjaźnie, bo niekoniecznie mogą okazać
się być wieczne, a koleżanka może nie okazać się tak
szczera, jak się wydawała. Jeśli ktoś was zrani, to
wiedzcie, że to nie koniec świata.     cd. s. 6
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Trzy lata nauki w gimnazjum w kadrze
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Wiem, że trudno jest się nie
przejmować, ale trzeba wierzyć, że
kiedyś na waszej drodze pojawi się
ktoś nowy.
W nowym roku, jeśli nie byliście mili
dla nauczycieli, to pora to zmienić.
Dlaczego? Dlatego że jeśli
jesteście mili i zawsze się
uśmiechacie, to druga osoba was
lubi, a jeśli was lubi, to nie będzie
chciała was karać punktami, nie
będziecie proszeni do tablicy, albo
dostaniecie możliwość wielokrotnej
poprawy. No chyba, że naprawdę
zrobicie coś zasługującego na karę.
Nie polecam też, w sprawach
błahych, donosić na swoich
kolegów do nauczycieli. To
naprawdę słabe, a poza tym
pamiętajcie, że wy też możecie
kiedyś zrobić coś, za co będzie
można na was donieść. Najlepiej
być miłym dla każdego i nie
wchodzić w konflikty, wtedy
możecie mieć pewność, że
cokolwiek byście nie zrobili, nie
będziecie mieć kłopotów. Czasami
naprawdę lepiej jest trzymać język
za zębami. Mam nadzieję, że dacie
z siebie wszystko w przyszłym
roku i dostaniecie się do
wymarzonych szkół.
Klaudia Mitura - absolwentka?

AKCJA - ZWIERZĘTA

Na początku czerwca podsumowana została akcja "Pomagamy
zwierzętom", mająca na celu przekonanie uczniów naszej szkoły, że
zwierzęta ze schroniska też są fajne i potrafią kochać równie mocno, jak
te, kupione z hodowli. Akcję tę nadzorowały panie Anna Mioduchowska
i Kinga Grzelak.
W ramach akcji: zakupiono 2 tytuły książek do biblioteki (Psie troski i Był
sobie pies, które można wypożyczać), każdy uczeń za wypożyczenie
książki innej niż lektura, i odgadnięcie zagadki o… zwierzętach,
otrzymywał na pamiątkę zakładkę do książki. Dodatkowo można było
wziąć udział w 3 konkursach. Wyniki konkursów: Psy, koty i inne
zwierzaki (fotograficzny) nagrody zdobyli: Grześ Marzęda, Iga Murak
i Nikodem Szyszka (I-III) oraz Natalia Marciniak, Adam Ciotucha i Kacper
Petryszak (IV-VII); Mój przyjaciel pies, ulubiony bohater z książki
(plastyczny), który wygrali: Natasza Kuźma, Wiktoria Kulik i Tatiana
Meksuła (I-III) oraz Karina Szczepaniak, Natalia Marzec i Lena
Rydzewska (IV-VII); Pokochaj psa, pokochaj kota (literacki), w którym
z kolei podium zajęli: Natalia Rysiowska, Kuba Aftyka i Krzyś Paśnik (I-III)
oraz Julia Kwiatkowska, Michał Winiarczyk i Hanna Mysiakowska (IV-VII).
A już na zakończenie akcji została zorganizowana zbiórka rzeczy, takich
jak: karma (której udało nam się uzbierać aż 250 kilogramów!), zabawki,
smycze i koce dla schroniska w Nowodworze. Uczniowie, którzy zawieźli
zebrane rzeczy chociaż chwilę chcieli być przy bezdomnych pieskach.
Najbardziej żałowali tego, że nie mogli wyprowadzić pupilów na spacer.
Obiecali, że nadrobią to w najbliższą sobotę, kiedy jako wolontariusze,
mogą wyprowadzać psy poza schronisko…
Dzięki naszej inicjatywie na pewno wiele zwierząt z naszego pobliskiego
schroniska będzie mogło cieszyć się karmą, którą im podarowaliśmy.

Karolina Tomala

Nasza akcja w obiektywie fotograficznym

WAKACJE

Promień słońca na ziemię zesłany
Jakże ciepły i delikatny.
Wiatr przez pola i lasy
Cisza, a tam spokój

Wakacyjne to są czasy.

Czekałam tylko na ten moment
Ruszyć nad zaciszny staw

pośród łąk zielonych
Jak lśniący diament,
W połysku słońca.
Takie są wakacje

wciąż napływające inspiracje.

Julia Czuchryta
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BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje! Nareszcie wakacje! Koniec obowiązków związanych ze szkołą
i nauką. Czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Niektórzy z nas
wyjadą na kolonie, obozy, inni wybiorą się na rodzinne wyjazdy,
a niektórzy zostaną w domu.

Pamiętajmy, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych. Trzeba wykazać zdrowy rozsądek
i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.
Oto kilka rad, które mogą ochronić nas przed nieprzyjemnymi
wakacyjnymi zdarzeniami:

Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz, o której
godzinie zamierzasz wrócić.
Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
Poinformuj rodziców, gdyby ktoś cię zaczepiał.
Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
Nie bierz słodyczy, ani innych prezentów od obcych.
Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij
pomoc.
Wchodź do wody, jeziora - tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
Nie oddalaj się od rodziców bez pytania, w nowych miejscach łatwo
się zgubić.
Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę,
czy nie ma kleszczy.
Uważaj na rośliny, których nie znasz. Niektóre jagody, liście czy
grzyby są trujące.
Nie rozpalaj ogniska w lesie.
Nie baw się z obcymi zwierzętami. Pies czy kot może cię ugryźć, gdy
spróbujesz go pogłaskać.
Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
Zawsze mów „NIE”, gdy nie zgadzasz się z szalonymi pomysłami
i propozycjami swoich kolegów.
Zawsze dbaj o środowisko naturalne - nie niszcz i nie zaśmiecaj
otoczenia, w którym przebywasz.
Zawsze pamiętaj, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic
dobrego.

Jeżeli będziesz się stosował do tych rad, z pewnością będziesz mógł
przeczytać kolejne wydanie naszego „Szkolniaka” :)

H. Grzeszczyk

POZNAJ NASZ KRAJ…

Oto moje propozycje miejsc
wartych odwiedzenia w naszym
kraju, być może jeszcze w tym
roku. Nie zwlekaj!

KOTLINA KŁODZKA – to
największa sudecka kotlina, a przy
tym wspaniały i bardzo popularny
region turystyczny, oferujący wiele
różnorodnych atrakcji, zarówno dla
dorosłych, jak i dzieci. Leży ona we
wschodniej części województwa
dolnośląskiego, przy granicy
z Czechami, na wysokości około
350-450 m n.p.m. Są tu atrakcje,
takie jak: Jaskinia Niedźwiedzia
w Kletnie – najpiękniejsza polska
jaskinia z niesamowitymi
n a c i e k a m i ; Jaskinia
Radochowska w Radochowie –
dzika jaskinia udostępniana do
zwiedzania z przewodnikiem;
Kopalnia Złota i Osada Górnicza
w Złotym Stoku; Wodospad
Wilczki w Międzygórzu –
malowniczy wodospad ukryty
wśród drzew.
KRAKÓW – miasto na prawach
powiatu, położone w południowej
Polsce nad Wisłą, drugie w kraju
pod względem ludności
i powierzchni. Bardzo turystyczne,
ciekawe miasto dla
odwiedzających. Są tu atrakcje,
takie jak: Zamek Królewski na
Wawelu, Sukiennice Krakowskie
i wiele innych… miejskich
zabytków, a także znajdująca się
w pobliżu Kopalnia Soli
w Wieliczce.
ENERGYLANDIA – to największy
park rozrywki w Polsce, oferujący
kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują
się na obszarze 26 hektarów,
przeznaczony dla wszystkich grup
wiekowych, zarówno dzieci,
młodzieży, jak i osób dorosłych.
Jest to miejsce dla osób lubiących
adrenalinę.

Oprac. Hubert Grzeszczyk

DAWKA HUMORU
- Jak się nazywa najpiękniejszy
most w Anglii?
- The most beautiful.
- Co ma wspólnego łyżka z
jesienią?
- Je się nią.
- Na czym stoi prąd?
- Napięcie.

- W jakiej walucie płacą ptaki?
- Wróblach.
- Co mówi ogrodnik do kumpla?
- Przesadziłeś.
- Dlaczego beton nie ma pracy?
- Bo go wylali.
- Czemu łąka jest mokra?
- Bo polana.

Z Internetu wybrała Julia Jaksim
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CZY WIESZ, ŻE…

1. Jednolity termin wakacji
w Polsce wprowadzono
w 1919 r.

2. Wyraz „wakacje” pochodzi od
łacińskiego słowa „vacatio”,
czyli uwolnienie.

3. W 2018 r. wakacje będą trwały
aż 73 dni!

4. Ok. 30% dzieci w Polsce
wyjeżdża na wakacje
z rodzicami lub na obozy.

5. W Unii Europejskiej w wakacje
14,3% młodzieży podejmuje
pracę, a w Polsce tylko 4,2%.

6. Z badań wynika, że w wakacje
dwie trzecie Polaków spędza
wakacje w domu, 83% jedzie
w polskie góry, nad morze
i nad jeziora, a pozostałe 17%
decyduje się na odpoczynek
za granicą.

7. Wakacyjne wyjazdy wymyślili
Rzymianie, którzy latem
opuszczali rozgrzane miasta.
To oni wymyślili dom letni. Ich
śladem poszli najbogatsi
mieszkańcy renesansowych
Włoch, a potem innych państw.

8. Najkrótsze wakacje są
w Szwajcarii i trwają 39 dni.

9. Za to najdłuższe wakacje są
we Włoszech i trwają 99 dni.

10. Krajami, w których Polacy
najchętniej spędzają wakacje,
są Grecja i Hiszpania.

Oprac. Michał Czerski

KUPON NA NIEPYTANIE
………………………  .....................................
przedmiot                   imię i nazwisko, klasa
Kupon ma chronić ucznia przed pytaniem na ocenę.
Nie zwalnia ucznia od pisania kartkówek czy
sprawdzianów.
Kupon jest jednorazowy! ;-)
Można go wykorzystać w dniach 17-21 września
2018r.

Bieżący numer "Szkolniaka" opracował zespół
redakcyjny w składzie: Anna Aftyka, Michał Czerski,
Julia Czuchryta, Jakub Furtak, Hubert Grzeszczyk,
Julia Jaksim, Bartosz Marzec, Klaudia Mitura, Kacper
Niedbalski i Karolina Tomala
Skład komputerowy: Krzysztof Borówka
Opiekunowie redakcji: Ewa Abramek i Grażyna
Antoniuk

NASZE WYNIKI SPORTOWE

W II półroczu uczniowie szkoły brali udział w wielu zawodach sportowych,
od szkolnych zaczynając, poprzez zawody miejskie, powiatowe,
rejonowe, wojewódzkie, a nawet ogólnopolskie. Przedstawiam wam
niektóre z osiągnięć naszych uczniów.
Bartek Kowalczyk z IIIa Gim. został mistrzem wojewódzkim w tenisie
stołowym. W tej samej dyscyplinie sportu dobrze prezentował się
też Damian Borzęcki IId w powiecie drugi, a w rejonie czwarty. Obaj
chłopcy w drużynie zdobyli w zawodach wojewódzkich I miejsce, a na
szczeblu ogólnopolskim XIII miejsce.
Gratulacje należą się też mistrzyniom województwa również w tenisie
stołowym: Agacie Lipskiej VIId i Karolinie Wójtowicz VIe, które
w mistrzostwach Polski w tenisie zajęły VI miejsce.
Kolejną dyscypliną sportową, w której mamy bardzo dobre wyniki, jest
pływanie. W zawodach pływackich o Laur Lubelskiego Koziołka dwa
srebrne medale zdobyła Antonina Szabała z IIIs w stylu grzbietowym
i dowolnym. W Wiosennych Otwartych Mistrzostwach Łukowa zarówno
sztafeta dziewcząt, jak i chłopców zajęła I miejsce. Indywidualnie
I miejsce zajął Igor Kostyła, II miejsce Kaja Wróblewska, Antonina
Szabała, III miejsce - Kaja Kostyła, Antonina Szabała i Iwo Brzyski.

Oprac. Bartosz Marzec
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