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Mamy stronę internetową!
Ostatnio nasza redakcja brała udział
w konkursie organizowanym przez
platformę Junior Media. Polegał on na
założeniu strony internetowej gazetki.
Znajdziesz nas tutaj:
http://szkolniaksp3.wordpress.com.
Zapraszamy do odwiedzania naszej
strony, gdzie poczytasz opowiadania
i wiersze uczniów lub inne ciekawe
artykuły.                                 Ola Brynda     

DROGI CZYTELNIKU!
Właśnie trzymasz w rękach ostatni w tym roku kalendarzowym
numer "Szkolniaka". Cieszymy się, że przez cały rok mogliśmy
opowiadać wam o wydarzeniach z naszej szkoły. Mamy nadzieję,
że przyszły rok będzie dla nas również owocny. W tym wydaniu
przeczytasz o wycieczce szlakiem "Kamieni na szaniec", apelu
z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości, nocy w szkole,
kiermaszu świątecznym, wieczornicy papieskiej, dyskotece,
przedstawieniach, konkursach i ostatnich wydarzeniach z życia
szkoły. Dowiesz się, co działo się ostatnio w szkole z rubryki
"krótko i na temat". Znajdują się tu także wiersze, które uczniowie
pisali z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości. Serdecznie
zapraszamy do miłej lektury!

Ola Brynda

XIII PARAOLIMPIADA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W sobotę, 27 października 2018 r., w naszej szkole odbyła się
impreza, która od 13 lat integruje środowisko szkolne z osobami
niepełnosprawnymi z całego województwa lubelskiego. W tym
roku gościliśmy podopiecznych ze Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych w Firleju, Puławach, Karczmiskach,
SOSW nr 1 w Lublinie, Środowiskowego Dom Samopomocy,
Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola nr 1 w Lubartowie.

Ciąg dalszy s. 6

Ostatnie wydarzenia szkolne

http://szkolniaksp3.wordpress.com/
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JAN PAWEŁ II - Święty,
Papież, Polak, Poeta…

W 40. rocznicę wyboru Jana Pawła
II na papieża, 16 października
2018 r., uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali społeczności
szkolnej, rodzicom i zaproszonym
gościom Wieczornicę Papieską.
Usłyszeliśmy biografię świętego
i jego wiersze, które nawiązywały
do osobistych przeżyć autora.
Utalentowane solistki, które
prezentowały poezję śpiewaną
wprowadziły gości w duży zachwyt.
Wręczono również nagrody
laureatom konkursu „Poezji Jana
Pawła II”. Nagrody zostały
ufundowane przez Zarząd Akcji
Katolickiej parafii MBNP i Radę
Rodziców SP3. Wieczornicy
towarzyszyła wystawa książek
Karola Wojtyły i pamiątek
z pielgrzymek do Polski. Pamiątki
te zostały zgromadzone
i podarowane przez rodziców
uczniów. Przy wystawie tej
odbywały się również katechezy.
Wieczornicy towarzyszył słodki
poczęstunek, podczas którego
wspominano osobę Świętego Jana
Pawła II. Nad całością czuwali
nauczyciele religii.

Oprac. M. Filipowicz

Natomiast 18 października 2018 r. odbył się turniej między klasami IVf, Ve
i Vg. Składał się z dwóch części: quizu oraz części sportowej. Zwycięzcą
zawodów została klasa Vg, II miejsce zajęła IVf, III miejsce - Ve. Każda
klasa otrzymała puchar oraz dyplom, a każdy z uczniów podziękowanie
i słodycze. Organizatorkami były panie: Agnieszka Karpińska, Aleksandra
Pietraszek i Agnieszka Szelech.
Oby więcej takich spotkań integracyjnych w naszej szkole.

Po emocjach turniejowych

DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA

26 listopada w naszej szkole odbył
się, zainicjowany przez panią Ewę
Abramek i panią Kingę Grzelak,
Dzień Pluszowego Misia dla klas II.
Dzieci przybyły do biblioteki ze
swoimi pluszakami. Tam zostały
podzielone na misiowe drużyny.
Drugoklasiści dowiedzieli się, skąd
się wziął pluszowy miś, a także
mogli sprawdzić się w różnych
zabawnych konkurencjach. Było
też głośne czytanie fragmentu
kultowego „Kubusia Puchatka”
A.A Milne’a, a także krótka
prelekcja na temat prawdziwych
niedźwiedzi, z której dzieci mogły
dowiedzieć się czegoś, co na
pewno potem przyda im się na
lekcjach przyrody. Zwieńczeniem
spotkania była przysięga, którą
dzieci składały swoim pluszowym
przyjaciołom i poczęstunek
w formie misiowych pierniczków.
Impreza była bardzo udana. Na
pewno pozwoliła klasom lepiej się
zintegrować i chociaż na chwilę
odpocząć od nauki.

Oprac. Karolina Tomala

KRÓTKO I NA TEMAT

Październik
Na pływalni AQUA Lublin

w zawodach pływackich o Laur
Lubelskiego Koziołka Antonina

Szabała zajęła 1. miejsce w stylu
grzbietowym i 5. miejsce w stylu

klasycznym.

Młodzież z naszej szkoły uczciła
osobę Papieża Polaka. W dniu

16 października 2018 r. uczniowie
zaprezentowali Wieczornicę

Papieską.

Uczniowie klas IIIa i IIIb
16 października odwiedzili

niemiecki obóz śmierci - Majdanek
w Lublinie. Celem tej wycieczki było
ocalenie od zapomnienia wydarzeń,

które miały miejsce na naszych
ziemiach ponad 70 lat temu

i wszystkich, tych którzy zostali
tam zamordowani.

Nasi najmłodsi uczniowie z kl. O"b"
23  października odwiedzili

piekarnię, w której poznali tajniki
pracy piekarza oraz skosztowali

najświeższych wypieków.

Siedem klas pierwszych
przeżywało swój ważny dzień

18 października 2018 r. Tego dnia
odbyło się uroczyste ślubowanie
pierwszaków na uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 im. P. Firleja

w Lubartowie.

24 października w LOKu nasza
szkoła zorganizowała VIII Miejski
Festiwal Pieśni Patriotycznej Ma
Ojczyzna jest mi bliska. Naszą
podstawówkę reprezentowało

15 uczniów.

W dn. 24-25 października nasza
szkoła włączyła się w akcję

Miejskiego Czytania Antologii
Niepodległości.

Oprac. działu:  Bartek Marzec

Czytanie "Kubusia Puchatka"
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Nasze stroiki świąteczne

NOC W SZKOLE

W nocy z szesnastego na siedemnastego listopada, w naszej szkole
odbyła się karmelkowo-samorządowa impreza, okrzyknięta nazwą „noc
w szkole”. Uczniowie, przebrani za różne fantastyczne postacie, stawili się
w szkole wieczorem, aby opuścić ją dopiero rankiem.
Zabawę zaczęliśmy od kilku zabaw integracyjnych, przygotowanych
przez naszego kolegę z IIIa. Pozwoliły nam one nieco rozluźnić atmosferę
i poczuć się lepiej w swoim towarzystwie. Ta noc w szkole była
wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz uczestniczyli w niej uczniowie
i gimnazjum, i podstawówki. Potem przy akompaniamencie muzyki,
przenieśliśmy się do sali geograficznej, tym razem na… kolację. Posiłek
zakończył się wspólnym śpiewaniem polskich piosenek biesiadnych, przy
którym wiele osób zdarło sobie gardło. A to jeszcze nie był koniec!
W sali gimnastycznej dziewczyny z gimnazjalnej IIIb pokazały nam kilka
układów tanecznych. Tradycyjnie zatańczyliśmy też belgijkę. Ani na
chwilę nie zaprzestaliśmy zabaw. Ci, którzy nie uczestniczyli akurat
w meczu siatkówki, mieli okazję poskakać na piłkach gimnastycznych,
wypróbować swoją przyjaźń na trzyosobowych nartach albo pościgać się
na wałkach.
Na obolałych od zabaw nogach wróciliśmy na deser. Po nim dziewczyny
z zarządu „Karmelki” zorganizowały zabawę „Mam talent”, gdzie każdy
mógł zaprezentować się za drobną nagrodę. Kiedy niektórzy odpoczywali,
oglądając straszny film, a inni pomagali w przygotowaniach loterii
świątecznej, gimnazjaliści zajęli się przygotowywaniem strasznych
podchodów (bardzo pomocny okazał się pan dozorca, za co bardzo
dziękujemy!). Noc w szkole zakończyła się „chrztem”, który oficjalnie
wcielił do „Karmelki” i Samorządu Szkolnego nowych członków.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie. Mam
nadzieję, że długo tej nocy nie zapomnicie.

Karolina Tomala

ŚWIĘTA JUŻ BLISKO

Dnia 13 grudnia 2018 r. w naszej szkole rozpoczął się kiermasz
świąteczny. Na korytarzu szkolnym stały piękne ozdoby, stroiki oraz
świece. Uczniowie mogli spróbować pysznych, ozdobionych lukrem
pierniczków oraz innych przysmaków. Dzięki kiermaszowi, który
zorganizowała pani Małgorzata Wysoczyńska wraz z członkami szkolnej
spółdzielni "Karmelka", wszyscy z pewnością poczuli klimat świąt. Co
roku kiermasz świąteczny cieszy się wielkim zainteresowaniem!

Daria Baran

KRÓTKO I NA TEMAT

W dn. 26-28 października na naszej
bieżni odbywały się biegi
upamiętniające 100-lecie

Odzyskania Niepodległości Polski
„100 okrążeń na 100 lat

niepodległości”.

W sobotę, 27 października br., SP3
była organizatorem XIII
Paraolimpiady dla dzieci

niepełnosprawnych z województwa
lubelskiego.

Listopad
9 listopada o godzinie 11:11
wszyscy uczniowie szkoły
zgromadzeni na dziedzińcu

odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Tego dnia z okazji Narodowego

Dnia Niepodległości
uczestniczyliśmy też w uroczystej

akademii.

Gratulujemy Krzysztofowi
Wojciukiewiczowi, który

15 listopada zajął I miejsce
w powiatowym konkursie wiedzy

o Stanach Zjednoczonych. 

W Drużynowych Mistrzostwach
Powiatu Lubartowskiego

w szachach awans do zawodów
rejonowych wywalczyła drużyna
SP nr 3 w składzie: Ola Kozak,

Piotr Najda i Jan Tarnowski.

22 listopada z okazji „imienin”
Lubartowa uczeń, który ubrał się
w kolory naszego miasta, nie był
pytany oraz otrzymywał uwagę

pozytywną.

Na przełomie października
i listopada w bibliotece szkolnej na
wystawie Dary jesieni mogliśmy

podziwiać szczególne okazy
naszych ogrodów, pól i lasów.

Jednak najbardziej wzrok
przyciągała 32-kilogramowa dynia-

olbrzymka.

Noc w szkole '2018
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LABORATORIUM ŻYCIA
To spektakl dla najstarszych uczniów szkoły.
Opowiadał on o zagrożeniach, które występują
w postaci różnych używek. Pokazał nam, jak szybko
można popaść w nałóg, i jak trudno później z niego
wyjść. Aktorzy pouczyli nas o niebezpieczeństwach,
które w naszym wieku są częstymi przyczynami
poważnych problemów. Po występie, zwrócili naszą
uwagę na to, jak temu zapobiec. Okazało się, że
wystarczy jedno proste, ale za to jak niezwykle ważne
słowo nie. Swoim przedstawieniem wyjaśnili nam kilka
bardzo istotnych dla nas rzeczy. Teraz na pewno
będziemy mądrze podchodzić do takich spraw. Teatr
dał nam wiele ważnych doświadczeń. Na pewno
w pewnym stopniu zmniejszy on ilość tego typu
przypadków.
Myślę, że to przedstawienie ukazało powagę
uzależnień. Nie powinniśmy tego lekceważyć. Teraz
jesteśmy w pełni świadomi, jak ważne jest, żeby z tym
walczyć. Już wiemy, że trzeba odmawiać rzeczom,
które zmieniłyby nawet całe nasze życie. Ten spektakl
był dla nas bardzo ważny.

Julia Klimowicz VIIIa

DLACZEGO NIE MÓWIMY
6 grudnia 2018 r. w naszej szkole na łączniku odbyło
się spotkanie uczniów klas VII-VIII z terapeutą Piotrem
Nagielem. W swoim autorskim programie pan Piotr
odpowiadał m.in. na pytania: Dlaczego nam trudno
mówić o swoich uczuciach? Dlaczego nie mówimy
o tym, co się wokół nas dzieje? Czy niemówienie
o krzywdzie drugiego jest „trendy”? Czy brak reakcji na
przemoc oznacza przyzwolenie na taką sytuację? Czy
sięganie po dopalacze, narkotyki, alkohol może być
problemem w życiu młodego człowieka?
Problemy poruszające problematykę przemocy są
bardzo istotne na różnych etapach życia. Wszyscy
z uwagą słuchaliśmy refleksji oraz piosenek
nawiązujących do treści programu w wykonaniu
terapeuty. To było bardzo pożyteczne i ważne
spotkanie dla każdego z nas.

Martyna Filipowicz

Narodowy Dzień Niepodległości

W SIECI, CZYLI CO ZA DUŻO, TO NIEZDROWO
Siódmoklasiści obejrzeli spektakl "W sieci", który miał
ukazać poważny problem uzależnienia od internetu.
Miał pokazać, że bez smartfona, internetu itp. da się
żyć, a co najważniejsze - tak się kiedyś żyło.
Przedstawienie o charakterze humorystycznym
ukazywało historię dziewczyny, która nie mogła
wytrzymać bez internetu. A po wypadku
spowodowanym przez nadmierne używanie
elektroniki, cofa się do niedalekiej przeszłości, gdzie
jedyny telefon w domu wisi na ścianie, najbliższy
telewizor był u dziadka, a jedną z ciekawszych
rozrywek była gra w karty.

Jakub Wójtowicz

Z PROFILAKTYKĄ ZA PAN BRAT
28.11.2018 r. naszą szkołę odwiedził Teatr profilaktyczno-edukacyjny "Maska" z Krakowa. Wystawił on trzy
spektakle edukacyjne o uzależnieniach XXI wieku dla klas: VI, VII, VIII i III gimnazjum.
Klasy szóste obejrzały spektakl "Egoista", siódme miały okazję zobaczyć przedstawienie "W sieci", a ósme
i trzecie gimnazjum "Laboratorium życia". Wszystkie spektakle były pokazane w humorystyczny sposób, lecz
niosły ze sobą ważne przesłania. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze się bawili podczas tego występu i na pewno
wzięli sobie do serca różne sprawy i problemy przedstawione na scenie.

Opracowała Aleksandra Brynda

Stypendyści

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
W piątek, 9 listopada, w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Nasi koledzy i koleżanki
recytowali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni oraz
grali na instrumentach.
Przed godziną 11 wszyscy uczniowie naszej szkoły
zebrali się na dziedzińcu. Najpierw śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne, aby równo o godzinie 11:11 zaśpiewać
cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. 11 listopada
w niedzielę reprezentanci naszej szkoły, uczniowie
oraz nauczyciele, pojawili się na uroczystościach
rocznicowych upamiętniających odzyskanie
niepodległości. W tym samym czasie odbyła się Gra
Niepodległościowa, w której jak co roku nie brakowało
chętnych i z naszej szkoły.
O naszym kraju nie należy pamiętać tylko podczas
świąt, lecz należy pamiętać codziennie i rozwijać
w sobie cechy prawdziwego patrioty.

Bartosz Marzec
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SZLAKIEM BOHATERÓW "KAMIENI NA
SZANIEC"

W piątek, 23 listopada 2018 r. klasy 8a i 8e pojechały
na wycieczkę szkolną do Warszawy. Pierwszym
punktem wyjazdu było Liceum im. Stefana Batorego.
Do tej szkoły uczęszczali bohaterowie lektury
"Kamienie na szaniec". Podziwialiśmy wnętrze elitarnej
szkoły i poznaliśmy jej sekrety. Po zwiedzeniu szkoły
udaliśmy się do Muzeum Walki i Męczeństwa przy Alei
Szucha. Jest to była siedziba gestapo w Warszawie.
Mogliśmy zobaczyć pokój przesłuchań czy cele,
w których przetrzymywano więźniów. Zdaliśmy sobie
sprawę, jak okrutna może być wojna.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum
Więzienia Pawiak. Było to więzienie gestapowców
w czasie okupacji niemieckiej. W muzeum słuchaliśmy
listów, jakie zrozpaczeni więźniowie, Polacy, pisali do
swoich bliskich.
Następnie pojechaliśmy na najsłynniejszy warszawski
cmentarz Powązkowski. Jest to miejsce spoczynku
m.in. Aleksandra Kamińskiego, „Rudego”, „Alka”,
„Zośki” i wielu powstańców. Minutą ciszy uczciliśmy
pamięć o obrońcach naszej ojczyzny. Następnie
przejechaliśmy do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Podczas oprowadzania
zobaczyliśmy zniszczenie miasta podczas lotu
samolotem w technologii 3D. Zobaczyliśmy, jakie
ogromne zniszczenia w naszej stolicy spowodowała
wojna. Po wizycie w muzeum mieliśmy tzw. czas
wolny. Spędziliśmy go w galerii Złote Tarasy. Po
zjedzeniu posiłku i zakupach nadszedł czas na ostatni
punkt wycieczki - spektakl "Piloci" w teatrze Roma.
Wspaniałe kostiumy, piękna scenografia i świetna gra
aktorska zapewniały nieprawdopodobne widowisko.
Przedstawienie było fantastyczne i miało zaskakujące
zakończenie. Po spektaklu udaliśmy się w drogę
powrotną do Lubartowa.
Wycieczka bardzo nam się podobała. Była ciekawa,
udana i interesująca. Warto było poznać czasy wojny
oraz zobaczyć miejsca związane z lekturą „Kamieni na
szaniec”. Zdobyliśmy dużo nowych informacji i wiele
się nauczyliśmy. Wszyscy wrócili cali, zdrowi i bardzo
zadowoleni. Chętnie pojechalibyśmy na taką
wycieczkę jeszcze raz. Na pewno pozostanie ona na
długo w naszej pamięci.

Jakub Furtak i Bartosz Mierzwiński

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
11 grudnia 2018 roku Marszałek Województwa
Lubelskiego nagrodził stypendiami naukowymi
szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub
mieszkających w województwie lubelskim. Wśród
744 stypendystów z różnych szkół znalazło się troje
uczniów z SP3: Karina Szczepaniak, Michał Czerski
i Jakub Ścierzyński. Gratulujemy!!!

Nasi wycieczkowicze...

MOJE BOŻE NARODZENIE

Ojczyzna moja w promieniach wolności skąpana,
w prezencie pod choinką

biało-czerwoną flagą otulona.
Jej Niepodległość - to droga bez końca.

W życiu każdy, odkąd pamięcią sięgnąć, jej
potrzebował.

Bez powodu nikt jej przecież nie wyczarował…
Stanęli ramię w ramię w szeregu, jak bracia,

na obcej ziemi z białym orłem w sercu
i biało-czerwoną opaską na ramieniu.
Umierali za wolność, bo chcieli żyć

i życie w darze nam darować -
Ciebie, Polsko!

Walczyli, brnąc po kolana we krwi,
o ziemię polską walczyli!

Bym mogła żyć, pracować i szczęśliwą być!
Za tych wszystkich ludzi, płaszczem odwagi okrytych.

Za Marię Skłodowską i Wisławę Szymborską,
za Mickiewicza i Słowackiego,

za Asnyka, Staffa i Tadeusza Borowskiego,
i Halinę Poświatowską...

i wszystkich tych, którym przyświecała Polska.
Walczyli - słowa na papierze kładąc,

jak inni - życie swoje,
za Ojczyzny wolność,

by mogła żyć dla Ciebie i dla mnie.

Jak Jezus rodząc się w stajence
pod osłoną nocy.

Cały świat padł na kolana, dla Ciebie i dla mnie
byśmy mogli żyć.

Kolejna Noc Święta nastaje.
Zimno, ale nie przejmuję się tym wcale.

Pierwsze płatki śniegu, otulają nasze ciała.
Dzisiaj w tę chłodną noc,

to Radość i Miłość zło roztapia
Czas nadziei do nas powraca,

Cichym brzmieniem puka do naszych drzwi
Tymczasem w kominku ciepły ogień się tli.

Czekam…
Julka Czuchryta
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Do grona naszych dziennikarzy dołączyła nowa
redaktorka - Daria Baran.
Daria chodzi do klasy VIIIe. Lubi oglądać seriale
i spotykać się z przyjaciółmi. Jej ulubionym
przedmiotem jest chemia. Chodzi na dodatkowy
angielski. W wolnym czasie lubi bawić się ze swoim
kotem Pimpkiem. Daria nie lubi pochmurnych dni,
a także nie jest zwolenniczką gry w koszykówkę. Nie
lubi również, gdy ktoś ją okłamuje. Daria jest szczera
i pomocna.

Ciąg dalszy ze s. 1
Ideą organizacji paraolimpiady, odbywającej się dzięki
wsparciu wielu sponsorów, jest wspólna zabawa,
sportowe rozgrywki i warsztaty plastyczne "Poznaj
mnie - poznaj siebie". Tym razem uczestnicy pod
okiem wolontariuszy i nauczycieli ozdabiali pierniki
oraz wykonywali nadruki z logo szkoły na płóciennych
torbach. Oprócz udziału w konkurencjach sportowych
(Nordic Walking, halowa piłka nożna, zawody w sali
gimnastycznej), każdy uczestnik mógł sobie zrobić
zabawny tatuaż, zdjęcie w fotobudce, podegustować
pyszny bigos, kiełbaskę z grilla, a na deser słodką
galaretkę. Czas płynął bardzo szybko i wkrótce trzeba
było się żegnać. Na zakończenie imprezy każdy
otrzymał na pamiątkę "uśmiechniętą" poduszkę.
Koordynatorami przedsięwzięcia były panie: Ola
Berger, Kinga Grzelak, Urszula Czakon, Małgorzata
Burzyńska i Małgorzata Wysoczyńska. Gospodarzem
spotkania był pan dyrektor Marian Bober, który
rozpoczął imprezę, a także wręczał nagrody, dyplomy
i podziękowania na jej zakończenie.

Uczestnicy Paraolimpiady '2018

Daria Nasi mikołajkowi medaliści

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA
Jak co roku w naszej szkole odbyła się impreza
andrzejkowa. 29 XI br. uczniowie odpoczęli od nauki
i odrabiania prac domowych. Wszyscy obecni na
dyskotece mogli się wyszaleć! Mieliśmy własnego
didżeja, który zapowiadał świetną muzykę.
Uczniowie tańczyli w kółeczkach, w parach lub sami.
Przed wejściem do sali stało stoisko „Karmelki”,
w którym można było kupić słodycze i napoje. Po
godzinie 20.00 pani Alina Zarzycka rozdawała
pieczątki, które chroniły następnego dnia od pytania na
ocenę. Myślę, że zapamiętamy tę dyskotekę na długo.

Martyna Meksuła, VIId

Bieżący numer "Szkolniaka" opracował zespół
redakcyjny w składzie: Daria Baran, Ola Brynda, Julia
Czuchryta, Martyna Filipowicz, Jakub Furtak, Julia
Klimowicz, Bartosz Marzec, Martyna Meksuła,
Bartosz Mierzwiński, Karolina Tomala i Jakub
Wójtowicz.
Skład komputerowy: Krzysztof Borówka
Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk

MIKOŁAJKOWY MARSZ NA ORIENTACJĘ
’2018

Dnia 6 grudnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły z klas
V i VI wzięli udział w X Mikołajkowych Marszach na
Orientację. Zadaniem zawodników było odnalezienie
sześciu punktów kontrolnych na terenie Lubartowa na
trasie 2,5 km oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi
na dwa pytania. Duże gratulacje należą się naszym
reprezentantom!
I miejsce zajęli: Bartosz Włosek, Mikołaj Serwin
i Kacper Mołda z klasy VIa. III miejsce: Wiktor
Opolski i Eryk Trąbka z klasy Vh.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe medale
oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy mieli gorący
posiłek: smaczny bigos i ciepłą herbatę. W tym roku po
raz kolejny startowaliśmy w Marszu w reprezentacji
szkoły, zdobywając pierwsze miejsce i puchar!
Gratulujemy wytrwałym odkrywcom!!!

Martyna Filipowicz

Zawody
sportowe
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