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WSPOMINAMY SZKOLNE
JASEŁKA...

Dnia 21 grudnia 2018 r. w naszej szkole
odbyły się jasełka. Kolędy śpiewał chór
szkolny przygotowany przez panią Emilię
Sobczak-Chudzik. Jasełka w tym roku nie
były tradycyjne, ponieważ pani Agnieszka
Szelech, katechetka, przygotowała wraz
z uczniami z klasy VIIId, VIIIc i VIIIe
fragment inscenizacji na podstawie
Opowieści wigilijnej C. Dickensa.
Przypomniał nam o tym, że na zmianę
złych postaw - okres świąteczny – to dobry
czas. Trzeba zmieniać złe nawyki i stawać
się dobrymi, wrażliwymi i pełnymi miłości
ludźmi.
Na jasełkach była też żywa stajenka,
stworzona przez uczniów z klas Va i Vc.
Na zakończenie obejrzeliśmy taniec
aniołków z klas młodszych. Występ
uczniów nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Martyna Filipowicz

Drogi Czytelniku!
Właśnie trzymasz w rękach pierwszy numer "Szkolniaka" w 2019
roku. Mamy nadzieję, że przez cały rok dotrzymasz nam
towarzystwa. W tym numerze przeczytasz o ostatnich szkolnych
wydarzeniach. Dowiesz się, jak przebiegły świąteczne jasełka.
Przeczytasz o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu w naszej szkole i zbiórce pieniędzy dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki naszej gazetce nie
będziesz nudzić się podczas ferii. Dowiesz się, jakie książki warto
przeczytać, jakie filmy warto obejrzeć, i co robić..., aby się nie
nudzić. W tym numerze możesz odczytać również swój
horoskop. Przeczytasz również o tym, jaka jest dzisiejsza
młodzież. Miłej lektury!

Ola Brynda

Spotkanie z duchem...

Walentynki tuż, tuż...

Rodzina Święta w otoczeniu aniołków

CIEKAWOSTKI O WALENTYNKACH

1.  W USA na walentynki sprzedaje się około 200 milionów róż.
2.  Ludzie na całym świecie w to święto wysyłają sobie blisko
miliard kartek!
3.  Najprawdopodobniej pierwszą kartkę z okazji walentynek
wysłał w 1415 r. książę Orleanu będąc uwięziony w więzieniu. List
zaadresowany był do jego żony, za którą bardzo tęsknił.
4.  Według badań, ponad połowa ludzi na walentynki wysyła swojej
drugiej połówce właśnie kartkę, za to najmniej osób wybiera na
prezent ubranie.
5.  Według japońskiej tradycji - to kobiety dają mężczyznom
prezenty na walentynki. Ci odwzajemniają się im później z okazji
Białego Dnia, najczęściej ofiarowując im białą czekoladę!
6.  14 lutego na całym świecie zaręcza się około 220 tys.
zakochanych!
Ciąg dalszy s. 4 
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CIEKAWOSTKI O ZIMIE

1. Największy na świecie płatek śniegu spadł na ziemię w 28 stycznia
1887 r. w Fort Keogh w Montanie. Miał 38 cm szerokości i 20 cm grubości.
2. Istnieje lęk o nazwie chionofobia oznaczający strach przed śniegiem.
3. W 2004 r. w Ontario zebrali się uczniowie kilkunastu szkół, którzy
położyli się jednocześnie na ziemi i narysowali 15851 aniołów.
4. Śnieg występuje nie tylko na Ziemi; np. sondzie Phoenix udało się
zaobserwować go na Marsie.
5. Ferie zimowe wprowadzono w Polsce na przełomie 1975 i 1976 r.
6. W naszym województwie – lubelskim - ferie zimowe należą do
najpóźniejszych w 2019 r. W tym samym okresie odpoczywają także
uczniowie Śląska, Łodzi, Podkarpacia i Pomorza.
7. Najniższa temperatura w Polsce (-41°C) została zanotowana
w Siedlcach w roku 1940.
8. Największy na świecie bałwan mierzył 34 m i został zbudowany
w Bethel w Maine, w lutym 1999 roku.
9. Oczy reniferów są koloru złotego latem i niebieskiego zimą, by mogły
lepiej widzieć w ciemności.
10. Tak naprawdę istnieją dwa rodzaje śniegu – śnieg suchy, który jest
sypki i ma małe płatki oraz śnieg mokry – lepki, o ciężkich i dużych
płatkach.

Opracował: Michał Czerski

Nasze propozycje dobrej lektury
1. Pierwsza książka, która jest godna polecenia Do wszystkich chłopców,
których kochałam autorstwa Han Jenny. Główna bohaterka, Lara Jean
Song, przechowuje swoje listy miłosne w pudełku na kapelusze, które
dostała od mamy. Nie są to jednak wyznania miłosne jej adoratorów, ale
listy, które sama napisała do obiektów swoich uczuć – jeden list do
każdego chłopca, w którym była kiedyś zakochana. W sumie pięć. Pisząc
je, Lara bez oporów przelewała wszystkie swoje uczucia na papier
i zupełnie szczerze, bez żadnych zahamowań formułowała zdania,
których nigdy nie ośmieliłaby się wypowiedzieć na głos, ponieważ listy te
były przeznaczone wyłącznie dla jej oczu i nigdy nie miały dotrzeć do
adresatów. Pewnego dnia okazuje się jednak, że jakimś cudownym
sposobem zostały wysłane. Od tej chwili wszystko w życiu Lary staje na
głowie i wymyka się spod kontroli.

2. Kolejna książka to The kissing booth napisana przez Beth Reekles.
Główna bohaterka powieści Rochelle Evans postanawia zorganizować na
szkolnym festynie budkę z całusami, nie ma pojęcia, że sama w niej
usiądzie – ani że swój pierwszy pocałunek przeżyje z aroganckim Noah.
Jej życie wywraca się do góry nogami. Czy ten romans przyniesie Elle
happy end czy złamane serce? Siedemnastoletnia Brytyjka Beth Reekles
podbiła serca czytelników historią o pierwszym pocałunku, jego
oszałamiających konsekwencjach i odwiecznych zmaganiach głowy
z sercem.

(ciąg dalszy na stronie obok)

KRÓTKO I NA TEMAT

Grudzień
Ola Kozak (IVd) znalazła się wśród
laureatów 22. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego w Lublinie, gdzie
zaprezentowała fragment powieści

Andrzeja Maleszki Magiczne
drzewo.

„Razem na Święta” pod takim
hasłem wolontariusze ze szkoły
włączyli się w przedświąteczną

akcję zbierania artykułów
żywnościowych, które przekazano

przed świętami potrzebującym.

W XX Powiatowym Konkursie
Plastyczno-Literackim „Opowieści

wigilijne”, wśród 385 prac
plastycznych, nagrodzono: Stellę
Seweryn (IIb) i Nataszę Kuźmę

(IId). Wyróżnienie zdobyło
3 uczniów z klas I-III. W konkursie
literackim wśród 102 prac nagrody

otrzymali: Emilia Soroka (Ia), Oskar
Góźdź i Sara Pilarczyk (IIb).

Wyróżniono 4 uczniów z klas II i V.

Styczeń
Uczniowie z naszej szkoły brali

udział w corocznym finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W piątek 11 stycznia w naszej

szkole odbyła się zbiórka datków
do puszki. Nasi uczniowie byli

również wolontariuszami podczas
27. Finału WOŚP w mieście.

Nasza szkoła na 247
sklasyfikowanych szkół w kategorii

„Igrzyska Dzieci” (klasy VI
i młodsze) okazała się najbardziej

usportowioną szkołą
w województwie lubelskim w r.

szk. 2017/2018. Pan dyrektor
Marian Bober i nauczyciele w-f
odebrali dyplom oraz puchar

podczas podsumowania
wojewódzkiego współzawodnictwa

sportowego w Biłgoraju.
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3. Światło – książka autorstwa Jay’a Asher’a – to poruszająca opowieść
o nastolatce, która prowadzi podwójne życie, którego rytm wyznacza
Boże Narodzenie. Podczas pracy na rodzinnej plantacji choinek Sierra
poznaje Caleba jej dotychczasowe życie się zmienia. Caleb kiedyś
popełnił ogromny błąd, którego cenę wciąż płaci. Sierra potrafi jednak
zobaczyć w nim te dobre strony i jest gotowa pomóc mu odzyskać wiarę
w siebie.

4. Na skraju załamania – książka B.A. Paris opowiada o kobiecie, która
pewnej nocy wraca przez las do domu. Cass Anderson nie sprawdziła,
czy kobieta siedząca w zaparkowanym samochodzie nie potrzebuje
pomocy. Okazało się ze została zamordowana. Od tamtej pory Cass nie
potrafi się pozbierać. Jest nękana wyrzutami sumienia i głuchymi
telefonami. Coraz częściej ma problemy z pamięcią. Jeśli nie może
zaufać sobie, czy komukolwiek może ufać?

Miłej lektury – życzą:
Julka Jaksim i Matylda Kolano

KREATYWNIE SPĘDZAMY CZAS WOLNY…

Zbliżają się ferie i na pewno czasem zdarza się, że doskwiera wam nuda.
Przedstawię wam kilka pomysłów na spędzanie wolnego czasu w domu
lub na dworze.
Wybierz się na spacer. Chwila spędzona na świeżym powietrzu sprawi,
że poczujecie się lepiej.
Rozejrzyj się po okolicy i poszukaj ciekawych atrakcji. Sprawdź repertuar
kina, wybierz się na łyżwy albo na zajęcia zimowiska w lokalnym domu
kultury.
Poczytaj książkę. Na pewno na swojej półce lub w bibliotece szkolnej
znajdziesz ciekawą książkę, której jeszcze nie przeczytałeś. Chwila
spędzona z książką na pewno umili Ci dzień.
Krzyżówki, łamigłówki i zagadki logiczne są dobrym sposobem na
rozwijanie intelektu.
N ary s uj rysunek albo zrób coś artystycznego. Tworzenie prac
plastycznych jest wspaniałym sposobem na kreatywne spędzanie czasu.
Powodzenia!

Ola Brynda

Można pójść na spacer... ...lub poczytać książkę.

Skorzystać z zimowych atrakcji... ...albo zagrać z rodziną.

KRÓTKO I NA TEMAT

28 stycznia br. odbyły się
uroczyste obchody

Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu.

Uroczystości zainicjowała pani
Aneta Głębocka-Wysok.

Więcej s. 5.

W finale wojewódzkim tenisa
stołowego bardzo dobrze spisały

się dwie nasze drużyny.
Dziewczęta (Agata Lipska, Ola

Karwat i Karolina Wójtowicz) zajęły
I miejsce. Chłopcy (Damian

Borzęcki i Rafał Pawłowski) - II
miejsce. W czerwcu obie drużyny
będą reprezentować województwo
lubelskie w Mistrzostwach Polski.

Będziemy trzymać kciuki!

Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Miejskim Festiwalu Kolęd

i Pastorałek, zdobywając wiele
licznych nagród.

Uczniowie klas VIId i VIIIe, na
specjalnych lekcjach

z pracownikiem Banku
Spółdzielczego w Lubartowie
w ramach projektu Bakcyl,

dowiedzieli się m.in. jak planować
wydatki, jak oszczędzać oraz jak

inwestować.

Do II etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Polonistycznego

„Z poprawną polszczyzną na co
dzień” zakwalifikowało się

9 uczniów z klas IV-V. Natomiast
w konkursie „Z ortografią na co
dzień” w kolejnym etapie mamy

10 uczniów z klas IV-V i VIII.

Przedstawiciele naszej szkoły
uczestniczyli w spotkaniu z córką
Ireny Sendlerowej - panią Janiną
Zgrzembską i reżyserem filmu

Historia Ireny Sendler - Andrzejem
Wolfem.
Oprac. Bartek Marzec
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JAKA JEST DZISIEJSZA MŁODZIEŻ...
REFLEKSJI KILKA

Coraz częściej dookoła słyszy się: „ach ta dzisiejsza
młodzież!; brak kultury, szacunku dla starszych,
żadnych autorytetów”. Do tego agresja i zdziczenie
obyczajów. Kiedyś to byliśmy inni… Ale czy można
tak krytykować? Tak uogólniać? Nie! Nikt nie ma
prawa, aby takimi stwierdzeniami krzywdzić pokolenie
młodych ludzi.
Owszem, młodzież jest inna. Przyczyn jest wiele.
Postęp i rozwój technologii sprawia, że żyjemy
w innych czasach, z innymi wymaganiami. Każdy ma
łatwiejszy dostęp do informacji. Sztuką pozostaje
ocena informacji, na ile one są prawdziwe? Przed
dzisiejszą młodzieżą stoją inne wyzwania, ale nic nie
uprawnia do stwierdzenia, że jest zła...
My – młodzi ludzie żyjemy w świecie, którego często
nawet niektórzy dorośli nie rozumieją. Staramy się
wykazywać w domu, w szkole, w otoczeniu.
Podejmujemy wyzwania, które często są ponad nasze
siły, ale się staramy. Poszukujemy akceptacji ze
strony rodziców i nauczycieli, i często zamiast tego
słyszymy, że można było lepiej, bardziej, mocniej.
I przychodzi myśl, że cokolwiek się nie robi i tak źle.
Jednak nie poddajemy się!
Młodzi ludzie chcieliby zainteresowania dorosłych nie
tylko wtedy, kiedy się potykamy, ale też wtedy, kiedy
odnosimy sukcesy. Wystarczy spojrzeć na stronę
internetową szkoły. Są powody do radości. Duże grupy
uczniów biorą udział w konkursach, odnoszą sukcesy,
chodzą na dodatkowe zajęcia, udzielają się
charytatywnie. To są rzeczy, o których należy mówić
jako przykłady i zachęta dla innych.
Dobrą inspiracją jest młodzież z województwa
śląskiego, która ostatnio zapoczątkowała akcję „Słowa
krzywdzą”. Akcja ta bardzo szybko obiegła całą
Polskę. Mówi się o niej w telewizji, w prasie,
w mediach społecznościowych. Oni zabrali głos
publicznie w imieniu wszystkich młodych ludzi
stwierdzając, że w dzisiejszych czasach problem
obrażania, oceniania ludzi po okładce i obgadywania
jest bardzo powszechny. W swojej akcji chcą
uświadomić ludziom, że nie tylko przemoc fizyczna
potrafi zranić, ale często słowa dotykają bardziej. Wiele
szkół z całej Polski dołącza do tej akcji. Wszyscy
powinniśmy dołączyć do tej akcji. I dzięki takim
działaniom powiedzieć głośno i odważnie, że dzisiejsza
młodzież nie jest zła. Czasami może trochę zagubiona,
obawiająca się przyszłości… Oczekująca pomocy
i wsparcia od dorosłych. Ale jest zdolna, ambitna,
chętna do działania i do podejmowania wyzwań…

Julka Czuchryta

Sklepik „Karmelki”

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA "KARMELKA"

Od września w naszej szkole działa Spółdzielnia
Uczniowska „Karmelka”, która wcześniej istniała
w Gimnazjum nr 2. Czym się zajmuje „Karmelka”?
Przede wszystkim prowadzi sklepik (II piętro
w skrzydle po LO), w którym można kupić takie
rzeczy jak: batoniki, chrupki, ciastka, gumy, paluszki,
galaretki, napoje oraz wiele innych. Spółdzielnia
prowadzi też różne loterie (ostatnio była to loteria
świąteczna, w której głównymi wygranymi były…
wielkie misie) oraz stoiska okolicznościowe np.
walentynkowe i świąteczne. Członkowie organizacji
pomagają też w organizacji różnych wydarzeń
szkolnych (pracowaliśmy jako wolontariusze
w Paraolimpiadzie).
Spółdzielnia Uczniowska „Karmelka” obecnie liczy
około 60 członków (z oddziałów gimnazjalnych i klas
szkoły podstawowej). Prezesem jest Ola Karwat,
sekretarzem - Wiktoria Czerska, a skarbnikiem -
Karolina Tomala. A nad jej działalnością czuwają pani
Małgorzata Wysoczyńska i pan dyrektor Sławomir
Zdunek.

Martyna Meksuła

CIEKAWOSTKI WALENTYNKOWE
ciąg dalszy ze str. 1

7. Najdroższą kartkę walentynkową (250 tys. dolarów),
zrobioną z litego złota oraz wysadzaną diamentowymi,
brylantowymi i szafirowymi sercami, podarował
Arystoteles Onassis śpiewaczce operowej, Marii
Callas.
8. 15% kobiet w Stanach Zjednoczonych przyznaje, że
w Dzień Zakochanych wysyłają kwiaty same sobie…
9. 3% właścicieli zwierząt daje w tym dniu prezent
swoim pupilom.
10. Około tysiąc osób w walentynki wysyła kartki do
Verony na adres Julii z dramatu Szekspira Romeo
i Julia.
Opracował: Michał Czerski
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KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE,
JAKBY CAŁY ŚWIAT RATOWAŁ

Dnia 28 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3
w Lubartowie odbyły się obchody Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na
Lubelszczyźnie pod hasłem: „Kto ratuje jedno życie,
jakby cały świat ratował”. Nasza szkoła zorganizowała
tę uroczystość we współpracy z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. Wydarzenie miało na celu
uczczenie pamięci Żydów dotkniętych ludobójstwem,
zwłaszcza tych, którzy żyli kiedyś w naszym mieście,
w okolicy…
O rozpoczęciu Holokaustu i sytuacji jego ofiar podczas
II wojny światowej opowiadał pan Tomasz Chojnacki
z KUL. Jak się ukazuje już w 1935 r. III Rzesza
uchwaliła tzw. ustawy norymberskie. Odbierały one
Żydom prawa obywatelskie. Później władze zsyłały ich
na śmierć do obozów pracy, a nawet organizowały
pogromy np. „Noc kryształową” w 1938 r.

Po wybuchu wojny Niemcy mordowali osoby wyznania
mojżeszowego w podbitych przez nich krajach. Polska
była jedynym krajem, w którym za pomoc Żydom
groziła kara śmierci. Jednak nie przestraszyło to
naszych rodaków, którzy ofiarnie i z narażeniem życia
pomagali Żydom.
Kolejnym punktem obchodów było zaprezentowanie
wystawy „Żałuję tylko jednej rzeczy… mroczne
czasy Holocaustu”, wykonanej przez panią Ewę
Abramek. Wystawa dotyczyła działań przeciwko
ludobójstwu w naszym kraju. Warto wymienić tu takie
osoby jak np. Irena Sendlerowa, która działała
w Żegocie. Udało jej się uratować około 2500
żydowskich dzieci. Bohaterka za zasługi otrzymała
w 1965 r. medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Jednak pomoc nie zawsze była łatwa. Wiele osób, tzw.
Szmalcowników, składało donosy na swoich sąsiadów
i szantażowało ich za ukrywanie Żydów. Po krótkiej
przerwie dr hab. Sabina Bober z KUL przedstawiła
badania dotyczące ludzi, którzy pomagali Żydom
w przeszłości. W poszczególnych regionach naszego
kraju było różnie. W niektórych wsiach, w co drugim
domu ukrywany był człowiek pochodzenia
żydowskiego, a w innych nikt nie odważył się na
pomoc. Następnie o działaniach przeciwko
Holokaustowi opowiadała pani Helena Szydłowska,
pochodząca z rodziny odznaczonej medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Żydzi musieli siedzieć w podziemiach przez cały czas,
więc trzeba było podawać im żywność. Mimo że nie
było to proste zadanie, wielu Polaków uważa, że
pomoc ludziom zagrożonym Holokaustem była ich
powinnością i nie chcieli o tym nikomu wspominać.
Ostatnim punktem wydarzenia było rozdanie nagród
przez panią Sabinę Bober - zwycięzcom konkursu
„Lubartów miastem dwóch religii”, w którym brali udział
uczniowie klas IV-V naszej szkoły.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VIII i III gim.
Główną organizatorką była katechetka pani Aneta
Głębocka-Wysok. Była to dla nas niezwykła lekcja
historii z okresu II wojny światowej.

Michał Czerski
Znalazł się też czas na nasze pytania

Pani Helena Szydłowska i p. Sabina Bober z KUL

Organizatorka spotkania z p. Dyrektorem
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Gazetka „Szkolniak” 2018/2019
Zespół redakcyjny w składzie: Daria Baran, Ola Brynda, Michał
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POMAGAMY W AKCJI WOŚP

Dnia 11 stycznia 2019 r. nasi
uczniowie jako wolontariusze
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zorganizowali zbiórkę
pieniędzy z okazji 27. Finału
WOŚP. Pieniądze z tegorocznych
zbiórek zostaną przeznaczone na
sprzęt medyczny dla szpitali
dziecięcych. Wolontariusze naszej
szkoły to: Bartek Marzec, Maria
Serwin, Karina Szczepaniak, Julia
Płowaś, Stanisław Trocyk
i Aleksandra Brynda. W sumie nasi
szkolni wolontariusze zebrali
73 818 zł. Wśród naszych uczniów
mamy również rekordzistów:
Bartek Marzec i Marysia Serwin
zebrali najwięcej pieniędzy. Bartek
zebrał 2592,34 zł, a Marysia
2167,70 zł. Wszyscy jesteśmy
dumni, że możemy być
wolontariuszami i pomagać w tak
szczytnym celu.

Opracowała: Ola Brynda

Najskuteczniejsi wolontariusze

HOROSKOP NA 2019 ROK

Wodnik i Rak – musicie koniecznie skupić się na lepszej organizacji
czasu. Nie zapominajcie o tym, że nie wszystko można w życiu
kontrolować. Właśnie dlatego tam, gdzie macie siłę decyzyjną, musicie
być zdecydowani, sumienni i konsekwentni.
Bliźnięta, Baran, Skorpion – w 2019 r. warto skupić się na rodzinie.
Zabiegana, chaotyczna codzienność może zostać okiełznana za pomocą
domowego azylu.
Strzelec i Lew – nie wstydźcie się własnych ambicji. Od pewnego czasu
często zastanawiacie się, czy warto jest podążać za marzeniami.
Pamiętajcie, że życie opiera się na wielu aspektach i przy odrobinie starań,
z zachowaniem pokory oraz z szacunkiem dla zdrowia, możesz je
realizować.
Koziorożec i Panna – musicie unikać pułapki pozorów. To, że coś wydaje
się idealne, wcale nie musi być takie w rzeczywistości. Jak ognia unikajcie
oszukiwania samych siebie. Chwilowa ulga z całą pewnością nie będzie
tak dobra, gdy później prawda wyjdzie na jaw.
Ryby i Waga – popracujcie nad odwagą. Będzie wam bardzo potrzebna –
zarówno w 2019 r., jak i w roku kolejnym. Wyzwania, przed którymi stoisz,
wymagają skupienia i determinacji. To ważny sprawdzian, ale możesz
wyjść z niego zwycięsko.

Opracowała: Daria Baran
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