
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Piotra Firleja
ul. 1 Maja 66/74
21-100, Lubartów

Numer 8 03/19

Drogi Czytelniku!
Gazetka, którą właśnie trzymasz, to jedna z ostatnich w roku
szkolnym 2018/2019. Możesz przeczytać w niej kilka
ciekawostek na temat wiosny i kiermaszu wielkanocnego,
organizowanego w naszej szkole. Jest tutaj kilka informacji na
temat ostatnich konkursów m.in. recytatorskiego, literackiego
i wyzwania dziennikarskiego o prawie i etyce dziennikarskiej,
w którym nasza redakcja wzięła udział zarówno zespołowo,
jak i indywidualnie. Dowiesz się także o ostatnim sukcesie
dziennikarzy w konkursie o Lubelszczyźnie. Przeczytasz tutaj
także o wrażeniach uczniów przed egzaminami i projekcie
zewnętrznym, w którym wzięliśmy udział.

Miłej lektury życzy Redakcja

CIEKAWI SIEBIE – CIEKAWI ŚWIATA

Taki tytuł nosił projekt, w którym brały udział 4 klasy (Vc, Vg, VIa
i VId) naszej szkoły. Projekt ten realizowany był przez Wyższą
Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie i odbywał się zarówno u
nas w szkole jak i na uczelni. Adresowany był nie tylko do
uczniów, ale i do ich rodziców.
Zajęcia projektowe odbywały się w trzech blokach tematycznych.
Były to: zajęcia integracyjne „Odkrywam talenty z rówieśnikami”,
zajęcia rozwijające logiczne myślenie oraz rozwiązywanie
problemów „Odkrywam kreatywne sposoby myślenia
i rozwiązywania problemów” (programowanie i konstruowanie
robotów).

Ciąg dalszy na s. 5

Pan dyrektor Marian Bober wygrał
konkurs na dyrektora SP 3. Gratulują
redaktorzy „Szkolniaka” z klasy VIIIe

Odkrywamy rytmy afrykańskie

Julka Turowska, Michał Czerski z klasy
VIIIe i Jakub Ścierzyński z klasy VIIIc
zostali laureatami kuratoryjnych
konkursów z języka niemieckiego oraz
matematyki

REMONT TUŻ, TUŻ...
Miło nam donieść, że już w najbliższe wakacje i w naszej szkole,
rozpocznie się długo oczekiwany remont. W końcu udało się
wybrać firmę, która wygrała przetarg i nasze marzenia
o poprawie warunków materialnych wreszcie się spełnią. Termin
zakończenia prac remontowych przewidywany jest na jesień
2020 roku.
W planach jest przede wszystkim termomodernizacja wszystkich
budynków należących do szkoły, wymiana okien i drzwi oraz całej
instalacji elektrycznej. Zostanie wykonane także nowe
zadaszenie nad wejściami do szkoły. Czeka nas więc bardzo
dużo zmian i utrudnień w najbliższym czasie.

Redakcja
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Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrekcjo,
Pracownicy Szkoły oraz Uczniowie. W imieniu
wszystkich absolwentów mam dzisiaj przyjemność
złożyć podziękowania związane z 8 latami nauki
w naszej Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja
w Lubartowie.
Dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy uczyli nas
przez te wszystkie lata, za zaangażowanie włożone
w naszą edukację. Jestem wdzięczny za cierpliwość
i uśmiech oraz za to, że potrafiliście nam uświadomić
nasze mocne strony.
Składam podziękowanie Wychowawcom, którzy byli
nie tylko nauczycielami, ale także przewodnikami. To
Wy pomagaliście nam w każdym problemie
i wspieraliście w trudnych sytuacjach. Wskazywaliście
nam zasady, jakimi należy posługiwać się w życiu
codziennym – w kontaktach ze znajomymi,
przyjaciółmi i rodziną. Z pewnością wykorzystamy je
w naszym życiu.

Dziękuję przede wszystkim Dyrekcji oraz wszystkim
Pracownikom za dbałość o to, abyśmy w szkole czuli
się bezpiecznie i z przyjemnością przychodzili do niej
każdego dnia. Wdzięczni jesteśmy za wspieranie
działań szkoły na rzecz wszystkich uczniów.
Składam podziękowania Kolegom za wspólnie
spędzone chwile, za to, że mogliśmy razem
przeżywać radosne i smutne momenty oraz sukcesy
i porażki.
Kończąc, chcę podziękować jeszcze raz - wszystkim
Pracownikom Szkoły i wszystkim Uczniom. Bez Was
szkoła nie byłaby tak samo wspaniała, jaką jest. 
Dziękujemy!

Michał Czerski,
jeszcze uczeń klasy 8e

PODZIĘKOWANIA NA ZAKOŃCZENIE NAUKI
W SP 3 IM. PIOTRA FIRLEJA W LUBARTOWIE
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Pod koniec ósmej klasy uświadamiamy sobie, że aż
przez 8 lat chodziliśmy do tej samej szkoły,
z osobami, które tak dobrze znamy. Przypominają
nam się momenty, które przez te lata przeżyliśmy.
Każdy rozpoczął naukę w 1. klasie. Pierwszego dnia
znaliśmy tylko osoby, które chodziły z nami do
przedszkola. Jednak z czasem wszyscy robili się
śmielsi i zawiązywali nowe znajomości. Nauka nie
wydawała się wtedy łatwa. Teraz, gdy porównujemy ją
z nauką do egzaminów, każdy pragnąłby wrócić do
tamtych czasów…
Kolejne klasy mijały i z każdym rokiem było trudniej.
Gdy dotarliśmy do 6. klasy, okazało się, że zostajemy
w tej samej szkole podstawowej na kolejne dwa lata.
Reforma szkoły. Nie musieliśmy się jeszcze martwić
o to, że trzeba będzie się rozstać.
W siódmej klasie pojawiły się zupełnie nowe
przedmioty i trzeba było uczyć się o wiele więcej niż
wcześniej. Wszyscy byliśmy też znacznie starsi
i czuliśmy się bardziej odpowiedzialni.

Ósma klasa była ostatnią. Już na początku roku
czuliśmy stres związany z przyszłością. Mieliśmy kilka
miesięcy, żeby wybrać kierunek, w którym „pójdzie”
nasze życie. Wraz z wiosną nadeszły egzaminy,
a z nimi niepokój o to, czy dobrze nam pójdą.
Teraz każdy ósmoklasista poprawił oceny, napisał
egzamin i złożył dokumenty do szkoły średniej, do
której chciałby się dostać. Rok szkolny się kończy,
a wraz z nim zaczyna się całkowicie nowy etap w
życiu absolwentów szkoły. Starzy przyjaciele ustąpią
tym, których poznamy za 3 miesiące. Nauczyciele
również się zmienią. Jednak każdemu z nas
pozostaną piękne, choć czasem stresujące, ale
zawsze niesamowite wspomnienia…

Michał Czerski,
absolwent klasy 8e

WRAŻENIA ABSOLWENTA ÓSMEJ KLASY
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REFLEKSJE ÓSMOKLASISTKI
Wrażenia przed egzaminem

Lubartów, 8 kwietnia 2019 roku…
Grudniowe, próbne egzaminy już dawno za nami.
Teraz trwają przygotowania do kwietniowych testów.
To już nie są przelewki i wiadomo, że każdy chce go
napisać jak najlepiej. Stres zawsze był i będzie,
w końcu dostanie się do wymarzonej klasy zależy
w dużej mierze od wyników egzaminu i ocen na
świadectwie. Każdy z nas przeżywa to inaczej.
Osiem lat nauki w jeden tydzień – spora część
uczniów właśnie tak spędzi najbliższe kilka dni.
Książki, Internet i inne sposoby na naukę. Reszta
ósmoklasistów nie przejmując się za bardzo,
zwyczajnie się relaksuje. Twierdzą, że przecież już od
pierwszej klasy się uczą, więc po ośmiu latach coś
tam wiedzą. Dlatego też te kilka dni przed egzaminem
postanowili się zrelaksować, żeby z otwartym
umysłem podejść do egzaminu. Każdy przygotowuje
się indywidualnie do tych trzech dni. Jedni wolą się
uczyć, inni wolą o tym nie myśleć. Najważniejsze jest,
aby znaleźć swoją motywację i cel. Natomiast nikt
nigdy nie poda doskonałej recepty na ten czas.
Wrażenia? Jak widać są różne. Nie da się ich
jednoznacznie określić. Niektórzy napiszą go
w stresie, a inni w spokoju. Gorzej czy lepiej
przygotowani – damy radę w dniach 15-18 kwietnia…
Pamiętajmy o pozytywnym nastawieniu!
A teraz... czekamy na wyniki egzaminów
gimnazjalnych klas trzecich i egzaminu ósmoklasisty.
Ukażą się już 15 czerwca 2019 roku.

Julia Czuchryta

SUKCES REDAKTORÓW
„SZKOLNIAKA”

Już po raz trzeci uczniowie Koła dziennikarskiego ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja wzięli udział
w Wojewódzkim konkursie „Lubelszczyzna – moja
mała Ojczyzna” i zostali nagrodzeni! 
Dwie grupy redaktorów wzięły udział w XI
Wojewódzkim Konkursie „Lubelszczyzna – moja
Mała Ojczyzna”. Konkurs odbywa się pod
honorowym patronatem: Marszałka Województwa
Lubelkiego – Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego
Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk, LSCDN, Green
Velo Wschodni Szlak Rowerowy. „Lubelskie GREEN
VELO” to tytuł nagrodzonej pracy, którą szkolne
dziennikarki: Julia Czuchryta, Julia Turowska
i Aleksandra Brynda z kl. VIIIe przygotowały na
konkurs i zostały laureatkami! Drugi zespół
w składzie: Michał Czerski, Bartosz Mierzwiński
i Hubert Grzeszczyk z kl. VIIIe, opracował
prezentację: „Szlak Green Velo – Polesie”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 maja
2019 roku w Zespole Szkół Publicznych w Suścu.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i upominki,
a opiekunowie podziękowania oraz materiały
promocyjne regionu. Cieszymy się z sukcesu
i serdecznie gratulujemy naszym dziennikarzom!

Redakcja
Drużyna przy odbiorze nagrody

Nasz nagrodzony zespół dziennikarek

Julka Turowska po odbiorze dyplomu laureata
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CIEKAWOSTKI O WIOŚNIE
1. Udowodniono, że dzieci rosną szybciej wiosną.
2. Słowa „wiosna” dla pory roku używamy od XVI wieku.
3. Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce

w 1857 roku.
4. Pierwszego dnia wiosny wschód i zachód słońca są oddalone od

siebie o około 12 godzin na całym świecie.
5. Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, że

słońce przechodzi bezpośrednio nad głową. Dzieje się tak tylko dwa
razy w roku – w pierwszy dzień wiosny i w pierwszy dzień jesieni.

6. Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się z umiejętnością
śpiewania, muszą nauczyć się specyficznych piosenek swojego
gatunku. Często uczą się swoich piosenek w ciągu dwóch miesięcy
od narodzin.

7. W pierwszy dzień wiosny osoba przebywająca na biegunie
północnym ujrzy słońce na horyzoncie, które będzie zwiastunem
sześciu miesięcy dni nieprzerwanie wypełnionych naturalnym
światłem. Osoba znajdująca się na południowym biegunie ujrzy
słońce, które zasygnalizuje początek ciemności trwającej pół roku.

8. Zgodnie z tradycją, jeśli świstak nie widzi swojego cienia po wyjściu
z nory w Dniu Świstaka (2 lutego), wiosna przyjdzie wcześnie; jeśli
widzi swój cień, zima będzie trwała jeszcze przez kolejne 6 tygodni.
Dzień ma swoje korzenie w neolitycznym celtyckim święcie Imbolc,
które oznaczało sezonowy punk zwrotny, a także zaangażowanie
zwierząt w prognozowanie pogody.

9. Wiosną w Zenity (Bośnia) gromadzi się tysiące miłośników jajecznicy
na festiwalu znanym jako Cimburijada. Danie to jest
przygotowywane na ogromnych patelniach, a następnie każdy
otrzymuje darmową porcję. Jak wiadomo jajka są symbolem nowego
życia, podobnie jak wiosna, wraz z której początkiem przyroda budzi
się z zimowego snu i rozkwita na nowo. Tradycja zajadania się
jajecznicą jest w Bośni znana od setek lat.

Opracował: Michał Czerski

CIEKAWI SIEBIE – CIEKAWI ŚWIATA (ciąg dalszy ze st. 1)
Ale najciekawsze, z punktu widzenia uczniów, były praktyczne zajęcia
we WSEI „Odkrywam świat nauki”. Uczniowie pod czujnym okiem
ekspertów pracowali w małych zespołach. Była grupa muzyczna,
sportowa, językowa, przyrodnicza, logiczno-matematyczna,
interpersonalna i wizualno-przestrzenna. Uczniowie mieli okazję lepić
ozdoby z ceramiki, grać na bębnach afrykańskie rytmy, drukować na
drukarce 3D, uczyć się udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywać
skomplikowane zagadki matematyczne oraz doskonalić umiejętności
językowe. Na zakończenie naszego udziału w projekcie wszyscy
wykonaliśmy miniprojekty i zaprezentować je podczas uroczystej
konferencji podsumowującej pracę w ciągu całego roku szkolnego, co
nastąpiło 4 czerwca br.
Szkolnymi koordynatorami projektu były panie: Aniceta Topyła,
Agnieszka Lipska, Teresa Pawelec i Dorota Wronowska.

Redakcja

KRÓTKO I NA TEMAT

Luty
Uczniowie klas V pod opieką
p. Anny Kubickiej i p. Agaty

Borzęckiej realizowali ogólnopolski
program „PoczytajMy”.

Członkowie Koła Czytelniczego
zachęcali kolegów do czytania,
pisali recenzje książek, a także
głośno czytali baśnie dzieciom

z zerówek.

W szkolnym plastycznym
konkursie „Bezpieczny Internet”

nagrodzono 9 uczniów
w trzech kategoriach wiekowych.

Przyznano także 6 wyróżnień.

Laureatami szkolnego konkursu
literowania w języku angielskim

SPELLING BEE zostali: Patrycja
Tomasiak (4d), Maciej Dziubak
(7e) i Szymon Benet (3b Gim.).

W konkursie plastycznym
Valentine's Day Card zwyciężyli:
Ala Biała (4c), Lena Rydzewska

(5f) i Sylwia Rysiowska (8b).

Marzec
W rodzinnym wyjeździe na mecz
koszykówki legendarnej drużyny
Harlem Globetrotters w Lublinie

wzięło udział 51 osób (pan
dyrektor, nauczyciele w-f, rodzice

oraz uczniowie).

Szkolnymi mistrzami ortografii
w tym roku zostali: Ola Karwat,

Karolina Tomala i Bartosz
Kołodziejczyk 3b G, Jakub

Ścierzyński 8c, Piotr Misiurski 8a,
Gabriel Obodziński 8d, Bartosz

Mierzwiński 8e, Weronika Zielińska
i Zuzanna Piskorska 7e, Olga

Borowicz, Antonina Góźdź i Lena
Brzyska 6d. Uczniowie ci

reprezentowali nas
w IV Międzyszkolnym Konkursie

Ortograficznym.
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XIV edycja Miejskiego
Konkursu Recytatorskiego „Strofy Miłości”

14 i 15 marca 2019 roku w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się
XIV edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy Miłości”.
125 recytatorów lubartowskich szkół prezentowało teksty mówiące
o ponadczasowej wartości miłości.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Danielkiewicz, Agnieszka
Karpińska, Sylwia Cichoń, Emilia Kosek oceniała dobór repertuaru,
poprawność wymowy, ogólny wyraz artystyczny.
Wśród nagrodzonych uczniów znalazło się sześcioro z naszej szkoły Są
to: Kuba Wesołowski – kl. Ib, op. p. Marta Mitura, Ala Derecka – kl. IId,
op. p. Anetta Bober, Juliusz Zmysłowski – kl. IIc, op. p. Anna Wiącek,
Amelia Zyga – kl. IIIa, op. p. Agnieszka Poznańska, Piotr Najda – kl.
VIIIe, op. p. Grażyna Antoniuk i Krzysztof Bartkowicz – kl. IIIb gimnazjum,
op. p. Kinga Kasprzak.
Wyróżnienia otrzymali: Antoś Kozak – kl. Ie, op. Marta Widyńska, Maja
Kowalczyk – kl. Ia, op. Edyta Biskup, Anna Woźniak, Staś Tarnowski
i Piotr Woliński – kl. Ig, op. Marzena Łukasiewicz, Julia Szczerba – kl. Ic,
op. Marta Majchrzak, Staś Weremczuk – kl. IIb, op. Magdalena
Kwiatkowska, Ola Kozak – kl. IVa i Jaś Tarnowski – kl. IVd, op. Agata
Borzęcka, Patryk Woliński – kl. IVe, op. Anna Machnio-Kasprowicz
i Ksawery Kuźma – kl. IVs, op. Anna Kubicka.
Recytatorom serdecznie gratulujemy!

Oprac. Julia Czuchryta

Nasi recytatorzy

KIERMASZ W „TRÓJCE”
W dniach 3-5 kwietnia w naszej szkole odbył się kiermasz wielkanocny
zorganizowany przez Spółdzielnię Uczniowską „Karmelka”. Wszystkie 
sprzedawane na nim przedmioty były wykonane własnoręcznie przez
naszych uczniów i ich rodziny, a także przez nauczycieli. Można było
kupić: palmy na Niedzielę Palmową, zakładki i podkładki ze wzorami
wielkanocnymi, zające wielkanocne w wersji pluszowej i czekoladowej,
kwiatki, stroiki, pięknie zdobione ciasteczka do koszyczka oraz wiele
innych. Uczniowie pracowali pod opieką pani Małgorzaty Wysoczyńskiej
oraz pana Sławomira Zdunka. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostały
przeznaczone na wycieczkę do Wieliczki dla uczniów ze spółdzielni.

Martyna Meksuła

KRÓTKO I NA TEMAT

I miejsce w 7. Międzyszkolnym
Konkursie Poezji Angielskiej

„Everything is poetry...” zajęła
Małgorzata Wolińska z IIIb gim.,
a III miejsce - Hanna Mitruk IIc.

W X Wiosennych Marszach na
Orientację bardzo dobrze spisali

się uczniowie naszej szkoły.
W kategorii TD całe podium

należało do nas! I miejsce: Bartek
Włosek, Mikołaj Serwin i Sylwester

Misiura (6a), II miejsce - Rafał
Nadolny i Bartosz Libera (6d)

i III miejsce - Oliwia Łazorczyk,
Alicja Serwin i Lena Maluga (6d).

W kategorii TM III miejsce - Magda
Białek i Paulina Pacek (8c).

W dn. 26-28 marca 2019 roku 350
uczniów klas V-VII włączyło się do

akcji Ogólnopolskiego Czytania
Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz
zainicjowanej przez Wydawnictwo

Akapit Press. Więcej na s. 9

Fantastycznie spisali się uczniowie
naszej szkoły w Memoriale

Ryszarda Kalbarczyka,
odbywającym się 25.03.2019 roku
w Leszkowicach. Zdobyli 6 medali

indywidualnie. I miejsca zajęli:
Weronika Bzoma 5h i Kamil Kubik
5s, II miejsce - Matylda Kolano 8e,
III miejsca: Milena Florek 5h, Jakub

Białek 5a i Szymon Ozon 6b.
Drużynowo w biegach

przełajowych aż 4-krotnie
zajęliśmy I miejsce. Gratulujemy!

Kwiecień
W dn. 10-12 kwietnia

gimnazjaliści sprawdzali swoją
wiedzę w ostatnim w historii

egzaminie gimnazjalnym.
W następnym tygodniu,

w dn. 15-17 kwietnia
klasy VIII uczestniczyły

w egzaminie ósmoklasisty.
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KRÓTKO I NA TEMAT

W dniach 8-26 kwietnia nasza
szkoła przyłączyła się do

ogólnopolskiej akcji strajkowej
pracowników oświaty. W związku
z tym w szkole miały miejsce tylko

zajęcia opiekuńcze
w świetlicy szkolnej.

27 kwietnia dzieci z klas
pływackich wzięły udział
w warsztatach z Otylią

Jędrzejczak, które odbyły się na
pływalni AQUA Lublin. Była też

okazja do wspólnego zdjęcia oraz
zdobycia autografu

naszej mistrzyni.

Michał Czerski 8e i Jakub
Ścierzyński 8c zostali laureatami
XXIII Konkursu Matematycznego

im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka
w Lublinie. W konkursie wzięło

udział aż 516 uczestników.
Gratulujemy!

Maj
W XV Wojewódzkim Konkursie

Literackim organizowanym przez
WOK w Lublinie Wiktor Kowalski

5d i Karina Pożak 5i zdobyli
II oraz III miejsce.

9 maja pan dyrektor Marian Bober
został ponownie wybrany

na dyrektora naszej szkoły.
Gratulujemy!

Nasi dziennikarze 15 maja odebrali
nagrody za zajęcie III miejsca

w wojewódzkim konkursie
„Lubelszczyzna - moja mała

ojczyzna”. Więcej s. 4

16 maja została podpisana umowa
na termomodernizację naszej
szkoły. W związku z tym już

w wakacje zacznie się remont!

Redakcja

PIKNIK RODZINNY

Dnia 26 maja br. przy boisku szkolnym odbył się festyn Rady Rodziców.
W tegorocznej wspólnej zabawie uczestniczyło około 200 uczniów naszej
szkoły. Uczestnicząc w loterii podczas festynu, można było wygrać wiele
atrakcyjnych nagród. Warunkiem udziału w loterii, było zaliczenie kilku
konkurencji sportowych. Każdy, kto przyszedł na festyn, dostał kupon na
kiełbaskę, wodę i lody. W loterii można było wygrać nagrody takie jak:
puzzle, torby, głośniki, myszki, słuchawki, kamerki sportowe i wiele
innych ciekawych fantów. 
Podczas imprezy odbył się konkurs na największego Krzykacza. Można
było również skorzystać z fotobudki, dmuchańców oraz zobaczyć pokaz
dronów i uczestniczyć w loterii fantowej zorganizowanej przez
Spółdzielnię Uczniowską „Karmelka”.

Aleksandra Brynda

Nasi finaliści Milena i Wiktor po
odebraniu dyplomów za bardzo
dobrą znajomość języka
ojczystego

MAJOWE SPOTKANIE NA SEJMIKU…

We wtorek, 28 maja 2019 r., na przystani kajakowej w Szczekarkowie
odbył się Sejmik Dzieci i Młodzieży miasta Lubartów. Niestety, udział
w nim, oprócz nas, wzięło tylko II LO w Lubartowie, ponieważ inne szkoły
nie dotarły. Była to już ostatnia impreza tego rodzaju w bieżącym roku
szkolnym, dlatego też na początku odbyło się uroczyste podsumowanie
pracy sejmiku.
Następnie wspólnie grillowaliśmy, jedliśmy kiełbaski oraz inne pyszności.
Kolejną atrakcją naszej imprezy były gry i zabawy integracyjne. Pierwsza
z nich polegała na tym, że podzieliliśmy się na grupy i rywalizowaliśmy
między sobą, która grupa zrobi piękniejszy wianek. Następną zabawą
było rysowanie sobie nawzajem tatuaży na rękach. Ostatnią zabawą,
która według mnie była najlepsza, było wspólne śpiewanie. Powróciliśmy
do swoich szkół z wieloma pozytywnymi wrażeniami.

Piotr Najda

FINALIŚCI KONKURSÓW
W gronie finalistów III etapu
Ogólnopolskiego Konkursu

Polonistycznego „Z poprawną
polszczyzną na co dzień” oraz

„Ortografia na co dzień” znaleźli
się Milena Borzęcka 5f

(op. p. Anna Kubicka) oraz Wiktor
Kowalski 5d (op. p. Agata

Borzęcka). Gratulujemy
dociekliwości poznawczej

w posługiwaniu się poprawną
polszczyzną oraz ortografią!

Redakcja
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KRÓTKO I NA TEMAT

18 maja br., w sobotę, w ramach
obchodów Międzynarodowego

Dnia Muzeów liczna grupa uczniów
naszej szkoły, wzięła udział w grze
edukacyjnej „Szukamy człowieczka

z pałacu”. Po rozwiązaniu
wszystkich zadań dowiedzieli się

u „źródła”, że poszukiwanym
człowieczkiem jest Adolf Krauze

– starosta lubartowski.

20 maja br. w Koncercie
Laureatów XVI Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Europejskiej

wzięli udział nasi uczniowie. Był to
zespół z kl. 3a w składzie: Amelia
Dąbrowska, Amelia Zyga, Maja

Kazubek, Alicja Czyżewska,
Martynka Wasilewska, Julia

Swatko, Lena Borowicz,
Magdalena Goławska, Karolina

Tarnowska, Oliver Tomasiak
i Oliwier Wąsik, który wystąpił

z pradawną piosenką słowiańską.
Solistów reprezentowała Maja

Macioszek 8b z piosenką Ja'taime.
Wybrano 22 laureatów.

20 maja nasza szkoła zdobyła 32
medali (11 złotych, 11 srebrnych
i 10 brązowych) w Mistrzostwach

Powiatu Lubartowskiego w
pływaniu, które odbywały się

w naszej szkole.

Już po raz 6. w naszej szkole
odbyła się zbiórka karmy dla

zwierząt ze schroniska
w Nowodworze. W tym roku

zbiórka okazała się rekordowa,
gdyż udało się zebrać

582,5 kg karmy.

Laureatami szkolnego konkursu
wiedzy o krajach

niemieckojęzycznych zostali ex
aequo Julia Turowska 8e, Jakub

Ścierzyński 8c oraz Gabriel
Obodziński 8d.

Oprac. Bartosz Marzec

INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

W środę 29 maja 2019 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury Rada
Seniorów zorganizowała Dzień Integracji Międzypokoleniowej pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lubartów.
W uroczyste obchody włączyli się uczniowie lubartowskich szkół,
członkowie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, seniorzy oraz
kapela „Lubartowiacy”. Wśród zaproszonych gości był również burmistrz
miasta Lubartów, Krzysztof Paśnik.
Z naszej szkoły wystąpiły Hania Wojciechewicz i Ania Kasztelańska
z kl. 7e, które zaprezentowały, co o wieku senioralnym w swoich
wierszach przedstawiała Wisława Szymborska. Imprezę poprowadzili:
Iga Babczyńska i Piotr Najda z kl. 8e.
W ramach wydarzenia wystąpili też: uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Jana Pawła II, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.
Jana Twardowskiego oraz dzieci z Przedszkola nr 4. O swoich pasjach
opowiadali m.in.: pani Alicja Rokicka, która należy do Lubartowskiego
Towarzystwa Regionalnego, pan Wojciech Charliński - pasjonat
lubartowskiej historii i autor książki „Lubartowskie ścieżki czasu” oraz pan
Jerzy Tracz z kapeli „Lubartowiacy”.

Redakcja

Nasi prowadzący Występ zespołu z 3a

Konkurs "Spelling Bee"Młodzi ratownicy
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Co tak naprawdę kryje się pod naszym zachowaniem?

5 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się spektakl przedstawiony
przez aktorów, którzy przyjechali do nas z Krakowa. Celem
przedstawienia było ukazanie nam rzeczywistości, jaka kryje się pod
ludzkimi zachowaniami oraz tego, żeby ich nie lekceważyć.
Spektakl opowiadał o chłopaku, który miał negatywne nastawienie do
świata, co przekładało się to na jego zachowanie. W szkole miał złą
opinię, ponieważ zastraszał innych uczniów. Nikt nie wnikał w to,
dlaczego się tak zachowuje, aż do momentu, gdy zainteresowała się tym
zwykła szkolna sprzątaczka. Po rozmowie woźnej z głównym bohaterem,
dowiedzieliśmy się, że ma on poważne problemy w domu. Myślał, że nikt
mu już nie pomoże. Jednak z każdej sytuacji jest wyjście i tak też było
w przypadku naszego bohatera. Razem z woźną znaleźli rozwiązanie
zaistniałego problemu.
To przedstawienie skłoniło nas do głębokiej refleksji i pomogło nam
zrozumieć dużo istotnych kwestii. Pokazało nam, że nie można wstydzić
się tego, że czasami potrzebujemy pomocy i nie powinniśmy lekceważyć
ludzi, którzy też mają prawo jej potrzebować. Nikt nie jest idealny, ale
uciekanie od tego w sposób, jaki wykorzystał bohater spektaklu, nie było
najlepszym pomysłem. Niekiedy wystarczy rozmowa, aby pomóc komuś,
kto ma poważny problem. Okażmy zainteresowanie takim ludziom i sami
dajmy sobie pomóc.

Julia Klimowicz

Gieniusia z zapracowaną mamą

... dlatego odwiedzała obcych
ludzi

Dziewczyny z 6d w scence

Czytamy, czytamy, czytamy...

Klasa 7e czyta swoje fragmenty

CZYTANIE „JEŻYCJADY”

Nasza biblioteka szkolna została nagrodzona za przeprowadzenie akcji
czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. W imprezie, która odbywała
się w dniach 26-28 marca br., udział wzięło 350 uczniów klas V-VII
naszej szkoły. Za działania popularyzujące książki tej autorki literatury
młodzieżowej, które czytali również nasi rodzice, biblioteka otrzymała
książkę „Małomówny i rodzina” z autografem Małgorzaty Musierowicz,
dyplom oraz plakat.
Nasi koledzy z poszczególnych klas biorących udział w akcji
przedstawiali swoje własne koncepcje jej popularyzacji. Było
przedstawienie teatralne, głośne czytanie fragmentów książek i quiz
oparty na czytanej książce.
Seria książek „Jeżycjada” opowiada o wielopokoleniowej rodzinie
Borejków, mieszkającej w Poznaniu, w kamienicy przy ulicy Roosvelta 5.
Każda z części „Jeżycjady” opowiada o poszczególnych osobach z
rodziny Borejków i ich przyjaciołach. Cała seria składa się z 22 książek
(w przyszłym roku możemy spodziewać się następnej). Rodzina
Borejków jest bardzo otwarta i przyjazna. Każdy, kto ich odwiedza,
zostaje bardzo serdecznie przyjęty. Bardzo łatwo jest ich polubić,
a podczas czytania poczuć się, jak część tej wspaniałej rodzinki. Książki
Małgorzaty Musierowicz są napisanie tak, że przyjemnie i szybko się je
czyta. Książki z tej serii przekazują nam prawdy życiowe i posiadają swój
morał, którym każdy może się kierować. A wszystkie można wypożyczyć
w naszej bibliotece!

Aleksandra Brynda
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SUCHARY
Zapraszamy na porcję sucharów,
które poprawią Ci humor. ;)

- Jak nazywa się miasto pod
ziemią?
- Zakopane.

Gazetka „Szkolniak” 2018/2019
Zespół redakcyjny w składzie: Aleksandra Brynda, Michał Czerski,
Julia Czuchryta, Julia Klimowicz, Jakub Furtak, Julia Jaksim, Bartek
Marzec, Martyna Meksuła i Piotr Najda.
Skład komputerowy: Krzysztof Borówka
Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk16 - 20 września 2019 roku

- Czemu choinka nie jest głodna?
- Bo jodła.
- Co mówi ksiądz na ślubie
informatyka?
- Pobieranie zakończone.
- Ile zarabia mechanik
samochodowy?
- 4 koła.
- Co mówi strateg, gdy przykłada
ucho do zegarka?
- Taktyka.

- Jakie miasto najczęściej się
chowa?
- Częstochowa.
- Co mówi elektryk do przyjaciela?
- Będziemy w kontakcie.
- Jak nazywa się kawa z trzech
Espresso?
- Strzykawka.
- Czemu Robin Hood?
- Bo mało jadł.

Oprac. Julka Jaksim

UWAGA! Krzyżówka – rusz głową!
W b.r. obchodzimy 200. rocznicę powstania szkoły elementarnej w Lubartowie. Z tej okazji Muzeum Ziemi
Lubartowskiej przygotowało wystawę poświęconą lubartowskiej szkole. Do obejrzenia wystawy zaprasza
pani dyrektor MZL - Ewa Sędzimierz w godz. 8.00-15.00.
Hasło krzyżówki wiąże się z naszą lokalną historią. Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą poprawnie
krzyżówkę i zgłoszą się do opiekunów gazetki, otrzymają nagrodę niespodziankę. Zapraszamy!

Oprac. Jakub Furtak
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