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NOWY SAMORZĄD SZKOLNY

11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego
2019/2020. Od rana były zbierane głosy wśród uczniów.
W głosowaniu brały udział klasy od IV do VIII. Następnego dnia
zostały ogłoszone wyniki. Walka o wybór przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego była zacięta! Nowy skład
SU: przewodniczący – Hubert Kowalski (8b), zastępca
przewodniczącego – Maja Andzel (8c), skarbnik – Lena
Klinkiewicz (7b). Członkowie rady: Hanna Gałązka (6e), Olaf
Grzelak, Maja Liżewska i Grzegorz Miduch (8e), Aleksandra
Kozak (5a). Gratulujemy i życzymy owocnej działalności!

WITAJCIE PO WAKACJACH!
Bardzo miło nam powitać Was w nowym roku szkolnym
2019/2020. W najnowszym wydaniu Szkolniaka poznacie nowych
redaktorów, przeczytacie wywiad z nowymi wicedyrektorami,
będziecie mieli także możliwość odrobinę się rozerwać. Dowiecie
się także o osiągnięciach naukowych i sportowych naszych
kolegów i koleżanek. Będziemy kontynuować naszą pracę na
platformie Junior Media i brać udział w wyzwaniach młodych
dziennikarzy. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedziemy, a nasze
artykuły będą dla Was ciekawe.

Redakcja

REMONT NASZEJ SZKOŁY TRWA...

Od początku wakacji 2019 trwa u nas generalny remont
szkoły. Robotnicy ciężko pracują, by upiększyć, odnowić,
uwspółcześnić nasze miejsce nauki. Między innymi ocieplają
mury, wymieniają okna, kaloryfery, malują elewację szkoły.
Pewne fragmenty budynku szkoły już pięknieją pod czujnym
okiem brygady remontowej i oczywiście naszego pana dyrektora,
Mariana Bobera. Jak mówi pan dyrektor: „Przybywa w szkole
wymienionych okien i metrów zrobionej elewacji. Stare grzejniki
nie straszą dzieci w salach i na korytarzach. Czujemy już ciepło
z nowej instalacji grzewczej”. Mamy nadzieję, że jeszcze
trochę…, a ujrzymy nasz nowy, piękny budynek szkolny!

Weronika i Julka z klasy 7d Remont w toku

A może by tak polecieć w daleki świat?

Klasa Id poznaje zabytki Lubartowa
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Co nauczyciel robi w wolnym czasie?

Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. Podobnie rzecz ma się
z dyrektorami szkół. Nie wierzycie? W takim razie zachęcamy do
przeczytania dwóch wywiadów, które w ostatnim czasie przeprowadziły
redaktorki "Szkolniaka", Weronika i Olga. W związku z tym, że od kilku
miesięcy mamy w naszej szkole nowych wicedyrektorów, Panią
Małgorzatę Burzyńską i Pana Daniela Cieślę, dziewczyny postanowiły
dowiedzieć się o nich kilku ciekawych informacji.

Wywiad z Panią Małgorzatą Burzyńską

Pani Dyrektor, od niedawna jest Pani wicedyrektorem. Gratulujemy!
Jak długo pracuje Pani w naszej szkole i dlaczego wybrała Pani
zawód nauczyciela?
Dziękuję Wam za gratulacje, a Panu Dyrektorowi i Gronu
Pedagogicznemu za zaufanie i powierzenie tej misji. Pedagogiem jestem
od 29 lat, w tej szkole pracuję 19 lat. Gdy sięgam pamięcią wstecz do
czasów młodości, miałam wiele pomysłów i marzeń. Chciałam zmieniać
świat trwale, tak by ludziom było lepiej. Świat jednak jest za duży, życie
za krótkie. Wtedy pomyślałam, że świat można zmieniać kształtując
młodego człowieka, a jest on otwarty na wszystko i ciekawy świata.
Dlatego zostałam nauczycielką, aby edukować przyszłych „tworzycieli”
i kreatorów. Po kilku latach ten zawód stał się moją pasją. Ten zawód to
patrzenie na to, jak podobni do mnie stają się moi uczniowie, a jak jednak
są w tym różni. No cóż, Nauczyciel – to moje drugie imię.

O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie?
Jako dziewczynka bardzo lubiłam wyjeżdżać do mojej babci na wieś
i tam najlepiej się czułam. Dlatego moje marzenia związane były z pracą
na wsi. Bardzo chciałam być weterynarzem i zajmować się zwierzętami
gospodarskimi.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot, kiedy sama była Pani uczennicą
szkoły podstawowej?
Zawsze należałam do dobrych uczennic, ale najbardziej lubiłam
matematykę. Uwielbiałam rozwiązywać zadania, łamigłówki. To trwa do
dzisiaj. Jako nauczyciel staram się pokazywać uczniom, że matematyka
może być ciekawa i wcale nie jest nudna.

Czy pasja jest potrzebna do wykonywania tego zawodu?
Pasja jest potrzebna do wykonywania każdego zawodu. Jeśli człowiek
kocha to, co robi, to wstaje każdego ranka z radością, tak jak ja.

Jakie cechy charakteru pomagają, a jakie przeszkadzają w tym
zawodzie?
Pomaga lubienie tego, co się robi, temperament, kreatywność
i samodzielność. Przeszkadza natomiast brak empatii, brak
konsekwencji, marudzenie, rozleniwienie i traktowanie zawodu
nauczyciela tylko jako pracy.

Pani Małgorzata Burzyńska

Pan Daniel Cieśla

KRÓTKO I NA TEMAT

WRZESIEŃ
2 września 2019 r. rozpoczęliśmy

nowy rok szkolny 2019/2020.

8 września kl. IIIb
z wychowawczynią

spędziła czas, kibicując podczas
VI Lubartowskiego Półmaratonu
„Bez granic” na rzecz małej Alicji.

Nasze klasy pływackie 9 września
integrowały się na meczu

żużlowym w Lublinie.

15 września wielu uczniów naszej
szkoły z rodzinami oraz

nauczycielami wzięło udział
w Lubartowskim Pikniku

Regionalnym i Dniu Seniora.

Z okazji Europejskiego Dnia
Języków zorganizowany był

konkurs plastyczny promujący
naukę języków obcych. Nagrody

i dyplomy otrzymały: Alicja
Wetoszka 8b, Natalia Marzec 7d
i Alicja Serwin 7d. W bibliotece

szkolnej można było wypożyczyć
książki w językach oryginalnych.
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Czym zajmuje się Pani teraz na terenie szkoły, proszę nam
przybliżyć swoją pracę.
Ja przede wszystkim nadal jestem nauczycielem i nauczam dzieci.
Pełnienie roli wicedyrektora to moja funkcja i wiąże się z dodatkowymi
obowiązkami. Wspólnie z całą dyrekcją dbamy o to, aby w szkole były
bezpieczne warunki nauki, gromadzimy dokumentację dotyczącą
przebiegu nauki każdego ucznia, piszemy sprawozdania, plany.

Jakie są Pani zainteresowania /hobby/? Jak Pani Dyrektor spędza
wolny czas?
Moje hobby? Pewnie nie będę oryginalna, ale uwielbiam poznawać świat,
a więc podróże. Odkąd zostałam wicedyrektorem, wolnego czasu mam
coraz mniej. W każdej wolnej chwili zakładam dres, buty sportowe
i wsiadam na rower. Lubię też relaksować się pracując w ogródku lub
przy zwykłych codziennych pracach domowych.
Dziękujemy za wywiad.

Wywiad z Panem Danielem Cieślą

Od 1 IX 2019 r. jest Pan wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3.
Gratulujemy! Proszę powiedzieć, jak długo pracuje Pan w szkole?
Na początku chciałem podziękować za gratulacje oraz za zaufanie, jakim
obdarzył mnie Pan Dyrektor oraz cała społeczność szkolna. Jest to dla
mnie naprawdę duże wyróżnienie móc pełnić funkcję wicedyrektora.
W szkole pracuję od 16 lat. Początkowo pracowałem w Zespole Szkół
Rolniczych w Jabłoniu, następnie w Gimnazjum w Niedźwiadzie, a zanim
trafiłem do naszej szkoły byłem jeszcze nauczycielem Gimnazjum nr 2
w Lubartowie.

O jakim zawodzie marzył Pan w dzieciństwie?
Być może zaskoczę czytelników, ale od początku chciałem zostać
nauczycielem. Mimo że nie byłem najlepszym uczniem w szkole, to
jednak praca dla innych od zawsze mnie inspirowała. Bardzo lubię swoją
pracę, lubię uśmiech moich uczniów na lekcji. Tak naprawdę będąc
nauczycielem cały czas zostaje we mnie cząstka dzieciństwa.

Jest Pan nauczycielem fizyki w naszej szkole; proszę powiedzieć,
dlaczego właśnie taki przedmiot Pan wybrał do nauczania?
Od najmłodszych lat bardzo interesowały mnie przedmioty tzw. „ścisłe”.
Oprócz w-fu zawsze miałem bardzo dobre oceny z fizyki czy matematyki.
Fizyka jest naprawdę bardzo ciekawym przedmiotem, jak każdy
przedmiot przyrodniczy. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy,
ile rzeczy dziejących się wokół nas jest związanych z fizyką. Lubię też
bardzo matematykę, która towarzyszy nierozłącznie fizyce i dlatego też
zostałem nauczycielem fizyki.

Czy jest takie wydarzenie szkolne, które szczególnie zapadło Panu
w pamięci?
Przez tyle lat związanych ze szkołą na pewno takich wydarzeń było
mnóstwo. Jednak faktycznie jedno zapadło mi w pamięć. W pierwszym
roku mojej pracy, podczas imprezy z okazji Dnia Wiosny, mieliśmy różne
imprezy i zabawy.                                Ciąg dalszy na str. 4

KRÓTKO I NA TEMAT

PAŹDZIERNIK
Uczniowie i nauczyciele naszej

szkoły uczestniczyli
3 października w otwarciu
wystawy poświęconej prof.

Włodzimierzowi Dębskiemu,
postaci związanej z naszą Ziemią

Lubartowską.

W dniach 7-11 października
młodzież klas VIII pod kierunkiem
pani Sylwii Lipiec przygotowała

projekt edukacyjny "Tydzień
niemiecki".

W XIV Miejskim Konkursie
Recytatorskim „Recytacje z…

Noblem” organizowanym przez
LOK nagrody otrzymali:Julek

Machnikowski 2c, Ala Derecka
3d i Ola Kozak 5d. Przyznano

też aż 8 wyróżnień.

17 października dzieci z 8 klas I-
III uczestniczyły w lekcji

multimedialnej o reklamie
w multikinie w Lublinie, gdzie

obejrzały też film „Pies ma głos”.

18 października 2019 r.
uczniowie klasy Id pod opieką

wych. Emilii Kamińskiej wyruszyli
na wycieczkę dydaktyczną, której

celem było poznanie historii
i zabytków Lubartowa.

Przewodnikami po mieście byli
seniorzy z Rady Seniorów.

Wrzesień i październik upłynął
większości klasom na

wycieczkach integracyjnych.
Byliśmy w skansenie, na

lubelskich uczelniach wyższych,
na spektaklu teatralnym,

uczestniczyliśmy
w "czekoladowych" warsztatach,

uczyliśmy się strzelać z łuku
i procy czy pisać piórem

i atramentem.
Lena i Tosia
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Dzięki nim nasza okolica jest czysta!

SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT
Wzorem lat ubiegłych uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 włączyli się do „Sprzątania Świata’2019”.
W dniach 26-27 września br. pozytywnie
zmotywowane klasy VII pod opieką wychowawców,
wyruszyły na sprzątanie zalegających śmieci wokół
szkoły i na najbliższym terenie – osiedlu. Wyjście
poprzedzone było pogadanką na temat głównej idei
i znaczenia tej akcji oraz zasad zbierania odpadów.
Nie obyło się także bez rozmów na temat
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Życzymy nam wszystkim, by „Sprzątanie Świata” stało
się pretekstem do tego, żeby każdego dnia na nowo
odpowiedzialnie korzystać ze środowiska!

Tekst: Weronika Duda
Zdjęcia:Tosia Góźdź, Maja Bednarska

i Weronika Duda 7d, Szymon Bodzak 7c

Ciąg dalszy ze str. 3
Ja, jako młody nauczyciel, miałem za zadanie
przenieść jajko na łyżeczce. Odległość nie była
ogromna (ok. 20 metrów) ale tak się zestresowałem,
że nie mogłem opanować drżenia ręki. Byłem
przekonany, że jajko jest surowe. W połowie drogi nie
utrzymałem go i upadło. Byłem zawstydzony, ale
również szczęśliwy, gdy zauważyłem że jajko było
gotowane. Nigdy więcej nie przeżyłem takiego stresu
w swojej pracy, jak w momencie upadku tego jajka.

Jakie są Pana zainteresowania /hobby/? Jak Pan
spędza wolny czas?
Oprócz mojej pracy zawodowej, którą naprawdę cenię
i poświęcam jej dużo czasu, bardzo lubię sport,
a w szczególności piłkę nożną. Jestem trenerem
piłkarskim. Aktualnie prowadzę dwie drużyny: jedną
w piłce dorosłej (LKS Skrobów), a drugą
młodzieżową, którą jest drużyna MOSiR Lubartów
rocznik 2003-2004. Prowadzenie tych drużyn jest
moją wielką pasją i podobnie jak praca w szkole
sprawia, że moje życie jest naprawdę ciekawe.

Co Pan uznaje za sukces w swojej karierze
zawodowej?
Sukcesem jest jak największa liczba młodych ludzi,
którzy po lekcjach ze mną stają się lepsi i mądrzejsi.
Cieszę się tym, że moi uczniowie rozwijają swoje
zainteresowania. Chciałbym, żeby każdy uczeń nie
tyle miał ogromną wiedzę (to zawsze można znaleźć
w książkach czy Internecie), ale żeby potrafił logicznie
myśleć. Dzięki czemu na pewno każdy poradzi sobie
w życiu. Ogólnie sukcesem w mojej pracy jest
szczęście innych ludzi. Jestem bardzo dumny z tego,
że mogę być nauczycielem i mam nadzieję, że moi
uczniowie też cieszą się tym, że spotkali mnie na
swoje drodze.
Dziękujemy za wywiad.

Rozmawiały: Weronika Duda, Olga Borowicz

ZAWODY SPORTOWE
– biegi dziewcząt i chłopców

W dniu 1 października 2019 r. odbyły się rejonowe
zawody sportowe w biegach sztafetowych, w których
wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Zawody odbyły
się w Leszkowicach. Trasa dla dziewcząt liczyła
800m, a dla chłopców 1km. Biegi nie były
ekstremalne, ale nie były też proste. Trasa prowadziła
przez łąki. Był moment, w którym wszyscy nie mogli
biec, ponieważ nie mieli już siły. Tuż przed metą pani
Katarzyna Stasiak dopingowała nas. Naszej szkole
bardzo dobrze poszło. Dziewczyny zajęły II miejsce,
chłopakom poszło trochę gorzej, bo zajęli VIII miejsce.
Gdy zawody skończyły się, autobus odwiózł nas pod
samą szkołę. Byliśmy z siebie bardzo dumne, że
przeszłyśmy do kolejnego etapu.

Uczestniczki - Daria i Maja z 5eWszyscy mieli pełne ręce roboty!
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Zakończył się I etap – szkolnych przedmiotowych
konkursów 2019/2020 organizowanych przez

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Do II etapu rejonowego zakwalifikowali się
następujący uczniowie naszej szkoły:
– chemia: Maciej Dziubak (8e) i Karina Szczepaniak
(8c);
– język polski: Oliwia Misiura (8b), Karina
Szczepaniak (8c), Weronika Zielińska (8c), Alicja
Warszawska (8c), Krzysztof Rybicki (8d), Hanna
Gruba (8d) i Maja Gałązka (8d), Hanna
Wojciechewicz (8e), Zuzanna Piskorska (8e), Kinga
Golak (8e) i Bartosz Poznański (8e);
– geografia: Ignacy Domański (6c), Karina
Szczepaniak (8c) i Maciej Dziubak (8e);
– język angielski: Amelia Dados (6h), Alexandra
Marzec (7a), Inez Błaszczak (8b), Sebastian Tkaczyk
(8c), Weronika Zielińska (8c), Krzysztof Rybicki (8d),
Daniel Dziedzic (8d) i Maciej Zbiciak (8d);
– matematyka: Maciej Dziubak (8e);
– historia: Oliwia Misiura (8b), Maciej Ciołecki (8b),
Kacper Aftyka (8b), Karina Szczepaniak (8c),
Aleksandra Sidor (8d), Martyna Meksuła (8d), Maciej
Dziubak (8e) i Małgorzata Błonka (8e).

Redakcja

PIKNIK REGIONALNY
W niedzielę 15 września 2019 r. odbył się Lubartowski
Piknik Regionalny zorganizowany przez Lubartowskie
Towarzystwo Regionalne i Muzeum Ziemi
Lubartowskiej pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Lubartów. Na placu przed ratuszem
w godzinach 14.00-16.00 mieszkańcy świetnie się
bawili. Przybyli goście, a wśród nich wielu uczniów
naszej szkoły, nasi rodzice i dziadkowie, mieli okazję
posłuchać orkiestry OSP w Lubartowie, muzyki
ludowej zespołów z Górki Lubartowskiej
i Rozkopaczewa oraz zobaczyć tańce w wykonaniu
zespołu dziecięcego i występ młodzieży
z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Nie
zabrakło również kącika artystycznego. Dzieci miały
okazję wykonać zabawnego kogucika zdobionego
najróżniejszymi wzorami, oczywiście pod opieką pań
z PMDK. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych,
w których skład wchodziło: wrzucanie monet do
kieliszka położonego w wodzie, gry w klasy, rzucanie
woreczkiem do kosza, wyścigi kapsli, bierki i domino.
Można było pograć w kółko i krzyżyk bądź ułożyć
z puzzli znane zabytki miasta. W nagrodę
wolontariusze (uczniowie naszej szkoły) rozdawali
cukierki i inne pamiątki. Nad tym wszystkim czuwały
uczące w naszej szkole panie: Monika Sulowska,
Grażyna Antoniuk, Teresa Pawelec oraz Ola Berger.
Nie zapomniano także o seniorach, dla których
została przygotowana loteria. Do wygrania były
świeczki, koce, książki oraz tacki śniadaniowe. Można
było się zaopatrzyć m.in.: w bukiety kwiatów, ozdoby
własnoręcznej roboty i książkę Legendy lubartowskie.
Dla przybyłych gości przygotowano drobny
poczęstunek. Miło wspominamy udział
w Lubartowskim Pikniku Regionalnym.

Daria Wrzos, Natalka Rysiowska

LEKCJA HISTORII „Wrzesień’39”

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej -
7 października 2019 r. na łączniku naszej szkoły
odbyła się lekcja historii pt. „Wrzesień‘39”, czyli o tym,
jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła
II Rzeczpospolita. Inscenizację zaprezentowała grupa
„Rekonstruktor” z Zakrzewia.
Na spotkaniu poznawaliśmy losy państwa, narodu
i żołnierza polskiego w okresie II Rzeczpospolitej.
Grupa zaprezentowała nam sytuację międzynarodową
II RP, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie
polskim, pokazała polski mundur wojskowy w stopniu
szeregowego i podoficera, ekwipunek i wyposażenie
używane podczas kampanii wrześniowej oraz
bezpieczne repliki broni. Były też rekonstrukcje
z udziałem uczniów. Pokazano nam technikę
wojskową, łączność i zaopatrzenie. Grupa
przeprowadziła musztrę ze sprzętem bojowym.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 6g, 8a, 8c,
8d, 8e. Poznaliśmy fragment historii naszej Ojczyzny
we wrześniu 1939 r.

Hanna Gruba
My też poczuliśmy się jak w czasie okupacji
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Drużyna, której niemiecki nie straszny

Niezwykłe lekcje kulturowe
w "Trójce"

W Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie w dniach
7‑11.10.2019 odbywały się prezentacje projektu
edukacyjnego ,,Tydzień niemiecki”.
Uczniowie klas ósmych pod kierunkiem p. Sylwii
Lipiec przygotowali niezwykłą podróż po Niemczech
dla swoich kolegów z klas siódmych, którzy od tego
roku szkolnego rozpoczęli naukę języka
niemieckiego. Korytarz wyglądał przepięknie.
Wszystko było dopracowane na ostatni guzik. Dzięki
p. Sylwii Lipiec mieliśmy okazję zobaczyć oryginalne
rzeczy sprowadzone prosto z Niemiec.
Na dziesięciu tematycznych punktach uczniowie
,,Trójki” mieli okazję poznać i na własne oczy
zobaczyć niemieckie najsłynniejsze marki i produkty,
gadżety klubów sportowych, posłuchać tradycyjnej
i nowoczesnej muzyki, poczytać oryginalną prasę lub
baśnie braci Grimm w wersji oryginalnej, a nawet
spróbować, jak smakują Bretzel, czyli uwielbiane
przez Niemców słone precle. Na korytarzu uczniowie
przygotowali występy taneczne. Wszyscy
integrowaliśmy się podczas tańczenia i zbliżaliśmy się
do siebie.
Ósmoklasiści przedstawiali informacje o znanych
miastach, słynnych postaciach, popularnych
samochodach, znanych muzykach, niemieckiej
tradycyjnej kuchni, festiwalach i świętach niemieckich,
a nawet co nieco o folklorze. Uczestnicy projektu
zaprezentowali się w tradycyjnych ludowych strojach
z Bawarii – Lederhosen i Dirndl. Co wspólnego ze
szczęściem mają świnka i biedronka oraz co oznacza
szarotka alpejska – o tym wszystkim także można
było dowiedzieć się podczas projektowych
prezentacji. Z nietypowych lekcji kulturowych
korzystali także chętni uczniowie z klas młodszych,
a nawet grupy ,,zerówek”. Na długo pozostanie
w naszej pamięci ta szkolna impreza.

Oprac. Martyna Meksuła

Był czas na prezentację krajów...

...ale i wspólne tańce

... i kibicowanie Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem
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MOST DO TERABITHII
Książka autorstwa amerykańskiej pisarki Katherine
Paterson, za którą autorka dostała medal im. Johna
Newbery'ego. Na jej podstawie powstał też film.
Jess, 10-letni chłopiec, mieszka na wsi i pochodzi
z dość biednej rodziny. Ma cztery siostry i oprócz
ojca jest jedynym mężczyzną w rodzinie. Ma też
dość nietypową pasję – uwielbia malować. Jego
talentu nie podziela jednak rodzina i koledzy. Jedyną
osobą, która go rozumie jest nauczycielka muzyki
w szkole. Oprócz malowania Jess bardzo lubi
biegać. Codziennie rano przebiega wokół pastwiska.
Pewnego ranka poznaje Leslie. Dziewczynka wraz
z rodzicami przeprowadziła się na wieś i właśnie
zaczęła zwiedzanie okolicy. Dzieci szybko się
zaprzyjaźniają, czego nie mogą pojąć koledzy
chłopca. Przyjaciele postanawiają znaleźć miejsce,
o którym nikt nie będzie wiedział. Tym miejscem
okazała się być Terabithia - las, do którego można
było dostać się tylko za pomocą starej liny,
zawieszonej na drzewie. Jess i Leslie uważają
Tearbithię za święte miejsce, którego są władcami.
Przyjaciele przeżywają wiele przygód takich jak:
wspólnie spędzone święta czy „zabijanie” potworów.
Niebawem jednak wydarzy się coś, co wszystko
zmieni...

Natalka Rysiowska

JAK ŻYĆ I POSTĘPOWAĆ
Robert Fulghum, amerykański pisarz, jest autorem
opowiadań, bardzo ciepło przyjętych na całym
świecie. Jedno z nich pt. Wszystkiego, co naprawdę
muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu
zajęło pierwsze miejsce na liście bestsellerów New
York Timesa.

Wybór cytatów z książek autora Robert Fulghum:
„Oto rzeczy, których się nauczyłem:
– Dziel się wszystkim.
– Graj fair.
– Nie bij ludzi.
– Odkładaj rzeczy na miejsce.
– Sprzątaj po sobie.
– Nie bierz rzeczy, które nie są twoje.
– Jeśli kogoś skrzywdziłeś – przeproś.
– Myj ręce przed jedzeniem.
– Spuszczaj wodę.
– Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe.
– Prowadź zrównoważone życie – ucz się, myśl,
rysuj, maluj, śpiewaj, tańcz i baw się po trochu
każdego dnia.”

„Bądź świadomy, że istnieją rzeczy niewyjaśnione.
Pomyśl o małym ziarenku w styropianowym kubku:
korzenie rosną w dół, liście rosną w górę i nikt
naprawdę nie wie, dlaczego. Tak dzieje się ze
wszystkim. Zwracaj uwagę, jak cudowne jest
wszystko, co ciebie otacza (...)”

Oprac. Bartek Libera

WARTO PRZECZYTAĆ
Sprawdź, co na ponure jesienne wieczory polecają
nasi redaktorzy! Może któraś z tych książek
przypadnie Wam do gustu...

NASZA TWÓRCZOŚĆ

Uczniowie naszej szkoły, w tym nasi redaktorzy, są
ludźmi bardzo kreatywnymi. Wielu z nich pisze
własne wiersze czy opowiadania. W tym numerze
macie okazję przeczytać niektóre z nich.

Jesień to piękna pora, lecz kapryśna i smętna.
Dzieci uwielbiają ją za liście kolorowe,

a dorośli za spacery popołudniowe.
Porównać ją można do spadających liści na niebie

i jarzębiny na drzewie.
Jesień to piękny czas,

bo można wspólnie z rodziną spędzić czas.
Mikołaj Wołowik, klasa Ve

Następny wiersz autorstwa Natalki Rysiowskiej z Va
nosi tytuł Jesienny czas

Jesień to jedna z czterech pór roku.
To jeszcze nie ta, gdzie zjeżdżamy z narciarskiego

stoku,
to nie ta, w której zajadamy się lodami
i nie ta, kiedy wokół pachnie kwiatami.

Jesienna pogoda jest piękna niezmiernie,
lecz po deszczu świat wygląda mizernie.

Jesień to niezwykły czas,
szczególnie pięknie wygląda wtedy las.

Chmury przykryły słońcem,
schowały się nawet zające.

Kasztany w słońcu się mienią,
natomiast w sadzie jabłka się czerwienią.

Na dworze dzieci w piłkę grają,
a rolnicy plony zbierają.

Liście z drzew pospadały,
w głębi szafy leżą sandały.

Ach! Śliczna ta jesienna pora,
szkoda jednak, że mama już musi dzwonić po

doktora…



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 9 11/2019 | Strona 8  
www.juniormedia.plSzkolniak

Julka B. Pola S.

Maja Bednarska, 7d
Mówi o sobie, że jest otwarta,
szczera, lubi poznawać nowe
osoby. Nie lubi poniedziałków,
sprawdzianów i nieszczerych ludzi.

Maja Biskup, 7d
W wolnym czasie lubi czytać
książki, spotykać się z przyjaciółmi,
oglądać seriale. Jest osobą
towarzyską z dużym poczuciem
humoru.

Ola Borowicz, 7d, 13 lat
Interesuje się sportem, lubi słuchać
muzyki; nie cierpi kłamstwa. Jest
kreatywna.

Julia Bożym, 5e, 11 lat
Lubi taniec i pływanie. Jest miła,
otwarta na innych, lubi poznawać
nowe osoby.

Julia Buczyńska, 5e, 10 lat
Lubi gimnastykę i śpiewanie. Jest
miła, przyjacielska i szczera.

Weronika Duda, 7d, 13 lat
Interesuje się tańcem, lubi oglądać
filmy i spotykać się ze znajomymi.
Nie lubi poniedziałków, matematyki
i sprawdzianów. Mówi o sobie, że
j e s t  kreatywna, szczera
i towarzyska.

Julia Tkaczyk, 7d, 13 lat
Lubi tańczyć, śpiewać, grać na
keyboardzie. Nie lubi ludzi
nieszczerych. Uważa, że jest
wesoła, otwarta na nowe
znajomości, szczera.

Natalia Marzec, 7d, 13 lat
Interesuje się jazdą konną,
zwierzętami, lubi śpiewać, rysować
i podróżować. Nie lubi prac
domowych z matematyki i fizyki.
Jest wegetarianką.

Rafał Skrzeszewski, 10 lat, 5e
Rafał interesuje się piłką nożną,
grami komputerowymi. Lubi
zwierzęta i jazdę na hulajnodze.
Nie lubi dużej ilości pracy domowej
i brzydkiej pogody. O sobie mówi,
że jest kulturalny, wesoły, miły,
grzeczny, uprzejmy, pomocny dla
innych, a także opiekuńczy dla
swojej świnki morskiej.

Pola Stępińska, 5e, 10 lat
Interesuje się gimnastyką, lubi
konie. Nie lubi piłki nożnej. Mówi
o sobie, że jest: miła, przyjacielska
i szczera.

Bartosz Libera, 7d, 14 lat
Interesuje się: muzyką (rock,
metal, punk), e-sportem, recytacją.
Nie lubi języka hiszpańskiego,
matematyki, zimnej wody oraz
koszykówki. Uważa, że jest
specyficzny, otwarty na innych
ludzi, którym lubi pomagać.

Daria Wrzos, 5e
Bardzo lubi czytać książki, ale też
biegać (dosyć często chodzi na
zawody sportowe). Jej ulubione
kolory to: szary, czarny, różowy i
zielony. Zazwyczaj jest miła i
przyjacielska, jednak często
dopada ją lenistwo. Nie potrafi się
kłócić, a jak już to na 3 minuty.
Największym marzeniem Darii jest
wyjazd do USA i do Włoch na
dworzec kolejowy, na którym
zginął pies z książki Pies, który
jeździł koleją. Bardzo kocha
zwierzęta, sama ma dwa ukochane
pieski i królika.

NASI NOWI REDAKTORZY
Oto nowi członkowie redakcji gazetki naszej szkoły – „Szkolniaka”.
Jeśli chcesz poznać bliżej osoby, których artykuły będą zamieszczane
w pisemku, to dobrze trafiłeś! Poniżej przeczytasz to, co o sobie chcą
czytelnikom przekazać nasze „redakcyjne świeżaki”! A może Ty też
chcesz zostać jednym z członków gazetki? 

Alicja Serwin, 7d
Lubi malować, oglądać seriale,
podróżować. Interesuje się
zwierzętami.

Natalia Rysiowska, 5a
Interesuje się nauką. Lubi język
polski i angielski, biologię.
Najchętniej jednak uczy się
matematyki. W wolnych chwilach,
kiedy nie musi się uczyć, uprawia
sport i przygotowuje się do
najróżniejszych konkursów.

Amelka Nieścioruk, 5a
Lubi śpiewać i rysować. Nie lubi
grać na instrumentach. Interesuje
się gimnastyką artystyczną. Jej
dużym marzeniem jest siostra (ma
dwóch braci!).

Mikołaj Wołowik, 5e
Interesuje się tańcem i czytaniem.
W wolnym czasie ogląda seriale i
spotyka się z przyjaciółmi. 

Daria Wrzos, 5e
Bardzo lubi czytać książki, ale też
biegać (często chodzi na zawody
sportowe). Ulubionymi kolorami są:
szary, czarny, różowy i zielony.
Zazwyczaj jest miła i przyjacielska,
jednak często dopada ją lenistwo.
Nie potrafi się kłócić, a jak już to na
3 minuty. Największym marzeniem
Darii jest wyjazd do USA i do
Włoch na dworzec kolejowy, na
którym zginął pies z książki Pies,
który jeździł koleją. Bardzo kocha
zwierzęta, ma dwa psy i królika.

Informacje
o pozostałych
redaktorach
znajdziecie

w następnym
numerze

„Szkolniaka”.

Rafał S.
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NASI NA LUBELSKIM
FESTIWALU NAUKI

We wrześniu klasy VIIIb i VIIId wzięły udział
w projektach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Jest to
największa impreza naukowa, odbywająca się na
wyższych uczelniach (UMCS, KUL, Politechnice
Lubelskiej).
Pierwszym projektem, na którym byliśmy to I'm an
Englishman in New York..., czyli o różnicach
kulturowych między Amerykanami a Anglikami.
Każdemu może wydawać się, że Ameryka i Anglia to
to samo, ale to nieprawda. Amerykanie są bardziej
wyluzowani i otwarci na nowe pomysły, a Anglicy
oficjalni i zamknięci na nowości. 
Drugim projektem był spektakl Oskar i pani Róża,
oparty na podstawie książki o chorym na białaczkę
dziesięcioletnim Oskarze. W uporaniu się
z codziennością pomaga mu tajemnicza Pani Róża,
która namawia go, by pisał listy do Boga. Jego
rodzice, więc i on, to osoby niewierzące. Ale z każdym
kolejnym listem wiara chłopca jest coraz większa
i pomaga mu uporać się z codziennością. Aktorzy
idealnie odegrali swoje role. Emocje były tak wielkie,
że niektórym z nas, oglądających spektakl, popłynęły
łzy wzruszenia.
Trzecim projektem był temat: Polub magię
chemii, czyli pokazy chemiczne. Oglądaliśmy tam
różne doświadczenia chemiczne, które prowadziło
dwóch studentów UMCS. Podczas trwania pokazu
prowadzący zadawali pytania, za które można było
zdobyć nagrody.
Czwartym pokazem był quiz z języka angielskiego
i kultury Wielkiej Brytanii. Na początku
podobieraliśmy się w pary, potem pani wytłumaczyła
nam zasady i rozdała karty, na których mieliśmy
zaznaczać odpowiedzi. Quiz wszystkich zaskoczył, bo
okazał się trudniejszy niż przewidywaliśmy. Dzięki
niemu nauczyliśmy się trochę o języku i kulturze
angielskiej. Dla par, które miały największą liczbę
punktów, były przygotowane nagrody.
Piątym i zarazem ostatnim projektem tego dnia
był Lernen durch Spielen na Politechnice Lubelskiej
na Wydziale Mechanicznym. Na tym pokazie mieliśmy
lekcję niemieckiego (temat: Samochody).
Rozwiązywaliśmy razem zadania, uczyliśmy się
wymowy oraz nowych słówek. Za udzielenie dobrej
odpowiedzi były nagrody .
Dzień był pełen wrażeń, które na długo zostaną nam
w pamięci.

Martyna Meksuła

Na festiwalu nauki... i na pikniku

KRZYŻÓWKA
1. Pora roku występująca po jesieni.
2. Owoc dębu.
3. Amerykanie 31 października świętują...
4. Podczas deszczu wieje...
5. Jesienią dużo osób jedzie do lasu na...
6. Śpi w stercie liści i ma kolce.
7. Spadają podczas jesiennego okresu.
8. Ma rudą kitę.
9. Pomarańczowe warzywo, które kojarzy nam się
z jesienią.
10. Podczas jesieni bardzo często pada...
11. W tym miesiącu wracamy do szkoły.

Oprac. Tosia Góźdź, Lena Maluga
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Na lekcji plastyki uczniowie mieli namalować swojego
idola.
- Jasiu kogo namalowałeś? - zapytała pani.
- Justynę Kowalczyk.
- A gdzie ona jest?
- Już na mecie proszę pani.

Na lekcji muzyki:
- Proszę pani, gdzie na pięciolinii jest nuta „zy”? - pyta
Jasio.
- Jasiu, nie ma nuty „zy”.
- Ale ja widziałem, że obok przystanku było napisane
DO-RE-MI-ZY.

- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, gdzie
znalazłeś stare monety.
- To niemożliwe proszę pani.
- Dlaczego?
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte.

- Gdzie masz świadectwo? - pyta tata.
- Pożyczyłem koledze.
- Ale jak to? Dlaczego?
- Bo chciał nastraszyć swojego ojca.

- Znalazłem sposób, by zmusić siostrę do rannego
wstawania! - chwali się Jasio.
- Jak ci się to udało?
- Wpuszczam psa do jej łóżka.
- I co? Pomaga?
- Tak, bo ona śpi z kotem!

Panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch – skarży się
Jasio.
- A co jadłeś?
- Niedojrzałe jabłka.
- No to zapiszę ci coś na oczy.
- Ale dlaczego na oczy, przecież boli mnie brzuch?
- Żebyś widział co jesz!

- Jasiu dlaczego twoje zadanie domowe zawsze
odrabia ojciec? - pyta pani.
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

Zboczem góry wspina się autokar z turystami.
- I co boicie się? - pyta przewodnik.
- Tak! - krzyczą przerażeni pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

Oprac. Rafał Skrzeszewski

SZKOLNIAKOWY PRZEPIŚNIK

Herbata z goździkami
i pomarańczową nutą

Składniki:
- szklanka czarnej herbaty
- 2 goździki
- plaster pomarańczy
- miód, najlepiej kwiatowy
Sposób przygotowania:
Do zaparzonej, gorącej herbaty,
dodać goździki, miód do smaku
oraz plaster pomarańczy.

Zielona herbata z dodatkami
Składniki:
- szklanka zielonej herbaty
- laska wanilii
- rodzynki (10 sztuk)
- pokrojone jabłko
Sposób przygotowania:
Zaparz zieloną herbatę, następnie
po 5 minutach dodaj laskę wanilii
oraz dosyp rodzynki, możesz
dodać też odrobinkę miodu, na
koniec trzeba dodać pokrojone
jabłko, najlepiej ze skórką.

Oprac. Weronika Duda

Podobał się Wam ten numer?
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