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Święty Mikołaj

25 października 2019 r. pięć klas
pierwszych przeżywało niezwykłą
uroczystość ślubowania i pasowania na
ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie. Relację fotograficzną
z imprezy znajdziecie w dalszej części
gazetki. Zapraszamy do lektury!

Dzień Pluszowego Misia w bibliotece

Cześć, Dzieciaki!

Przed Wami kolejne wydanie "Szkolniaka", ale skierowane tylko
do klas I-III. Znajdziecie w nim: krótkie przypomnienie wydarzeń
szkolnych z Waszym udziałem, relację ze ślubowania klas I,
ciekawe wywiady z nauczycielami, a także krzyżówki, rebusy,
zdjęcia, kawały i wiele, wiele więcej ciekawych artykułów!
Specjalnie dla was organizowany jest konkurs! Zachęcamy do
czytania!

Redakcja

PLUSZOWY MIŚ - PRZYJACIEL DZIECKA
Siedem klas drugich z naszej szkoły uczestniczyło w magicznej
i niezwykłej lekcji w bibliotece szkolnej. Celem było bliższe
poznanie naszego wiernego przyjaciela. Aby dotrzeć do misiowej
krainy, trzeba było podążać za "niedźwiedzimi śladami"
i posiadać przepustkę, czyli swojego pluszowego misia.
W dalszej części imprezy uczniowie brali udział w konkursach.
Jednym z bardzo ciężkich zadań było wyjadanie miodu
z talerzyka bez użycia rąk. Dzieciaki układały też puzzle,
rozwiązywały przeróżne zagadki, rysowały misie, ale
z zawiązanymi oczami. Było też głośne czytanie Kubusia
Puchatka. Na koniec imprezy dzieci uroczyście złożyły przysięgę
swoim misiom i otrzymały prezent w postaci pysznych ciastek
w kształcie misia.

Oprac. Weronika Duda



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 10 12/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plSzkolniak

P. Dyrektor

Idziemy na ślubowanie

Klasa 1a liczy 23 uczniów

Dyrektor M. Bober pasuje na
ucznia przedstawiciela kl. 1e

W DZIEWIĘCIU ZDANIACH…

W związku z tym, że w poczet uczniów naszej szkoły
zostali przyjęci nowi członkowie, redakcja
„Szkolniaka” postanowiła przybliżyć Wam
wychowawców klas pierwszych: Ia, Ib, Id, Ie i If.

P. Anna D.

p. Anna S.

Klasa Ia

Gratulacje

Wychowawczyni klasy Ia pani ANNA DROZD
Najbardziej lubię w sobie spontaniczność i ciągłą
chęć poznawania czegoś nowego.
Gdybym mogła cofnąć czas, chyba nic bym nie
zmieniła.
Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam, to film od
moich przyjaciół pokazujący lata naszej znajomości.
Nie wyobrażam sobie dnia bez kubka gorącej kawy.
Każde pieniądze wydam na to, by sprawić radość
bliskim.
Wzruszam się, gdy widzę bezinteresowna pomoc
i dobroć drugiego człowieka.
Nie mogłabym żyć bez mojej kochanej rodziny
i przyjaciół.
Przeczytałam ostatnio Siła nawyku Ch. Duhigg'a.
Wierzę, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się
z jakiegoś powodu.

Wychowawczyni klasy Ib pani ANNA SAGAN
Najbardziej lubię w sobie to, że nie przerażają mnie
zmiany, lubię próbować nowych rzeczy, a nawet jak
się czegoś boję, to zwykle ciekawość zwycięża.
Gdybym mogła cofnąć czas… Czy w ogóle
chciałabym to zrobić? Na pewno nie. Bo wszystko, co
mnie spotkało, doprowadziło mnie do punktu,
w którym teraz jestem. Ze swoją rodziną, pracą.
Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam, to… Nie ma
takiej rzeczy. Z każdego, nawet najmniejszego
podarunku się cieszę.
Nie wyobrażam sobie dnia bez pracy.
Każde pieniądze wydam nie tylko na drobne
przyjemności, ale także na własne utrzymanie.
Wzruszam się, gdy widzę ludzkie cierpienie, ale
również czytając niektóre książki czy oglądając filmy.
Nie mogłabym żyć… chyba najważniejsze – to bez
powietrza, picia i jedzenia. Bez osób, które mi
pomagają, bez przyjaciół.
Przeczytałam ostatnio Wolne dzieci i Jak mały krok
może zmienić twoje życie.
Wierzę w siebie i swoje możliwości jako priorytet
w pracy z dziećmi. Zresztą dotyczy to każdej innej
profesji czy roli, jaką przychodzi nam pełnić. Przede
wszystkim jednak, dotyczy to nas, jako ludzi.
Największy talent może okazać się „do niczego”, jeśli
człowiek nie wierzy w swoje możliwości.Klasa Ib

Klasa 1b w gotowości...

Klasa Ib liczy 24 uczniów
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Wychowawczyni klasy Id pani EMILIA KAMIŃSKA
Najbardziej lubię w sobie poczucie humoru.
Gdybym mogła cofnąć czas, zostałabym położną.
Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam, to moje
dzieci.
Nie wyobrażam sobie dnia bez rozmowy z moimi
dziećmi, które mieszkają daleko oraz tymi, których
spotykam każdego dnia, czyli Id.
Każde pieniądze wydam na podróże.
Wzruszam się, kiedy innym dzieje się krzywda oraz
wtedy, kiedy dzieci podchodzą do mnie i przytulają się
na powitanie.
Nie mogłabym żyć bez mojej rodziny i dzieci, które
uczę.
Przeczytałam ostatnio Małego Księcia.
Wierzę, że warto żyć dla innych i spełniać swoje
marzenia.

Wychowawczyni klasy Ie 
pani KARINA KRASNODĘBSKA

Najbardziej lubię w sobie optymistyczne podejście
do życia.
Gdybym mogła cofnąć czas urodziłabym się drugi
raz.
Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam – to życie.
Nie wyobrażam sobie dnia bez uśmiechu.
Każde pieniądze wydam na podróże, książki,
szkolenia.
Wzruszam się, kiedy inni cierpią, są smutni.
Nie mogłabym żyć bez miłości i pomagania innym.
Przeczytałam ostatnio Dar ks. A. Paśnika.
Wierzę w Boga. Z Nim świat jest piękniejszy.

Wychowawczyni klasy If pani DANUTA BOGUSZ
Najbardziej lubię w sobie pracowitość.
Gdybym mogła cofnąć czas, skończyłabym studia
filologii angielskiej.
Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam to wyjazd do
USA i Kanady.
Nie wyobrażam sobie dnia bez telefonu do
rodzeństwa.
Każde pieniądze wydam na rzeczy potrzebne mi do
pracy.
Wzruszam się chorymi dziećmi.
Nie mogłabym żyć bez pracy z małymi dziećmi.
Przeczytałam ostatnio Wewnętrzne przebudzenie
Colina Sissona.
Wierzę, że to, co nas spotyka, jest nam potrzebne
i czemuś służy.

Fotografie z uroczystości wykonał pan Piotr Opolski.
Wywiad przygotowały: Marcelina Kozieł i Julka

Buczyńska, 5e

Klasa Id liczy 24 uczniów

Klasa Ie liczy 23 uczniów

Pasowanie przez wychowawcę

p. Emilia K.

P. Karina K.

Pierwszaczek

Gratulacje

P. Danuta B.

Klasa 1f

Klasa 1f liczy 25 uczniów

Gratulujemy wszystkim
pierwszakom!

Życzymy Wam samych szóstek
i piątek w dalszej nauce

w naszej szkole.
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KRÓTKO I NA TEMAT

WRZESIEŃ
2 września rozpoczęliśmy

nowy rok szkolny 2019/2020.

8 września klasa 3b jako jedyna
wzięła udział (jako zawodnicy

i kibice) w charytatywnym
VI Półmaratonie „Bez granic”.

We wszystkich klasach I-III
odbyły się wybory

do samorządów klasowych.

30 września w każdej klasie
świętowano Dzień Chłopaka.

Były życzenia, drobne prezenciki,
dyskoteki, wyjście na pizzę

i różne inne zabawy.

PAŹDZIERNIK
W dn. 8-9 października uczniowie
klas pierwszych miały spotkanie
z panem policjantem na temat

bezpieczeństwa na drodze.

8 października ponad 20 uczniów
z klas: 1f, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 3d i 3e

wzięło udział w konkursie
recytatorskim „Recytacje

z Noblem” organizowanym przez
LOK. Nagrody zdobyli: Julek

Machnikowski 2c i Ala Derecka 3d.
Wyróżniono: Amelkę Rolę, Antka
Kozaka 2e i Wiktorię Wołowicz 2b.

10 października 13 uczniów
z klas: 2b, 2c, 2d, 2e, 3c i 3d
wzięło udział w internetowym

konkursie szachowym SzachMaks.
Wynik bardzo dobry - Kacper

Czuchryta 3d (14. miejsce w kraju,
3. miejsce w województwie); Hania
Mitruk 3c i Kuba Suchodolski 3d

- wynik dobry.

17 października klasy: 2b, 2c, 2e
uczestniczyły w lekcji

multimedialnej połączonej z
seansem filmowym „Pies ma głos”.

Jesienny Konkurs Recytatorski

Pani Małgorzata Burzyńska

Od września roku szkolnego 2019/2020 nowym wicedyrektorem szkoły
z o s t a ł a pani Małgorzata Burzyńska. Redaktorzy "Szkolniaka"
postanowili przybliżyć postać nowej pani dyrektor i przeprowadzili z nią
wywiad.

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.
Czym zajmuje się Pani teraz na terenie szkoły, proszę nam
przybliżyć swoją pracę.

Ciąg dalszy wywiadu na stronie 4.
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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.

Rozmawiały: Weronika Duda, Olga Borowicz kl. VIId

KRÓTKO I NA TEMAT

PAŹDZIERNIK
18 października w SP4

podsumowano XIX Powiatowy
Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II -
nasz Papież". Nagrody otrzymali:
Anastazja Paśnik i Adrian Śliwka

1b, Tosia Małyska 1f, Wiktoria
Miąc 2c i Zuzia Zbiciak 2e.

25 października prawie wszystkie
klasy I-III wzięły udział w zajęciach

pokazowych rozwojowo-
tanecznych zorganizowanych

przez firmę Paarot.

Marcel Domin i Szymon Malesa
z 2f uczestniczyli w rozgrywkach
XX edycji turnieju "Z podwórka na

stadion o Puchar Tymbarku".

28 października klasa 2a wzięła
udział w spotkaniu z p. Jerzym

Traczem, który opowiadał uczniom
o swoich pasjach oraz o miejscach

pamięci w Lubartowie.

Laureatami eliminacji szkolnych
IX edycji pieśni patriotycznej „Ma

Ojczyzna jest mi bliska", który
odbył się 28 października, zostało

15 uczniów klas 0-III.

W dn. 29-30 października klasy:
2b, 2e, 2f, 3b, 3c, 3e wzięły udział

w pokazie edukacyjnym
z wykorzystaniem technologii 3D.

Tematem był kosmos.

LISTOPAD
Spośród wielu recytatorów, którzy

wzięli udział 6 listopada
w miejskich eliminacjach
23. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego, nagrodę

i nominację do etapu
wojewódzkiego uzyskali: Antek

Kozak i Julka Sposób z 2e.
Wyróżniono: Stasia Tarnowskiego

z 2f, Wiktorię Wołowicz z 2b
i Stasia Weremczuka z 3b.

Wycieczka na lotnisko Ma Ojczyzna jest mi bliska...

PIERWSZAKI Z ID ZWIEDZAŁY LUBARTÓW
Z SENIORAMI

18 października br. uczniowie klasy Id z wychowawczynią, p. Emilią
Kamińską, wyruszyli na wycieczkę dydaktyczną, której celem było
poznanie historii i zabytków Lubartowa. Do wspólnego zwiedzania
naszego miasta zostali zaproszeni seniorzy - państwo Halina i Andrzej
Żeromscy. Pani Żeromska w przystępny sposób przybliżyła dzieciom
historię założenia miasta przez Piotra Firleja. Następnie dzieci udały się
do Muzeum Ziemi Lubartowskiej, gdzie zobaczyły portrety właścicieli,
dokumenty dotyczące miasta, a także inne ciekawe przedmioty. Kolejnym
punktem wspólnego zwiedzania było Muzeum Parafialne przy bazylice
św. Anny. Na koniec wspólnego zwiedzania dzieci zostały obdarowane
znaczkami pocztowymi, które wręczył im p. Andrzej Żeromski.
Dzięki wycieczce uczniowie nie tylko poznali historię miasta, ale też
wzmocnili więzi międzypokoleniowe z zaproszonymi gośćmi. 

Redakcja

Pierwszaczki poznają Lubartów

Po spotkaniu z dietetyczką
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Z rycerzem

Spektakl teatralny

Klasa 3b pod pomnikiem
Syrenki Warszawskiej

Wszyscy znamy hymn

"Żołnierze" z naszej "Trójki"

WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK KLASOWYCH

Od września do listopada klasy I-III uczestniczyły w wielu wycieczkach.
Były to zarówno wycieczki edukacyjne, jak i turystyczno-krajoznawcze.
Dzieci poznawały najbliższą okolicę podczas spacerów po parku (1f, 2b,
2e), lesie (2d), i mieście (2b, 3b). Odwiedziły też różne instytucje
miejskie: Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Muzeum Parafialne (1d, 3a) czy
Sanepid, w którym oglądały wystawę grzybów jadalnych (2a). Klasa 2g
zawędrowała aż do Nadleśnictwa Lubartów. Klasa 1d odbyła spacer do
Urzędu Pocztowego, w którym wysłała list do św. Mikołaja. Klasa 1b
pamiętała o zapaleniu zniczy na grobach żołnierzy.
Były klasy, które na wycieczkę wyruszyły do Lublina. Na UMCS i do
Muzeum Wsi Lubelskiej pojechała kl. 1f. W specjalnej lekcji
multimedialnej o reklamie w kinie Olimp i filmie Pies ma głos wzięły udział
klasy 1e, 2b, 2e, 3c i 3d. Lotnisko w Świdniku zwiedzały klasy 2d i 2g. Do
plenerowej pracowni ceramiki i rękodzieła artystycznego - Żywioły Ziemi
w Nowym Stawie udały się klasy 1e i 2c. Najdalej wyjechały klasy 3b i 3e,
które zwiedzały Warszawę. W programie było zwiedzanie telewizji,
objazd "pociągiem" wycieczkowym po Starym Mieście oraz zabawy
doświadczalne w Centrum Nauki "Kopernik".

KRÓTKO I NA TEMAT

LISTOPAD
7 listopada w IX edycji Miejskiego
Konkursu Pieśni Patriotycznej "Ma
Ojczyzna jest mi bliska" nagrodę

zdobyli: Nadia Romanek 3c
i Magda Kowalik 3b.

7 listopada wszystkie klasy I-III
wzięły udział w profilaktycznych

przedstawieniach teatralnych
pokazanych przez Teatr Maska

z Krakowa. Dzieci obejrzały
następujące spektakle: "W leśnym

sądzie niejeden bohater dziś
zasiądzie", "Prastara książnica -
skarb i tajemnica" i "Uczą króla

dzieci segregować śmieci".

8 listopada chętni uczniowie klas II
i III sprawdzali swoją wiedzę

w Olimpiadzie Wiedzy
Matematycznej Archimedes.Plus.

Klasy III w trakcie apelu z okazji
101. rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości wzięły udział
w akcji "Szkoła do hymnu"

i 8 listopada o godz.11.11 wspólnie
ze starszymi kolegami odśpiewali

cztery zwrotki hymnu.

14 listopada klasy III spotkały się
z dietetyczką p. Dorotą Harbarczuk

z "Projektu Zdrowie". Dzieci
dowiedziały się o zasadach

zdrowego odżywiania oraz roli
aktywności i snu.

14 listopada klasy: 1b, 3a, 3b i 3e
uczestniczyły w pokazie

historycznym grupy
rekonstrukcyjnej "Patriotic", która
przybliżyła zagadnienia II wojny

światowej. Rekwizyty z tego
okresu i przymierzanie strojów
bardzo się dzieciom podobało.

Klasy: 1b, 1d i 3b 15 listopada
brały udział w spotkaniu z…

rycerzem średniowiecznym. S. 6.
Oprac. Tosia i Lena



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 10 12/2019 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Szkolniak

 KRÓTKO I NA TEMAT

LISTOPAD
22 listopada kl. 3b brała udział
w miejskich uroczystościach

"Imieniny Lubartowa".

Wszystkie klasy drugie,
25 listopada, wzięły udział

w imprezie czytelniczej
organizowanej przez naszą

bibliotekę szkolną z okazji Dnia
Pluszowego Misia. Dodatkowo

uczennice ze starszych klas
przygotowały konkursy tematyczne

dla klas I-III. Także w świetlicy
szkolnej p. Paulina Mazurek
prowadziła zajęcia związane

z misiami.

29 listopada nagrodę w Konkursie
Piosenki Angielskiej "Top Songs"

w SP4 zdobyła Tosia
Małyska z 1f. Wyróżniono też trzy

dziewczynki z 1f i jedną z 2g.
Oprac. Lena i Tosia

IMIENINY LUBARTOWA
Lubartów usiadł nad rzeką Wieprz.

Tu, na piaszczystej plaży.
„Dziś moje imieniny” – rzekł.

„Co dzisiaj się wydarzy?
Czy ktoś w listopadowy dzień,

gdy chmury są deszczowe,
pamięta o mnie? Odwiedzi  mnie?

Ucieszy dobrym słowem?”
Jaszczurka, która siedziała na

brzegu
i długi ogonek ma,

tak powiedziała mu na pociechę:
„Idź stąd na Rynek 2!

Tam w kinie siedzi dziś dużo ludzi.
Życzenia Ci dzieci złożą.

Dadzą Ci uśmiech i radość,
i swoje serca otworzą!”
Kochany Lubartowie!

Od Łucki do Szczekarkowa
niech każda Twoja ulica

będzie szczęśliwa i zdrowa!
Szkoła numer 3 zawsze o Tobie

pamięta.
I teraz specjalnie, dla Ciebie,
będzie od Madzi piosenka…

IMIENINY LUBARTOWA

Klasa IIIb wraz z wychowawczynią - p. Magdą Kwiatkowską, 22 listopada
br. reprezentowała naszą szkołę w LOK-u podczas miejskiej uroczystości
zorganizowanych Imienin Lubartowa. Przez kilka dni przygotowywaliśmy
się do tego dnia. Własnoręcznie przygotowaliśmy przypinki z herbem
Lubartowa oraz czerwono-niebieskie chorągiewki. Nauczyliśmy się pieśni
„O, Ziemio Lubartowska”, a 4 osoby przygotowały krótką część
artystyczną pod tytułem „Życzenia dla miasta”. Ola Wetoszka, Łucja
Soroka i Staś Weremczuk wyrecytowali napisany specjalnie na tę okazję
wiersz. Potem Madzia Kowalik pięknie zaśpiewała piosenkę o Lubartowie
(także napisaną przez naszą wychowawczynię).

Uczniowie klasy 3b

SPOTKANIE Z RYCERZEM
15 listopada br. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii, w której
uczestniczyły klasy Ib, Id i IIIb. Gościliśmy średniowiecznego rycerza –
pana Michała Lenarciaka przedstawiciela grupy rekonstrukcji historycznej
– Stowarzyszenia Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.
Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat życia rycerzy,
ich ubioru i broni. Najwięcej emocji wzbudziła prezentacja
najprawdziwszego rycerskiego miecza, tarczy i rękawicy. Każdy mógł
przez chwilę potrzymać w rękach te niezwykłe atrybuty i tym samym
przekonać się, jak wielkiej sprawności wymaga umiejętność władania
nimi. Spotkanie było dla uczniów prawdziwą lekcją historii i dostarczyło
wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Dzieci składają serdeczne podziękowania p. Emilii Kamińskiej za
zorganizowanie tego niecodziennego spotkania.

Misiowe zabawy i konkursy

Przedstawiciele kl. 3b wystąpili z
oficjalnymi życzeniami dla
miasta

Nasi reprezentanci - klasa 3b -
po uroczystych obchodach
imienin Lubartowa

Zachęcamy do czytania książek
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ISTNIEJE!
Święty Mikołaj żył naprawdę! Urodził się ok. 270 roku
naszej ery. Był wymodlonym dzieckiem zamożnych
rodziców. Zawsze był wrażliwy na cierpienie
i niesprawiedliwości. Kiedy podrósł, dawał prezenty
ludziom biednym lub będącym w potrzebie. Później,
jako biskup, zasłynął nie tylko z pobożności, ale
z nadzwyczajnej dobroci oraz troski o innych. Robił to
anonimowo, bez rozgłosu. Święty Mikołaj zmarł
6 grudnia i zamieszkał w niebie. Dwa razy w roku
odwiedza nasze domy - właśnie 6 grudnia w mikołajki
i 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia.
Grzecznym dzieciom przynosi prezenty,
a niegrzecznym rózgi.

ZADANIE DO WYKONANIA!!!
Narysuj, jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja.
Przedstaw go, pomagającego ludziom w potrzebie.
Obrazek narysuj na kartce A4, dowolną techniką.
Najciekawsze prace pojawią się w przyszłym numerze
gazetki szkolnej. Rysunki przynosimy do opiekunów
„Szkolniaka” (do biblioteki szkolnej). 

Redakcja

Połącz kropki

ROZRYWKA, ROZRYWKA, ROZRYWKA
Drogi, młody Czytelniku z klas 0-III! Na kolejnych stronach naszej gazetki znajdziesz dużą dawkę rozrywki. Jeśli
będziesz się bardzo nudził, możesz poczytać dowcipy mikołajkowe, rozwiązać przygotowane specjalnie dla
Ciebie zadania do wykonania. Potrzebujesz kolorowych kredek i... do dzieła! Zadania pochodzą z książek:
Połącz kropki i Świąteczne malowanki. Życzymy miłej rozrywki.
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ZADANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
Ach! Już zaczął się grudzień. Pewnie niejeden z Was odlicza, ile to dni zostało do gwiazdki. Popularnym na to
sposobem są kalendarze adwentowe. Prócz tych - z czekoladkami, my mamy jeszcze jeden - taki z zadaniami.
W okienkach zaznaczaj, czy wykonałeś zadanie!

Opracowała: Natalka Rysiowska

Poniedziałek        Wtorek     
    

Środa       
     

Czwartek 
     

Piątek       
     

    Sobota     
       

Niedziela      

1

2 3
Dzień osób niepełno-

sprawnych!

4 5
Dzień Ninja!

6
Mikołajki! Dzień

Anioła!

7 8

9 10 11 12 13
Dzień Telewizji

dla dzieci!

14 15

16 17 18 19 20
Dzień ryby!

21
Dzień pozdrawiania

brunetek!

22

23
Dzień snowboardu!

24
Wigilia Bożego

Narodzenia!

25
Dzień ciasta

zimowego!

26 27 28
Dzień pocałunku!

29
Dzień narodzin niedźwiedzi

polarnych!

 30

Dzień serka

wiejskiego!

 31

Dzień bez bielizny!
     

Spis zadań:
1.  Podlej roślinkę!
2.  Porozmawiaj z osobą, z którą
zwykle nie rozmawiasz.
3.  Jeśli spotkasz osobę
niepełnosprawną - pozdrów ją!
4.  Wytrzyj kurz z miejsca,
w którym nigdy go nie wycierałeś!
5.  Poproś nauczyciela w-f, abyście
przygotowali tor przeszkód!
6.  Napisz list do Mikołaja
z podziękowaniami za prezent!
7.  Pociesz smutną osobę!
8. Spędź trochę czasu z rodziną!

9.  Pomóż zmywać po obiedzie!
10.  Pożycz coś komuś!
11.  Pobaw się zabawką, której
dawno nie używałeś!
12.  Wyjdź na spacer!
13.  Obejrzyj film, który lubisz!
14.  Uśmiechaj się do osób, które
spotkasz!
15.  Przytul osobę, ważną dla
Ciebie!
16.  Odrób wszystko, co masz
dzisiaj zadane!
17.  Zrób coś kreatywnego!
18.  Rozśmiesz kogoś!
19.  Poczytaj książkę!

20. Obejrzyj artykuł o rybach!
21. Powiedz komplement
brunetce!
22. Pograj w grę planszową!
23. Pomóż w przygotowywaniu
potraw na wigilię!
24. Pomóż nakrywać do stołu
wigilijnego!
25. Zjedz ciasto lub coś słodkiego!
26. Przygotuj drobną
niespodziankę dla rodziny!
27. Rozwiń swoją pasję!
28. Pocałuj kogoś z rodziny!
29. Narysuj małego niedźwiedzia
polarnego!
30. Zjedz serek!
31. Pomóż mamie z praniem



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 10 12/2019 | Strona 10  
www.juniormedia.plSzkolniak

UWAGA KONKURS!

Ładnie malujesz? Chcesz się
podzielić swoim talentem? A może

masz chwilkę czasu, aby wziąć
udział w konkursie? Świetnie!

Ogłaszamy konkurs na
najładniejszą kartkę

bożonarodzeniową. Dla wszystkich
chętnych z klas 0-III! Regułą jest

zakupienie „Szkolniaka”.
Zgłoszenia przyjmujemy do

9 stycznia! Trzy najpiękniejsze
kartki umieścimy w świątecznym
„Szkolniaku”, a dla najlepszych

przewidziane są nagrody!
Serdecznie zapraszamy do

udziału!

4. Piec do uzyskania złotego koloru
w 180 stopniach.
5. Poczekać, aż ostygną.
6. Oblać ciepłym lukrem i przykleić
pianki (można je przeciąć, aby były
niższe).
7. Narysować oczka, noski, buźkę
i inne ozdoby.
8. Skonsumować wynik swojej
pracy.

SZKOLNIAKOWY PRZEPIŚNIK

Topniejące bałwanki
Składniki na ciastka:
- 40 dag mąki,
- 30 dag masła,
- 1/2 szklanki cukru,
- 1 jajko,
- szczypta soli,
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.
Do dekoracji: lukier, duże, białe
pianki i ozdoby (według uznania).
Sposób przygotowania:
1.  Składniki na ciastka wyrobić
w misce, aby powstało gładka
masa.
2. Schłodzić w lodówce przez ok.
20 minut.
3. Po wyjęciu, wałkować i wycinać
krążki (za pomocą szklanki lub
foremki).

NASZA SZKOŁA W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020

Uczniowie i wychowawcy 
Do klas I-III uczęszcza
385 uczniów.
Klasy I – 120
Klasy II – 142
Klasy III – 123

Wychowawcy:
Oddział 0a – p. Renata Kopryk
i p. Agnieszka Poznańska
Oddział 0b – p. Magda Mróz
i p. Agnieszka Poznańska
Ia – p. Anna Drozd
Ib – p. Anna Sagan
Id – p. Emilia Kamińska
Ie - p. Karina Krasnodębska
If – p. Danuta Bogusz
IIa – p. Edyta Biskup
IIb – p. Maria Mitura
IIc – p. Marta Majchrzak
IId – p. Eliza Mazurek
IIe – p. Marta Widyńska
IIf – p. Danuta Iwanek
IIg – p. Marzena Łukasiewicz
IIIa – p. Katarzyna Romanek
IIIb – p. Magda Kwiatkowska
IIIc – p. Anna Wiącek
IIId – p. Anetta Bober
IIIe – p. Krystyna Bunia-Maleszyk

Wicedyrektor klas 0-III 
p. Małgorzata Burzyńska

DOWCIPY Z MIKOŁAJEM
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą, trzymając w ręku wędkę.
Podchodzi do niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Mama oświadcza swojej córce:
- Święta idą!
- Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje i po chwili mówi:
- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze nie idą, nie słychać żadnych
kroków.

Rozmawiają dwa przedszkolaki:
- Masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A Święty Mikołaj był u Ciebie?
- Był, ale sztuczny.

- Mamusiu, chciałbym Ci coś dać na mikołajki.
- Nie trzeba, syneczku. Sprawisz mi radość poprawiając
jedynki z matematyki.
- Za późno, mamusiu, już ci kupiłem perfumy.

Wybrała: Marcysia Kozieł, 5e

Gazetka „Szkolniak” 2019/2020
Zespół redakcyjny w składzie: Olga Borowicz, Julka Buczyńska,
Weronika Duda, Tosia Góźdź, Marcelina Kozieł, Lena Maluga
i Natalka Rysiowska.
Skład komputerowy: Krzysztof Borówka
Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk
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