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WAKACJE TUŻ, TUŻ
Drodzy Czytelnicy!
Chcielibyśmy Wam życzyć niezapomnianych wakacji, z mnóstwem wspaniałych przygód. Mamy nadzieję, że
czeka Was dużo słońca i pięknej pogody oraz że odwiedzicie wiele pięknych miejsc. Pragniemy, abyście
zapamiętali te wakacje jak najlepiej i liczymy na to, że wypoczniecie na tyle, by we wrześniu pełni energii
wrócić do szkoły. Trzymamy za Was kciuki!
Zanim udamy się na wakacje, chcemy się jeszcze pochwalić uzyskanym wynikiem w rankingu ogólnopolskim
platformy Junior Media, na której działa także redakcja "Szkolniaka". W ogólnym podsumowaniu zajęliśmy
IX miejsce w kraju na 184 zarejestrowane redakcje. Udało nam się zająć tak wysokie miejsce dzięki dwóm
nagrodom zespołowym i jednej indywidualnej. Nie bez znaczenia były także cyklicznie wydawane gazetki
szkolne, nawet w czasie nauki zdalnej. Na wakacje udajemy się więc pełni entuzjazmu!                 Redakcja

Oprac. Rafał Skrzeszewski Ve
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
26 czerwca 2020 roku po 10-miesięcznej nauce stacjonarnej (w szkole) i zdalnej (w domu) w końcu
pożegnaliśmy ten rok szkolny. Uroczystość zakończenia nauki także odbiegała od standardowego pożegnania.
W tym roku w naszej szkole oficjalnie swoje świadectwa odebrali tylko uczniowie klas trzecich i ósmych, którzy
spotkali się ze swoimi wychowawcami o różnych godzinach i w różnych miejscach w szkole. Oczywiście
zgodnie z procedurami obowiązywały maseczki ochronne i dezynfekcja rąk. Pozostali uczniowie swoje cenzurki
odbiorą po wakacjach. Wszystko to przez panującą jeszcze pandemię koronawirusa, która wymogła na
szkołach zastosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa i w miarę możliwości niegromadzenia się
w miejscach publicznych.
Przedstawiamy Wam krótki serwis fotograficzny z zakończenia roku szkolnego.

Redakcja

Klasa 3a

Pani Katarzyna Romanek rozdaje świadectwa

Klasa 3a skończyła I etap edukacji

Klasa 3b odbiera nagrody

Świadectwo odbiera uczennica z 3b

Pani Magda Kwiatkowska z tablicą pamiątkową 3b
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Klasa 3c

Świadectwa już mamy! Idziemy na wakacje!

Świadectwo z rąk wychowawcy p. Anny Wiącek
odbiera jeden z uczniów 3c

Nagrody w 3d wręcza p. Anetta Bober

Klasa 3d

Będzie się czym w domu pochwalić!

Pamiątkowy stolik klasy 3d z maskotką

Klasa 3e także pożegnała się z I etapem
edukacyjnym
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Pani Krystyna Bunia-Maleszyk wręcza świadectwo

Wychowawczyni 3e wręcza świadectwo jednej z
uczennic

Pamiątkowa księga klasy 8a

Klasa 8a kończy naukę w SP3

Absolwent 8a

Wychowawczyni 8a pani Monika Sulowska powoli
żegna się ze swoimi wychowankami

Klasa 8b z wychowawcą p. Sylwią Lipiec

Świadectwo odbiera absolwent z 8b
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Absolwenci z 8b

Świadectwo z wyróżnieniem z rąk wychowawczyni
p. Anny Szymbor odbiera uczennica z 8c

Klasa 8c

Kolejna absolwentka z 8c

Klasa 3d

Podziękowanie dla wychowawcy p. Katarzyny
Skubiszewskiej

Nagrody wręcza wicedyrektor p. Daniel Cieśla

Absolwent z 3d odbiera świadectwo
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Klasa 8e

Ostatnie spotkanie 8e z p. Cezarym Bartoniem

NAGRODY DLA DZIENNIKARZY "SZKOLNIAKA"
Jak już pisaliśmy na pierwszej stronie "Szkolniaka" redakcja naszej gazetki szkolnej odniosła bardzo duży
sukces w tegorocznym projekcie Junior Media. W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy IX miejsce w kraju.
W sumie zdobyliśmy 226 punktów. Udało nam się zająć tak wysokie miejsce dzięki dwóm nagrodom
zespołowym (I miejsce i III miejsce) i jednej indywidualnej (II miejsce). Do ogólnej punktacji liczone były także
kolejne wydania "Szkolniaka". Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie była możliwa organizacja Letniej
Szkoły Dziennikarskiej, w której w nagrodę uczestniczyliby nasi dziennikarze. W zamian za to najaktywniejsi
z nich otrzymali vouchery do realizacji w Empiku. Nagrody, które wręczał pan dyrektor Marian Bober, otrzymali:
Rafał Skrzeszewski 5e, Weronika Duda 7d, Natalia Rysiowska 5e, Kornelia Karwat 7d, Mikołaj Wołowik 5e
i Daria Wrzos 5e.
Dziękujemy naszym dziennikarzom za całoroczną pracę i gratulujemy sukcesu.

Opiekunowie "Szkolniaka" Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk

Nasz szkolny dziennikarz Rafał Skrzeszewski z 5e Najaktywniejsi redaktorzy "Szkolniaka" z
opiekunkami p. G. Antoniuk i p. E. Abramek

Koronawirusowe powitanie "łokciami"
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Przed wakacjami
Już wakacje się zbliżają, już będą za chwilę…

Już nie mogę się doczekać,
jak będę podziwiała motyle!

Tak pragnę słońca i ciepłej morskiej wody!
Tak chciałabym „musieć siedzieć” ciągle w basenie -

dla ochłody!

Chcę podziwiać świat!
i każdy piękny kwiat.

Chcę czuć we włosach mych wiatr!
Chcę tak pływać jak mój brat!

Ale jeszcze egzaminy…
I choć pragnę znać smak adrenaliny,

To trzeba je dobrze zdać, bo w przeciwnym razie -
będę marudziła!

 Więc póki co - nie będę się łudziła,
Bo to jedna droga do sukcesu,

By uniknąć stresu.
Natalka Rysiowska

JAK SPĘDZIĆ WAKACJE?

Drodzy Czytelnicy!
Jak zapewne wiecie, zbliżają się wakacje. Ach!
W końcu odeśpicie te wszystkie noce uczenia się do
sprawdzianu z matematyki. Ale mam nadzieję, że nikt
z was nie będzie spał przez dwa miesiące. Jeżeli nie
macie tego w planach, to prawdopodobnie będziecie
mieli dużo czasu wolnego. Aby wam się nie nudziło,
przygotowałam dla was kilka sposobów na spędzenie
wakacji:

1. Urządź piknik ze znajomymi.
2. Uprawiaj sport, w którym od zawsze byłeś słaby.
3. Napisz list i przyczep do niego balon, który

wypuścisz w wietrzny dzień.
4. Zrób komuś miłą niespodziankę!
5. Przerób stare ubrania, rzeczy, którym chcesz dać

drugie życie.
6. Rób codziennie te samą serię ćwiczeń. Na końcu

wakacji porównaj swoje wyniki z tymi, które
osiągnąłeś, rozpoczynając ćwiczenia.

7. Jeśli masz taką możliwość, możesz zająć się
jakąś drobną pracą.

8. Zasadź drzewo.
9. Uszyj coś.

10. Naucz się czegoś, co zawsze chciałeś umieś, ale
nigdy nie miałeś na to czasu.

11. Odwiedź członków rodziny, z którymi dawno się
nie spotykałeś.

12. Napisz piosenkę.
13. Ułóż choreografię taneczną.
14. Zapisz się na wakacyjne warsztaty.
15. Baw się dobrze! I pamiętaj, że potrzeba tylko

chęci!
Natalia Rysiowska

Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami

DOKĄD NA WAKACJE?

Weronika Duda proponuje 5 pięknych miejsc
w Polsce, które warto zobaczyć w wakacje. Oto
one:

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Krutynia na Mazurach
Słowiński Park Narodowy
Zamek Krzyżacki w Malborku
Morskie Oko
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Para delfinów

A może pobiegnę na Krupówki?

CZY CAŁY ŚWIAT CIERPI NA WIRUSIE?

Pandemia COVID-19 jest utrapieniem całego świata
i wszystkich jego zakątków. Już wiemy, że nie!
Znalazły się wyjątki… Delfiny z… Wenecji!?
Tak, prawidłowo przeczytaliście! Chodziło właśnie
o Wenecję. Na pandemii koronawirusa skorzystała
natura. Po bardzo długiej nieobecności do kanałów
Wenecji zawitały delfiny. Te ssaki morskie od bardzo
dawna nie były widziane w tym rejonie. Ponadto wody
w kanałach Wenecji, stały się całkowicie
przezroczyste i widać dno. Wystarczyło kilka tygodni
ścisłej kwarantanny i natura błyskawicznie się
odrodziła. Jak wiadomo, kurort ten od dawna zmagał
się z różnymi problemami ekosystemu wodnego,
wywołanymi dużym oblężeniem turystycznym.
Niechciani goście
Tymczasem dużo bliżej niż w Wenecji, bo
w centrum Zakopanego, w kwietniu sfotografowane
zostały łanie. Miasto to opustoszało do tego stopnia,
iż dzikie zwierzęta, bez obawy wkroczyły w miejskie
uliczki. Niestety, może mieć to również negatywne
skutki, gdyby zwierzęta te przesadnie zadomowiły się
między ludźmi.
Przyroda w pewnym sensie odradza się w trakcie
zawieszenia turystyki. Możemy otrzymać cenną lekcję
od natury, która będzie skutkiem ubocznym straszliwej
pandemii pustoszącej Ziemię. Jeśli tak dalej pójdzie,
powinniśmy wyciągać wnioski i lekcje z tego pięknego
powrotu do życia w przyrodzie. Kwestią czasu jest
ukazanie się kolejnych takich "powrotów" przyrody.
Od dawna wiadomo, że czasami turystyka szkodzi
przyrodzie. Wody weneckie dokładnie to obrazują.
Duży ruch na kanałach powodował podnoszenie się
z dna piasku i mułu oraz zanieczyszczenia. Po
niedługim okresie od wstrzymania ruchu na wodach
Wenecji, natura pokazała swoje silne oblicze. Być
może ta pandemia to jakiś sygnał dla ludzkości…

Oprac. na podstawie Internetu: Patryk Woliński, 5e

Zachęcamy Was do obejrzenia pierwszego filmowego wydania Wiadomości
"Trójki", które zamieściliśmy na stronie internetowej naszej

szkoły www.sp3lubartow.pvv.pl

Wiera Badalska
Wakacyjne rady…

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda, 
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane 
gdy zobaczysz w borze,

nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie. 
Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 16 07/2020 | Strona 10  
www.juniormedia.plSzkolniak

DOKĄD NA WAKACJE?

Jeśli nie wiecie, gdzie pojechać na wakacje,
proponujemy (oczywiście z zachowaniem wszystkich
zasad ostrożności) nasze polskie góry - Pieniny,
a szczególnie malowniczy Przełom Dunajca. 
Dużym przeżyciem będzie spływ rzeką drewnianymi
tratwami sterowanymi przez flisaków, płynącą
w głębokim, wyżłobionym wśród skał wapiennych
wąwozie. Wysokość ścian sięga nawet 300 metrów
nad poziomem wody. Dodatkowego charakteru
dodają liczne zakręty, którymi wije się Dunajec. Jedną
z największych atrakcji jest spływ. Trasa zaczyna się
na przystani w Sromowcach-Kątach, przy parkingu
Pienińskiego Parku Narodowego. Jej długość liczy
15 kilometrów, czas przepłynięcia, w zależności od
poziomu wody, to 2 lub 3 godziny. W miejscu spływu
- Dunajec jest rzeką graniczną Polski i Słowacji, przez
jakiś czas turyści znajdują się nawet po stronie
słowackiej.
Podczas spływu koniecznie trzeba mieć oczy dookoła
głowy - oczywiście ze względu na malownicze widoki.
Z rzeki widać bowiem w całej okazałości Trzy
Korony, najwyższy szczyt Pienin. Na tej wysokości
zaczyna się też przełom, gdzie pośród skalnych ścian
Dunajec tworzy siedem pętli. Flisacy na pewno
zwrócą uwagę pasażerów na słynne przewężenie
nazywane Zbójnickim Skokiem. Jest miejsce, gdzie
według legendy Janosik przeskoczył rzekę,
uciekając przed żandarmami. Podobno na skale
można dostrzec odciski jego kierpców. Trasa
spływu tratwami kończy się w Szczawnicy. Chętni
mogą popłynąć łodziami dalej, do Krościenka.
Oprac. na podstawie Internetu: Patryk Woliński, 5e

Trzy Korony

Słynna sosenka

Taki zachód słońca tylko na Bałtyku!

A MOŻE MORZE?
Wiemy, że nie wszyscy lubią aktywne spędzanie
wolnego czasu. Dla nich proponujemy "leżakowanie"
na plażach morskich albo tych nad jeziorami.
Kąpiel w morskiej wodzie, spacery plażą, podziwianie
fal i przepięknych zachodów słońca, no i przede
wszystkim "zażywanie" kąpieli słonecznych - to jest
to!

Copyright: Mariusz Cieszewski
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WAKACJE W STYLU EKO

W czasie wakacji pamiętajmy!!! AKCJA EKO:
Ratujmy naszą planetę! Chrońmy środowisko! Na
nadchodzący, tak zasłużony letni wypoczynek,
przekazujemy kilka zasad, by być EKO. Oto one:

1. Segreguj śmieci - wystarczy, że w miejscu
kosza na śmieci, położycie cztery worki - do
plastiku, papieru, szkła i odpadów zmieszanych.

2. Kupuj rzeczy wielokrotnego użytku - jest to
ważne, bo dzięki temu ograniczysz ilość
wytwarzanych śmieci. Poza tym zaoszczędzisz
pieniądze, bo takie przedmioty mogą wystarczyć
na lata!

3. Wyrzucaj śmieci do przeznaczonych kontenerów
- podniesienie przykrywy z pewnością cię nie
zmęczy, a zrobisz bardzo dużo dobrego dla
ziemi. Czy wiesz, że plastikowa butelka
rozkłada się kilkaset lat?

4. Nie bierz CODZIENNIE długich kąpieli -
oczywiście nie rezygnuj z mycia swojego ciała,
ale możesz brać po prostu prysznic!

5. Niepotrzebne rzeczy wykorzystuj -  nie musisz
ich od razu wyrzucać! Daj im „drugie życie”!
Ubrania oddawaj potrzebującym, a z tekturowych
pudełek możesz zrobić ozdoby albo zabawki.

6. Używaj mydła w kostce i żarówek LED, toreb
wielokrotnego użytku.

7. Podróżuj środkami transportu, które nie zużywają
paliwa - zbliża się lato, więc możesz jeździć
rowerem/hulajnogą.

8. N i e marnuj prądu - pamiętaj o wyłączeniu
świateł na noc i w pomieszczeniach, w których
nie przebywasz. Wyłączaj urządzenia
elektryczne, kiedy z nich nie korzystasz,
a naładowane odłączaj od prądu.

9. Korzystaj z biblioteki lub książek online -
ograniczysz wycinanie drzew. Na urządzeniach
mobilnych możesz też pisać i rysować - tym
sposobem również zmniejszysz zużycie
papieru.

10. Kupuj EKO produkty (np. ubrania, notesy, itp.) -
są to rzeczy, które swoim składem  albo
sposobem produkcji zmniejszają
zanieczyszczenie środowiska. Dzięki temu
wykorzystujemy odpady jeszcze raz.

Pamiętajcie, że warto dbać o środowisko! Ziemia jest
naszym domem, ale będzie ona służyła też naszym
dzieciom i wielu kolejnym pokoleniom, więc
postępujmy tak, aby nasza planeta była czysta
i pozbawiona niepotrzebnych śmieci. Naprawdę
warto!!!
Natalka Rysiowska
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Pani zadała dzieciom temat
wypracowania „Jak wyobrażam
sobie pracę dyrektora?”. Wszystkie
dzieci piszą, tylko Jaś siedzi
bezczynnie założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz? – pyta
nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę –
odpowiedział Jaś.

- Powiedz Jasiu, czy dalej od nas
są położone Chiny czy księżyc? –
pyta nauczyciel.
- Myślę, że Chiny.
- A na jakiej podstawie tak
twierdzisz?
- Bo księżyc widziałem, a Chin
jeszcze nigdy.

Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się, ściągałeś od
Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona
napisała „nie wiem”, a ty napisałeś:
„ja też”.

I wakacyjne…
Agent biura podróży wynajmuje
Kowalskim apartament nad
morzem.
- A czy tu często pada deszcz? -
pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

Idzie facet po pustyni, widzi
studnię i z radością krzyczy:
- Woda! Woda!
Na to ktoś ze studni:
- Gdzie? Gdzie?

Mąż: Chciałbym te wakacje
spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy
nie byłem...
Żona: Świetnie... Co powiesz na
kuchnię?

Wybrała: Daria Wrzos

Oprac. Rafał Skrzeszewski Ve

Gazetka „Szkolniak” 2019/2020
Zespół redakcyjny w składzie: Weronika Duda, Natalia Rysiowska,
Rafał Skrzeszewski, Patryk Woliński i Daria Wrzos
Oprac. graficzne: Rafał Skrzeszewski
Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk
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