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Klasa Ia z panią Agnieszką Poznańską

Uroczyste ślubowanie

Klasa Ib z panią Krystyną Bunią-Maleszyk

ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH

25 czerwca 2021 roku
pożegnaliśmy rok szkolny
2020/2021. Swoje pierwsze
zakończenie roku szczególnie
przeżywali pierwszoklasiści,
bowiem towarzyszyły im uroczyste
ślubowanie i pasowanie na ucznia
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie.
W niezwykle podniosłej
atmosferze, przed pocztem
sztandarowym, przedstawiciele
czterech klas pierwszych ślubowali
być dobrymi uczniami i Polakami,
a swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Aktu pasowania
kolorowymi ołówkami dokonali:
dyrektor szkoły - pan Marian Bober
i wychowawczynie klas. Każdy
pierwszoklasista złożył swój
"podpis" w Kronice szkolnej
w postaci odcisku kciuka.
Uroczystość odbywała się
w obecności dyrekcji,
wychowawców, księdza z parafii
MBNP w Lubartowie i rodziców
naszych najmłodszych uczniów.

Śpiewamy...
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Klasa Ic z panią Anną Wiącek

Pan dyrektor pasuje na ucznia SP3 uczennicę z klasy Id

Klasa Id z panią Anettą Bober

Pasowanie w klasie Ib. Na górze
- w klasie Ia

"Podpis" uczennicy z Ib

I jeszcze jeden "podpis" na
pamiątkę do Kroniki szkolnej
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MISTRZ TURNIEJU GĄSIENICOWEGO
W ZERÓWCE WYŁONIONY!

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru
"Szkolniaka" informujemy, że w czerwcu
rozstrzygnięty został klasowy turniej "Gąsienice".
Okazało się, że dziewczyny górą!
Mistrzem, a właściwie mistrzynią logicznego
myślenia, przewidywania i kombinowania została
Łucja Mysiak, która w łącznym czasie 3 prób -
1 minuty i 30 sekund okazała się najlepsza. II miejsce
z a j ę ł a Kinga Zienkiewicz w czasie 1 minuty
i 41 sekund, III miejsce - Lena Czarnowska w czasie
1 minuty i 46 sekund. Na kolejnych miejscach znaleźli
s i ę Dominik Dobrzyński - 1 minuta i 53 sekundy
i Przemek Cienkusz - 1 minuta i 58 sekund.
Minimalny czas 3 prób jednego uczestnika to 1 minuta
i 30 sekund, a maksymalny to 13 minut i 28 sekund.
Jak się okazało, turniej nie był taki prosty dla
wszystkich.
W gąsienicowej zabawie udział wzięło 23 uczniów
oddziału przedszkolnego. Dziesięć pierwszych osób
otrzymało pamiątkowy dyplom, a pięć drobny
upominek (długopis). Każdy uczestnik dostał słodką
niespodziankę.
Organizatorem turnieju była wychowawczyni
zerówkowiczów pani Magda Kwiatkowska.

Uczestnicy turnieju "Gąsienica" z nagrodami

ZAĆMIENIE SŁOŃCA

W czwartek, 10 czerwca 2021 r., obserwowaliśmy
w Polsce częściowe zaćmienie Słońca. Jest to
zjawisko astronomiczne powstające wtedy, gdy
Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią.
Nasz satelita przesłania wówczas światło słoneczne
docierające do Ziemi.
Trzy klasy  (Ib, IVb i „zerówka”) postanowiły sprawdzić
na własne oczy, czy faktycznie uda się to zjawisko
zobaczyć. Pogoda sprzyjała!  Ale zanim dzieciaki
rozpoczęły obserwację, pani Magda Kwiatkowska
wytłumaczyła im, jak poruszają się w kosmosie te trzy
ciała niebieskie. Żeby było to łatwiej zrozumieć, troje
uczniów wcieliło się w Słońce, Księżyc i Ziemię.
Potem można już było obserwować Słońce przez
specjalnie skonstruowane „patrzadełka”☺. Była to
błona fotograficzna osłonięta folią z koca
ratunkowego. Uczestnicy obserwacji zostali
poinstruowani, że nie można patrzeć na naszą
gwiazdę bez osłony zabezpieczającej oczy.
Najmłodsze dzieci stwierdziły, że Słońce wygląda jak
„nadgryzione”.
Następne częściowe zaćmienie Słońca widoczne
z terenu Polski będzie 25 października 2022 roku! 
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SUKCES NASZYCH RECYTATORÓW!

Miło nam donieść, że dwoje uczniów naszej
szkoły Helenka Kozak z klasy Id i Antek Kozak z kl.
IIIe odnieśli duży sukces w finale 40. Małego
Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 7 czerwca
2021 r. w Lublinie.
Helenka i Antek po rewelacyjnym przejściu etapu
miejskiego w Lubartowie i powiatowego w Kocku
dotarli do szczebla wojewódzkiego. Tam z sukcesem
zaprezentowali nasze miasto. Helenka, która
debiutowała w konkursie, zdobyła III miejsce,
recytując wiersz „Dzień niegrzeczności” Agnieszki
Frączek, zaś Antoś otrzymał wyróżnienie za
interpretację utworu Kaliny Jerzykowskiej „Małe jest
wielkie”.
Gratulujemy małym recytatorom wielkiego sukcesu!

Dziewczyny z IVb też obserwowały

Nasza "zeróweczka" również była ciekawa tego
nieczęstego zjawiska geograficznego

Pani Magda tłumaczy, jak poruszają się ciała
niebieskie

Wszyscy nagrodzeni recytatorzy. Poniżej - Antek i
Helenka

KONKURS TRZECH PYTAŃ
Taki tytuł nosił, rozpoczęty w lutym i trwający do
końca roku szkolnego, wieloetapowy konkurs
czytelniczy dla uczniów klas trzecich.
Zadaniem uczestników było przeczytanie książek oraz
udzielenie pisemnej odpowiedzi na trzy pytania
dotyczące ich treści. Do konkursu, w którym wzięło
udział 33 uczniów, przygotowano pytania z 50 książek
z literatury dziecięcej polskiej oraz obcej

Zwycięzcą okazał się Franek Obodziński (IIIa), który
ogółem przeczytał 27 książek. II miejsce zajęła Nina
Czajka (IIIe) - 24 książki, III miejsce - Wiktoria
Wołowicz (IIIb) - 15 książek.
Po zaliczeniu każdego etapu obejmującego
znajomość trzech książek, uczestnicy otrzymywali
upominki. Ogółem uczniowie przeczytali 157 pozycji
i otrzymali 52 nagrody w postaci wyrobów
rękodzielniczych. Konkurs zorganizowała pani Danuta
Olejniczek z biblioteki szkolnej.
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AKCJA "BILET POWROTNY DO
BIBLIOTEKI" ZAKOŃCZONA!

Od połowy lutego do końca roku szkolnego trwała
akcja czytelnicza zorganizowana dla wszystkich
uczniów klas II i III naszej szkoły.
Przypomnijmy, na czym polegała akcja. Każde
dziecko otrzymało imienny bilet, na wzór biletu
kolejowego, z zaznaczonymi 10 różnymi kategoriami
książek. Po przeczytaniu książki kasowana była
odpowiednia ikonka, obrazująca wybraną kategorię.
W naszej zabawie czytelniczej udział wzięło
43 uczniów, którzy skasowali cały bilecik. Wśród nich
było też 6 uczniów, którzy postanowili kontynuować
czytanie i otrzymali kolejny bilet z nowymi kategoriami
książek.
Na zakończenie akcji "Bilet powrotny do biblioteki"
wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w imprezie,
otrzymali dyplomy, miniaturowe książeczki (wykonane
przez organizatorki) oraz szyte wyroby rękodzielnicze.
Dla najaktywniejszych czytelników nagrodą były też
dodatkowe książki.
Akcję przygotowały panie z biblioteki szkolnej (Ewa
Abramek, Kinga Grzelak i Danuta Olejniczek).

Nina Czajka odbiera nagrodę. Obok Franek i Wiki

Składanie miniaturowych książeczek

Dyplom, miniaturową książeczkę, maskotkę i
dodatkową książkę odbiera uczeń klasy IIa

W klasie IIf aż 10 uczniów wzięło udział w zabawie
czytelniczej

Nagrody powędrowały też do uczniów klasy IIIg
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KRÓLIK - TO JEST TO!

Zbliżają się wakacje, będziemy mieli więcej czasu
i okazji na obserwowanie przyrody. To również dobry
moment na przygarnięcie i zaadoptowanie jakiegoś
pupila. Być może ktoś z Was tego lata da dom
i otoczy troskliwą opieką futrzaki, rybki, ptaki czy inne
zwierzęta domowe. Dziś opiszę wam moją wieloletnią
przygodę z królikami.
Od ośmiu lat jestem opiekunem królika rasy lwiej
o imieniu Olek. W tym roku do rodziny dołączyła
królica rasy wiedeńskiej, nazwaliśmy ją Blanka.
14 kwietnia przyszły na świat cztery kolejne króliki:
rudy, szarak i dwa czarno-białe. W sumie w moim
mieszkaniu od miesiąca słychać tupot 24 łap.

Gdzie by się tym razem ukryć?

Króliki miniaturki to popularne i lubiane zwierzęta
domowe. Polecam wszystkim przygarnięcie tego
futrzaka. Opieka nad nim daje mnóstwo radości i nie
jest szczególnie uciążliwa. Króliki są niewielkie, łatwo
nawiązują więź, z natury to łagodne i milusińskie
zwierzęta, dlatego szybko zaskarbiają sympatię
otoczenia.
Klatka i jej wyposażenie nie są szczególnie drogie.
Warto zadbać o dietę naszego uszaka. Podstawowy
pokarm to sianko, ziarna zbóż, granulat i warzywa.
Moje króliki mają odmienne upodobania kulinarne.
Rudy samiec uwielbia jabłko, buraki i winogrona
bezpestkowe. Natomiast biała samiczka przepada za
pietruszką, gałązkami owoców i krzewów. Twarde
ziarno i gałązki są konieczne do ścierania stale
rosnących zębów.
Moje truśki mają też zupełnie różne charaktery. Rudy
samiec z racji wieku i rasy jest spokojny
i zdecydowanie nieskory do opuszczania swojego
domku. Natomiast królica ma istnie koci temperament.
Uwielbia biegi po mieszkaniu, zwiedzanie wszelkich
zakamarków i spanie w sypialni. Wykorzysta każdą
okazję, by wyjść z klatki.

Tu się schowam!

Podopieczni Wiktora
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KRÓLICZE CIEKAWOSTKI

Najpopularniejsze rasy królików miniaturek to:
Angora

Ma piękną, długą sierść i sterczące uszy, wymaga
troskliwej pielęgnacji, w tym odwiedzania fryzjera.

Lew miniaturka
Ma dłuższe futro na głowie i w okolicach pyszczka,
stąd jego nazwa. Bardzo spokojna rasa.

Teddy, zwany karzełkiem perskim
Zachwyca długą, gęstą sierścią; występującą w wielu
kolorach.

Baranek
Jest większy od pozostałych królików. Urzeka
charakterystycznymi oklapniętymi uszkami.

Mini rex
To rasa najbardziej podobna do zająca. Ma najkrótszą
sierść. Jest bardzo przyjacielski i towarzyski.

Oprac. Wiktor Kowalski

Z ciekawostek, a także własnych obserwacji dodam,
że króliki rodzą się maleńkie (około 7 cm), ślepe i bez
futra. W miocie jest od 4 do 8. Rosną bardzo szybko -
już po miesiącu są całkowicie rozwinięte, szybkie
i ciekawskie. Najlepiej jest, gdy pozostają z mamą do
8. tygodnia życia. Matka krótko przed porodem buduje
gniazdo z siana i własnej sierści. Maluszki przez około
miesiąc żywią się wyłącznie jej mlekiem i w tym
czasie nie należy dotykać młodych oraz bardzo dbać
o królicę. Karmiącej mamie nie należy podawać zbyt
dużo jabłek, pietruszki ani selera.
Króliki są towarzyskie i chętne do zabawy. Zazwyczaj
bardzo łatwo się oswajają. Lubią też głaskanie.
Trzeba pamiętać, że są to także zwierzęta delikatne
i jeszcze bardziej płochliwe. Przestraszony królik
może łatwo sobie zrobić krzywdę. Pamiętajmy, że
króliki w naturze są całkowicie bezbronne. Znajdują
się na pierwszym miejscu w łańcuchu pokarmowym
wielu dzikich zwierząt. Opiekun powinien bacznie
obserwować swojego pupila. Króliki chorują po cichu,
ale łatwo zauważyć niepokojące zmiany.
Polecam wszystkim opiekę nad królikiem. Utrzymanie
zwierzątka nie jest trudne. Królik to zwierzę
o wspaniałym charakterze. Daje mnóstwo radości
i uśmiechu. Króliki żyją od 7 do 10 lat, czyli
zdecydowanie dłużej niż chomik czy świnka morska.
Mam nadzieję że przekonałem Was, że królik
miniaturka to sympatyczny kompan na dłuższy czas,
może warto przygarnąć jednego do domu...

Wiktor Kowalski

Uczestnicy zabawy czytelniczej z klas: 3c, 3e i 2a
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SPOTKANIE Z ALPAKAMI

Nie masz pomysłu na wakacyjną
wycieczkę? Proponuję wyjazd do
„Alpakówki”, która znajduje się
15 km od Kazimierza Dolnego.
W ciągu 45 minut masz możliwość
obserwowania ich codziennego
życia i uczestniczenia w nim.
Alpaki to bliska rodzina
wielbłądów, ale są od nich
mniejsze i z budowy bardziej
podobne do owiec. Ich wełna jest
mięciutka w dotyku i są cudownymi
zwierzętami. Na stopach mają
poduszeczki, które nie niszczą
ziemi. Mówi się, że alpaki są jak
kosiarka. Gdy skubią trawę,
odcinają szczyt rośliny -
w przeciwieństwie do innych
zwierząt, które podczas jedzenia
ciągną trawę za korzeń. Podobnie
jak lamy (ich kuzyni) alpaki plują,
gdy są rozgniewane lub
zirytowane. Nie widziałam tego, ale
miałam okazję zaobserwować
kłótnię pomiędzy alpakami płci
żeńskiej – śmiesznie splotły się
szyjami i tak się siłowały.
W czasie wizyty karmiłam
zwierzęta smakołykami,
spacerowałam z nimi po pięknym
sadzie i cały czas je głaskałam.
Spotkanie z alpakami było
niesamowite! Przekonajcie się
sami!

Milena Borzęcka 7f

Która z nas piękniejsza? Chyba ja!

Fryzurka mi się sfilcowała, ale...

Spokojnie, spokojnie, nie
wszystkie naraz...

Zaczekamy...

...chyba jestem fotogeniczna? Komu zdjęcie? Komu?
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ZAGADKI
O WAKACJACH

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 
i daje dzieciom urlop wesoły?

Płócienny domek na polanie,
służy turystom za mieszkanie.

Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny.

Dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.

Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.

Gdy się znudzi, można z mamą
brzegiem morza spacerować.

W cieniu jego się schowasz,
kiedy jesteś na plaży

a słońce z wysoka
bardzo mocno praży.

Chrupiąca i złota,
piecze się lub smaży.
Najchętniej ją jemy

przy nadmorskiej plaży.

By chronić skórę latem
przed słońca nadmiarem,
smaruj się nim, a potem

opalaj z umiarem.

O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni.

Kiedy jest początek lata,
z kwiatka na kwiatek lata.

Dzięki jej pracowitości
miodek w domu mam dla gości.

Wybrał: Rafał z 6e

GAZETKA "SZKOLNIAK" KLASY I-III
2020/2021
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