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Hej! Dzieciaki z klas 0-III!

Witamy Was w drugim numerze naszej gazetki szkolnej. Jesteście ciekawi, co przygotowaliśmy tym razem?
W najnowszym numerze "Szkolniaka" przeczytacie o: ślubowaniu pierwszoklasistów, Dniu Pluszowego Misia
w bibliotece szkolnej, pasowaniu na czytelnika SP3, wycieczce do Teatru Andersena w Lublinie i różnych
wydarzeniach szkolnych. Zapraszamy do lektury!
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Klasa 1a z wych. p. Pauliną Mazurek i dyr. Małgorzatą Burzyńską

KRÓTKO I NA TEMAT

Październik
We wtorek 19 października

w świetlicy szkolnej pan Darek
Nowacki z Lubartowskiego
Ośrodka Kultury w ramach

Magicznej Szkoły, zaprezentował
mnóstwo rekwizytów używanych
w kuglarstwie, następnie każdy
mógł spróbować swoich sił w tej

trudnej sztuce.

22 października kolejnym gościem
świetlicy był pan Bartłomiej

Bednarczyk, miłośnik wysokich gór
i wspinaczki, zdobywca

najwyższych szczytów Austrii
i Afryki Północnej. Było aktywnie

(rozkładanie namiotu i przymiarka
sprzętu wspinaczkowego).

28 października odbyło się
uroczyste ślubowanie klas I naszej

szkoły. Bohaterowie tej
uroczystości, czyli uczniowie klas

Ia, Ib, Ic i Id, zostali przyjęci
w poczet uczniów Szkoły

Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja
w Lubartowie. Więcej obok.

W październiku 120 dzieci z klas I-
II uczestniczyło w II edycji

programu „Spotkaj się z Mistrzem
w Swojej Szkole”! Nasze dzieci

spotkały się z p. Jakubem
Saganem - wielokrotnym
reprezentantem Polski

w kategoriach młodzieżowych,
medalistą Mistrzostw Europy

juniorów, obecnie trenerem klubu
sportowego Lewart Lubartów.

Spotkanie zorganizował p. Andrzej
Pawłowski.

Justyna Kościołek

Obok na fot. klasa 1b z wych.
p. Marzeną Łukasiewicz i dyr.
Małgorzatą Burzyńską

PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY

Uczniowie z klas pierwszych, 28 października 2021 roku, przeżywali swój
szczególny dzień. Odświętnie ubrani z kolorowymi kołnierzykami (każda
klasa miała swój kolor!) pierwszoklasiści zebrali się na łączniku
szkolnym, aby oficjalnie wstąpić w szeregi uczniów naszej szkoły.
Ale zanim do tego doszło, pani dyrektor Małgorzata Burzyńska
postanowiła sprawdzić, czego nauczyły się dzieci przez te kilka tygodni
nauki. Okazało się, że wszystkie zadania, które miały wykonać, zostały
prawidłowo zrobione, dlatego nie pozostało nic innego, jak uroczyście
pasować dzieci na uczniów SP3. Służyły do tego wielkie i kolorowe
ołówki, którymi pan dyrektor Daniel Cieśla każdego pierwszaka lekko
dotykał w prawe ramię. Na znak pasowania każde dziecko "podpisało"
się, stawiając odbitkę swojego kciuka w Kronice szkoły.
Reprezentanci każdej klasy w obecności przedstawicieli rodziców
uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, że będą dobrymi uczniami.
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Klasa 1d z wych. p. Martą Widyńską i dyr. Małgorzatą Burzyńską

Klasa 1c z wych. p. Martą Majchrzak i dyr. Małgorzatą Burzyńską

Dyr. Daniel Cieśla uroczyście
pasuje na ucznia kolorowym
ołówkiem

Uczeń kl. 1b "podpisuje"
kciukiem fakt ślubowania

KRÓTKO I NA TEMAT

Listopad
10 listopada po raz czwarty nasza

szkoła przystąpiła do
ogólnopolskiej akcji śpiewania
hymnu narodowego. O godz.

11.11 w salach lekcyjnych i na
łączniku szkoły można było

usłyszeć "Mazurka Dąbrowskiego".

22 listopada włączyliśmy się
w ogólnomiejskie obchody Imienin
Miasta. Były lekcje historii, śpiewu,
rysunku, wspomnienia i życzenia.
Można też było zaprezentować

kolory Lubartowa na stroju, w jakim
przyszło się do szkoły.

W czwartek, 25 listopada,
biblioteka naszej szkoły

zorganizowała imprezę, której
bohaterem był miś. We wspólnym

świętowaniu Dnia Pluszowego
Misia uczestniczyły dzieci
z oddziału przedszkolnego

i uczniowie z czterech klas drugich.

29 listopada świetlicę szkolną
odwiedził p. Jarosław Suska (6-
krotny Mistrz Świata i 20-krotny
Mistrz Europy Taekwon-do ITF)
wraz ze swoimi podopiecznymi
z MKS Lewart AGS Lubartów -

Taekwon-do ITF.

Grudzień
Przed świętami opiekunowie

świetlicy szkolnej ogłosili
świąteczną zbiórkę podopiecznym

Domu Dziecka w Kijanach.
Zbierano głównie kosmetyki, ale

też i słodycze.

2 grudnia 2021 r. nasze szkolne
przedszkolaki brały udział

w warsztatach plastycznych pod
kierunkiem pani Uli Czakon.

Poznały nową dla nich technikę
malarską - akwarelę.
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Uroczyste pasowanie na ucznia
SP3 uczennicy kl. 1c

Wychowawca zawsze pomoże!

Praca grupowa uczniów kl. 1b chyba się udała

Klasa 1c wykazuje się znajomością figur geometrycznych

Podpis składa uczennica kl. 1d
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KRÓTKO I NA TEMAT

Jak co roku, 6 grudnia, nasz
oddział przedszkolny odwiedził
Święty Mikołaj. Już od samego
rana dzieci oczekiwały gościa,

który dotarł na czas.

Mikołaje są wśród nas! 6 grudnia
w klasach pojawiło się mnóstwo

dzieci ubranych w czapki św.
Mikołaja.

Dnia 7 grudnia 2021 r. uczniowie
klasy 3b i 3e uczestniczyli

w wycieczce do Sandomierza
i Nowej Dęby.

8 grudnia uczniów klasy 1c
odwiedził górnik, który opowiedział

o swojej ciężkiej pracy. Dzieci
usłyszały też historię o Świętej
Barbarze – patronce górników,
a także miały okazję zobaczyć

górniczy strój galowy.

8 grudnia 2021 r. w Lublinie odbyło
się wręczenie nagród i wyróżnień

oraz koncert laureatów
25. Jesiennego Konkursu

Recytatorskiego "Śmiechem –
Żartem". Wspaniale wypadli nasi

uczniowie - na 59 recytatorów
w etapie wojewódzkim zdobyliśmy

2 nagrody i wyróżnienie.
W kategorii klas I-III Asia

Weremczuk z 1d otrzymała
II nagrodę (op. Marta Widyńska).

14 grudnia 2021roku 3d i 3f
uczestniczyła w turystyczno-
warsztatowej wycieczce do

Sandomierza i Nowej Dęby. Klasy
podziwiały zabytki, a potem

wykonały samodzielnie bombki na
choinkę.

W połowie grudnia pierwszaczki
zostały uroczyście pasowane na
czytelników biblioteki szkolnej. 

Pani Kinga Grzelak opowiada nam o historii misia pluszowego

Miś wychodzi całkiem dobrze!
Jeszcze tylko dorysuję nos i...
gotowy. Chętni mogli sobie
zrobić zdjęcie w misiowej
fotobudce.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z 4 klas II, 25 listopada,
uroczyście obchodziły Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej.
Wejściówką na imprezę było przybycie w towarzystwie ulubionego
pluszaka. W drzwiach czytelni czekał na nich… Kłapouchy we własnej
osobie - przyjaciel Kubusia Puchatka (niewtajemniczonym zdradzimy, że
była to pani Kinga Grzelak z biblioteki).
No i zaczęło się świętowanie! Była i krótka historia tego święta, i przede
wszystkim dużo różnych fajnych zabaw. Dzieci musiały się zmierzyć
z ortografią, ułożyć puzzle, sportretować misia (dla utrudnienia rysownicy
mieli zakryte oczy, ale na szczęście byli "podpowiadacze"). Naprawdę
było bardzo wesoło i czasami dość głośno. Było także głośne czytanie
„Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a przez panią Ewę Abramek.
Impreza zakończyła się uroczystą przysięgą, a po niej było „małe co
nieco” - pierniczki i żelki w formie misia.
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KRÓTKO I NA TEMAT

Uczniowie klasy 2c 16 grudnia
wzięli udział w świątecznych

warsztatach pieczenia pierników
prowadzonych przedstawicieli

Krainy Rumianku.

17 grudnia rozstrzygnięto XXIII
Powiatowy Konkurs Plastyczny

"Opowieści wigilijne'21", w którym
w kategorii klas 0-III 1. nagrodę

zdobyła Sara Jach z Ia,
wyróżnienie uzyskała Nikola

Żmuda z IIId. Natomiast
w kategorii "Szopki" - prace

indywidualne 2. nagrodę zdobyła
Łucja Mysiak, kl. Ia; "Szopki" -

prace zbiorowe (rodzinne) -
2. nagrodę zdobyli Sara (Ia)
i Marcel Jach (5a). Oprócz
nagrodzonych do wystawy

zakwalifikowano też szopki: Łucji
Mitrus, Leny Czarnowskiej z 1a

i Bartosza Więsyka z 3f.
Gratulujemy!

Przed świętami uczniowie klasy Ic
uczestniczyli w warsztatach

plastycznych, na których powstały:
choinki z szyszek, cekinowe

bombki albo aniołki.

W poniedziałek 20 grudnia 2021
roku uczniowie oddziału

przedszkolnego obchodzili
uroczystość Wigilii.

Pod koniec 2021 roku biblioteka
szkolna pozyskała środki pieniężne

w kwocie 15.000 zł z Narodowy
Programu Rozwoju Czytelnictwa

2.0. na lata 2021-2025. Zakupiono
520 książek, kolorową drukarkę,

tablicę do ekspozycji wystaw oraz
wyposażenie kącika czytelniczego

dla najmłodszych dzieci
w wygodne siedziska. Część kwoty

przeznaczono na nagrody
w konkursach.

Nasza grupa już wykonała zadanie! Chyba dobrze!

Pani Ewa czyta nam głośno o
zagubionym ogonie
Kłapouchego. Gdzie on się
podział?

Dzieci z zerówki miały do
wykonania trochę inne zadania.
Tutaj tworzą buźki
niedźwiadków.

Ciekawe, co wspólnie ułożymy?
Pewnie jakiegoś misia!

Jak poprawnie napisać słowo
"miód"?

Nasze pierniczki będą najlepsze!

Wspólnie tworzyliśmy pierniczki,
ozdabialiśmy je różnymi
posypkami wedle uznania, ale
piec pomagał nam nasz gość.
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W tym roku już w I semestrze dzieci z klas pierwszych
stały się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki
szkolnej. Dzieci z klas: 1a, 1b, 1c i 1d uczestniczyły
w specjalnych lekcjach, podczas których panie: Kinga
Grzelak, Danuta Olejniczek i Ewa Abramek zapoznały
ich z pracą biblioteki szkolnej.
Zanim nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika
biblioteki SP3 (wielką i grubą księgą), dzieci poznały
zasady korzystania z biblioteki i wypożyczania książek
oraz jak należy szanować wypożyczone zbiory. Po
tym już można było przystąpić do uroczystego
pasowania. Każdy nowy czytelnik wybrał sobie po
jednej książce do domu. Na pamiątkę pobytu
w bibliotece otrzymał też, zrobioną przez panie Kingę
Grzelak i Danutę Olejniczek, zakładkę do książki ze
swoim imieniem.
W tym roku szkolnym imprezie bibliotecznej
towarzyszyło też krótkie przedstawienie teatralne.
Pierwszaki obejrzały bajkę "Kopciuszek"
w nowoczesnej wersji, którą przygotowali starsi
koledzy z klas 8c i 8d pod kierunkiem pani Agaty
Borzęckiej (też opiekunki naszej gazetki!). W bajkowej
scenerii (autorstwa pań Urszuli Czakon i Kingi
Grzelak) wspólnie przeżywaliśmy historię tytułowego
Kopciuszka wykorzystywanego przez złą macochę
i jej… 7 córek! Na szczęście dzięki "małej" pomocy
dobrej wróżki, jak wiecie, wszystko skończyło się
bardzo dobrze.
Dużo radości wzbudził bal na zamku (w którym wzięli
udział widzowie), jak i mierzenie bucika, zgubionego
przez nieznajomą. Mierzyły go i panie z biblioteki,
i wychowawczynie, i niektórzy widzowie, no
i oczywiście wszystkie córki złej macochy! Niestety,
pantofelek pasował tylko na nogę Kopciuszka.

Nowi czytelnicy z klasy 1c z wybranymi
pierwszymi książeczkami, które dzieci zabiorą do
domu

Matylda odczytuje prośby książki o poszanowaniu
jej

Pani Kinga Grzelak uroczyście pasuje nową
czytelniczkę biblioteki SP3

Jaką książkę sobie wybrać? Mamy bardzo duży
wybór!

Najnowszy zakup biblioteki szkolnej
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Chyba mi się ta książka podoba.
Biorę ją!

Matka chrzestna przybyła do
Kopciuszki

Może pantofelek będzie
pasował?

Kopciuszek tylko sprzątał, i sprzątał, a tymczasem siostry...

Bal królewski
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Z WIZYTĄ W TEATRZE

W grudniu dzieci z klas 2c i 2d obejrzały
przedstawienie teatralne "Pippi Langstrupp" Astrid
Lindgren w Teatrze Andersena w Lublinie. Oto
wrażenia drugoklasistów po obejrzeniu spektaklu.

Dnia 9 grudnia byłam z klasą w Teatrze Andersena na
przedstawieniu „Pippi”. Było wspaniale. Główną
bohaterką była Pippi – dziewczynka, która bardzo
lubiła się śmiać. Miała konia o imieniu Alfonzo
i małpkę Nilsona. Dziewczyna mieszkała sama w willi
Idylli. Jej tata był piratem, a mama była Aniołem – tak
twierdziła Pippi. Miała przyjaciółkę Annikę i przyjaciela
Toma. Bardzo polecam to przedstawienie.

Natalia Wikiera 2c
[…] Bardzo mi się podobało, że przedstawienie było
wesołe i zabawne. Podobała mi się również małpka
Nilson i koń Pippi. Domek Pippi był fajny, bo był
kolorowy. Pippi była bardzo silną i wesołą
dziewczynką. Miała wiele zwariowanych pomysłów.
Przedstawienie było bardzo fajne. Niektórzy z nas byli
pierwszy raz w teatrze.

Natasza 2c
[…] podobało mi się, jak Pippi pokonała
najsilniejszego chłopaka na świecie […] i jak Pippi
tańczyła w nocy ze złodziejami. Rozśmieszyło mnie,
jak Pippi wsadziła twarz do tortu.

Tymon M. 2c
[…] bardzo mi się podobało. Pippi była bardzo
zabawna, podobało mi się, jak pokonała
najsilniejszego człowieka na świecie. Pippi też
pokonała dwóch policjantów i to też mi się podobało.
W teatrze było trochę strasznie, ponieważ wisiały tam
różne dziwne i straszne maski.

Maks 2c
[…] Najbardziej podobała mi się przygoda głównej
bohaterki Pippi, kiedy pokonuje najsilniejszego
człowieka na świecie. Do domu wróciłem zadowolony,
bo przedstawienie mi się podobało. Z chęcią pójdę do
teatru jeszcze raz.

Aleks Siwek 2c
Najbardziej mi się podobało, gdy Pippi pokonała
najsilniejszego człowieka na Ziemi. Tańczyła z nim tak
długo, że się sam przewrócił. Podobało mi się też, jak
przypłynął tata Pippi statkiem po nią ze swoją załogą.
Jednak Pippi wolała zostać w willi Idylli, bo miała wielu
przyjaciół.

Alicja Mitura, 2c

Klasa 1b w Teatrze Andersena na "Calineczce"

Pippi według uczniów klasy 2c

Pippi jest radosna, zabawna i zawsze robi to, na co
ma ochotę. Mieszkała w willi Idylli ze swoim koniem
i małpą Nilssonem. Pippi jest bardzo silna, bo
pokonała najsilniejszego człowieka z niewielkim
trudem. Nie lubiła chodzić do szkoły, ani być
posłuszna dorosłym. Na lekcji odpowiedziała pani –
„Skoro pani nie wie, ile jest 7+5, to po co pani pyta?”.
Spektakl, dzięki tym wydarzeniom, był bardzo
śmieszny i wesoły.

Emilia Mitura 2c
[…] najbardziej podobało mi się to, że Pippi bardzo
dużo śpiewała i tańczyła. To dawało jej dużo radości
i szczęścia. Spodobało mi się też, kiedy poszła do
szkoły i nie słuchała nauczycielki. Wszystkie dzieci
zaczęły tańczyć razem z nią i było bardzo wesoło.
Pippi była inna od wszystkich dzieci, ale była
szczęśliwa i wszystko robiła, co chciała. Chciałabym
spotkać się z Pippi, bo miała bardzo fajne i śmieszne
pomysły i była zwariowana.

Weronika Wertejuk 2c
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[…] Przedstawienie było bardzo śmieszne i fajne, na spektaklu było wiele
zabawnych sytuacji, ale również chwile wzruszenia. Najbardziej
zapamiętałam, jak policjanci zamiast złapać Pippi, złapali siebie. To było
bardzo śmieszne. Polecam wszystkim, którzy nie byli.

Kornelia Ryszkowska, 2c
[…] Mi najbardziej się podobało, kiedy Pippi pokonała najsilniejszego
człowieka na świecie. Niestety, ludzie nie uwierzyli jej i nie chcieli jej dać
za to nagrody. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę jak Pippi, bo jest taka
miła, zabawna i radosna.

Kinga Pankowska, 2c
[…] Podobało mi się, jak Pippi podniosła silnego Adolfa i bawiła się
z Tommym i Anniką. Pippi lubiła się bawić i wymyślać różne niestworzone
rzeczy. Była bardzo wesoła, ale czasami tęskniła za tatą i mamą. Jej tata
był piratem, a mama aniołem.

Wiktoria Urban
[…] Spektakl bardzo mi się podobał, w szczególności wtedy, kiedy Pippi
pokonała złodziei tańcem, a policjantów przy pomocy Tommiego i Anniki.
Również podobało mi się zakończenie. Spektakl był wesoły, a zarazem
smutny.

Agatka O., 2c
[…] Główną bohaterką była Pippi. Była ona bardzo wesoła i zabawna.
Miała ona dużo przygód, często żartowała. Mieszkała sama w willi Idylli.
Często w nocy tęskniła za tatą i mamą, ale również często kłamała.
Przestawienie było zabawne.

Nina Suracka, 2c 

Św. Mikołaj zawitał też i do biblioteki!

GAZETKA "SZKOLNIAK"
KLASY I-III

Zespół redakcyjny w składzie: Justyna Kościołek
i dzieci z klasy 2c
Opiekunowie redakcji: Ewa Abramek i Agata
Borzęcka
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