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Hej! Dzieciaki z klas 0-III!
Witamy w czwartym, a zarazem ostatnim w tym roku szkolnym numerze naszej gazetki szkolnej przygotowanej
z myślą o Was! Co przygotowaliśmy tym razem? W najnowszym numerze "Szkolniaka" przeczytacie
o: zabawie czytelniczej "Karnet do biblioteki", Dniu Sportu Szkolnego, warsztatach artystycznych pierwszaków,
uroczystości zakończenia roku szkolnego i wielu innych wydarzeniach szkolnych, w których uczestniczyliście.
Zapraszamy do lektury!
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KRÓTKO I NA TEMAT

KARNET DO BIBLIOTEKI

Maj
Od marca do maja br. biblioteka
szkolna organizowała w ramach
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa akcję dla uczniów
klas I-III pod hasłem „Karnet do
biblioteki”. Karnety zostały także
przygotowane w wersji dla dzieci
ukraińskich i dostosowane do ich
możliwości językowych. W akcji
wzięło udział 40 uczniów, którzy
zrealizowali cały bilecik. Dzieci te
otrzymały dyplomy uczestnictwa
i książki.

Dwa miesiące trwała zabawa czytelnicza "Karnet do biblioteki" dla dzieci
klas I-IV, jaką zorganizowały panie pracujące w bibliotece szkolnej.
Chętni mali czytelnicy mogli otrzymać specjalny, imienny karnet na
wypożyczanie książek. Co należało zrobić?
Wiadomo! Trzeba było w tym okresie (do 31 maja) wypożyczyć
10 książek, przeczytać je (panie sprawdzały, czy dzieci je przeczytały!),
wpisać tytuł książki, zdobyć podpis nauczyciela bibliotekarza i…, po
wypełnieniu całego karnetu, otrzymać nagrodę. Książki były różne, tak
jak i czytelnicy są różni i lubią czytać co innego. Ale warto też czasami
przeczytać coś innego! Były to głównie książki zakupione w ostatnim
czasie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Nasze koleżanki i koledzy z Ukrainy także mogli wziąć udział w zabawie.
Pani Ewa i pani Kinga przygotowały im karnet w języku ukraińskim, a do
wypożyczenia mieli krótkie baśnie w języku polskim (aby ćwiczyć nasz
język) i ukraińskim oraz zabawy graficzne.
W sumie w zabawie czytelniczej wzięło udział 40 uczniów, którzy na
zakończenie otrzymali w nagrodę dyplomy i książki.

18 maja odbył się, zorganizowany
przez nauczycieli religii, turniej
sprawności i wiedzy o św. Janie
Pawle II "Od sportowca do
świętego", w którym udział wzięło
73 uczestników z klas: 1a, 2c i 2d.
Zwyciężyła klasa 2c.
30 maja klasy 1b i 1d uczestniczyły
w warsztatach artystycznych
w Nowym Stawie. Relacja
z wycieczki na s 3.
Czerwiec
Z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca
odbywał się w naszej szkole Dzień
Sportu Szkolnego. Wszystkie klasy
0-III rywalizowały ze sobą na
poszczególnych poziomach
nauczania. Konkurencje, jakie
zaplanowali organizatorzy, miały
sprawdzić sprawność fizyczną
dzieci, ale tak na wesoło.
Oczywiście lekcji tego dnia nie
było!
W szkolnym konkursie
czytelniczym organizowanym
przez bibliotekę szkolną dla klas III
„Konkurs trzech pytań” laureatami
zostali: Pola Pasikowska, Bartek
Więsyk i Tosia Małyska z 3f.

Nagrodzeni z klasy 2d w zabawie "Karnet do biblioteki"

www.kurierlubelski.pl

Kurier Lubelski | Numer 38 07/2022 | Strona 3

Szkolniak

www.juniormedia.pl

KRÓTKO I NA TEMAT

Każdy czytelnik, który spełnił
kryteria regulaminu zabawy
czytelniczej, otrzymał dyplom i
książkę

"Poprzez zabawę do nauki" pod
takim hasłem odbywały się pokazy
fizyczno-chemiczne
zorganizowane dla uczniów klas
III. Trzecioklasistom podobało się
szczególnie to, że mogli być
asystentami starszych kolegów
z klas VII, którzy prezentowali
bardzo ciekawe eksperymenty.
Nagrodzeni z klasy Id

SÓWKI I PTASZKI KLAS IB I ID
Poniedziałek, 30 maja br., klasy Ib i Id spędziły bardzo twórczo,
uczestnicząc w warsztatach artystycznych w Nowym Stawie.
Choć pogoda nie była najlepsza (w planach były m.in. zabawy
rekreacyjne na świeżym powietrzu), to dodatkowe gratisowe warsztaty
bardzo nas ucieszyły. Przed zajęciami praktycznymi pani prowadząca
przekazała nam odrobinę teorii, a potem podzieliliśmy się na dwie grupy
i zabraliśmy się do pracy.
Jedna grupa najpierw uczestniczyła w szkliwieniu glinianych ptaszków.
Każdy pierwszoklasista mógł wykazać się inwencją twórczą w jego
ozdabianiu. Efekty naszej pracy, po wypaleniu w piecu, wyszły
przepiękne (co widać na zdjęciach!).
Druga grupa w tym samym czasie zajęła się lepieniem sówek. Zajęło to
nam zdecydowanie więcej czasu, bowiem każdy musiał sobie własną
sówkę ulepić z gliny, odpowiednio ją ukształtować wg instrukcji,
i przygotować do wypalenia. Później zamieniliśmy się miejscami, aby
każda grupa uczestniczyła w obu warsztatach.
Na zakończenie naszej wycieczki były kiełbaska z grilla i (kiedy już
deszcz nie przeszkadzał) zabawy na świeżym powietrzu. Było super!
A nasze kolorowe ptaszki i puchate sówki (po wypaleniu pani nam je
przywiozła po kilku dniach) naprawdę wyszły piękne.
Uczniowie klas Ib i Id

W tym miesiącu wiele klas
wyruszyło zwiedzać Polskę. Klasy
2b, 2c i 2d odwiedziły dinozaury
w Bałtowie. Klasy 3d i 3f wspólnie
zwiedzały stolicę (Lotnisko
Chopina, Stadion Narodowy,
Planetarium przy Centrum Nauki
Kopernik, Stare Miasto i w końcu
warsztaty czekoladowe
w Manufakturze Czekolady).
W ostatnim tygodniu czerwca
w ramach NPRC, który realizowała
biblioteka szkolna, w klasach I-III
prowadzone były zajęcia na
podstawie książki Tiny Oziewicz
"Co robią uczucia". Efektem lekcji
były "Księgi uczuć klasy"
wykonane w formie rysunków,
pokazujące, jak dzieci wyobrażają
sobie różne uczucia. Zajęcia
prowadzili wychowawcy klas,
panie Kinga Grzelak i Urszula
Czakon.
W piątek, 24 czerwca br.,
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
pożegnali rok szkolny 2021/2022.
Uczniowie klas I-II spotkali się ze
swoimi wychowawcami w salach
lekcyjnych. W uroczystym
pożegnaniu roku, w obecności,
przedstawiciela Rady Rodziców,
rodziców i wychowawców,
uczestniczyły tylko klasy III i dzieci
z oddziału przedszkolnego.
Oprac. Justyna Kościołek, 7e
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Chłopcy z kl. 1d przy pracy

Szkliwimy nasze ptaszki

Zabawa z cieczą nieniutonowską była bardzo
fajna! Ciecz raz uciekała z rąk, raz nie.

Aby sówki były puchate, musimy je pracowicie
podziubać. Dziewczynki z 1b dopracowują swoje
sówki. Na fot. niżej - kiełbaskowy relaks po pracy
Ciekawe, co się stanie, jak dosypię tego proszku?
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DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO NA WESOŁO!
Z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca (deszczowa pogoda 1 czerwca
pokrzyżowała nam plany!) odbyła się dla wszystkich uczniów szkoły duża
impreza sportowo-rekreacyjna "Dzień Sportu Szkolnego". Klasy 0-III
rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny i klasy I,
klasy II i klasy III.
A w czym trzeba było się zmierzyć i pokonać rywali z pozostałych klas?
Organizatorzy przewidzieli różne konkurencje, które miały sprawdzić
sprawność ﬁzyczną dzieciaków. Oto niektóre z nich: przenoszenie
piłeczki pingpongowej… na łyżeczce, wyścigi z woreczkiem na głowie, 3osobowy wyścig na makaronikach, podawanie piłki górą i dołem
w rzędzie, "froterowanie" podłogi itp.
Rywalizacja była niesamowita, ale chodziło przede wszystkim o to, aby
dobrze się bawić i to się z pewnością udało, sądząc po radosnych
minach dzieciaków!

Julia w trakcie "froterowania"

Nasze cheerleaderki z klas pierwszych zagrzewają
do rywalizacji

Jeszcze tylko z powrotem przejdę z głową
uniesioną i może mi ten woreczek nie spadnie

Jak będę szedł powoli, to z pewnością piłeczka mi
nie spadnie. A więc do dzieła!

Na razie chyba prowadzę, jeszcze tylko obrót i
kolejna osoba może iść!
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Uda nam się wyminąć?

Trzymajcie ręce w górze, bo podaję piłkę!
Uważajcie, aby jej nie upuścić!

Uwaga! Startujemy! Ciekawe, kto pokona dystans
najszybciej.

Po takim froterowaniu podłoga w sali
gimnastycznej będzie błyszczała!

Kto przybiegnie pierwszy do swojej klasy?
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KONIEC ROKU 2021/2022
24 czerwca 2022 roku oﬁcjalnie pożegnaliśmy rok
szkolny 2021/2022. Przedstawiciele pięciu klas
trzecich oraz oddziału przedszkolnego uroczyście
zakończyli rok szkolny. Ale zanim to nastąpiło
uczniowie klas III mieli dla wszystkich ogromną
niespodziankę. Każda klasa przygotowała na
zakończenie I etapu edukacji pokaz poloneza, który
odtańczyła przy dużym zachwycie ze strony dyrekcji,
wychowawców i swoich rodziców. Trzeba dodać, że
ﬁgury przygotowanego przez dzieci tańca w każdej
klasie były inne. Oj, było co podziwiać!
Kiedy już wszyscy zachwycili się choreograﬁą
taneczną, pani dyrektor Małgorzata Burzyńska
poprosiła o wystąpienie uczniów, którzy w jakiś
sposób wyróżniali się wśród pozostałych. Były wiec
nagrody za udział w różnych konkursach
(artystycznych, matematycznych, itp.), za 100%
frekwencję i za czytelnictwo, które wręczał pan
dyrektor Marian Bober. Każdy uczeń otrzymał też
dyplom ukończenia klasy III wraz z nagrodą
książkową, którą przekazał przedstawiciel Rady
Rodziców SP3.
Świadectwa promocji do klasy IV dzieci otrzymały
z rąk swoich wychowawców w salach lekcyjnych.
Przypomnijmy, kto żegnał swoich wychowanków.
Klasa 3a - pani Anna Drozd, klasa 3b - pani Anna
Sagan, klasa 3d - pani Emilia Kamińska, klasa 3e pani Katarzyna Romanek i klasa 3f - pani Danuta
Bogusz.
Dzieci z oddziału przedszkolnego na zakończenie
roku zaprezentowały nowoczesny taniec. A potem
z rąk swoich wychowawczyń pań Edyty Biskup i Marty
Mitury otrzymały dyplomy ukończenia oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom życzymy miłych
i wesołych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Poloneza czas zacząć! Jako pierwsza tańczy klasa
3a.

Klasa 3 b także przygotowała kilka figur, podobnie
jak i klasa 3d (niżej).

Niżej pierwsza grupa nagrodzonych

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 cieszyło
się dużym powodzeniem szczególnie wśród
rodziców trzecioklasistów i przedszkolaków

Kurier Lubelski | Numer 38 07/2022 | Strona 8

www.kurierlubelski.pl

Szkolniak

www.juniormedia.pl

Jedna z figur poloneza klasy 3f
Nowoczesny taniec
przedszkolaków

Jedną z nagród otrzymuje uczeń kl. 3f. Niżej
nagrodę wręcza przedstawiciel Rady Rodziców

Każdy sześciolatek otrzymał dyplom ukończenia
oddziału przedszkolnego SP3

GAZETKA "SZKOLNIAK" NR 4 2021/2022
KLASY 0-III
Figura poloneza w wykonaniu klasy 3a

Zespół redakcyjny "Szkolniaka"
Opiekunowie redakcji: Ewa
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