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CHOINKA BOŻONARODZENIOWA
Gwiazdą betlejemską wskażę do domu
drogę.
Światłem od złych mocy i uroków
wystrzegę.
Orzechami wzmocnię siły i powodzenie.
Dzwonkami ogłoszę nowinę i radosne
wydarzenie.
Aniołami roztoczę szczęście i opiekę.
Łańcuchem zwiążę naszą miłość, radość
i nadzieję.
Wiktor Kowalski, 6d

SUKCESY OGÓLNOPOLSKIE „SZKOLNIAKA”
Są już wyniki konkursu na fotoreportaż interaktywny na platformie
internetowej i powody do radości! Troje uczniów naszej redakcji
zostało nagrodzonych!
Weronika Duda i Kornelia Karwat z kl. VIId zajęły I miejsce
w kategorii prac zespołowych konkursu „Ocalić od zapomnienia”.
Rafał Skrzeszewski z kl. Ve zajął II miejsce w kategorii zadań
indywidualnych „Ekologia - co mogę zrobić dla naszej planety?".
Weronika i Kornelia przygotowały pracę „Cmentarz żydowski kirkut przy ul. Cichej w Lubartowie”. Do pracy konkursowej
dołączyły wywiad z panem Jerzym Traczem, znanym
społecznikiem lubartowskim, który szczególnie aktywnie troszczy
się o to miejsce, dokumentuje historię tego Pomnika Pamięci.
W zadaniu indywidualnym Rafał przygotował reportaż
interaktywny, w którym przedstawił różne sposoby na ochronę
środowiska w swoim codziennym życiu i w swoim najbliższym
otoczeniu.

Kiermasz bożonarodzeniowy

Nasi nagrodzeni dziennikarze. Prace
konkursowe można obejrzeć pod
adresem:
https://youtu.be/OZ3S3Q1pinE oraz
https://rafal77777.wordpress.com/2019/11/29/comoge-zrobic-dla-mojej-planety/.

"KARMELKA" NAGRODZONA!
Od początku roku szkolnego bardzo prężnie działa w naszej
szkole Spółdzielnia Uczniowska „Karmelka”, do której należy
ponad 90 uczniów. Organizacja działa pod opieką p. Małgorzaty
Wysoczyńskiej i p. Sławomira Zdunka.
„Karmelka”, oprócz tego, że prowadzi sklepik szkolny, organizuje
też różne akcje w szkole. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim
była organizatorem zabawy integracyjnej Noc w szkole. Z piątku
na sobotę (15/16 listopada) na 36-osobową grupę uczniów klas
VII-VIII - amatorów nocnego czuwania, czekało moc atrakcji. Były
warsztaty plastyczne, tańce, podchody, gry i zabawy
integracyjne, „straszny film” oraz konkurs na najciekawszy strój.
Cd. s. 5.
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KRÓTKO I NA TEMAT
PAŹDZIERNIK
W dniach 18-25 października br.,
w ramach działań profilaktycznych
prowadzonych przez pedagoga
szkolnego p. Janinę Maciejewicz,
odbyły się spotkania uczniów klas
VI z aspirantem sztabowym z KPP
w Lubartowie p. Adamem
Świrskim. Tematem było
bezpieczeństwo, zachowania
ryzykowne, demoralizacja
i odpowiedzialność karna
nieletnich.
LISTOPAD
W dn. 6-7 listopada br. w szkole
gościł Teatr ProfilaktycznoEdukacyjny „Maska” z Krakowa.
Uczniowie klas IV obejrzeli
spektakl "Prastara książnica skarb i tajemnica"; klasy V i VI „Zaplątany w sieci”; klasy VII „Odnaleźć siebie”; klasy VIII „Zagubione sumienie”.
7 listopada w IX edycji Miejskiego
Konkursu Pieśni Patriotycznej „Ma
Ojczyzna jest mi bliska” nagrody
zdobyli Paweł Kubera 5f, Filip
Józefaciuk 7e, Alicja
Nagietowicz 7e i Iga Goleń 7c.
8 listopada uczniowie klas III-VIII
uczestniczyli w uroczystym apelu
z okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
O godz. 11.11 wzięli też udział
w akcji "Szkoła do hymnu"
i odśpiewali 4 zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego.
8 listopada br. klasy sportowe wraz
z wychowawcami i wicedyrektorem
Danielem Cieślą oglądali w Łodzi
mecz 15. kolejki PKO Ekstraklasy
ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, a po
nim spotkali się z piłkarzami ŁKS.

Szkoła do hymnu

Pani Kinga Majcher

PRACA JEST MISJĄ

- rozmowa z panią Kingą Majcher, psycholog
szkolną
Czym dla Pani jest praca w charakterze psychologa szkolnego?
Praca jest dla mnie misją, której celem jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Bycie psychologiem szkolnym stawia wiele wyzwań, pozwala
towarzyszyć uczniom i ich bliskim w trudnych dla nich sytuacjach oraz
wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie w celu uporania się
z problemem. Każdy, nawet najdrobniejszy sukces ucznia, jest dla mnie
ważny.
Jak Pani spędzi święta Bożego Narodzenia?
Święta Bożego Narodzenia spędzę w gronie osób mi bliskich. Wspólnie
z córkami ubierzemy choinkę i przygotujemy świąteczne potrawy. Wigilia
będzie czasem składania sobie życzeń. Najpiękniejszym prezentem, jaki
możemy dostać, jest człowiek, który jest, który daje swoją obecność.
Jakie Pani życzenia miałyby się spełnić?
Życzę:
by wszystkim rodzicom kochać było dane,
aby wszystkie dzieci czuły się kochane,
by zażegnać wszystko to, co ludzi różni,
aby nasze ręce nie zaznały próżni,
by ludzie uśmiechem witali się na co dzień,
aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu,
aby biedni, bezdomni mieli skrawek dachu,
aby każdy głodny siadł do pełnej miski,
a do drzwi samotnego zapukał ktoś bliski.
Zatem życzymy spełnienia tych świątecznych życzeń. Dziękujemy
serdecznie za rozmowę.
Rozmawiały: Natalka Rysiowska i Daria Wrzos z 5e

Wyniki konkursów przedmiotowych
Do III etapu - wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego
2019/2020 zakwaliﬁkowali się następujący uczniowie: Krzysztof Rybicki
8d (język polski), Alexandra Marzec 7a, Krzysztof Rybicki i Daniel
Dziedzic 8d (język angielski) oraz Maciej Dziubak 7e (matematyka).
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

www.kurierlubelski.pl

Kurier Lubelski | Numer 11 12/2019 | Strona 3

Szkolniak

www.juniormedia.pl

NASZA „TRÓJKA” W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE WE
WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
29 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku odbyło się
uroczyste podsumowanie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego
szkół za rok szkolny 2018/2019.
W kategorii - „Igrzyska Dzieci” (klasy VI i młodsze) Szkoła Podstawowa
nr 3 w Lubartowie w roku szkolnym 2018/19 na 128 sklasyﬁkowanych
szkół, z liczbą 343 punktów zajęła X miejsce. Jeszcze lepiej nasza
szkoła wypadła w kategorii „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” (kl. VII i VIII SP
oraz III gimnazjum), gdzie na 164 sklasyﬁkowane szkoły, z liczbą
261 punktów, zajęła VII miejsce.
Szkołę Podstawową nr 3 w Lubartowie podczas uroczystej gali
reprezentowali: wicedyrektor p. Daniel Cieśla oraz nauczyciele wf:
p. Andrzej Pawłowski i p. Arkadiusz Smolarz, którzy z rąk prezesa
LWSZS odebrali puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich opiekunom oraz życzymy
dalszych sukcesów sportowych w bieżącym roku szkolnym.
Redakcja

Odbiór nagrody za VII miejsce

Grupa wolontariuszy
zaangażowana w Paraolimpiadę

PRACOWITY CZAS NASZYCH WOLONTARIUSZY
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w różnych
akcjach charytatywnych i pomogli wielu potrzebującym.
W listopadzie wzięli udział w akcji: „Polacy – Rodakom”. W szkole
zbierali artykuły spożywcze, książki i małe maskotki dla naszych rodaków
mieszkających na Ukrainie.
Piątkowe mikołajkowe popołudnie 6 grudnia i sobota 7 grudnia to również
czas wytężonej pracy. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu
Paraolimpiady, która odbyła się po raz 14. w naszej szkole. Zadaniem
ich było przygotowanie stanowisk warsztatowych oraz strzelnicy
z maskotkami, a także opieka nad powierzonymi zadaniami.
7 grudnia, w sobotę, w supermarkecie „Biedronka”, wolontariusze wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji: „Tak. Pomagam”. Zachęcali klientów
sklepu do przekazywania produktów żywnościowych, które były
przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego
miasta. Nad wolontariuszami czuwały opiekunki wolontariatu: pani Aneta
Głębocka-Wysok i pani Iwona Bugno.

Oprac. N. Rysiowska

KRÓTKO I NA TEMAT
LISTOPAD
Z 15 na 16 listopada Samorząd
Uczniowski wspólnie ze
Spółdzielnią Uczniowską
"Karmelka" integrowali się podczas
"Nocy w szkole".
15 listopada br. w Hrubieszowie
podczas finału wojewódzkiego
w indywidualnym tenisie stołowym,
mistrzem województwa został
Rafał Pawłowski, natomiast
Karolina Wójtowicz wywalczyła
III miejsce.

17 listopada br. uczniowie ZS2
w Lubartowie prezentowali projekt
„W sieci, czyli jak nie dać złowić
się hackerom”. Więcej informacji
można znaleźć na fanpage'u na
facebooku
https://www.facebook.com/bezpieczniwsieci20
Link do strony
https://bezpieczniwsieci.eu
W internetowym konkursie
szachowym SzachMaks Wiktor
Opolski z 6h uzyskał wynik bdb
(14. miejsce w kraju, 2. miejsce
w województwie), a Eryk Trąbka
z 6h i Eryk Bronisz z 7d uzyskali
wynik dobry.
18 listopada w powiatowych
mistrzostwach w pływaniu
reprezentacja naszej szkoły
okazała się bezkonkurencyjna
i zajęła w klasyfikacji końcowej
I miejsce.
W listopadzie uczennice z klasy
5d: Zuzia Rola, Patrycja Tomasiak,
Ala Rydzewska, Nadia Wysocka
i Gabrysia Hunek, pod opieką
p. Kingi Grzelak z biblioteki
szkolnej, wzięły udział
w ogólnopolskim konkursie
„#cojaczytam?”.
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NASZA SZKOŁA W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
Wszystkich uczniów w klasach I-VIII – 1.121
Dyrekcja:
p. Marian Bober - dyrektor szkoły
p. Małgorzata Burzyńska - wicedyrektor klas 0-III
p. Daniel Cieśla - wicedyrektor klas IV-VIII
p. Anna Zakaszewska - wicedyrektor klas IV-VIII
Wychowawcy:
IVa – p. Agnieszka Wasil
IVb – p. Kinga Kasprzak
Va – p. Elżbieta Kopeć
Vb – p. Ewa Obroślak
Vc – p. Monika Fedorowicz
Vd – p. Marek Goleń
Ve – p. Monika Smyl
Vf – p. Ewa Rogala
Vs – p. Aleksandra Berger
Vp – p. Arkadiusz Smolarz
VIa – p. Emilia Sobczak-Chudzik
VIb – p. Anna Kubicka
VIc – p. Agnieszka Lipska
VId – p. Agata Borzęcka
VIe – p. Aleksandra Pietraszek
VIf – p. Ewa Ejsmentewicz
VIg – p. Aniceta Topyła
VIh – p. Anna Machnio-Kasprowicz
VIi – p. Agnieszka Świderek
VIs – p. Dariusz Klej
VIIa – p. Teresa Pawelec
VIIb – p. Joanna Małyska
VIIc – p. Barbara Zegar
VIId – p. Dorota Wronowska
VIIe – p. Dorota Furtak
VIIIa – p. Monika Sulowska
VIIIb – p. Sylwia Lipiec
VIIIc – p. Izabela Iwanicka/ p. Anna Szymbor
VIIId – p. Katarzyna Skubiszewska
VIIIe – p. Cezary Bartoń

Wolontariat
Koło czytelnicze

Zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII w roku
szkolnym 2019/2020
Wyrównywanie wiedzy z języka polskiego
(A. Kubicka, T. Pawelec, A. Borzęcka, A. Wasil,
G. Antoniuk, K. Kasprzak, A Pietraszek,
C. Bartoń, A. Janikowska, A. MachnioKasprowicz)
Koło dziennikarskie (G. Antoniuk, E. Abramek)
Koło czytelnicze (A. Borzęcka, A. Kubicka)
Koło czytelnicze – Reading in English (M. Smyl)
Koło polonistyczne (A. Borzęcka, G. Antoniuk)
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
(J. Małyska, A. Janikowska)
Konsultacje przedmiotowe:
j. polski (A. Wasil)
j. angielski (E. Rogala)
j. niemiecki (S.Lipiec)
historia (M. Sulowska, W. Staszewski)
matematyka (A. Rysiowska, E. Obroślak,
K. Skubiszewska)
biologia (A. Rzezak)
Zajęcia sportowe (I. Kawecki, M. Pożak)
Gimnastyka korekcyjna (A. Karpińska, L. Berger)
Szkolny Klub Wolontariusza (A. Głębocka-Wysok,
I. Bugno)
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (K. Majcher,
M. Hałas)
EkoDzieło - zajęcia artystyczno-plastyczne
(U. Czakon, K. Grzelak)

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz.
7.45-15.30. Nauczyciele biblioteki: p. Ewa Abramek,
p. Kinga Grzelak, p. Danuta Olejniczek
Pedagog szkolny – godz. 8.00-15.00
p. Danuta Derecka – klasy I-V
p. Janina Maciejewicz – klasy VI-VIII
Psycholog – p. Kinga Majcher
Poniedziałek - 11.00-15.00
Wtorek - 8.00-12.00
Środa i czwartek - 10.00-15.00
Piątek - 8.00-10.00

www.kurierlubelski.pl
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Wspólna noc dwóch organizacji

Cd. ze s. 1
Niespodzianką dla wszystkich był
pokaz laserowy lubartowskiej
grupy "Antares," w którym brali
udział uczniowie naszej szkoły. To
podczas nocnych warsztatów
zaczęły powstawać pojedyncze
elementy wykorzystane potem do
stroików na nasz szkolny kiermasz
bożonarodzeniowy. A tu można
było nabyć naprawdę oryginalne
ozdoby świąteczne, słodkie
lukrowane pierniczki, pachnące
sianko i susz wigilijny.
Spółdzielnia była też inicjatorem
wizyty św. Mikołaja w naszej
„Trójce”. Dokładnie 6 grudnia przy
akompaniamencie świątecznych
przebojów, Święty Mikołaj wspólnie
ze Śnieżynkami z „Karmelki”,
przemierzali szkolne korytarze
witając się z uczniami, przybijając
piątki i częstując słodyczami tych
młodszych i tych trochę starszych.
A przed świętami zorganizowała
też loterię świąteczną
z atrakcyjnymi fantami.

Za swoją różnorodną działalność
SU „Karmelka” zajęła II miejsce
w kraju w konkursie „Na Najlepszą
Spółdzielnię Uczniowską w Kraju
w r. szk. 2018/2019 o Puchar
Krajowej Rady Spółdzielczej”.
23 listopada br., podczas
Ogólnopolskiego Sejmiku
Spółdzielni Uczniowskich
w Krakowie, nagrodę odebrali:
Martyna Meksuła i Ola Karwat oraz
p. Małgorzata Wysoczyńska
i p. Sławomir Zdunek.
Natomiast 5 grudnia br. w auli
WSEI w Lublinie podczas
Kongresu Ruchu Spółdzielców
2019, swoje doświadczenia
w prowadzeniu spółdzielni
przedstawili jej opiekunowie
p. M. Wysoczyńska i p. S. Zdunek.
Zaprezentowali oni działania, jakie
podejmuje lubartowska
"Karmelka". W trakcie kongresu
Spółdzielnia Uczniowska
"Karmelka" za dotychczasową
działalność została uhonorowana
Medalem Zasłużony dla Ruchu
Spółdzielczego.
Redakcja
UCZNIOWIE SP 3 NA GRZE
MIEJSKIEJ
23 listopada br. uczniowie klas IVVI z naszej szkoły wzięli udział
w grze miejskiej „W grodzie
księcia Pawła Karola”
zorganizowanej przez
Lubartowskie Towarzystwo
Regionalne i Muzeum Ziemi
Lubartowskiej z okazji Imienin
Miasta Lubartowa. Niektórzy
uczniowie byli w muzeum po raz
pierwszy i z zainteresowaniem
zwiedzali aktualne wystawy.

Zdobienie pierniczków

Nasze Śnieżynki ze św.
Mikołajem

"Karmelka" z pucharem
Ogólnie w grze wzięło udział
30 zespołów uczniów
z lubartowskich szkół oraz
indywidualni mieszkańcy miasta.
Do wykonania było pięć zadań:
ułożenie herbu Lubartowa,
rozpoznanie budowli lubartowskich
na starych fotografiach,
rozwiązanie krzyżówki dotyczącej
znanych lubartowskich postaci,
udzielenie odpowiedzi na pytania
o ród Sanguszków oraz
wyjaśnienie pojęć historycznych
związanych z miastem. Pytania
okazały się łatwe dla tych, którzy
czytali teksty ze zrozumieniem.
Wielu naszych uczniów otrzymało
główną nagrodę – publikację
A. Monastyrskiego „Legendy
lubartowskie”. Wszyscy uczestnicy
otrzymali okolicznościową kartę
„22 listopada - Imieniny Miasta
Lubartów”. Gratulujemy sukcesów
w grze o lubartowskiej historii
pierwszych właścicieli miasta.
Oprac. M. Kozieł, 5e

Gra terenowa
Może szczęście dopisze?
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KRÓTKO I NA TEMAT
NOWI DZIENNIKARZE
LISTOPAD
23 listopada br. uczniowie szkoły
wzięli udział w drugim dniu Imienin
Miasta Lubartowa zorganizowanym przez LTR
i Muzeum Ziemi Lubartowskiej.
Uczestniczyli w kiermaszu
wydawnictw oraz w grze
tematycznej „W grodzie księcia
Pawła Karola”.
23 listopada 2019 roku w Krakowie
SU "Karmelka" odebrała nagrodę
za zajęcie II miejsca w konkursie
na najlepiej działającą spółdzielnię
uczniowską w roku 2019/20.
29 listopada br. w Świdniku
wicedyrektor Daniel Cieśla,
i nauczyciele wf: p. Andrzej
Pawłowski i p. Arkadiusz Smolarz
odebrali nagrody za zajęcie 10. i 7.
miejsca we współzawodnictwie
sportowym za poprzedni rok.
29 listopada br. w rejonowych
zawodach w pływaniu w Puławach
nasi pływacy zdobyli 8 medali,
w tym 2 w konkurencjach
drużynowych oraz 6 w zawodach
indywidualnych.

Przedstawiamy naszych kolejnych
młodych dziennikarzy "Szkolniaka"
z klasy 5e.
Justyna Kościołek
Mówi o sobie, że jest miła, wesoła,
koleżeńska.
W
szkole
lubi
wychowanie
ﬁzyczne,
zajęcia
w basenie, plastykę i biologię.
Ogólnie
bywa
nieśmiała.
W
przyszłości
chce
zostać
fotografem.
Marcelina Kozieł
Interesuje się muzyką i sportem.
Uwielbia
spędzać
czas
z przyjaciółmi. Jest szczera, miła
i otwarta na nowe znajomości
i wyzwania, szczególnie w pracy
w gazetce.
Mikołaj Wołowik
Jego
ulubionym
przedmiotem
w szkole jest biologia i plastyka.
Interesuje
się
rysowaniem
projektów domów i informatyką.
Lubi śpiewać, ale też grać w piłkę
nożną.

Do II etapu konkursów
„Z poprawną polszczyzną na co
dzień” i „Z ortografią na co dzień”
zakwalifikowało się 14 i 12 uczniów
z klas V-VIII.
Mikołaj
3 grudnia br. w Łęcznej Zuzia
Wojczyńska z 6i została laureatką
konkursu plastycznego o Świętej
Barbarze, wyróżnienie zdobyła też
Ala Biała z 5c.
5 grudnia br. we WSEI w Lublinie
podczas Kongresu Ruchu
Spółdzielców 2019 pracę
Spółdzielni Uczniowskiej
"Karmelka" przedstawili jej
opiekunowie.

Justyna

Krzysztof

Krzysztof Bronisz
Lubi malować, interesuje się
samochodami, chętnie jeździ na
kładach. Mówi o sobie, że jest
koleżeński i pozytywnie nastawiony
do innych.
Roksana Karwat
Bardzo lubi rysować, ale interesuje
ją też biologia. Chętnie jeździ na
rowerze i na rolkach. Lubi
zwierzęta, teraz opiekuje się
chomikiem.
Maja Mitaszka
Jej największą pasją jest taekwondo. Kocha zwierzęta, lubi malować,
czytać książki przygodowe, chętnie
słucha muzyki. Jest miła, odważna
i koleżeńska.

Gazetka "Szkolniak" powstaje pod opieką pani Ewy
Abramek i pani Grażyny Antoniuk. Spotkania
redakcyjne odbywają się w sali 91: w poniedziałki –
godz.13.35, środy i czwartki – godz. 14.25
Zapraszamy do współpracy!
Nie możesz przyjść – napisz lub zgłoś nam temat –
zajmiemy się nim! Kontakt z redakcją
szkolniak_juniormedia@wp.pl

PROJEKT NAUKOWY W NASZEJ SZKOLE
Po raz drugi nasza szkoła została zakwaliﬁkowana do realizacji projektu
„Ciekawi siebie – ciekawi świata” realizowanego przez WSEI w Lublinie.
Tym razem w projekcie biorą udział kl.: Vc, Vd, Ve, VIa, VId i VIf.
Zakończyła się realizacja dwóch bloków: „Odkrywam własne talenty” i 12godzinne warsztaty „Odkrywam talenty z rówieśnikami”. Uczniowie
doskonalili umiejętność pracy w zespole oraz pracowali nad tym, jak
można poprawić atmosferę w klasie. Poruszali tematykę tolerancji
i akceptacji.
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KRÓTKO I NA TEMAT

Aleja Szucha w stolicy

W hospicjum po występie

SZLAKIEM BOHATERÓW „KAMIENI NA SZANIEC”
W STOLICY
21 listopada 2019 r. uczniowie klas 8d i 8c wraz z nauczycielami:
p. Grażyną Antoniuk, p. Katarzyną Skubiszewską i p. Teresą Pawelec
wyruszyli w niesamowitą wycieczkę do Warszawy. Miała ona na celu
dokładniejsze poznanie czasów za życia głównych bohaterów lektury
"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, czyli czasów II wojny
światowej. Uczniowie naszej szkoły odwiedzali miejsca związane
z najważniejszymi wydarzeniami ukazanymi w lekturze.
Pierwszym miejscem, do którego udała się grupa ósmoklasistów po
przyjeździe do stolicy było Liceum im. Stefana Batorego, do którego
chodzili niektórzy z bohaterów lektury. Następnie zwiedzali Aleję Szucha
i Mauzoleum Walki i Męczeństwa, a także miejsca związane
z działaniami dywersyjnymi i Małego Sabotażu. Odwiedzili również
Muzeum Więzienia Pawiak oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Na
zakończenie zapalili znicze na grobach Rudego, Alka i Zośki oraz innych
powstańców na Wojskowym cmentarzu na Powązkach. Wszystkie
miejsca były powiązane z lekturą i II wojną światową, dzięki czemu
uczniowie byli w stanie wyobrazić sobie życie ludzkie za czasów wojny.
Na koniec wycieczki ósmoklasiści mieli chwilę czasu dla siebie w galerii
"Złote Tarasy", po czym udali się na przedstawienie "Aida" w Teatrze
Muzycznym "Roma", które bardzo im się podobało.
Wycieczka ta na pewno pozostanie na długo w pamięci jej uczestników
jako niesamowite doświadczenie, ponieważ dzięki niej poznaliśmy
dokładniej historię naszego kraju.
Hanna Gruba, kl. 8d

ŚWIĄTECZNA WIZYTA W HOSPICJUM
Dnia 16 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili z p. Emilią
Sobczak-Chudzik podopiecznych Hospicjum im. św. Anny w Lubartowie.
Jest już tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie
występują z programem literacko-muzycznym dla pacjentów
i pracowników hospicjum. Na ręce siostry dyrektor młodzież przekazała
piękne świąteczne stroiki, które wykonane zostały na warsztatach pod
kierunkiem p. Kingi Grzelak i p. Uli Czakon. Uczniowie wsparli chorych
dobrym słowem oraz otuchą płynącą z wierszy, pieśni i kolęd.
Redakcja

GRUDZIEŃ
6 grudnia naszą szkołę odwiedził
osobiście Święty Mikołaj i wspólnie
ze Śnieżynkami z "Karmelki"
rozdawał napotkanym dzieciom
drobne upominki.
W sobotę, 7 grudnia, nasza szkoła
po raz 14. zorganizowała
Paraolimpiadę. Ze względu na
remont szkoły zaproszenie do
udziału otrzymały 3 ośrodki
wspomagające osoby
niepełnosprawne.
W dniach 11-12 grudnia,
w specjalnie udekorowanej czytelni
szkolnej, dzieci z klas I, III
i oddziałów zerowych przeniosły
się w świat wierszy Juliana
Tuwima. Przedstawienie teatralne
przygotowali uczniowie klas: 6a,
6c, 6d, 6i i 6f pod kierunkiem
p. A. Borzęckiej i p. A. Kubickiej.
12 grudnia w Muzeum Ziemi
Lubartowskiej odbyło się spotkanie
świąteczne, w którym uczniowie
naszej szkoły pod kierunkiem
p. Grażyny Antoniuk przygotowali
program „W ten grudniowy
czas…”.
Wiktor Kowalski z 6d otrzymał
nagrodę w XX Powiatowym
Konkursie Literackim "Opowieści
wigilijne ‘2019". Wyróżnienie
zdobyła Alicja Wetoszka z 8b.
Gratulujemy!
W tygodniu przedświątecznym
"Karmelka" zorganizowała
kiermasz świąteczny, na którym
można było kupić oryginalne
ozdoby świąteczne, słodkie
lukrowane pierniczki, pachnące
sianko i susz wigilijny.
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W TEN GRUDNIOWY CZAS...
NASZA TWÓRCZOŚĆ
W najcudowniejsze rzeczy trzeba wierzyć, żeby móc
je zobaczyć. W latające renifery i anioły. W pokój na
ziemi, dobrą wolę, nadzieję i radość. One są
prawdziwe, ponieważ ich istnienie można sobie
wyobrazić. Boże Narodzenie to nie jest data
w kalendarzu, to jest stan świadomości.
Robert Fulghum

CHOINKA
W ciemnym i zimnym lesie rośnie,
o kolorowej śni wiośnie.
O babim lecie na grzbiecie
i o popularności w świecie.
Gdy tak dni jej mijają,
jak co roku, święta się zbliżają.
Radosne, magiczne, białe,
witające Dzieciątko małe.
Małego Jezuska urodzonego w szopce,
któremu cierpienie nie będzie obce.
Maryję, Józefa, oddanych pastuszków,
odważnych Trzech Króli niosących dary w kożuszku.

12 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie świąteczne
w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Uczniowie naszej
szkoły: Hania Wojciechewicz i Maja Liżewska z kl. 8e,
Michał Domin z kl. 8d, Patryk Woliński z 5e oraz
Bartek Libera z 7d wzięli w nim aktywny udział.
Wystąpili w programie W ten grudniowy czas…,
przygotowanym pod kierunkiem p. Grażyny Antoniuk.
Były
to
poetyckie
reﬂeksje
adwentowobożonarodzeniowe.
Spotkanie zorganizowała dyrektor muzeum, pani Ewa
Sędzimierz, która dziękowała zebranym za pomoc,
życzliwość i wsparcie w działaniach na rzecz naszej
Małej Ojczyzny. Wśród obecnych gości byli: ks.
kanonik Andrzej Juźko, zastępca burmistrza Jakub
Wróblewski, prezes Lubartowskiego Towarzystwa
Regionalnego p. Maria Kozioł, dyrektor LOK
p. Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak, nauczyciele
oraz przedstawiciele różnych instytucji w naszym
mieście. Po prezentacji i życzeniach odbyły się krótkie
warsztaty twórczości bożonarodzeniowej, które
prowadzili nauczyciele naszej szkoły: p. Danuta
Olejniczek, p. Kinga Grzelak i p. Ula Czakon. Na
zakończenie był poczęstunek oraz wspólne
kolędowanie.
Oprac. Bartek Libera

Aż tu nagle… choinka słyszy dziwne odgłosy,
widzi kochającą się rodzinę, której zima mrozi nosy.
Tata, mama i Hania - szukają choinki do ubrania.
Takiej dużej, gęstej, pachnącej,
na której powieszą światełka migające.
Trzask, prask! – wióry lecą,
zaraz tata niesie ją na plecach.
Hania tupie nóżkami i krzyczy głośno do mamy:
„Proszę, już dzisiaj ją ubierzmy,
Proszę, śpieszmy się, śpieszmy!”
Choinka z dumy rozpiera gałęzie,
myśli o tym jaka przepiękna będzie.
Przygląda się sobie z każdej strony,
podobają jej się te bombki ze słomy.
A kiedy już zmrok zapada za oknem,
a ona, tak pięknie ubrana w ciepłym domu stoi
podziwiana,
myśli sobie o polskim kraju,
w którym piękna jest z ludzkiego zwyczaju.
Julka Bożym, kl.5e

Montaż świąteczny w muzeum

Autor: Rafał Skrzeszewski

www.kurierlubelski.pl

www.juniormedia.pl

Kurier Lubelski | Numer 11 12/2019 | Strona 9

Szkolniak

BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE
Święta kojarzą się nam z choinką, śniegiem i wigilijną
wieczerzą. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak
świętują ludzie w innych krajach?
Wielka Brytania
Święta trwają tu tylko jeden dzień - 25 grudnia! Tego
dnia Brytyjczycy jedzą uroczysty obiad w rodzinnym
gronie. Główną potrawą jest pieczony indyk
nadziewany kasztanami. Na stole znajdziemy również
śledzie z cebulą i smażonego karpia, a na deser
będzie pudding śliwkowy, orzech i owoce. Wieczorem
dzieci wieszają ogromne skarpety, do których nocą
Święty Mikołaj wkłada prezenty.
Francja
Tutaj wieczerza również odbywa się po pasterce.
Rodziny gromadzą się u najstarszych członków
rodziny i wspólnie przygotowują potrawy. Przysmaki
stanowią potrawy z gęsi, kaczych wątróbek, z indyka
nadziewanego kasztanami, truﬂe czekoladowe oraz
gruba rolada.
Czechy i Słowacja
Czesi zasiadają do wieczerzy wieczorem. Przy stole
zjawia się parzysta liczba osób. Na stół podawany
jest: karp, zupa rybna, sałatki warzywne i jaja, a na
deser ciasto migdałowe. Potem rozlega się dzwonek,
oznajmiający przybycie Jezusa i czas rozdawania
prezentów. Słowacy zaś najpierw odwiedzają
cmentarze, aby wspomnieć swoich bliskich. Do
uroczystej kolacja zasiadają zaraz po wieczornej
modlitwie. Ojciec rodziny czyni znak krzyża na
czołach domowników palcem maczanym w miodzie.
Hiszpania
Tutaj uczta zaczyna się dopiero po pasterce.
Hiszpanie spożywają pieczoną rybę oraz ciasto
Trzech Króli z bakaliami, w którym można znaleźć
podarek ze złota! Je się również pralinki z żółtek
i cukru w postaci kuleczek. Tradycją jest również
łamanie się… chałwą i składanie sobie życzeń. Po
kolacji dzieci wychodzą z domów, aby przywitać
Trzech Króli, zjadają przygotowane wcześniej ciasta
i bawią się. Prezenty znajdują dopiero rankiem w…
butach.
Rosja i Ukraina
W krajach prawosławnych święta obchodzi się 13 dni
później, bo 6 stycznia ze względu na inny kalendarz.
Do najsłynniejszych potraw należą: ryby, kutia
i kompot z suszonych owoców. Na Ukrainie przed
posiłkiem gospodarz wnosi do domu wielki pszeniczny
snop zawiązany wstęgą. Zboże przez cały okres świąt
stoi w rogu pokoju między ikonami świętych.
W cerkwiach w centrum znajduje się święty obraz
narodzenia Chrystusa, przy którym modlą się wierni.
Oprac. Natalka Rysiowska

Zajęcia ruchowe podczas Paraolimpiady

NAJWIĘKSZE BOŻONARODZENIOWE
CHOINKI
Według informacji uzyskanej ze strony TVN24.pl
z dnia 8 grudnia 2010 r. we Włoszech powstała
największa bożonarodzeniowa choinka na świecie.
Miała 800 metrów wysokości i 400 metrów szerokości.
Choinkę tworzyło 800 różnobarwnych świateł. Została
ułożona na zboczu góry Ingino w środkowych
Włoszech. Na szczycie drzewka znajdowała się
gwiazda betlejemska.
Jednak w Niemczech w Dortmundzie w 2018 r.
można było zobaczyć największą naturalną choinkę
na świecie. Składała się aż z 1700 mniejszych
drzewek, a montowanie jej w całość zajęło 4 tygodnie.
Choinka mierzyła 45 metrów wysokości i zdobiło ją
niemal 50 tys. lampek. Choinka była wystawiona na
rynku
przy
okazji
tradycyjnego
jarmarku
bożonarodzeniowego. Warto wspomnieć, że ten
symbol świąt, czyli ozdobione lampkami i bombkami
drzewko wywodzi się właśnie z Niemiec.
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie
wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru
i jabłkami. Wielkim zwolennikiem tego zwyczaju był
Marcin Luter, który zalecał spędzanie świąt
w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się
popularne w protestanckich Niemczech. Początkowo
były wieszane pod suﬁtem, czubkiem do dołu. Do
Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na
przełomie XVIII i XIX wieku.
Oprac. na podstawie Internetu: Krzysztof Bronisz, 5e

Autor: Rafał Skrzeszewski
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ZRÓB TO SAM

UŚMIECHNIJ SIĘ

MAŁA CHOINECZKA Z SZYSZKI
Potrzebne:
Podstawka /u mnie jest
zatyczka po perfumach/
plastelina kolor zielony i żółty
(do wypełnienia otworu
w zatyczce)
1 szyszka
oraz klej w pistolecie na gorąco,
kuleczki złote wycięte nożyczkami
z girlandy perłowej, dekoracje
z tworzywa sztucznego, małe
czerwone gwiazdki i małe złote
choineczki, 1 większa czerwona
gwiazdka na czubek choinki.
SPOSÓB WYKONANIA:
Na
dno
zatyczki
wkładamy
najpierw zieloną plastelinę, a na
górę dociskamy żółtą plasteliną
i ładnie palcem wygładzamy
powierzchnię. Następnie wciskamy
w nią szyszkę usadawiając ją
pośrodku. Do szyszki przyklejamy
klejem
na
gorąco
wycięte
z girlandy perłowej złote kuleczki,
a na czubek choinki przyklejamy
gwiazdkę. Zatyczkę po perfumach
dekorujemy również, przyklejając
do niej klejem na gorąco czerwone
gwiazdki i złote choineczki.
Justyna Kościołek, 5e

Po pasterce proboszcz pyta organistę:
– Dlaczego kolędę „Lulajże Jezuniu” zagrał pan w rytmie disco polo?
– Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać.
– No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie widział,
jak ludzie tańczyli przed szopką!
Kolega pyta Kowalskiego:
– Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
– Owszem, udało mi się kupić stojak.
Tata pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
Mama w kuchni przygotowuje potrawy wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia
dobiegający z pokoju:
– Mamo, choinka się pali!
– Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się „pali”, tylko „świeci”.
Po chwili:
– Mamo, firanki się świecą!!!
Przyjaciel pyta Kowalskiego:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
– Jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po
wiedeńsku z kapustą włoską.

Wybrała: Justyna Kościołek, 5e

Przedstawienie profilaktyczne

Narodowy Dzień Niepodległości

Gazetka „Szkolniak” 2019/2020
Zespół redakcyjny w składzie: Julka Bożym, Krzysztof Bronisz, Hanna
Gruba, Justyna Kościołek, Marcysia Kozieł, Bartek Libera, Natalka
Rysiowska, Rafał Skrzeszewski i Daria Wrzos.
7-10 i 27-31 stycznia 2020 r.

Opiekunowie: Ewa Abramek i Grażyna Antoniuk

