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UWAGA! UWAGA!
Drodzy uczniowie! Stęskniliśmy się za
szkołą i za Wami! To my - dziennikarze
„Szkolniaka”! Przypominamy, że gazetka
powstaje na platformie Junior Media,
gdzie również można nas znaleźć w wersji
elektronicznej.
Przed nami, wraz z nastaniem nowego
roku szkolnego, kolejne dziennikarskie
wyzwania!
Jesteśmy ciekawi, co u Was słychać, dlatego będziemy słuchać,
co w trawie… w klasie piszczy. Jako dociekliwi redaktorzy
"Szkolniaka" udokumentujemy Wasze poczynania, opiszemy
Wasze wrażenia i podzielimy się Waszymi sukcesami!
Startujemy z I numerem „Szkolniaka”!
W dzisiejszym numerze: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w naszej szkole, co ciekawego spotkało uczestników projektu
Ciekawi świata, ciekawi siebie, cała szkoła czyta..., czyli

Ogólnopolska
Akcja
Głośnego
Czytania w SP3, wygraliśmy Projekt
Obywatelski: szafki w naszej szkole!,
z życia Karmelki, jesienne ciekawostki,
wspomnienia z górskiego szlaku… i na
zakończenie wytęż umysł i … uśmiechnij
się!
Zaczynamy!

Oprac. Rafał Skrzeszewski
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KRÓTKO I NA TEMAT
WRZESIEŃ
W uroczystym rozpoczęciu
nowego roku szkolnego, ze
względu na sytuację epidemiczną
w kraju, uczestniczyły klasy
pierwsze i dzieci z oddziału
przedszkolnego. Pozostałe klasy
spotkały się ze swoimi
wychowawcami w salach
lekcyjnych o różnych godzinach wg
harmonogramu.
Powoli dobiega końca remont
naszej szkoły. Elewacja budynków
jest już pomalowana. Wszystkie
okna i drzwi zewnętrzne
wymienione. Wyremontowano też
schody. Jest też nowa instalacja
elektryczna. Jeszcze tylko kilka
prac budowlanych i będziemy się
cieszyć "nową" szkołą.
21 września nagrodzono laureatów
29. Konkursu Literackiego im.
L. St. Licińskiego. Wśród
nagrodzonych z klas IV-VIII
znaleźli się: Natalia Rysiowska,
Łucja Soroka, Zuzanna Kostrubiec.
Wyróżnienia zdobyli: Lena
Rydzewska, Nadia Wysocka
i Patryk Woliński.
25 września grupa uczniów ze
Spółdzielni Uczniowskiej
„Karmelka” była na integracyjnej
wycieczce w Jedlance, podczas
której wręczono także legitymacje
jej nowym członkom. Więcej s. 5.
W dn. 28-29 września br. młodzież
klas: 6c, 6d, 6e, 7a, 7d i 7f
uczestniczyła w wycieczce
dydaktycznej do Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Wycieczka odbyła się w ramach
realizowanego projektu "Ciekawi
siebie, ciekawi świata".
Więcej s. 2-3.
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CIEKAWI SIEBIE - CIEKAWI ŚWIATA
wycieczka dydaktyczna do Lublina
W dniach 28-29 września odbyła się wycieczka w ramach projektu
„Ciekawi siebie, ciekawi świata”. Wybraliśmy się (tzn. uczniowie kilku klas
VI i VII) do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - autora
projektu. Wyjazd miał na celu pokazanie nam, jak wyglądają zajęcia na
studiach, które zdecydowanie różnią się od tych w podstawówce, a także
zainspirowanie nas do zawodu, który mielibyśmy wykonywać
w przyszłości.
Główną różnicę między szkołą a uczelnią stanowią lekcje. Każda klasa
wzięła udział w czterech rodzajach zajęć, takich jak nauki biologiczne,
czyli jak zostać pielęgniarką; informatyka, a dokładniej jej historia,
bezpieczeństwo w sieci, programowanie lub tworzenie ﬁlmów;
przedsiębiorczość i plastyka, podczas której robiliśmy statki z gazet
oraz wiele, wiele innych kreatywnych rzeczy. Trzy z czterech takich lekcji
odbyły się pierwszego dnia i każda trwała 1,5 h. Drugiego dnia natomiast
były tylko jedne zajęcia, których czas pokrywał się z równowartością
trwania zajęć pierwszego dnia tej przygody.
Oprócz nietypowych zajęć uwagę zwracają również sale i ogólny wystrój
budynku. Pomieszczenia, w których przeprowadzane są wykłady, były
znacznie większe, wyposażone w rzutnik, czy inne niezbędne rzeczy,
a jeszcze inne pozbawione stolików. Cała uczelnia jest niewątpliwie
większa niż przeciętne podstawówki, jednakże nie powinno to dziwić, bo
uczęszcza do niej więcej uczniów. Dodatkowo miała ona wiele korytarzy,
a sale oznaczone były literką i numerkiem.
Oczywiście WSEI zadbało o bezpieczeństwo epidemiczne uczestników mieliśmy obowiązek noszenia maseczek przez cały czas, a studenci,
którzy oprowadzali nas od sali do sali, rozdali nam jeszcze po parze
gumowych rękawiczek. Wszędzie porozstawiane były również płyny do
dezynfekcji.
Wykładowcy byli mili i stanowczy, ale wyluzowani, więc nie różnili się
bardzo od nauczycieli, którzy uczą w szkołach podstawowych na co
dzień. Niestety nie mieliśmy możliwość sprawdzenia, czy zawsze się tak
zachowują.
Na koniec zajęć zostaliśmy zaproszeni do ogromnej sali, w której
poczęstowano nas obiadem, ale mogliśmy również zjeść smakołyki
zabrane z domu.
Natalia Rysiowska, 6e

Nasza "Trójka" jak nowa...

Przyjęcie nowego członka
"Karmelki"
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KRÓTKO I NA TEMAT

Na zajęciach z kreatywności

Zajęcia informatyczne

Pilnie słuchaliśmy wykładu

A CO SĄDZI NASZA MŁODZIEŻ O PROJEKCIE?
„Szczególnie podobały mi się w projekcie zajęcia z pierwszej pomocy.
Dużo też dowiedziałam się o zdrowym odżywianiu. Po zajęciach
o internecie wiem, że łańcuszki, którzy niektórzy przysyłają, są
nieprawdą. Powinnam też bardziej uważać na to, co wrzucam do
internetu. Najmniej podobały mi się zajęcia na temat złota”.
Oliwia
„Zajęcia w ramach projektu rozwinęły moje zainteresowania. Czekam na
kolejne spotkanie z niesamowitymi ludźmi z uczelni!”.
Milena
„Pokazano nam zupełnie inne metody nauczania, podczas zajęć
panowała bardzo miła atmosfera”.
Kinga

WRZESIEŃ
26 września, z okazji
Europejskiego Dnia Języków, pani
Sylwia Lipiec - nauczyciel języka
niemieckiego, zorganizowała
konkurs plastyczny, wydanie
językowej gazetki szkolnej i
wystawy, których celem było
promowanie nauki języków.
I miejsce zajęła Asia Czerska (7g),
II miejsce - Emilia Mroczek (7f),
III miejsce - Dominika Kubera (7e).
29 września, z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania, panie z biblioteki
szkolnej zorganizowały
ogólnoszkolne głośne czytanie
książek pod hasłem "To warto
przeczytać!". W akcji udział wzięły
32 klasy. Więcej s. 4.
29 września braliśmy udział,
w odbywających się
w Leszkowicach, Indywidualnych
Biegach Przełajowych
XIX Memoriału Ryszarda
Kalbarczyka. W prawie każdej
kategorii wiekowej znaleźliśmy się
na podium. I miejsca zajęli:
Natasza Kuźma 4d, Ola Szczerba
6f, Kamil Kubik 7s; II miejsce Szymon Kozicki 4b, III miejsce Maja Socha 8c.

SPOSOBY NA SYSTEMATYCZNĄ NAUKĘ

29 września klasy 7c i 7i
uczestniczyły w pikniku
przyrodniczym "Odkrywcy
lubelskich parków
krajobrazowych".

1. Odrzuć perfekcjonizm!
Czy musisz mieć idealne i uzupełnione notatki? Kolorowe długopisy,
zakreślacze, podkreślenia, szlaczki, modele z origami? Nie!
2. Planuj krótkie sesje nauki!
Znajdź dla nich miejsce w swojej codziennej rutynie. Najlepiej wyznacz
porę, o której codziennie zasiądziesz do nauki. Niech wejdzie Ci to
w nawyk.
3. Znajdź wewnętrzną motywację!
Nie ucz się, dlatego że ktoś ci każe czy dlatego, że musisz. Ucz się, bo
tego chcesz!
WD

9 października 2020 roku
współorganizowaliśmy z LOK-iem
Miejski Festiwal Piosenki
Patriotycznej „Niepodległa”.
W kategorii klas 4-8 nagrody
w konkursie zdobyły: I miejsce Iga Goleń 8c, II miejsce ex aequo –
Alicja Nagietowicz 8e i Kaja
Wróblewska 7h. Wyróżniono
Amelię Symbor 4c.
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TO WARTO PRZECZYTAĆ!

Zachęcam do czytania!

"Akademię pana Kleksa"
polecała szczególnie klasom IV
pani pedagog Danuta Derecka

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, 29 września 2020
roku, nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły zorganizowali akcję
czytania książek. Celem jej było zachęcenie nas, tzn. dzieci i młodzieży,
do czytania książek, które mogą okazać się bardzo ciekawe. W tym
wydarzeniu uczestniczyli uczniowie od klasy 0 do klasy 8 - razem
32 klasy.
W głośnym czytaniu wzięły udział: panie z dyrekcji, pedagodzy,
logopeda, poloniści i wychowawcy klas 0-3 wraz z wybranymi uczniami.
Na jednej poświęconej godzinie lekcyjnej wymienione osoby czytały
fragment danej książki. Uczniom bardzo się spodobało to wydarzenie
i w jakiś sposób na pewno zachęciło ich to do czytania książek.
LM
Dziennikarka „Szkolniaka” na jesienne wieczory proponuje lekturę
następujących książek:
1. Wigilia wszystkich świętych Agata Christie
Koniec października przynosi dzieciom oczekiwane przyjęcie
halloweenowe. Ale jak ono się skończy?
2. Jesienna miłość Nicholas Sparks
Wyciskacz łez, który dogłębnie poruszy i pozwoli oczyścić się z emocji
(dostępny w bibliotece szkolnej!).
3. Ciotka Zgryzotka Małgorzata Musierowicz
Najnowsza część Jeżycjady we wrześniowym klimacie.
4. Dolina Muminków w listopadzie Tove Jansson
Opowieść o tym, jak późną jesienią wygląda Dolina Muminków… bez
Muminków. Ostatni tom serii (dostępna w bibliotece szkolnej!).
5. Seria Niefortunnych Zdarzeń Lemony Snicket
W życiu nieszczęsnych sierot Baudelaire nigdy nie świeci słońce, mglista
jesień jest chyba idealnym tłem do czytania tych powieści (dostępna
w bibliotece szkolnej!).
WD

Mam nadzieję, że książka się
spodoba!

P. dyrektor Anna Zakaszewska
poleca...
Pan Cezary Bartoń poleca...

Pani Kinga Grzelak w akcji...

Po akcji czytania w klasach I-III

www.kurierlubelski.pl
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SZAFECZKI BĘDĄ NASZE!
W dniach od 20 do 22 września 2020 r. mieszkańcy
Lubartowa głosowali nad wyborem projektów
z funduszu Budżetu Obywatelskiego do realizacji
w roku 2020. Wśród 17 propozycji złożonych przez
mieszkańców miasta znalazł się też pomysł dotyczący
szafek w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja
„Szafki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup
naszych dzieci!”.
Szafki mają wpłynąć na zmniejszenie ciężaru
plecaków u objętej projektem grupy uczniów oraz być
szansą na zwiększenie aktywności ﬁzycznej tych,
którzy mogliby częściej chodzić do szkoły i ze szkoły
piechotą.
Dzięki wielu osobom głosującym na nasz projekt udało się! Wygraliśmy!
Według
informacji
podanych
na
stronie
www.lubartów.budżet-obywatelski.org
szafki
są
przeznaczone dla uczniów klas 0-V (dla ok. 850
uczniów). Całkowity koszt tego projektu wynosi ok.
180 zł na każdego ucznia, czyli 91.455,85 zł brutto.
Czekamy z niecierpliwością na realizację!
Maja Biskup

Już jesieni nastał czas,
Zmienił swe kolory las,
Dzieci w ciepłych liści odcieniach się bawią,
A chłodne powiewy wiatru
dzikie zwierzęta do norek zaraz zwabią,
Za chwilę trzeba będzie
owijać grubymi szalami szyję,
Jednak mimo to ja kocham jesień,
Za ten uśmiech, jaki na mą twarz niesie
Za jej kolory i piękno jakie daje,
Oraz te wszystkie jesienne obyczaje,
I chociaż to może wydawać się dziwne,
To czuję, że przyroda
właśnie jesienią najbardziej kwitnie.
Natalia Rysiowska, 6e

PORADY NA NOWY ROK SZKOLNY
1. Nie ucz się na ostatnią chwilę - więcej zostanie Ci
w głowie, jeśli zaczniesz kilka dni przed zaliczeniem.
2. Znajdź miejsce, w którym najlepiej Ci się uczy jednym wiedza najszybciej wchodzi na świeżym
powietrzu, innym na łóżku otulonym w kocyk.
3. Odkryj, kim jesteś (np. wzrokowcem, słuchowcem) wtedy dopasujesz sposób na naukę do tego, którym
najszybciej się uczysz. W końcu nie ma sensu
uczenie się z zeszytu przez słuchowca lub czytanie
na głos tekstu przez wzrokowca.
4. Pakuj się wieczorem - nie będziesz wtedy
zapominał o książkach i zeszytach, dzięki czemu
unikniesz nieprzygotowania za pracę domową, której
zapomniałeś przynieść.
5. Przyłóż się do nauki w I i II semestrze - jeśli
zawalisz jeden semestr, to nie uda Ci się odrobić tego
w drugim.
6. Postaw sobie niewielki cel, który będzie Cię
motywował do nauki - pamiętaj tylko, aby nie
przekraczał Twoich możliwości.
7. Jedz rano śniadanie - lepiej się myśl z pełnym
brzuchem!
8. Jeśli masz nowych nauczycieli - spraw na nich
dobre wrażenie.
Natalia Rysiowska

JESIENNE CIEKAWOSTKI
Listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem
w roku.
Jesień może wpływać na złe samopoczucie.
Głównymi czynnikami są coraz krótsze dni oraz
brak słońca.
Jesień jest jedną z czterech podstawowych pór
roku w przyrodzie. Cechą charakterystyczną tego
okresu
są
umiarkowane
temperatury.
W przypadku naszego kraju występują także
dość duże opady.
Dla roślin i zwierząt jest to czas gromadzenia
zapasów przed nadchodzącą zimą.
23 września przypada równonoc jesienna. Tego
dnia dzień i noc trwają tyle samo. Każdego
następnego dnia noc zacznie się wydłużać, zaś
dzień skracać. Taki stan rzeczy potrwa aż do
22 grudnia, czyli przesilenia zimowego.
WD
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KARMELKOWICZE SIĘ INTEGRUJĄ!
Członkowie działającej w naszej szkole Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”, zarówno ci z doświadczeniem, jak
i zupełnie nowi, 25 września 2020 roku uczestniczyli w niezapomnianej wycieczce do Jedlanki. Celem była
integracja karmelkowiczów, oﬁcjalne powitanie „nowych”, ale także sprawdzenie naszej sprawności ﬁzycznej,
bo czekały nas zajęcia w parku linowym zakończone ogniskiem. Oto fotograﬁczny skrót naszego wypadu!
Żałujcie, że Was z nami nie było! Autorem wszystkich zdjęć jest pan Sławomir Zdunek.
WD

Jak widać, nastroje karmelkowiczom dopisują!
Wybawieni w parku linowym po pokonaniu wielu
przeszkód (niezapomnianym wrażeniem była tyrolka), które zapewnili nam organizatorzy i na koniec wspólne ognisko - możemy wracać do szkoły!

Na zakończenie naszej wycieczki integracyjnej, pan
wicedyrektor Daniel Cieśla, pani Małgorzata
Wysoczyńska - opiekunka naszej spółdzielni
i Zuzanna Demucha - jej prezes, wspólnie wręczali
naszym nowym kolegom legitymacje członkowskie.

Atrakcją było spotkanie z żołnierką.
Aż 10 minut szukaliśmy naszej
koleżanki ubranej w specjalny strój
leśny przyniesiony na tę okazję!
A w parku linowym adrenalina
u niektórych osiągnęła bardzo
wysoki poziom. Na szczęście
wszystkim udało się pokonać
nawet te najtrudniejsze odcinki!
Wszyscy
zasłużyli
więc
na
ognisko!

www.kurierlubelski.pl
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WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Bardzo lubię górskie wędrówki, dlatego po raz kolejny
pojechałem z rodzicami i siostrą do Zakopanego.
Każdego dnia, wczesnym rankiem, wyruszaliśmy na
tatrzańskie szlaki. Pogodę mieliśmy cudowną. Nie
było zbyt gorąco i nie padał deszcz. W tym roku
odwiedziliśmy m.in. Halę Gąsiennicową, Halę
Kondratową, Dolinę Chochołowską i Boczań.
Najciekawsza była jednak wycieczka na słowacką
część Tatr. Tam wybraliśmy się na spacer wokół
Szczyrbskiego Jeziora i odbyliśmy kilkugodzinną
wycieczkę nad Wodospad Skok w Dolinie Młynickiej.
Jest to bardzo ciekawa propozycja rodzinnej
wycieczki. Podczas tej wyprawy widziałem akcję
ratunkową prowadzoną przez pogotowie górskie.
Akcja nie była łatwa, ponieważ były dość silne
podmuchy wiatru i helikopter ratunkowy miał trudności
z podejściem do poszkodowanego. To zdarzenie
uświadomiło mi, że góry mogą być niebezpieczne.
Wybierając się na wyprawę musimy odpowiednio się
przygotować. Podstawą jest ubiór na "cebulkę", gdyż
pogoda w Tatrach bardzo szybko potraﬁ się zmienić.
W wyższych partiach gór jest zawsze chłodniej,
dlatego w plecaku nie powinno zabraknąć np. ciepłej
bluzy i płaszcza przeciwdeszczowego. Trzeba mieć
też buty przystosowane do chodzenia po górach.
Najlepiej mieć obuwie trekkingowe. Przygotowując się
na górską wycieczkę, należy pamiętać o wodzie
i czymś do jedzenia. Dobrze jest mieć przy sobie
kawałek czekolady lub baton.
Ważne jest, aby znać swoje możliwości ﬁzyczne.
Trzeba zachować umiar i rozsądek. Konieczne jest
zrobienie kilku przerw w marszu, aby zdobyć siły na
dalszą
wędrówkę.
Nie
można
zbaczać
z wyznaczonych szlaków. Zawsze powinniśmy
chodzić w grupie, gdyż na szlaku może pojawić się
np. niedźwiedź. Moi rodzice zawsze mają przy sobie
naładowany telefon, aby w razie konieczności móc
wezwać pomoc. Góry są potężne i piękne,
a bezpieczne będą, gdy zachowamy rozsądek
i odpowiednio przygotujemy się na wędrówkę. Chwile
spędzone w górach są wyjątkowe i niezapomniane.
Za każdym razem można odkryć i zobaczyć coś
nowego. Ja byłem w Tatrach wielokrotnie, ale nie
wszystko jeszcze tam widziałem. Wszystkich, którzy
nie odwiedzili jeszcze naszych Tatr, zachęcam do
takiej wycieczki.
Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami i udzielił
cennych rad Rafał Skrzeszewski
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UŚMIECHNIJ SIĘ!
Co
ma
wspólnego
z łyżką???
Odp. Je sie-nią

jesień

- Dlaczego jesień to najbardziej
niebezpieczna pora roku?
- Bo można dostać z liścia
Katechetka pyta się Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli
w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta
zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.
Blondynki zbierają grzyby. Jedna
znajduje muchomora i pyta drugiej:
- Czy ten grzyb jest jadalny?
Na to ta druga krzywi się
z obrzydzeniem i odpowiada:
- Nie ruszaj go, nie widzisz, że
choruje na ospę.
Staruszka zbiera w lesie grzyby
i spotyka leśniczego. Leśniczy
zagląda do koszyka babci i woła:
- Niech pani wyrzuci te grzyby! One
się nie nadają do zjedzenia, są
trujące!
Staruszka spokojnie:
- Panie, one nie do jedzenia, tylko
na sprzedaż.
- Dlaczego blondynka grabiąc liście
złamała nogę?
- Bo spadła z drzewa.
Oprac. Rafał Skrzeszewski
Na lekcji pani pyta Jasia:
- Jasiu, czy twoim zdaniem
wszystkie grzyby są jadalne, czy
może są też niejadalne.
- Wszystkie grzyby są jadalne, ale
niektóre tylko raz.
Dlaczego blondynka przestała
zbierać grzyby?
- Bo jej się do klasera już nie
mieściły.
Justyna Kościołek, 6e
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