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WITAMY W NOWYM ROKU
SZKOLNYM!

W tym
numerze:

Pasmo
sukcesów na
nowy rok
szkolny!

  Brawo!
  Bartek Masiak, uczeń
klasy 6a, brał udział w I
Ogólnopolskim Konkursie
Literackim ,,Niebieska
humoreska" i zajął w nim
3.miejsce! Na ten konkurs
Bartek napisał zabawne
opowiadanie pt. ,,Sny i
Koszmary, choć głównie
sny".
 Możecie je przeczytać na
stronie nr 2.
SERDECZNE
GRATULACJE!   
                  
                  szymon064
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gwiazdeczki
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Niezwykli goście 4

Witamy 
w nowym
roku
szkolnym!
Przed nami kolejne 10
miesięcy, które chcemy
spędzić z Wami,
czytelnikami gazetki
Dyszka. Gwarantujemy
najświeższe wiadomości z
życia szkoły, rozrywkę,

ciekawostki, wywiady,
reportaże itp. Zachęcamy
do rozwiązywania
krzyżówek - na zwycięzców
czekają drobne upominki!
Jeśli macie jakieś pomysły
lub talenty - przyjdźcie do
nas i o tym opowiedzcie. Na
pewno o tym napiszemy!
Życzymy przyjemnej lektury
i powodzenia w szkole! I
pamiętajcie - z każdym
kolejnym dniem coraz bliżej
do wakacji!
                    Redakcja

GRATULACJE!
  Nowy rok szkolny zaczęliśmy od niemałego sukcesu. Jeszcze przed wakacjami wzięliśmy
udział w konkursie literacko-plastycznym pt: "Puławy - moje miasto", który zorganizowała
Biblioteka Miejska.
  W kategorii dzieł literackich nagrody i wyróżnienia otrzymali: Dawid Dacka 6a, Agata 
Dudczak 6a, Julka Antoniak 6b, Bartłomiej Masiak 6a, Joanna Sadurska 6a, Julia
Ulanowska 6a, Karolina Dzik 6b, Natalia Owczarz 6a.
  W kategorii prac plastycznych spośród ponad trzystu prac, które wpłynęły na konkurs, nasi
uczniowie zdobyli trzy pierwsze miejsca: Ula Dudczak 5a- I miejsce, Karolina Mizak 6b- II
miejsce, Zuzia Markowska 6b-  III miejsce. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Agata
Dudczak 6a, Arleta Kędra 6b, Daniel Stolarek 6a, Eryk Lenartowicz 6b, Jakub Dmoch
6b, Karol Kotkiewicz 5a, Maksym Baran 6b, Olga Błaszczak 6b, Bartek Czarnecki 5b
oraz Kasia Obarska 5b.
  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!
 Prace w/w uczniów zostały zamieszczone w publikacji "Puławy- moje miasto". Możecie ją
obejrzeć w naszej bibliotece.

Brawo!
Bartek Masiak, uczeń klasy
6a, wziął udział w I
Ogólnopolskim Konkursie
Literackim "Niebieska
humoreska" i zajął w nim 3.
miejsce! Opowiadanie pt.
"Sny i koszmary, choć
głównie sny"możecie
przeczytać na stronie nr 2.

szymon064
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- Dobrze, mamo, zrobię ten makaron – przekonywałem mamę [oczywiście,
że nie zrobię]. - Tylko się odczep! [mam nadzieję, że chociaż zasnę].
- W takim razie dobranoc.
No właśnie. ,,Dobranoc”. Piękne słowo [nie wspominając, że jutro wtorek].
Tak sobie myślałem. I  myślę, że wy tak trochę nie w temacie: chodzi o to,
co mi się śniło. Swoją drogą ,,że” powtórzyło się pięć razy. Nieważne, po
prostu słuchajcie o moim śnie.
Na początku wpadłem pod dywan, gdzie walczyłem z
Drzewopożeratoremchociażtakniedokońca, w skrócie DPCHTNDK. Gdy go
pokonałem, poleciałem zamiast do pokoju – na chmury, po których wesoło
spadałem... To jest skakałem, bo spadłem nieco później. Tym razem
wpadłem do pokoju z automatami do gier. Zamierzałem pograć w Pacmana,
a tu nagle jestem w grze. Goniły mnie potwory, ja uciekałem i było tak miło...
Myślałem sobie ,,Co tym razem?”. I teraz mogę odpowiedzieć, ale
uprzedzam, że to było dziwne: trafiłem przed jakiś zamek. Zobaczyłem
świnię. Pomyślałem : ,,Czy mam wejść na zamek za pomocą świni?” -
oczywiście nie, gdyż przyleciał jednorożec, zabrał świnię i odleciał.
Nieważne. Co teraz? Teraz przeniosło mnie do studia, w którym nagrywano
teleturniej. I co? Wygrałem!!! Szkoda, że nagrodą była świnia, którą
widziałem przed zamkiem [nie wracajmy do tego]. Następnie spotkała mnie
dłuższa przygoda.
Będąc zwykłym, szarym obywatelem, poznałem Gienka. 

Mówię wam, bardzo fajny gość, tylko prosi o lajki na fejsie. Razem z nim
przeżyliśmy wiele przygód. A tym razem byliśmy w barze, gdzie wygraliśmy
kilka zakładów. Gienek ciągle upierał się, że najcenniejszą nagrodą były
ziemniaki. A to jak tam się znalazły, to już inna historia. Nie mniej wam ją
opowiem, bo inaczej ta dłuższa przygoda nie byłaby długa. Zatem pewnego
dnia, za górami, za lasami, żyły sobie zbłąkane ziemniaki.
Mówię wam, bardzo fajny gość, tylko prosi o lajki na fejsie. Razem z nim
przeżyliśmy wiele przygód. A tym razem byliśmy w barze, gdzie wygraliśmy
kilka zakładów. Gienek ciągle upierał się, że najcenniejszą nagrodą były
ziemniaki. A to jak tam się znalazły, to już inna historia. Nie mniej wam ją
opowiem, bo inaczej ta dłuższa przygoda nie byłaby długa. Zatem pewnego
dnia, za górami, za lasami, żyły sobie zbłąkane ziemniaki.
Niestety nie nadawały się do zjedzenia. Ale inne zbłąkane ziemniaki... a nie,
te też były spleśniałe. Za to jeszcze inne ziemniaki... no dobra, te akurat nie
istniały.
Ech, chyba muszę improwizować, bo jak Gienek pisze teksty... zupełnie od
rzeczy.
W każdym razie żyły raz sobie zbłąkane ziemniaki, które pewnego razu
odnalazł pies imieniem Borys. Niestety zabito psa, gdyż goście z baru chcieli
mieć ziemniaki.
Gienek słysząc to opowiadanie, zrobił grób dla Borysa i położył tam
ziemniaki. To zarówno smutna, jak i zmyślona historia. Nagle odezwał się
Gienek:
- Zmyślona?!
- No, ale smutna...
- Ale i tak nieprawdziwa!!! Mogłem zabrać te ziemniaki.
- A czemu nie zrobisz tego teraz?
- Bo są zepsute.
No i chyba nie muszę nikomu przypominać historii o zbłąkanych
ziemniakach... nie, to bez sensu.
A teraz inna wersja powieści o świni  [Extended version, tak z angielska] :
[Narrator]: Żyła sobie świnia Gizmo przed zamkiem, marząc, aby być
jednorożcem. A tu nagle pojawia się gigant zombie, a na świnkę spada
meteor i Gizmo znika. Nagle gigant spada do kanionu, a pojawia się
czarownica, która zamienia zamek w gąbkę, ale zostaje zabita przez
Mr.Ośmiornicę. Naprzeciw zamku pojawia się dom, ale niestety się spala.
Wróćmy może do świnki Gizmo, która została jednorożcem.
[Gizmo]: Jeeeeeeej…
[Narrator]: Ale bohater został zabity przez latającą kałamarnicę. I tak kończy
się historia małej świnki, która pragnęła zostać niestworzonym stworzeniem,
i nie chodzi o psa.
W istocie, to była smutna historia, dlatego wtedy się obudziłem. Była północ,
a ja nie mogłem zasnąć, ponieważ wciąż myślałem o Gizmo i o tym, że
muszę robić ten makaron…

Serdecznie gratulujemy Bartkowi i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

"SNY I KOSZMARY, CHOĆ GŁÓWNIE SNY"
AUTOR: BARTŁOMIEJ MASIAK, KLASA 6A.

3. MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM "NIEBIESKA HUMORESKA"!
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Szkolne zdania
reporterów

UWAGA: zdania, które teraz przeczytasz, były
dobierane losowo.

Tablica pisała uparty piórnik.
Ławka robi brzydkie pióro.
Krzesło rysuje mądre opowiadanie.
Gazetka jechała po bandzie na lekcji.
Nauczyciel karze młodego Zbyszka.

Nascar i reporterzy

Konkursy
przedmiotowe 2016/17
Już 10.października rozpoczynają się kuratoryjne
konkursy przedmiotowe. Są one adresowane
przede wszystkim do szóstoklasistów, ale swoich
sił mogą też spróbować klasy piąte. I tak odbędą
się:

10 X – k. ortograficzny,
11 X - k. z języka angielskiego,
12 X - k. matematyczny,
13 X - k. przyrodniczy,
17 X - k. polonistyczny,
18 X - k. historyczny

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Zgadnij, kto to?
Redakcja:  Co pan/pani lubi jeść?
Nauczyciel: Najbardziej lubię jeść sałatki, a
jeszcze bardziej surówki.
R:  Co pan/pani lubi robić w wolnym czasie?
N: Lubię bawić się ze swoimi dziećmi i jeździć na
różne wycieczki.
R: Gdzie pan/pani chciałby/chciałaby pojechać?
N: Chciałbym/chciałabym pojechać za granice,
najbardziej do Hiszpanii i zwiedzić Barcelonę.
R: Pana/pani ulubiony kolor?
N: Moje ulubione kolory to niebieski i różowy.
R: Jaki był pana/pani ulubiony przedmiot w
szkole?
N: Moim ulubionym przedmiotem była historia.

Czy już wiesz, z jakim nauczycielem
rozmawialiśmy? Spróbuj zgadnąć i napisz do nas:
dyszkasp10pulawy@wp.pl Na tych, którzy
rozwiążą zagadkę, czekają drobne nagrody!

  Zuzek i Abby 

NOWOŚCI W SZKOLE
Jak niemal zawsze, ten rok przywitał nas pewnymi zmianami. Oto najważniejsze z nich:

1. Mamy nową panią od języka angielskiego. Nazywa się Olga Pawłowska i uczy w klasie 4a.

2. Do szkoły przybyło 10 nowych uczniów. Najwięcej do klas IV.

3. Nadal przebywają z nami dzieci z Przedszkola nr 14, gdzie wciąż trwa remont.

4. W związku z pobytem przedszkolaków w naszych murach mamy sporo lekcji na II piętrze. 

5. Klasy VI nie opuszczą nas w czerwcu - będą uczniami klasy VII, a potem VIII.

6. 6)Wróciła do nas po rocznym urlopie pani Maria Gaj, nasza psycholog.

Prawda, że dużo nowości?

Czy wiesz, że...
Do klasy Ia uczęszcza 16 uczniów, w tym 11
dziewczynek i 5 chłopców.

Gwiazdy, gwiazdeczki -
zgadnij, kto to?

...................................................................

......................................................................

...................................................................

....................................................................
Majster

Czy wiesz, że...
Do naszej szkoły uczęszcza w tym roku 298
uczniów!

mailto:dyszkasp10pulawy@wp.pl
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Czy wiesz, że...
Na koniec roku 2015 w Polsce było ponad 56 mln telefonów komórkowych.

NIEZWYKŁA LEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
  Ile zarabia piłkarz pierwszoligowej drużyny? Jak długo trzeba trenować, by zostać dobrym
piłkarzem? Co czuje zawodnik po przegranym meczu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
padły  ostatnio w naszej szkole.
  We środę 21 września mieliśmy wielką przyjemność gościć piłkarzy i trenera KS Wisła Puławy.
Od kilku miesięcy klub należy do 1.ligi piłkarskiej.
Zawodnicy oraz główny trener odpowiadali na pytania uczniów klas III i IV, ujawniając wiele
ciekawostek z życia sportowców. Wiele emocji wywołała druga część spotkania, podczas której
wszyscy chętni próbowali swoich sił na boisku szkolnym.
   Zawodnicy oraz główny trener odpowiadali na pytania uczniów klas III i IV ujawniając wiele
ciekawostek z życia sportowców. Wiele emocji wywołała druga część spotkania, podczas której
wszyscy chętni próbowali swoich sił na boisku szkolnym.
   Zadaniem młodych adeptów sztuki piłkarskiej było strzelenie karnego bramkarzowi Wisły
Puławy. Nie była to łatwa sztuka. Najlepsi strzelcy w nagrodę otrzymali piłki z autografami
drużyny, szaliki, koszulki i kalendarze klubowe, a wszyscy uczestnicy spotkania vouchery na
najbliższe mecze ligowe i plakaty. 
   To było niezapomniane przeżycie!

Redakcja

Kropki, kropeczki...
15 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Kropki, czyli święto wiary we własne możliwości i talenty.  
Z tej okazji klasy 0-3 uczestniczyły w spotkaniu przygotowanym przez panią
Patrycję Woś-Gołąbek, podczas którego zwracano uwagę na wyjątkowość i
rangę tego znaku interpunkcyjnego. Uczniowie objaśniali znaczenie
związków frazeologicznych zawierających słowo „kropka”, malowali Stonogę
Kropkę, wspólnie śpiewali piosenkę o kropce. Spotkanie przebiegało w
radosnej, kropkowej  scenerii i atmosferze.  Dużą radość sprawiło dzieciom 
fotografowanie się w kropkowej foto budce.. 

Redakcja

Krzyżówka prawie wakacyjna

1. Może być brzydka lub ładna za oknem.
2. Inaczej więzienie.
3. Przedszkolaki po obiedzie…….
4.  „… w krainie czarów”.
5. Kumka.

Rozwiązania wrzucajcie do skrzynki w bibliotece lub wysyłajcie na
adres:dyszka10pulawy@wp.pl. Czekają na Was drobne nagrody!

Nascar

Stopka redakcyjna: Filip Ulanowski (Nascar), Szymon
Ulanowski (Majster), Zuzia Pałaszkiewicz (Zuzek), Szymon
Nowak (szymon064), Julia Ulanowska, Bartek Pastuszak,
Krzyś Jakubczyk.
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