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           VI Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny
                      "Z polszczyzną za pan brat"
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Uczestnicy VI
Międzyszkolnego
Konkursu
Polonistycznego
„Z polszczyzną za
pan brat” po raz
pierwszy
wykorzystywali
podczas
drużynowych
zmagań
technologię
informacyjną. Mieli
za zadanie
zrealizować E-
ĆWICZENIE z
zakresu
podstawowych

zagadnień
konkursowych:
składni, fleksji,
leksyki i ortografii.
Uczniowie
sosnowieckich
szkół
podstawowych
niezwykle
sprawnie wykonali
zadania zamknięte
i otwarte. Wysłali
wypełnione testy
drogą internetową
do komisji
konkursowej, która
dokonała ich
weryfikacji.
Po sprawdzeniu

poprawności
przesłanych
odpowiedzi,
nastąpiło
wyłonienie
zwycięzców.
Wszyscy
uczestnicy i ich
opiekunowie
zostali zaproszeni
na słodki
poczęstunek  oraz
przedstawienie pt.
„Kantor wymiany
liter”. Po części
artystycznej Pani
Dyrektor Dorota
Wiśniewska wraz
z organizatorkami

konkursu: Moniką
Kałużą, Bożeną
Rodak, Anną
Skołucką oraz
Moniką Wileczek
przystąpiły do
wręczenia
dyplomów, nagród
i podziękowań.
I miejsce zajęli:
Alicja Chołoda i
Kinga Sztaba –
Szkoła
Podstawowa nr 20
II miejsce
otrzymali: Julia
Pilecka i Natalia
Gajda – Szkoła
Podstawowa nr 15

III miejsce zdobyli:
Wiktoria
Dziurkowska i
Martyna Balbierz –
Szkoła
Podstawowa nr 19
Wyróżnienie: Filip
Panas, Oliwier
Skwara – Szkoła
Podstawowa nr
46.
Serdecznie
gratulujemy!
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Zapraszamy
wszystkich
miłośników
mowy
ojczystej do
sprawdzenia
swojej wiedzy i
wydrukowania
oraz
zrealizowania
części testu
konkursowego,
zawierającego
wybrane
pytania
zamknięte.
Odpowiedzi
zamieszczamy
na ostatniej
stronie naszej
gazetki.

1.  Wskaż
środki
stylistyczne,
występujące w
podanych
cytatach: "Są
w ramach
biurokracji
rzeczy
niepojęte ...",
"Pewną
studnię objęto
kiedyś
remanentem
..." (Ludwik
Jerzy Kern).

o  neologizmy
o  zapożycze-
nia
o  homonimy

2.  Które,
spośród
podanych zdań
zawiera
poprawną
formę
czasownika?
Zaznacz
właściwe:

o

Powoli się
przekonywuję
do jego 
pomysłu.
o  Powoli się
przekonuję do
jego pomysłu.

3.  Ustal i
zaznacz
poprawną
formę Msc.
liczby
pojedynczej
wyrazu
cudzysłów:

o  w
cudzysłowiu
o  w
cudzysłowie

4.  Czy formy
psycholożka,
ekolożka,
socjolożka w
odniesieniu do
kobiet są
poprawne?

o  nie
o  tak

5.  Wskaż
poprawny
zwrot:

o  włączać
światło
o  włanczać
światło

6.  Która z
form jest
poprawna?
Zaznacz
właściwą:

o  w
Zakopanym
o  w
Zakopanem
 

7.  Wskaż
właściwy
rodzaj
rzeczownika:

o  ten
rodzynek
o  ta rodzynka

8.  Zakreśl
poprawną
formę zdania:

o  Mnie się
wydaje, że jest
dobrze.
o  Mi się
wydaje, że jest
dobrze.

9.  Wskaż
poprawny
związek
frazeologiczny:

o  znać się jak
łyse koty
o  znać się jak
łyse lwy
o  znać się jak
łyse konie

10.  Ustal i
zaznacz
poprawną
formę
czasownika:

o  rozumią
o  rozumieją

11.  Zaznacz
środek
stylistyczny,
występujący w
podanym
cytacie: "Morał
błądził po
mieście,
wychudły i
blady ..."
(Andrzej
Nowicki).

o  epitet
o  onomatopeja
o  uosobienie

12.  Zakreśl
poprawną
formę zdania:

o  Mgr
Wiśniewski
spotkał się z
mgr.
Książkiewiczem.
o  Mgr
Wiśniewski
spotkał sie z
mgr
Książkiewiczem.
o  Mgr.
Wiśniewski
spotkał się z
mgr.
Książkiewiczem.

13.  "W
przerzutnym
pląsie
znikliwsza co
strzały/Plotka
się czasem
zasrebrzy na
mgnienie ..."
(Bolesław
Leśmian "W
polu").
Dokończ
zdanie,
zaznaczając
właściwą
odpowiedź. W
przedstawionym
fragmencie
wiersza
występują:

o  neologizmy
o  archaizmy
o  gwaryzmy
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                       "Kantor wymiany liter"

Członkowie
„Koła
dziennikarsko-
teatralnego”
zaprosili
uczniów klas I
– III na
oryginalną
lekcję edukacji
polonistycznej.
Wystawili
przedstawienie
pt. „Kantor
wymiany liter”,

podczas
którego
przypomnieli
podstawowe
reguły
ortograficzne.
Dzieci,
występujące
m. in. w roli
literek,
pomogły
widzom
utrwalić
pisownię

wybranych
wyrazów.
Inscenizacja
oparta na kilku
scenkach
humorystycznych
i układach
tanecznych,
stała się
doskonałą
okazją do
nauki ortografii
poprzez
zabawę. 

„Zapamiętaj”
Zapamiętaj,
proszę, słowa,
Niech ci
dobrze wpadną
w ucho:
Pióro —
pierze, główka
— głowa, 
Blacha —
blaszka,
suszyć —
sucho. 

Skorygujesz
błąd niejeden, 
Co ci przedtem
trudność
sprawiał:
Szóstka —
sześć,
siódemka —
siedem
I wymówka, bo
wymawia. 
Kiedy dręczy

cię
niepewność, 
Zawsze sobie
przypominaj:
Wierzyć —
wiara, drzewo
— drewno. 

Halloween to
zwyczaj, który
cieszy się
wśród dzieci
szczególnym
zainteresowaniem.
Stanowi bowiem
doskonałą
okazję do
zaprezentowania
się w ciekawym
stroju i wzięcia
udziału w
zabawach.
Panie
Agnieszka

Bernaś i Monika
Dudek w
ramach zajęć
świetlicowych
przygotowały
dla wróżek,
wampirów,
duchów i innych
potworów liczne
niespodzianki.
Uczniowie klas
III b i III c
wykonali w
ramach
halloweenowego
konkursu

oryginalne
ozdoby: dynie,
nietoperze i
duchy.

Błahy* —
błazen, druh —
drużyna. 
A nuż głoski się
odmienia? 
Sprawdź, gdy
piszesz, to
pomaga! 
Wożę — wóz,
pieniężny —
pieniądz, 
Stożek — stóg*,
wahadło —
waga.

  Witold
Gawdzik
* Stóg — stos
siana, słomy
albo zboża w
snopkach
mający kształt
piramidy bądź
kopca.
* Błahy
pozbawiony
większego
znaczenia,
nieistotny,
niegodny uwagi.

 

. .
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                           JESIENNE INSPIRACJE ...

 "Jesienny
pociąg"

Stoi pociąg na
peronie -
żółte liście ma
w wagonie
i kasztany, i
żołędzie-
dokąd z nimi
jechać będzie?

Rusza pociąg
sapiąc głośno.

Już w
przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie
bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym
parasolem.
Zamiast kół
kalosze ma,

za oknami
deszcz mu
gra.

O, zatrzymał
się na chwilę!
Ktoś w
wagonie drzwi
uchylił
potoczył w
naszą stronę
jabłko duże i
czerwone.
  Dorota
Gellner

Jesień
przyszła do
nas
niepostrzeżenie.
Zachwyca nas
pięknymi
kolorami i
rozpieszcza
wspaniałymi
darami. Bez
namysłu
„wsiadamy do
pociągu”

i korzystamy z
jej
dobrodziejstw.
Uczniowie
próbują nawet
zaprosić ją do
naszej szkoły.
Świetliki
wykonały
piękne ozdoby
z kasztanów i
żołędzi. Dzieci
z klasy II a
przyniosły

liście,
jarzębinę, głóg,
gałązki z
szyszkami, z
których zrobiły
oryginalne
bukiety.
Uczniowie
klasy III c
próbowali
stworzyć
namiastkę lasu
w swojej
klasie.

. .

Przygotowali
piękne grzybki,
wykorzystując
do tego
różnorodne
warzywa, i
ułożyli je na
zielonym
mchu.
Rówieśnicy z
klasy III a
ulepili z masy
solnej
wspaniałe jeże
i ozdobili je
kolcami

z wykałaczek.
Koledzy i
koleżanki z
klasy III b
wykonali
czerwoną
biedronkę na
„dywanie” z
liści.

Odpowiedzi
do testu
językowego: 1
–
zapożyczenia,
2 – Powoli się
przekonuję do
jego pomysłu,
3 – w
cudzysłowie, 4
– tak, 5 –
włączać
światło, 6 – w

Zakopanem, 7
– ten
rodzynek, ta
rodzynka
(rzeczownik
dwurodzajowy),
8 – Mnie się
wydaje, że jest
dobrze, 9 –
znać się jak
łyse konie, 10
– rozumieją, 11
– epitet,
uosobienie, 12
– Mgr
Wiśniewski

spotkał się z
mgr.
Książkiewiczem,
13 –
neologizmy.
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