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NAJLEPSZA W
POWIECIE Z

ORTOGRAFII!

24 października w Młodzieżowym Domu
Kultury odbył się Powiatowy Konkurs
Ortograficzny, w którym próbowali swoich
sił najlepsi znawcy zasad niełatwej polskiej
ortografii.
Z dumą informujemy, że Julia Antoniak,
uczennica klasy 6a naszej szkoły, zajęła
w tych zmaganiach 1.miejsce, a Olga
Błaszczak z klasy 6b otrzymała
wyróżnienie.
Serdeczne gratulacje, Julka!

Redakcja

PUNKTACJA DRUŻYNOWA KLAS III
     SEZON 2016/ 2017 PUŁAWSKIE ŚRODY PŁYWACKIE

Miejsce Szkoła Liczba punktów

1. Szkoła Podstawowa n10 53

2. Szkoła Podstawowa nr 11 45

3. Szkoła Podstawowa nr 1 33

4. Szkoła Podstawowa nr 3 22

5. Szkoła Podstawowa nr 6 3

6. Szkoła Podstawowa nr 2 2

7. Szkoła Podstawowa nr 4 0

W październiku rozpoczęliśmy kolejny sezon rywalizacji szkół
o tytuł mistrzowski w pływaniu. W ramach tzw. „Puławskich
Śród Pływackich” odbyły się pierwsze w tym roku zawody, w
których zajęliśmy 1.miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym
pływakom i ich trenerowi panu Michałowi Szafrankowi.
Życzymy  kolejnych zwycięstw!

Redakcja

HUMOR Z ZESZYTÓW
SZKOLNYCH

Żeby Odys nie słyszał wycia
syren, przywiązano mu uszy do
masztu.

Wołodyjowski biegł galopem na
czele swojego wojska.

Kochanowski pisał fraszki i
treny, a oprócz tego śpiewał
pieśni.

Zdania dzielimy na złożone i
rozłożone.

Przed „i” nie stawiamy
przecinka, bo nie ma po co.

Mickiewicz spotykał wielu ludzi,
od których zawsze coś wynosił.

Wywiad z
panem Jackiem
Magnuszewskim
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SZKOLNE OSOBOWOŚCI:
TRENER I WYCHOWAWCA

WYWIAD Z PANEM JACKIEM MAGNUSZEWSKIM

Redakcja: Od ilu lat jest Pan
nauczycielem wychowania fizycznego i
czy uczył Pan w-f-u tylko w naszej
szkole?
Nauczyciel: Uczę w-f-u od wielu już lat, bo
od 1998 roku. Uczyłem tego przedmiotu
tylko w "Dziesiątce".
R: Czym jeszcze, poza nauczaniem w
szkole, zajmuje się Pan zawodowo?

N: Jestem też trenerem klubów
piłkarskich. To obok pracy z dziećmi w
szkole moje dodatkowe zajęcie.
R: Proszę wymienić kluby, które Pan
prowadził.
N: Były to: Wisła Puławy, Czarny Dęblin,
Orły Kazimierz, Radomiak Radom i Motor
Lublin.
R: Jak radzi sobie Pan ze stresem, który
towarzyszy rozgrywanym meczom?
N: Stres jest bardzo duży. Taka to jest
praca, ale staram się rozładować go
poprzez czynny odpoczynek i
przebywanie z rodziną. Mimo to nie
zawsze udaje się mi się nad nim
zapanować.

R: Czego życzyłby sobie Pan najbardziej
w nadchodzącym sezonie piłkarskim?
N: Na pewno awansu z moją drużyną do
wyższej ligi, bo taki mamy cel, więc
chciałbym, żeby ten plan się zrealizował.
R: Realizacji tych planów i spełnienia
marzeń życzy Panu redakcja gazetki
"Dyszka". I życzymy wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
Dziękujemy za wywiad!

Zuzek

Październik w „10”
  Za nami już dwa miesiące nauki. Okres ten obfitował

w różne szkolne wydarzenia:

·Dnia 27 września odbyła się dyskoteka z okazji
Dnia Chłopaka. Prowadził ją DJ Hubertus, który
puszczaną muzyką wprawił uczniów i
dyżurujących nauczycieli w szampański nastrój.
Wszystkie dzieci bardzo dobrze się bawiły.
Szkoda tylko, że dyskoteka tak szybko minęła…

·3 października był  u nas Dniem Anioła. Katecheci
wraz z uczniami wystawili z tej okazji spektakl
oraz zostały wręczone nagrody za prace w
konkursie plastycznym "Mój anioł stróż". Brali w
nim udział nie tylko uczniowie z naszej szkoły, ale
również z SP3 oraz ze Szkoły Europejskiej.
Zwycięskie prace można było  zobaczyć na
wystawie obok biblioteki (zdjęcie na str.3)

·"Młodzi sprawdzają, jak starsi tabliczkę mnożenia
znają". Pod takim hasłem odbył się Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia.

·W Dniu Święta Edukacji dzieci z klasy I oraz z
oddziału przedszkolnego zostały pasowane na
ucznia oraz starszaka.

·CODE WEEK - Europejski Tydzień Kodowania -
zajęcia dla dzieci i rodziców.

Redakcja
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KĄCIK CZYTELNICZY
Lubicie czytać książki? Ja też. Lubicie je kupować lub wypożyczać ? Ja
również. Dlatego też chcę Wam coś dzisiaj polecić coś naprawdę
wyjątkowego. Te tytuły to:

- Cała seria książek pt. "Detektyw Max" ("Detektyw Max i klątwa
pradawnej maski", "Detektyw Max i kły smoka", "Detektyw Max i piracka
krew" oraz "Detektyw Max i kryjówka wisielca"),
- "Hobbit, czyli tam i z powrotem",
- "Tomek w krainie kangurów",
- cała seria pt. "Władca pierścieni" ("Władca pierścieni i drużyna
pierścienia", "Władca pierścieni i dwie wieże", "Władca pierścieni i powrót
króla").

Według mnie najlepszą serią jest "Władca pierścieni". Czytałem ją
jednym tchem i szczerze polecam. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do
sięgnięcia po te książki.
"Nie można być naprawdę wykształconym, jeśli się dużo nie czyta" (Bill
Gates)

AngmarekxD

Konkursy, konkursy…
  Zakończył się pierwszy etap kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych. Przed nami etap drugi, do którego
zakwalifikowali się:

- w konkursie ortograficznym: Julka Antoniak z 6a,
Bartek Masiak z 6a i Eryka Czerska z 6b,

- w konkursie z języka angielskiego: Julka Antoniak z 6a,
Bartek Masiak z 6a i Filip Pszczoła z klasy 6b,

-w konkursie matematycznym: Bartek Masiak z klasy 6a,

- w konkursie polonistycznym: Bartek Masiak z klasy 6a,
Kinga Spytek z klasy 6a, Olga Błaszczak z klasy 6b i
Karolina Dzik z klasy 6b,

- w konkursie historycznym: Bartosz Pastuszak z 6a,
Krzysztof Jakubczyk z 6a oraz Filip Ulanowski z klasy
6a.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Redakcja

HUMOR O
NAUCZYCIELACH

Pani pyta Jasia:
- Jak podzielić 8 jabłek na 5 osób?
Jasiu:
- Najlepiej ugotować kompot.
  ************
Pani pyta dzieci w przedszkolu:
- Kiedy tata się z Wami bawi?
Jasiu na to:
- Kiedy się popsuje telewizor.
*************
Nauczyciel pyta ucznia, co sądzi o
paleniu tytoniu.- To pytanie, czy
propozycja?  

xKrzysieK
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STOPKA REDAKCYJNA Redaktor naczelny: pani Jadwiga Jędrzejczyk.
Redakcja: Filip Ulanowski (Nascar), Szymon Ulanowski (Majster), Zuzia Pałaszkiewicz (Zuzek),  Szymon
Nowak (szymon064), Julka Ulanowska(), Bartek Pastuszak, Krzyś Jakubczyk. 

TRENING
KONCENTRACJI

   Współczesne dzieci atakowane są niezliczoną ilością
bodźców: telewizja, smartfony, tablety i inne
„rozpraszacze” wpływają znacząco na ich umiejętność
koncentrowania się. Jak zatrzymać wir myśli, gdzie
szukać „przycisku pauzy”? Nasza szkoła wychodzi
temu naprzeciw.  
  Od października psycholog szkolny prowadzi Trening
Koncentracji dla klas I - III.  Zajęcia odbywają się w
stosunkowo niewielkich grupach. Oprócz ćwiczeń
uważności i koncentracji dzieci ćwiczą empatię,
wzmacnianie samooceny, uczą się asertywności i
panowania nad trudnymi ocenami.  Są to umiejętności
przydatne przez całe życie.
    Efekty w postaci poczucia szczęścia i zadowolenia
dzieci, lepszej zdolności koncentracji i poziomu
wzajemnej życzliwości są bardzo widoczne. Same
dzieci bardzo lubią te chwile wyciszenia i spokoju.

Maria Gaj - psycholog

KRZYŻÓWKA

1.  Dzięki niemu możesz wąchać.
2.  Choroba oczu.
3.  Do niego wyrzucasz śmieci.
4.  Zwierzę domowe.
5.  Najczęściej na tym siedzi kot.
6.  Rodzaj papugi.
Rozwiązania naszych krzyżówek i zagadek jak zwykle
wrzucajcie do skrzynki w bibliotece lub wysyłajcie na
adres: dyszkasp10pulawy@wp.pl
Czekają na Was drobne nagrody!

Nascar

NAJMŁODSI W SZKOLE
   14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość
ślubowania uczniów klas I oraz pasowania naszych przedszkolaków na
starszaka.
    Nasi najmłodsi uczniowie po raz pierwszy brali aktywny udział w
szkolnej uroczystości. Ich starsi koledzy z klasy VI a i VI b wspaniale im w
niej towarzyszyli. Wspólnie przygotowali oni dla zaproszonych gości
część artystyczną pt. „Jak oni ślubują…”. 
   W części oficjalnej dzieci i rodzice złożyli uroczyste ślubowanie, a
dyrektor szkoły dokonał aktu pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne a
także drobne upominki od przedstawicieli Urzędu Miasta Puławy i dyrekcji
szkoły. Po zakończonej uroczystości świeżo upieczeni uczniowie udali się
na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Do naszej szkolnej
gromady dołączyło 16 uczniów z klasy I a oraz 25 dzieci z grupy zerowej.

Bożena Kowalska - wychowawczyni klasy I 
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