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25.11.2016 w  gościnnych murach Pałacu Czartoryskich odbył się
finał Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i  średnich. Wcześniej na terenie każdej 
z placówek przeprowadzane były różnorodne działania o
charakterze ekologicznym.  Zadaniem szkół było przygotowanie
prezentacji informującej o tych działaniach, a także przygotowanie
się do konkursu wiedzy o ekologii.
Z dumą informujemy, że nasza szkoła zajęła w tym konkursie 1
miejsce! W szczególności jest to zasługa uczniów: Agata
Dudczak 6a, Julka Antoniak 6a, Filip Pszczoła 6b, Szymon
Nowak 6a, Szymon Ulanowski 6a.
Zwycięzcy dostali  nagrody w postaci bonów o wartości 100 zł.
Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli:
p. R. Firlej, p. E.  Wiejak, p. M. Markowskiej, p. B. Kowalskiej, p.
P.  Woś-Gołąbek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Redakcja

Z ostatniej chwili!
W ostatnich dniach odbyły się zawody w
pływaniu sztafetowym dziewcząt i
chłopców. Wygraliśmy rywalizację na
szczeblu miejskim, a następnie w rejonie.
Obie drużyny zajęły w nich 1. miejsce i
awansowały do zawodów wojewódzkich,
które odbędą się we czwartek 8 grudnia w
Lublinie.
Naszą szkołę reprezentowali:
Oliwia Dobiecka 5a, Agata Dudczak 6a,
Agata Szyndler 4a, Maja Wydra 5b, Julka
Antoniak 6b, Zuzia Suszek 6b, Blanka
Grodzicka 6a, Amelka Zdonek 5b, Dawid
Dacka 6a, Dawid Reszka 4a, Bartek
Pastuszak 6a, Bartek Bielawski 5a,
Krzysztof Jakubczyk 6a, Szymon Nowak
4b, Antek Chudek 5a i Wiktor Baran 4a.
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Nasz patron
  W związku z tym, że listopad i
grudzień to miesiące, w których
świętujemy rocznicę narodzin i
śmierci A. Mickiewicza,
postanowiliśmy sprawdzić wiedzę
dzieci z klas 1- 3 o patronie naszej
szkoły.
  Najlepiej wypadł Krzyś Czarnota z
klasy 3a. To właśnie on
odpowiedział poprawnie na
wszystkie pytania bez żadnych
podpowiedzi. Pozostali radzili sobie
ze zmiennym szczęściem.
Uczniom trzech klas: 3c, 3a, oraz
2a zadaliśmy pytania:

1. Jak nazywa się patron naszej
szkoły?  - dobrze
odpowiedziało 74% uczniów.

2. Kim był nasz patron? -
poprawnych odpowiedzi
udzieliło 44 % pytanych.

      3.  Wymień jeden tytuł utworu 
           naszego patrona - to 
           pytanie sprawiło dzieciom 
           klas młodszych największą 
           trudność; dobrze 
           odpowiedziało na nie 
           zaledwie 16%  uczniów.

Liczymy na to, że w następnej
ankiecie poprawnych odpowiedzi
będzie znacznie więcej.
    

Nascar i szymon064

Ciekawostka o
Adamie

Mickiewiczu!
Czy wiesz, że na życie 
i twórczość Adama Mickiewicza 
duży wpływ miała nieszczęśliwa
miłość do Maryli
Wereszczakówny? Ukochana
poety pochodziła z zamożnej
rodziny i rodzice wydali ją za mąż
za bogatego hrabiego. Jednak
Adam nie był dla nich odpowiednim
kandydatem na męża Maryli.
Mickiewicz bardzo mocno przeżył
rozstanie z ukochaną, Maryla
prawdopodobnie też.

AngmarekxD

4. Kto jest głównym bohaterem "Pana Tadeusza"?
a) Jacek Soplica
b) Tadeusz Soplica
c) Sędzia Soplica

5)Czy Mickiewicz odbył wycieczkę...?
a) do Rzymu
b) na Krym
c) do Madrytu

6)W którym roku zmarł A. Mickiewicz?
a)1860
b)1855
c)1850
Jeśli udało ci się odpowiedzieć poprawnie na sześć
pytań - jesteś ekspertem!
Jeśli udzieliłeś odpowiedzi na pięć lub cztery pytań,
przyjmij gratulacje - to bardzo dobry wynik.
Dobrze odpowiedziałeś na cztery pytania - to całkiem
dobry wynik.
Jeżeli odpowiedziałeś na dwa albo jedno pytanie - nie
łam się, musisz po prostu poćwiczyć.

Majster

Sprawdź, ile wiesz - quiz
  26 listopada obchodzimy rocznicę śmierci Adama
Mickiewicza, patrona naszej szkoły. Z tej okazji
przygotowaliśmy dla Was quiz. Sprawdź swoją
wiedzę!

1)Który z wymienionych utworów napisał Adam
Mickiewicz?
a) Krzyżacy
b) Przyjaciele
c) Fraszki i treny

2)Jak nazywała się ukochana A. Mickiewicza?
a) Maryla Wereszczakówna
b) Stanisława Kowalska
c) Wacława Nowakowska

3)Mickiewicz żył w wieku:
a) w XVI
b) w XX
c) w XIX
4)Kto jest głównym bohaterem ,,Pana Tadeusza”?
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REBUS MIKOŁAJKOWY
Odgadnij hasło, które wyjdzie po połączeniu dwóch
wyrazów.

GWIAZDY, GWIAZDECZKI -
ZGADNIJ, KTO TO?

Dokończ zdanie...
Nauczyciel idealny to taki, który ….....
Takie pytanie postawiliśmy przed uczniami naszej
szkoły. Najczęściej padały następujące odpowiedzi:

Nie zadaje prac domowych
Dobrze uczy
Robi fajne lekcje
Nie krzyczy

Chociaż narzekamy na prace domowe, pamiętajmy,
że odrabiając je uczymy się i utrwalamy to, o czym
była mowa  w szkole. 

Zuzek

Humor o Mikołaju
Mama pyta Jasia: 
- Kto cię nauczył przeklinać? 
- Święty Mikołaj, mamo 
- Mikołaj? Jak to! 
- Bo zawsze gdy podkłada prezent, to uderzy kolanem
o szafkę.  

TheKrzysiek
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Poprawne odpowiedzi do quizu:

1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.B

Biblioteka poleca
  Nowe  książki w bibliotece już są! Lada dzień będzie je można 
wypożyczyć i czytać w długie zimowe wieczory. Na najmłodszych
czytelników czeka seria książek pt. "Kraina Lodu"(polecamy je zwłaszcza
dziewczynkom) oraz kolejne pozycje z serii Star Wars (w szczególności
dla chłopców). W bibliotece znajdziecie także nowe  książki autorstwa
pana Grzegorza Kasdepke. Wszystkim czytelnikom polecamy Minecraft
dla bystrzaków czyli pozycję niezbędną dla miłośników gry Minecraft
Fascynaci dalekich podróży powinni  sięgnąć po serię Nela, mała
reporterka. I wreszcie gratka dla miłośników Dziennika Cwaniaczka -
dostępna jest już dla Was ostatnia część tej serii.Zuzia Markowska z
klasy 6b poleca Wam także cykl pt. "Percy Jackson i bogowie olimpijscy".
Mamy już cztery tomy tej pozycji.
  Każdy znajdzie w szkolnej bibliotece coś dla siebie. Zapraszamy!

Poleca - Anna Mazurkiewicz

Parę dowcipów o Babie
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Mam owłosioną klatkę.
- To niech pani jeździ windą.

Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na
odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta. 

  TheKrzysiek

KRZYŻÓWKA

1.Znana bajka Mickiewicza.
2. Miejscowość, gdzie urodził się Adam Mickiewicz.
3.Syn Jacka Soplicy.
4.,,Sonety ….”
5.Zawód Mickiewicza.
6.Studiował tam Mickiewicz. 

Rozwiązania naszych krzyżówek i zagadek jak zwykle
wrzucajcie do skrzynki w bibliotece lub wysyłajcie na
adres: dyszkasp10pulawy@wp.pl
Czekają na Was drobne nagrody!

ZuzeK

STOPKA REDAKCYJNA Redaktor naczelny: Jadwiga Jędrzejczyk.
Redakcja: Krzyś Jakubczyk (TheKrzysiek), Filip Ulanowski (Nascar), Bartosz Pastuszak (Angmarek xd),  Julia
Ulanowska (Sonia), Zuzia Pałaszkiewicz (Zuzek), Szymon Ulanowski (Majster), Szymon Nowak (szymon064).
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