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Sukcesy sztafet w pływaniu
8 grudnia odbył się w Lublinie ostatni etap sztafet szkolnych w
pływaniu. Brało w nich udział aż 57 drużyn. Po zaciekłej
rywalizacji drużyna dziewcząt uplasowała się na miejscu 4. 
z czasem 2 minuty 15 sekund, zaś drużyna chłopców z naszej
szkoły zajęła 5. miejsce w województwie z czasem 2 minuty 10
sekund. W zawodach indywidualnych najwyżej znaleźli się: Julka
Antoniak z klasy 6b oraz Dawid Dacka (VIA), którzy zajęli w
swoich kategoriach 4.miejsce oraz sklasyfikowana na miejscu 7.
Zuzia Suszek(VIB). Gratulujemy naszym pływakom oraz ich
trenerowi panu Szafrankowi i życzymy dalszych sukcesów.
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  WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO
                      NOWEGO ROKU!

Niech te święta tak wspaniałe,
Będą całe jakby z bajek.
Niechaj gwiazda z nieba leci,
Niech Mikołaj tuli dzieci.
Biały puch niech z nieba spada,
Niechaj piesek w nocy gada.
Niech choinka pachnie pięknie,
No i radość będzie wszędzie.

Zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 2017 Roku życzy
wszystkim naszym czytelnikom  
                                                
                                              Redakcja
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Redakcja: Od jak dawna jest Pan dyrektorem naszej
szkoły?
Pan Dyrektor: Dyrektorem szkoły jestem od 1992
roku, to już jest 25. rok.
R: Czy pełnienie tej funkcji jest łatwe?
P.D: Nie jest łatwe, komuś kto stoi z boku może się
wydawać proste, ale to nie jest łatwe stanowisko.
Towarzyszy mu wiele stresów, z którymi często
trzeba się borykać.
R:  Co sprawia Panu największą satysfakcję w
codziennej pracy?
P.D: Największą satysfakcję odczuwam wówczas,
gdy widzę zadowolenie uczniów, pracowników
administracji i nauczycieli.
R: Po ciężkiej pracy czas na wypoczynek. W jaki
sposób najchętniej Pan odpoczywa?
P.D: Najchętniej wypoczywam aktywnie: chodzę do
lasu na spacery  albo jeżdżę na rowerze.  Mam swoje
ulubione trasy i jeżeli warunki są odpowiednie,
przejeżdżam około 30 km dziennie,  a w weekendy
nawet 70 km. Chętnie chodzę również na basen.

R: Proszę nam opowiedzieć o szkole podstawowej, do
której Pan uczęszczał.
P.D: Ja uczęszczałem  do szkoły podstawowej na wsi,
to była szkoła ośmioklasowa. Klasa liczyła  mniej niż
20 osób i była mniej więcej taka sama liczba
dziewczynek i chłopców. Już w szkole podstawowej
interesowałem się sportem, grałem w piłkę ręczną i w
tenisa stołowego.
R: Czego uczniowie naszej szkoły nie wiedzą o Panu
Dyrektorze? Proszę nam  zdradzić jakąś tajemnicę?
P.D: Przez 4 lata liceum grałem w zespole
muzycznym na perkusji.
R.: Dziękujemy bardzo za rozmowę i w imieniu całej
Redakcji życzymy Wesołych Świąt i wspaniałego 2017
roku.
  

Zuzek i szymon064

Czy wiesz, że...
Nasz Pan Dyrektor urodził się 1 stycznia, czyli w
pierwszy dzień Nowego Roku?

Człowiek z pasją
Wywiad z Dyrektorem SP10 Panem Andrzejem Korpyszem.

Czy
wiesz,
że...
*Kolęda "Cicha
noc" śpiewana
jest w ponad
200 językach.
*Pierwszą
szopkę stworzył
Św. Franciszek
z Asyżu w
celach
edukacyjnych.
*Św. Mikołaj
pochodził z Miry
i rozdał cały
swój majątek
potrzebującym,
*Na stole
wigilijnym
powinno
znajdować się
12 potraw.
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Drugi etap konkursów przedmiotowych
zakończony!!

Zakończył się II etap konkursów przedmiotowych. Był on w tym roku
wyjątkowo trudny,  toteż laureaci musieli się  wykazać niezwykle dużą
wiedzą, opanowaniem i spokojem. W ocenie nauczycieli konkurs
wykraczał znacząco poza program nauczania w szkole podstawowej.
Nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego z trzech
konkursów. A były to:
-Konkurs historyczny - Bartosz Pastuszak, VIA
-Konkurs ortograficzny - Julka Antoniak, VIA
-Konkurs z języka angielskiego - Bartek Masiak VIA i Filip Pszczoła VIB
Oczywiście należy pogratulować także nauczycielom, którzy pomagali 
naszym najlepszym w przygotowaniach. A mam na myśli:
-panią Ewę Górską ( konkurs historyczny)
-panią Jadwigę Jędrzejczyk (konkurs ortograficzny)
-panią Iwonę Lewikowską (konkurs z języka angielskiego)
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w następnym etapie!

Angmarek xD

Co może sprawić radość naszym najbliższym?
Święta to radosny okres. W tym czasie obdarowujemy się różnymi
drobiazgami. Każdy chciałby dostać wymarzony prezent. Ale czy
zastanawialiście się kiedyś, co chcieliby dostać nasi rodzice? Zazwyczaj
sami kupują sobie prezenty, a my nie interesujmy się tym, co otrzymali,
tylko co my dostaliśmy. Myślę, że ucieszyliby się z drobiazgów, które
sami dla nich przygotujemy. Może to być:
-  obrazek namalowany przez nas własnoręcznie (to propozycja przede
wszystkim dla tych, którzy potrafią i lubią malować),
- piękne świąteczne życzenia skierowane do rodziców,
- ozdoba choinkowa lub stroik, który wykonamy sami lub z pomocą
nauczyciela w szkole,
- biżuteria od nas, np. zrobiona z papieru,
- samodzielnie przez nas upieczone ciasteczka lub inne smakołyki.
Na pewno macie jeszcze inne pomysły. Jedno jest pewne – swoim
zaangażowaniem sprawicie bliskim ogromną radość.

xKrzysieK

Tajemniczy kwiat
W wielu domach i biurach w okresie
przedświątecznym pojawia się poisencja, czyli
gwiazda betlejemska. Jest to kwiat kojarzony z Bożym
Narodzeniem. Pochodzi z Meksyku i Gwatemali.
Odkryto ją w XIX w. Dotarła do Stanów Zjednoczonych
i rozprzestrzeniła się po całym świecie. Krzew osiąga
wysokość do 4 m. 12 grudnia jest święto poinsecji.
Kwiat ten stanowi piękną ozdobę  naszych domów.
Kupując go pamiętaj, że liście poisencji są trujące i nie
wolno brać ich do ust.

  Redakcja
                Co chciałbyś dostać na Święta?

Wymarzone
prezenty!

Zapytaliśmy uczniów naszej
szkoły, co chcieliby dostać na
Święta Bożego Narodzenia. Poniżej
przedstawiamy wyniki sondy. Jak
widać najlepszym prezentem
według niektórych uczniów byłby
sprzęt elektroniczny lub pieniądze.
Życzymy wszystkim, aby Wasze
marzenia się spełniły!

Zuzek
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                              KRZYŻÓWKA

1.Kolędy i ………………….
2.Popularna ryba na wigilijnym stole.
3.Wkładamy je pod obrus na wigilię.
4.Święto …………… Króli.
5.Pyszne ciasto z serem.
6.Leżą pod choinką.
7. ,,Dzisiaj w Betlejem”
8. Ciasto z makiem.
Rozwiązania naszych krzyżówek i zagadek
wrzucajcie do skrzynki w bibliotece lub wysyłajcie na
adres: dyszkasp10pulawy@wp.pl.
Czekają na Was drobne nagrody! Nagrodę za
rozwiązanie ostatniej krzyżówki otrzymuje Kasia
Mizak z klasy 5b. Gratulacje!

  Zuzek

Przepis na… udane Święta
Święta można spędzić tak, jak każdy inny dzień roku
(odradzamy!) lub tak, żeby wszystkim było miło i by
długo o nich pamiętać. Oto kilka dobrych rad:
1.  Pomagaj mamie i tacie w świątecznych
przygotowaniach, czyli:
A)  Udekoruj choinkę.
B)  Przygotuj z mamą potrawy świąteczne.
C)  Posprzątaj mieszkanie (albo dom, w zależności
gdzie kto mieszka).
D)  Zadbaj o świąteczny wystrój mieszkania.
E)  Pomóż rodzicom w codziennych zakupach.
2.  Nie siedź przy komputerze lub na konsoli. SZKODA
NA TO CZASU!!
3.  Zadbaj o świąteczny nastrój, bądź miły dla
domowników i gości, zabawiaj ich rozmową.
4.  Zajmij się młodszym rodzeństwem – możesz to
przecież zrobić od święta.
5.  Wyjdź na spacer ze swoim pupilkiem.
6.  Dużo czasu spędzaj na świeżym powietrzu
(spacery, lodowisko na Bema, narty w Parchatce,
sanki).

  Szymon064

Wierzyć czy nie wierzyć?
„Jak w Wigilię, tak przez cały kolejny rok” – takie słowa
można usłyszeć w ten jedyny w roku dzień w wielu
domach. Oto kilka obowiązujących w Wigilię
przesądów:
1. W Wigilię nie można płakać, bo taki nastrój w domu
utrzyma się przez następny rok.
2. W tym dniu nie wolno się kłócić, bo przez cały
kolejny rok będziemy żyć w niezgodzie.
3. Każdej potrawy należy spróbować chociaż raz, by
przez kolejny rok nie zabrakło w domu jedzenia.
4. W Wigilię należy zacząć pracę z samego rana, ale
nie można się przemęczać. To wróży zdrowie przez
cały rok.
5. Z każdym domownikiem trzeba podzielić się
opłatkiem, żeby w domu nigdy nie zabrakło chleba.
Można w nie wierzyć lub nie. A Wy co o tym sądzicie?

Redakcja

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA…
  Zapewne wiecie, że pełnej zimy jeszcze nie ma, a już
pojawił się śnieg! Dzieci młodsze i starsze na samą
myśl o nim, zjeżdżaniu na sankach, jeżdżeniu na
łyżwach, lepieniu bałwana, wojnach na śnieżki, budzą
się z uśmiechem na twarzy.
 Pewnie każdy z Was otrzymał już prezent od
Świętego Mikołaja i  wszyscy niecierpliwie szykują się
do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tych
dniach spotykamy się z bliskimi, których rzadko
odwiedzamy na co dzień. Mam nadzieję, że wszyscy
cieszą się nie tylko z powodu prezentów, ale też ze
spotkania z rodziną.
  Sprzątanie domu, ubieranie choinki, strojenie
pomieszczeń domowych – to wszystko powinno się
wykonywać z radością i nie samemu, ponieważ Święta
i przygotowania do nich występują raz w roku i
należałoby spędzić ten czas z kimś bliskim.
  ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT!

  Abby 

STOPKA REDAKCYJNA Redaktor naczelny: pani 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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