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Przysłowia
na marzec

Z miesiącem
marcem wiąże się
wiele przysłów. Oto
niektóre:

W marcu jak w
garncu.
Czasami w marcu
zetnie wodę w
garncu.
W marcu gdy są
grzmoty, urośnie
zboże ponad płoty.
Słońce marcowe,
owocom niezdrowe.

Bartek – Mały
Pitagoras

  W pierwszych dniach marca odbył się 
powiatowy konkurs matematyczny ,, Mały
Pitagoras ‘’, w którym wzięło udział kilkoro
najlepszych matematyków naszej szkoły.
  Najlepiej napisał Bartek Masiak z klasy
6a, który zakwalifikował się do kolejnego
etapu konkursu! Zadania było bardzo
trudne i dlatego serdecznie gratulujemy nie
tylko zwycięzcy, ale i wszystkim jego
uczestnikom! 
   Drugi i zarazem ostatni etap odbędzie się
w połowie kwietnia.

JESZCZE RAZ SERDECZNIE
GRATULUJEMY BARTKOWI I ŻYCZYMY
MU KOLEJNYCH SUKCESÓW!
 

Abby 

  Ale szybko biegają!
Niedawno w Chełmie odbyły się
wojewódzkie mistrzostwa  
w biegach przełajowych, w których wzięło
udział dwoje uczestników naszej szkoły.
Byli to Szymon Ulanowski z klasy 6a i
Julia Ulanowska z klasy6a. Julia zajęła 5
miejsce, a Szymon 8. Pokonywali dystans
długości 1000 metrów.  Serdecznie
Gratulujemy!

Zajęli 2.miejsce!
Drużyna złożona z chłopców klas VI w składzie: Filip Ulanowski, Szymon Ulanowski,
Dawid Dacka, Adrian Szczęśniak, Krzyś Jakubczyk, Jakub Strzelec i Bartek Masiak z 

klasy 6a oraz
Czarek
Adamkiewicz, Filip
Niemiec, Filip
Pszczoła i Michał
Pasim z 6b  zajęła
2. miejsce w
Mistrzostwach
Puław w Mini-Piłce
Ręcznej. Tym
samym chłopcy
awansowali do
zawodów
powiatowych.
Gratulujemy!
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„Kotek’’
Kot jest słodki
kot jest mały
nosi wąsy
ogon mały.
Ma łapki małe
a na nich pazurki doskonałe.
Kotek to mały zwierz
Którego Ty na pewno lubisz też.
    Maja Janicka kl. II b (III miejsce)

„Bury kotek’’
Jestem bury kotek – psotek
I zielone oczy mam.
Często bawię się z innymi,
ale lubię też być sam.
Wtedy smacznie sobie chrapię,
I we śnie swym myszki łapię.
Lubię psocić i polować
I po kątach wciąż się chować.
Jestem miłym, cichym kotkiem,
Lecz pazurki ostre mam
Lubię wszystkich domowników
Lecz to ja tu rządze sam!
Będę Twoim przyjacielem,
Choć humory swoje mam.
Będę zawsze Ci oddany
I nie będziesz nigdy sam!
     Oliwier Szaruga kl. II b 
     (II miejsce)

Już koniec!
  Skończyły się konkursy
kuratoryjne. Ostatni z nich odbył 
się 8 marca, w ,,Dzień Kobiet’’. O
tytuł laureata lub finalisty ubiegali
się :
*Filip Pszczoła i Bartek Masiak -
konkurs języka angielskiego,
*Julia Antoniak - konkurs
ortograficzny,
*Bartosz Pastuszak - konkurs
historyczny.
Oby nasi najlepsi zwyciężyli i
zostali laureatami. Wyniki już
niedługo - 21 marca.

Angmarek xD

I Ty możesz
zostać poetą!

  Każdy z nas
przynajmniej raz w
życiu napisał jakiś
lepszy lub gorszy
wiersz. Po lewej
prezentujemy  prace
naszych kolegów
napisane na szkolny
konkurs poetycki.
Czy są dobre?
Oceńcie sami.
Nagrodzonym
gratulujemy!

Mistrzostwa
Szkoły 
w Pływaniu
We wtorek 21 marca, czyli w
pierwszy dzień wiosny w naszej
szkole tradycyjnie już odbyły się
Mistrzostwa w Pływaniu. O tytuł
najlepszego pływaka ubiegało się
bardzo wielu śmiałków z klas od I
do VI. Rywalizacja jak zawsze była
ogromna, a doping publiczności
gorący. Uczniowie rywalizowali w
następujących konkurencjach:
klasy 1 - 25m st. dowolnym,

c..d. na str.3

Ciekawostki
Czy wiecie, że w Grecji na czas
igrzysk olimpijskich przerywano
wszystkie walki. Każdą wojnę,
kłótnię. Podobno Filip Macedoński,
syn Aleksandra Wielkiego, musiał
zapłacić mnóstwo pieniędzy z
powodu swojego  żołnierza, który
zaatakował ateńczyka podczas
drogi na igrzyska. Więc nie warto
było atakować, nawet dla żartu.
Ciekawe co się działo z tymi,
którzy w tym okresie zabili kogoś
(hm)

Angmarek xD

,,Perła”

Mój kot nazywa się Perła
Często  gania się ze mną
W berka.
Ma duże oczy,
Długie uszy i pazury, którymi
mamie 
W dywanie wydrapuje dziury.
Kocham ją mocno ,
A wy chyba  nie wiecie ,
Że jest 
To mój  najlepszy przyjaciel!
  Na świecie! 

  Tymoteusz  Mosiński ,,0” 
   ( I miejsce)
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Szkolny Radiowęzeł?
Czy chcielibyście, aby ze szkolnych głośników
docierały do Was nie tylko komunikaty, ale także np.
muzyka? Można by jej było słuchać podczas przerw
na korytarzach. Aby tak się stało, potrzebna jest osoba
(lub kilka), która podjęłaby się tego zadania, czyli
szkolny didżej. Co o tym sądzicie? Napiszcie do nas
swoje propozycje, a my chętnie pomożemy w realizacji
Waszych pomysłów.
Piszcie na nasz adres:
dyszkasp10pulawy@wp.pl

Majster

Mistrzostwa w Pływaniu
klasy 2 - 25m st. grzbietowym,  kl.3 - 50m st.
dowolnym, klasy 4-6 - 50m st. dowolnym oraz sztafety
6x50m st. dowolnym. Najlepsze wyniki uzyskali:
Klasy 1 - Natalka Kotkiewicz,
Klasy 2 - Emilka Wręga, Jakub Malinowski
Klasy 3 - Aleksandra Woszczek, Hubert Żaczek
Klasy 4 - Agatka Szyndler, Wiktor Baran,
Klasy 5 - Amelia Zdonek, Bartosz Bielawski
Klasy 6 - Julka Antoniak, Dawid Dacka
Wszyscy uczestnicy zawodów zaprezentowali się
wspaniale, wykazując ponadprzeciętne umiejętności.
Wszystkim gratulujemy!

O miłości po niemiecku
  Z ogromną radością informujemy, że nasze
uczennice - Eryka Czerska i Zuzanna Suszek z klasy
VIB zajęły I miejsce w kategorii szkół podstawowych
w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Niemieckiej
"Liebe ist". Konkurs odbył się 03.03.17 w ZSO Nr 2 w
Puławach. Zuzia i Eryka przepięknie zaśpiewały
piosenkę pod tytułem "Perfekte Welle" niemieckiej
grupy pop-rockowej Juli. Dziewczynki przygotowywały
się do konkursu pod okiem pań Małgorzaty Stalęgi i
Katarzyny Maciąg.
Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Katarzyna Maciąg

Szkoła opustoszała!!!
3 marca pożegnaliśmy przedszkolaki z Przedszkola nr
14, które przebywały w naszej szkole od końca maja
2016 roku. Zakończył się remont budynku
przedszkola. Wiele osób się bardzo cieszy, że
wróciliśmy do swoich sal na I piętrze. Za to nie
wszystkie przedszkolaki cieszyły się, że opuszczają
szkołę. Bardzo przyzwyczaiły się już do tego miejsca.
Najstarsze wrócą do nas po wakacjach - do klasy
pierwszej lub do zerówki. Wszystkie dzieciaki
otrzymały na koniec pamiątkowe baloniki z napisem
,,SP10”.  Do zobaczenia w szkole!  

Zuzek

http://www.sp10.pulawy.pl/index.php?c=article&id=410
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KRZYŻÓWKA

1.Chroni nas od deszczu.
2.Gatunek żaby.
3.Kończy się 20 marca.
4.Rozbrzmiewa w lesie.
5.Często pada na wiosnę.
6.Zdrobnienie imienia Wiktoria.
7.Jaja ryb.
8.Druga co do wielkości rzeka w Polsce.
9.Pada często w zimie.
10. ...  pietruszki.
11. Wynik mnożenia.
12. Obchodzi imieniny w wigilię. 
Rozwiązania wysyłajcie na adres:
dyszkasp10pulawy@wp.pl 

 Zuzek 

Humor o kobietach
Rozmawiają dwie ciężarne przyjaciółki:- Zauważyłam,
że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym
więcej obcych kobiet się do mnie uśmiecha. Nie
rozumiem dlaczego?- Bo jesteś od nich grubsza.
xxxx
- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni?
- Bóg doliczył im czas na parkowanie!

  xKrzysiek

Z życia szkoły
- Wiesz, mamo, dzisiaj na zajęciach komputerowych
pani nauczyła nas, jak założyć sobie pocztę
internetową.
- To świetnie, córciu – odpowiedziała uradowana
mama.
- Czy teraz, coś do mnie napiszesz? – dopytywała
córka.
- Tak, tylko podaj mi swój adres.
-  Wróblewskiego 2/3. 

xKrzysiek 
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