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WIELKIEJ NOCY

ŻYCZYMY SPOKOJU,
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JAJKA I MOKREGO
DYNGUSA ORAZ

ODPOCZYNKU OD
PRACY!

REDAKCJA

Tego nie było już dawno!
 Tegoroczne konkursy kuratoryjne zakończyły się dla nas świetnym wynikiem - mamy
trzech laureatów i finalistę!
Tak dobrze nie było już od kilku lat. JULKA ANTONIAK z klasy 6a została laureatką
konkursu ortograficznego, BARTEK MASIAK (6a) i FILIP PSZCZOŁA z 6b to laureaci
konkursu z języka angielskiego, a BARTOSZ PASTUSZAK z 6a uzyskał tytuł finalisty w
konkursie historycznym. Opiekunem Bartosza jest pani Ewa Górska, Filipa i Bartka do
konkursu przygotowała pani Iwona Lewikowska, a Julka pracowała pod okiem swojej
polonistki, pani Jadwigi Jędrzejczyk. GRATULACJE!!!

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania
oraz życzymy kolejnych sukcesów. Jesteśmy z was dumni!

Turniej o Pierścień
Księżnej Izabelli

4-5 marca w
Puławach na hali
MOSiR odbył się
turniej tańców
polskich. Brały w
nim udział pary  z
całej Polski w tym 
nasz- uczeń Krzyś
Jakubczyk z klasy
6a.
Zajął bardzo
wysokie II miejsce.
Gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów!!! 
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Champion Filip Pszczoła
Wywiad z laureatem kuratoryjnego
konkursu z języka angielskiego,
uczniem klasy 6b.
R.: Kiedy zacząłeś uczyć się
języka angielskiego?
F.P.: Języka angielskiego
zacząłem uczyć się już w
przedszkolu.
R.: Czy to Twoim zdaniem trudny
język?
F.P.: Dla niektórych może to być
trudny język, dla mnie w tym
momencie nauki już nie jest trudny.
R.: W jaki sposób przygotowywałeś
się do konkursu?
F.P.: Dużo się uczyłem,
rozwiązywałem różne testy i
przykładowe zadania konkursowe z
poprzednich lat. Nie mogę
powiedzieć, że sukces osiągnąłem
bez wysiłku i pracy.
R.: Czy bardzo dużo się uczyłeś?
F.P.: Tak, zdecydowanie tak.
Uważam, że to klucz do sukcesu.
R.: Po pracy zawsze przychodzi
czas na relaks. W jaki sposób
najchętniej się relaksujesz?
F.P.: Odpoczywam.
R.: Kim chciałbyś zostać w
przyszłości?
F.P.: Jeszcze nie wiem.
R.: Twoje wakacyjne plany?
F.P.: Brak.

Zuzek

Mistrzyni ortografii
Wywiad z Julką Antoniak, uczennicą kl. VI a, laureatką kuratoryjnego
konkursu ortograficznego.
R: Zdradź nam swój przepis na oswojenie polskiej ortografii.
J.A: Tak naprawdę to od dziecka czytałam dużo książek i myślę, że w
tym tkwi cała tajemnica.  Bo tak w ogóle to nie uczę się wcale na pamięć
pisowni wyrazów.
R: Czy spodziewałaś się sukcesu, jaki odniosłaś?
J.A: Nie, absolutnie nie,  widziałam to wszystko czarno. Byłam pewna, że
popełniłam jakieś błędy, ale widocznie inni zrobili ich jeszcze więcej.
Dyktando nie było łatwe.
R: Co poradziłabyś kolegom, którzy mają problem z ortografią?
J.A: Wydaje mi się, że efekty może przynieść pisanie dyktand i
oczywiście czytanie dużej ilości książek.
R: Co jest Twoją największą pasją?
J.A: Nie powiem niczego odkrywczego - moją pasją jest przede
wszystkim czytanie książek.
R: Twoja ulubiona potrawa?
J.A: Zdecydowanie naleśniki.
R: Czego nigdy byś nie zjadła?
J.A: Owoców morza. Nie znoszę ich.
R: Co najbardziej cenisz w ludziach, w swoich rówieśnikach?
J.A: Życzliwość, dobroć i pomoc. Moim zdaniem to cechy, które mogą
bardzo ułatwić nam życie.
R: Jakie są Twoje wakacyjne plany?
J.A: W wakacje wyjeżdżam nad morze i może do Niemiec.
R: Życzymy, aby Twoje plany się spełniły. Dziękujemy za wywiad.

Policjant do Jasia:
- Jasiu gdzie mieszkasz? 
- Z moimi rodzicami. - A gdzie mieszkają twoi rodzice?  - W naszym
domu.
- A gdzie leży wasz dom?
- Obok domu naszych sąsiadów.
- A gdzie jest dom waszych sąsiadów? 
- Nie uwierzy mi pan.
- Uwierzę. Powiedz...
- Obok naszego.
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Nauczyciel z pasją  
Wywiad z panią Iwoną Lewikowską,
nauczycielem języka angielskiego, opiekunką Bartka i
Filipa, laureatów kuratoryjnego konkursu z języka
angielskiego
R: Czy wcześniej miała pani laureatów konkursu
kuratoryjnego z języka angielskiego?
P.L: Nie, nigdy wcześniej nie miałam laureatów, to jest
pierwszy raz, ale tym bardziej się z tego cieszę, bo jest
ich aż dwóch.
R: Jaki poziom umiejętności reprezentują Bartek i
Filip?
P.L: Zarówno Bartek jak i Filip reprezentują bardzo
wysoki poziom. Ich wiedza wykracz poza podstawą
programową w znacznym stopniu, myślę ze w tej
chwili mogliby się zmierzyć z maturą na poziomie
podstawowym.
R: Jak długo uczy pani języka angielskiego?
P.L: Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale już
kilkanaście lat.
R: Co jest według pani najtrudniejsze w zawodzie
nauczyciela, a co lubi w nim pani najbardziej?
P.L: Trudno mi jest powiedzieć, co jest najtrudniejsze,
a co najprzyjemniejsze, bo przede wszystkim bardzo
lubię swoja pracę i od dziecka chciałam zostać
nauczycielką.
R: Co pani odczuwa w związku z sukcesem Bartka i
Filipa?
P.L: Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo z nich dumna,
bo jest to wielkie osiągnięcie, ale ciężko zapracowali na
swój wynik.
R: Dziękujemy za wywiad i życzymy kolejnych
laureatów.

Nascar

Master Bartłomiej Masiak
Wywiad z  laureatem kuratoryjnego konkursu języka
angielskiego, uczniem klasy 6a
R.: Kiedy zacząłeś uczyć się języka angielskiego?
B.M.: Języka angielskiego zacząłem się uczyć od
pierwszej klasy, no tak jak wszyscy uczniowie.
R.: Czy to Twoim zdaniem trudny język?
B.M.: Moim zdaniem, ponieważ uczymy się go od
pierwszej klasy - w przeciwieństwie do innych języków
- to nie jest on trudny. Przynajmniej dla mnie. Dla
moich kolegów zresztą też chyba nie. 
R.: W jaki sposób przygotowywałeś się do konkursu?
B.M.: Robiłem  testy z poprzednich lat. No i oczywiście
uczęszczałem na te dodatkowe zajęcia, które
prowadziła pani Iwona Lewikowska.
R.: Czy bardzo dużo się uczyłeś?
B.M.: Nie, wydaje mi się, że chyba nie mogę
powiedzieć, że to było bardzo dużo nauki.
R.: W jaki sposób najchętniej się relaksujesz?
B.M.: No tak szczerze to lubię sobie czasem pograć
na komputerze. To sprawia mi przyjemność i daje
odprężenie.
R.: Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
B.M.: Takich planów na przyszłość specjalnie jeszcze
nie mam.
R.: Twoje wakacyjne plany?
B.M.: Jak co roku jadę sobie w góry i tyle. 

Majster 
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KRZYŻÓWKA

1.Idziemy z nią do kościoła w Niedzielę Palmową
2.Biały na świątecznym stole
3.Malowane jaja
4.Nie jemy go w piątki
5.Królują na świątecznym stole
6.Tradycyjne wielkanocne ciasto
7.Dzień ukrzyżowania Chrystusa
8.Cukrowy lub żywy
9.Po marcu
10.……… poniedziałek (drugi dzień świąt)
11.…… Piątek
12.Niesiemy w nim pokarmy do święcenia
Rozwiązania wysyłajcie na adres:
dyszkasp10pulawy@wp.pl 
Czekają drobne nagrody.  

Popularność?
  Można powiedzieć, że tylko ludzie są popularni. Po
części to prawda, ale czy zastanawiałeś/ałaś się, że
Internet i jego zawartość także zyskują popularność,
np. memy, challenge lub na przykład bardzo popularna
do dziś cieszynka piłkarska DAB, którą
rozpowszechnił francuski piłkarz Paul Pogba. Niekiedy
challenge lub memy są obraźliwe albo niebezpieczne.
Pamiętajcie, żeby nie dawać się wkręcać przez
Internet w różne strony i challenge.      Paul Pogba
,,DAB”

        Nascar
               

ZACZYTAJ SIĘ W BIBLIOTECE

Chcesz dowiedzieć się, co czytali w młodości Twoi
nauczyciele?Lubisz spędzać czas w miłej atmosferze?
Nudzisz się na przerwie?
  Przyjdź do nas!
Zapraszamy codziennie o godz. 12.30 (długa przerwa).
Startujemy już w najbliższy poniedziałek (10.04.2017).

Biblioteka

Pani Ewa zaprasza
Chcecie się czegoś dowiedzieć o historii, przygotować
się do sprawdzianów, czy je poprawić? No to macie
okazję. Od najbliższej środy zaczynają się zajęcia
historyczne, które prowadzić będzie pani Ewa Górska.
Będą się odbywać na 6 godzinie lekcyjnej. Oczywiście
nie będą to tylko nudne fakty (np.: wynalazki XIX
wieku), ale np.: wojny z Krzyżakami, czy wojny
światowe. Więc zapraszam chętnych na te zajęcia.

AngmarekxD

Stopka redakcyjna: 
Redaktor naczelny: pani Jadwiga
Jędrzejczyk.
Redakcja: Filip Ulanowski
(Nascar), Szymon Ulanowski
(Majster), Zuzia Pałaszkiewicz
(Zuzek),  Szymon Nowak
(szymon064), Julka
Ulanowska(Abby), Bartosz
Pastuszak (AngmarekXD)
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