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Niezły początek!
Dnia 22 listopada w naszej szkole odbyły
się zawody gimnazjalne w pływaniu. W tym
wydarzeniu wzięli udział uczniowie z trzech
szkół: „piątki”, „dziewiątki” i „dziesiątki” .
Dziewczęta oraz chłopcy mieli takie same
konkurencje. Chłopcy z naszej szkoły
wystartowali w sztafecie 6x50m i zajęli 3
miejsce.
W konkurencji indywidulanej 50m st. dow,
brała udział Julia Antoniak  z klasy 7b
,która zdobyła 2miejsce z czasem
30,07sek, Do pierwszego miejsca
brakowało jej 1. setnej  sekundy!
Dzień później w SP11 odbyły się zawody
pływackie dla uczniów szkół
podstawowych. Tym razem sztafeta
dziewcząt z naszej szkoły zajęła 1.
miejsce, a chłopcy byli drudzy. Obie
sztafety zakwalifikowały się do zawodów
rejonowych.
Serdecznie gratulujemy !              Julka

Witajcie!
  
Lepiej późno niż wcale — mówi ludowe
przysłowie. W myśl tego powiedzenia
rozpoczynamy w tym roku nieco później
niż zazwyczaj nasze spotkania z Wami.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Rozwiązujcie nasze zagadki, krzyżówki i
quizy, czytajcie wywiady i artykuły o tym,
co słychać w szkole i nie tylko, śmiejcie się
z dowcipów i żartów. Możecie też do nas
pisać, dzieląc się  swoimi propozycjami i
pomysłami. Nasz adres:
dyszkasp10pulawy@wp.pl
Zapraszamy też do współpracy - i Ty
możesz zostać redaktorem szkolnej
gazetki! Spotykamy się we środy 
o godz. 13.30 w sali nr 4 Ip.
Do zobaczenia!

Redakcja

Jak reagujesz, gdy
dostajesz złą ocenę?

- Jest mi smutno 5%
- Obrażam się na nauczyciela 2%
- Myślę o tym, że Mama będzie krzyczeć
10%
- Chcę ją poprawić 25%
- Nie przejmuję się tym 15%
- Śmieję się z siebie 5%
- Nie dostaję złych ocen 10%
- Wychodzę z klasy 1%
Jak wynika z przeprowadzonej sondy,
nasze reakcje na złą ocenę są bardzo
różne.
Wszystkim życzę, abyście otrzymywali
tylko dobre stopnie!

Daria Chobotow
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Coraz więcej nauki!!!
To już się dzieje, Rosjanie atakują!! A tak szczerze to
szkoła atakuje z większą dawką informacji. 
A wokół nas sporo zmian. Wraz z nową reformą
dodano klasy VII i VIII. Przez to nie będzie testu
szóstoklasisty, lecz ósmoklasisty:/.To również
oznacza koniec szkół gimnazjalnych. Doszli nowi
nauczyciele oraz nowe przedmioty, takie jak choćby
fizyka. Mimo że powstało małe zamieszanie, to trzeba
się uczyć dalej dla siebie i dla przyszłych pokoleń.
(A tak szczerze, mi też się nie chce uczyć, jednak
trzeba to robić i każdy to wie.)

PanzerKaiser

ZAKAZ TELEFONÓW W
NASZEJ SZKOLE!
Od kilku dni w naszej szkole krążą plotki, że ma być
wprowadzony zakaz noszenia telefonów
komórkowych! Przeprowadziliśmy sondę wśród
naszych uczniów i zdecydowana większość
sprzeciwia się temu pomysłowi, ale są wyjątki, które
twierdzą, że taki zakaz byłby skuteczny. A Wy co
myślicie? Czy Pan Dyrektor naprawdę powinien
wprowadzić zakaz noszenia telefonów?  

Olga

Nasi idole. Droga 
do sławy.

Nie od dziś wiadomo, że w Polsce znajduje się dużo
artystów, którzy mają spory talent i podbijają serca
nastolatków. Niekiedy mało znane młode gwiazdy
wydają kawałki, które są wyświetlane przez tysiące
użytkowników. W tym artykule przedstawię osobę,
która może zaistnieć w przyszłości i trafić do grona
gwiazd nawet na światową skalę.
SYLWIA LIPKA – Młoda wokalistka urodzona 12
grudnia 1996 roku zyskuje coraz większą rzesze
fanów. Po wydaniu jej debiutanckiej płyty „Szklany
Sen” sporo osób zwróciło uwagę na z pozoru zwykłą
dziewczynę z małego miasta. Jak opowiada, czekała
na odpowiedni moment. Jest bardzo wrażliwą osobą,
którą jeszcze jakiś czas temu wyśmiewano. Teraz
osiąga ogromne sukcesy, a jej klipy mają nawet po 5
mln wyświetleń! Jej zdaniem, kluczem do sukcesu jest
niepoddawanie się i wierzenie w siebie. Gdyby nie taka
postawa, nie widzielibyśmy Sylwii na koncertach.
Ja i moje koleżanki bardzo ją lubimy.

Zuzia Ł., 7b

A może by tak 
w pidżamie?

Moim zdaniem fajnie byłoby wdrożyć w szkole coś
fajnego. Myślałam już o tym „całe wieki”, aż w końcu
znalazło się miejsce, gdzie mogę o tym powiedzieć…
Mój pomysł zna już dużo osób, ponieważ niektórych
na to namawiałam. Wszystkim dotychczas się on
podobał. Pomysł podsunęła mi moja siostra z Ameryki.
A mianowicie jest to DZIEŃ PIŻAM!
„Zawsze wstajesz rano, stoisz przed szafą 3 minuty, 5
minut i nadal nie wiesz, w co się ubrać, a więc
zostajesz w tej piżamie jesz śniadanie i wybiegasz do
szkoły!”
Nie jest to sposób tylko na to, że nie wiesz w co się
ubrać. Można to ująć również jako zabawę i jako
niecodzienny dzień w szkole. I co Wy na to? KTO
JEST ZA?

Matylda Wręga, VIIa 
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Rusz głową…
Szkolne zagadki!
1.Kiedy miałem cztery lata moja siostra była ode mnie
dwa razy młodsza. Teraz mam sto lat. Ile lat ma moja
siostra?

2.Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa?

3. Jesteś w małym pokoju.
  Drzwi się zamykają.
  Kiedy drzwi się otwierają ,
  Jesteś w innym pokoju
  Pytanie: Gdzie jesteś?

4.Zabójca jest skazany na śmierć. Może wybrać 3
pokoje:
W pierwszym szaleje pożar
W drugim czekają mężczyźni z naładowaną bronią
W trzecim są lwy, które nie jadły od sześciu lat.
W którym pokoju jest najbezpieczniej?

A TOBIE, ILE UDA SIĘ ROZWIĄZAĆ? 
Karolina, VIIB

Czy wiesz, że…
1. Przeciętnie w ciągu dnia na całym świecie 12
noworodków jest wydawanych ze szpitala nie tym
rodzicom, co trzeba.
2. Zjedzenie około 20 kwaśnych wiśni pomaga
zwalczyć ból głowy.
3. Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji
życiowych, wliczając w to bicie serca.
4. 33-50% osób, które spróbowały choć raz papierosa,
w przyszłości zaczęło palić regularnie.

Natalia

Ps.To może lepiej nie próbować...

Fajny pomysł!!!
Jakiś czas temu zostaliśmy poinformowani o pomyśle,
który polega na poinformowaniu biblioteki o książce,
którą chcielibyśmy  przeczytać, ale nie ma jej w
szkolnym księgozbiorze. Gdy podacie nazwę książki i
autora, zostanie ona zamówiona i zakupiona. Wtedy
będziecie mogli przyjść i ją wypożyczyć. Aby się
upewnić, że książka jest w posiadaniu biblioteki,
wystarczy wejść na stronę szkoły (sp10.pulawy.pl),
kliknąć w zakładkę ,,Biblioteka” i  wpisać imię i
nazwisko autora!

  Wiktoria Pawlik, VIIa 

Co robisz, gdy siedzisz na lekcji 
i czekasz na przerwę?

- Odliczam sekundy.
- Czekam cierpliwie.
- Zerkam na zegarek.

Co robisz, gdy w poniedziałek 
nie chcesz iść do szkoły?

- Udaję chorego.
 -Jednak idę.
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KSIĄŻKI – NAJLEPSZY
SPOSÓB NA NUDĘ

  Przychodzisz ze szkoły, jesz obiad, krzyczysz na
cały głos: ,,Nudzi mi się”…sytuacja powtarza się
codziennie. A przecież jest tak wiele fajnych sposobów
na spędzenie wolnego czasu po intensywnym
myśleniu w szkole. Jednym z nich jest czytanie
książek.
Nie musisz przecież czytać historycznych czy innych
naukowych książek. Jeżeli takie nudzą Cię, sięgnij po
książki przygodowe lub inne, które lubisz. Osobiście
polecam utwór Adama Bahdaja ,,Podróż za jeden
uśmiech” opowiadający o dwóch nastoletnich
chłopcach. Książka naprawdę wciąga, cały czas się w
niej coś dzieje.
Kolejną ciekawą i wciągającą powieścią jest książka
tego samego autora pt. ,,Wakacje z duchami”. Książka
trzyma w napięciu przez dłuższy czas, aż do
momentu wyjaśnienia się zagadkowego pojawiania się
ducha na dachu zamku.
Polecam również pozycję ,,Pan Samochodzik i
templariusze” autorstwa Zbigniewa Nienackigo. Czy
chłopcy odnajdą skarb templariuszy ? Przeczytajcie i
odkryjcie tajemnicę !
W wakacje przeczytałam książkę Henryka
Sienkiewicza pt. ,,Krzyżacy”. Książka jest długa, ale
nie przejmujcie się - jest bardzo interesująca !
Zachęcam do czytania !  

Julka

Andrzejki tuż, tuż...
Przed nami andrzejki. Skąd wziął się ten zwyczaj i jak
wyglądał dawniej?
Andrzejki to wieczór wróżb w nocy z 29 na 30
listopada, Są one okazją do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw przed adwentem. Dawniej wróżby
andrzejkowe przeznaczone były tylko dla
niezamężnych dziewcząt. Początkowo traktowano je
bardzo poważnie. Współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież
obojga płci. Najpopularniejsze wróżby:
-Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu
np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub
wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan
zakonny.
-  Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez
ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy
lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego
wielbiciela.
-  Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim
butów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy
dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż.
- Pisanie imion na dwóch kartkach: imiona dziewczyn
na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna i
chłopak przekłuwali z czystej strony kartkę z imionami
tak, by ich nie widzieć. 

Zuzia

Znajdź różnice
Jesteś spostrzegawczy? Sprawdź się i odszukaj 5
różnic pomiędzy obrazkami.

Natalia Kuś, 7b

Stopka redakcyjna: dzisiejszą gazetkę
zredagowały uczennice z klasy 7a i 7b,
czyli: Natalka O., Julka U., Matylda W.,
Julka A, Zuzia P., Wiktoria P., Agata D.,
Daria Ch., Patrycja Ch., Olga B., Eryka
Cz., Natalka K., Natalka Z., Julka A.,
Karolina Dz., Zuzia M., Zuzia Ł.
Można więc śmiało nazwać to wydanie
„babską gazetką”.
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