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Zdrowych, radosnych i
rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia  życzy
redakcja Dyszki!

Nie do wiary!
  To wcale nie jest
żart - komary mają
47 zębów! Nie
wierzycie -
sprawdźcie w
encyklopedii!Zdobyły medal na Igrzyskach!

7 grudnia 2017 roku okazał się bardzo
szczęśliwy dla dziewcząt z naszej szkoły,
które na Wojewódzkich Igrzyskach w
Pływaniu Drużynowym w Lublinie zajęły
3.miejsce i otrzymały brązowy medal!!!
Dzięki temu zapewniły sobie stypendium
sportowe oraz miejsce w historii naszej
placówki.
Gratulacje dla zwyciężczyń i trenera p. M.
Szafranka.!!! 
Skład zwycięskiej drużyny to (od lewej):
Suszek Zuzia 7b, Dąbrowska Wiktoria 5b,
Bączkowska Martyna 5b, Wydra Maja 6b,
Szyndler Ola 5a, Zdonek Amelia 6b. 

W tym
numerze m.in.:
·Jak Hitler ukradł
Święta
·Znów pierwsi
·Czy wiesz, że…
·Znajdź różnice
·Ale się działo
·Krzyżówka
·Humor

Odwiedził nas
Mikołaj…

 
6 grudnia - jak co roku - do naszej szkoły
przybył wysłannik Świętego Mikołaja,
który  częstował wszystkich  słodyczami.
Największe emocje budził oczywiście u
najmłodszych, ale i starsi uczniowie (nawet
gimnazjaliści) przyjęli
go bardzo entuzjastycznie. Co prawda
niektórzy mówią, że nie wierzą w Mikołaja,
ale... wszystkim sprawił on miłą
niespodziankę.

Redakcja

Stopka
redakcyjna:

Olga Błaszczak,
Bartosz Pastuszak,
Eryka Czerska,
Natalka Zalewska,
Matylda Wręga,
Daria Chobotow,
Zuzanna
Pałaszkiewicz,
Szymon Ulanowski.
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JAK HITLER UKRADŁ
ŚWIĘTA :D

 
Hitler był katolikiem, ale tylko na piśmie. Kościoła
unikał, księży nie lubił, a Żydów nienawidził. Tylko że w
III Rzeszy obchodzono Boże Narodzenie, czyli
urodziny boskiego Żyda. No więc Adolf zaczął działać.
Propaganda niemiecka zmieniła to tak, że zamiast
24,25 i 26 grudnia obchodzono je 21 grudnia
(przesilenie zimowe). Po wielu innych zmianach stało
się to bardziej nordyckie święto niż chrześcijańskie.
Nawet Święty Mikołaj zniknął, a zamieniono go na
Odyna (nordyckie bóstwo). Prezenty też były inne, bo
były to repliki sprzętu używanego przez armię
(przynajmniej to zostało). Dodawano również do
domów skandynawskie lampki, aby było jeszcze
bardziej pogańsko.
Kolędy też całkowicie zostały zmienione, aby mówiły o
ideologii III Rzeszy.
Nawet wieszanie bombek na choinkę było inne: było
mówione, ile trzeba wieszać bombek i ile. Oczywiście
wszystko poszło do piachu w 1944 roku, kiedy Niemcy
obrywali od przeciwników. 

AngmarekxD

Znów pierwsi!!!
17 listopada w PPNT odbył się finał Kampanii
Ekologicznej, w której po raz kolejny wzięła udział
nasza szkoła. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie
Przeszłość- Przyszłości oraz Urząd Miasta Puławy.
Nasza szkoła zajęła I miejsce w mieście w kategorii
szkół podstawowych. Otwarciem tegorocznej
Kampanii Ekologicznej było przedstawienie prezentacji
multimedialnych dotyczących działań podejmowanych
w trakcie jej realizacji.
Kolejnym etapem był konkurs wiedzy ekologicznej.
Naszą szkołę reprezentowali:
Kasia Mizak kl. VIb, 
Kasia Obarska kl. VI b,
Ania Kłosowska kl. VI b, 
Antek Chudek kl. VI a,
Wojtek Orkiszewski kl. VI a.
Nasi reprezentacji okazali się bezkonkurencyjni.
Komisja konkursowa doceniła liczne działania,
przyznając uczniom i szkole atrakcyjne nagrody. 
Serdecznie gratulujemy! 

Magdalena Markowska

Nasze gratulacje!
Dnia 27 listopada w Sali Pompejańskiej Starostwa
Powiatowego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
literackiego zorganizowanego przez MDK w Puławach
pt.,, Marzeniem moim jest…’’. W kategorii wiersze -
szkoły gimnazjalne i klasy 7 szkoły podstawowej -
nagrodę otrzymała uczennica naszej szkoły Olga
Błaszczak z klasy VIIb. Nagrodą rzeczową była piękna
książka pt.,, Cuda Starożytności’’.Gratulujemy
sukcesu!

Ola
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Czy masz problemy z
uczeniem się? 

Mam dla ciebie kilka rad
1.Zrób sobie miejsce pracy – musi być dużo miejsca.
2.Wyłącz telewizor, radio, komputer, telefon –
wszystko co mogłoby Cię rozpraszać.
3.Ucz się nie tego co jest ci potrzebne na jutro, tylko
tego co dziś było w szkole. Wtedy mniejsze będzie
prawdopodobieństwo, że o czymś zapomnisz.
4.Ćwiczenia odrabiaj dokładnie, sprawdzaj w
encyklopedii i podręczniku (rzadziej w internecie)
poprawność rozwiązywanych zadań.
5.  Informacje o klasówkach, kartkówkach i dużych
zadaniach domowych zapisuj w jednym miejscu od
razu po ich zapowiedzeniu. Może to być podręczny
kalendarzyk.
6.Jeśli odczuwasz zmęczenie, to zrób sobie przerwę.
Zwykle, by się zregenerować, wystarcza 30 minut.
7.Używaj kolorowych zakreślaczy lub cienkopisów.
8.Na lekcji rób notatki i bądź aktywny.
Skorzystaj  przynajmniej z kilku powyższych rad, a
koniec semestru nie będzie dla Ciebie stresujący!

Eryka (Ryśka <3)

Ale się działo!!!
Dnia 28.11.2017r w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa, którą poprowadził Didżej
Hubertus. Andrzejki zaczęły się o godzinie 16:30, a
skończyły się o 19:30. Na dyskotece nie zabrakło 
wróżb przygotowanych przez uczniów różnych klas.
W trakcie zabawy była przerwa na poczęstunek. Na
parkiecie tańczyło i bawiło się mnóstwo osób. Muzyka,
którą wybrali uczniowie, była świetna. Już nie możemy
się doczekać następnej zabawy, która odbędzie się
dnia 16.01.2017r.  

natix2005
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Krzyżówka Świąteczna

1.Specjalna gliniana miska np. do ucierania maku.
2.Często pada zimą.
3.Ciasto z makiem.
4.Ubieramy ja na święta.
5.Wieszamy go na choince.
6.Okres pomiędzy andrzejkami a Bożym
Narodzeniem.
7.Każdy lubi … na sankach.
8.Popularna wigilijna ryba.
9.Np. z kapustą i grzybami, albo ruskie.

Rozwiązania wysyłajcie na adres:
dyszkasp10pulawy@wp. pl 
Czekają drobne nagrody. 

Mati VIIa

Czy wiesz, że...
Jak informowaliśmy Was przed wakacjami, uczeń
klasy 7b naszej szkoły Filip Pszczoła jest członkiem
Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa
Lubelskiego. Filip został wybrany do pełnienia tej
zaszczytnej funkcji  dzięki głosom innych kandydatów,
którzy docenili jego autoprezentację. W bieżącym roku
szkolnym już dwukrotnie uczestniczył w obradach
parlamentu. Kto wie, może w przyszłości będzie
zasiadał w ławach naszego sejmu…

Redakcja

Czy wiesz, że...
1. Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był zielony.
2. Święty Mikołaj ma różne nazwy na całym świecie,
m.in.: Św. Nick, Father Christmas, Black Peter, La
Befana, Pere Noel.
3. W Kanadzie ma on swój własny kod pocztowy:
HOH OHO.
4. W celu dostarczenia wszystkich prezentów na czas,
Mikołaj musi podróżować z prędkością 10 703 437,5
km\h.
5. Prawdziwy Święty Mikołaj był biskupem Miry w
Anatolii (dzisiejszej Turcji), żył około 270 roku i
podobno potajemnie rozdawał prezenty potrzebującym.
6. Mikołaj ma 31 godzin, aby dostarczyć prezenty
dzieciom na całym świecie ze względu na różnice stref
czasowych.

Daria

Humor Mikołajkowy
1. - Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas
xxx
2.  Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich
prezentów.
xxx
3. Dlaczego Mikołaj jest zawsze uśmiechnięty? Jako
jedyny zna adresy wszystkich grzecznych
dziewczynek...

Majster
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