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Szczęścia, zdrowia, pomyślności, mało zmartwień,
garść radości, marzeń spełnienia, od pracy
wytchnienia, na co dzień słońca, przyjaźni bez końca!
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku wszystkim
koleżankom i kolegom życzy - Daria.

Drodzy Czytelnicy "Dyszki"!
Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i
spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech
dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami i rozsypie się nad
głowami szczęście i uśmiechów moc.
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami. Nie tylko w tę sylwestrową
noc.
Do siego roku życzy redakcja Dyszki!

Patrycja
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Sukces klas III!
 
  „Czekając na
święta...Uczymy
dzieci
programować” - pod
takim hasłem firma
EduSense
zorganizowała
ogólnopolski
konkurs, do udziału
w którym zgłosiło
się 150 szkól 
z całej Polski.
Uczniowie klasy 3b
pod opieką
wychowawczyni p.
Patrycji Woś-
Gołąbek zajęli w
nim 1. miejsce, a
klasa 3c uplasowała
się na miejscu 4
(wychowawca: p.
Małgorzata
Prażmowska).
GRATULACJE!!!
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CIEKAWOSTKI ŚWIATA
1.Ludzkie oczy nie zmieniają rozmiaru od urodzenia.
2.Kichnięcie podróżuje z prędkością 44 m/s.
3.Rakiety do tenisa były kiedyś wykonane z krowich i
owczych jelit.
4.W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.
5.W Singapurze zabronione jest żucie gumy.
6.Ziemia jest jedyną planeta w układzie słonecznym,
której nazwa nie pochodzi od imienia  Boga.
7.Liczba rozmaitych form życia na ludzkiej skórze
przekracza liczbę osób żyjących na ziemi.
8.Leonardo da Vinci potrafił pisać jedną ręką, a
jednocześnie malować drugą.
9.Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie
więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych
krajów łącznie.
11.W trakcie oddychania żebra łącznie poruszają się
pięć milionów razy.
12.Chińczycy używają ponad 80 miliardów pałeczek
rocznie.

Karolina VIIB

DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW!
Buy nothing day.

To ,,święto’’ obchodzone jest w krajach Europy w
ostatnią sobotę listopada w bardzo prosty sposób –
powstrzymując się od dokonania jakichkolwiek
zakupów. Zamiast tego proponuje się uczestnictwo w
wydarzeniach kulturalnych, spędzenie czasu z
rodziną, aktywny wypoczynek – mające służyć na
umacnianiu więzi rodzinnych. Buy nothing day został
ustanowiony w Stanach Zjednoczonych, na początku
lat 90. W Polsce po raz pierwszy odbył się w 2003r w
takich miastach jak: Warszawa, Łódź, Gdańsk.
A wy dziewczyny? Powstrzymałybyście się na jeden
dzień bez zakupów? 

Olga Błaszczak, 7b

Jak im poszło???
  Jeszcze przed feriami, a dokładnie 25 stycznia we
środę poznamy wyniki okręgowych konkursów
przedmiotowych zorganizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Czeka na nie niecierpliwie
kilkunastu uczniów naszej szkoły, którzy pisali
konkurs ortograficzny, matematyczny, polonistyczny,
historyczny i z języka angielskiego. Najlepsi awansują
do etapu wojewódzkiego.
O wynikach poinformujemy w kolejnej „Dyszce”.

English High Flier 2017 -
Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego
Blisko 9 tys. uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmierzyło się 29
listopada 2017 roku z zadaniami ogólnopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. W
językowej rozgrywce wyłoniono 139. laureatów.
Z wielką radością informujemy, że nasz uczeń
Bartłomiej Masiak z klasy VII a otrzymał dyplom za
uzyskanie wyniku dobrego. Bartek zajął 3 miejsce w
województwie. 

 p. Iwona Lewikowska

P.S. Chcesz poznać pozostałe wyniki? Wejdź na
stronę naszej szkoły.
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DLA WIELBICIELI ZWIERZĄT
  Jakie jest najmniejsze zwierzę na świecie? Biorąc
pod uwagę ssaki, najmniejszym przedstawicielem
gatunku będzie ryjówka etruska. Jej rozmiar waha się
od 35 mm do 48 mm (samo ciało) oraz od 24 mm do
29 mm (ogon). W obrębie gadów najmniejszy jest
Kameleon Brookesia Micra. Jego długość wynosi 30
mm (po wliczeniu ogona). Najmniejszym
reprezentantem ptaków jest koliber hawański, który
może poszczycić się wymiarami 15 mm ciała, 12 mm
dzioba oraz 15 mm ogona. Płazy reprezentuje w tym
zestawieniu Paedophryne amauensis, który ma 7,7
mm. Odrobinę większa (o 0,2 mm) jest ryba
Paedocypris, która jest całkowicie przezroczysta. Na
koniec zaś lider zestawienia, czyli Błonkówka
(reprezentująca owady). Jej rozmiar to zaledwie 0,2
mm. 
A jakie są największe?
Największą znaną rybą współczesnego świata
jest rekin wielorybi. Osobnik tego gatunku o
maksymalnych rozmiarach miał 18,8 m. długości i
ważył 13.6 tony. Płazy – Największym
przedstawicielem tej gromady jest salamandra
olbrzymia chińska, która osiąga długość do 1,8 m.
Gady – największym i najcięższym gadem żyjącym
współcześnie na ziemi jest krokodyl różańcowy, które
osiągają do 7 m. długości, a jego waga może
dochodzić do 2 ton. W gromadzie ptaków rekordy
wielkości biją strusie, a wśród nich największy
jest struś afrykański (czerwonoskóry). Te
ptaki osiągają 274 cm wysokości i 156 kg wagi
(samiec jest wyższy od samicy). Ssaki – Wszyscy
wiedzą że największym żyjącym współcześnie
ssakiem lądowym jest słoń afrykański. Zamieszkuje
afrykańską sawannę. Osiągają do 4,2 m. wysokości,
7,5 m długości i 6000 kg. wagi (samce, samice są o
wiele mniejsze).

Eryka

Dla tych, którzy interesują się samochodami rc 
  To jest samochód rc, który jest zaliczany do
samochodów rajdowych. Są organizowane  zawody, w
których zawsze można wziąć udział. Warunkiem jest
znajomość  silnika tego auta, ponieważ po normalnym
wyścigu jest „wyścig paranormalny”,  w którym
zawodnicy ‘’dłubią’’ w silniku samochodu. Silnik może
mieć od 15 do30 koni mechanicznych.

Mateusz

Czy wiesz, że..
1.Cytryny zawierają więcej cukru niż truskawki.
2.Oko strusia jest większe niż jego mózg.
3.Najsuchrzym miejscem na ziemi jest pustynia
Atacama w Chile, nie padało tam od 1570r do 1971r ani
razu!.
4. W jednym z egipskich grobowców znaleziono
wełniane skarpetki, liczące aż 2000 lat.
5. Puszka, w której znajduje się Cola, jest droższa od
jej zawartości.
6. Modliszka potrafi zjeść nawet małego ptaka.
7. Rozgwiazdy nie posiadają mózgu.
8. W dziobie pelikana mieści się aż 14 kg ryb.
9. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań
dziennie.
10.  Widelec pojawił się we Włoszech wcześniej niż w
jakimkolwiek innym kraju.
11. Prawdziwa maślanka nie zawiera mleka.
12. Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710
stopni.

Natalia Zalewska
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Krzyżówka styczniowa

1. Dzieci lepią z niego bałwana
2. Dzielimy się nim w Wigilię
3. Strzelają w sylwestra
4. Miesiąc rozpoczynający nowy rok
5. Do zjeżdżania na stoku
6. … noworoczne – podejmuje się je na nowy rok
7. Jeden  z trzech króli
Hasło ukryte w kolumnie pierwszej.

Czarek

Ferie za pasem!
  Wszyscy już na nie czekamy - uczniowie,
nauczyciele, panie kucharki i sprzątaczki., jednym
słowem cała szkoła. Każdy wiąże z tym czasem
jakieś plany - narty, wypoczynek na świeżym
powietrzu, dobry film lub książka, spotkania ze
znajomymi. Niech się spełnią Wasze marzenia.
Udanego wypoczynku życzy

redakcja

HUMOR
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj ,wiesz że w tym roku Sylwester wypada
w piątek?
A na to druga:
- Kurczę, żeby tylko nie trzynastego!
*******
Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z
Sylwestra.
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki
wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas,
narty, a jakie panienki... mmmm
- No stary a ty gdzie byłeś? - pytają milczącego dotąd
trzeciego żaka.
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju, co wy, ale ja
nie paliłem tego świństwa...
******
- Co robisz w Sylwestra?
- Idę do więzienia.
- Znów wpadłeś?
- Nie, ale Nowy Rok należy spędzić z rodziną.

Zuzia

Stopka redakcyjna:
Redaktor naczelny: p. Jadwiga Jędrzejczyk
Redaktorzy: Olga Błaszczak, Daria i Patrycja
Chobotow, Karolina Dzik, Cezary Adamkiewicz, Zuzia
Markowska, Filip Niemiec, Eryka Czerska, Mateusz
Makuch, Natalia Zalewska - uczniowie klasy 7b.
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