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„ Pasowania nadszedł czas , będzie uczniem
każdy z nas…”

Każdego roku w progach naszej szkoły
witamy nowych pierwszoklasistów.
Pierwsze dwa miesiące dla nich to czas
na poznanie szkoły, jej zwyczajów,
zdobycie nowych wiadomości i
umiejętności. Wszystkie te działania
mają przygotować dzieci do wielkiego
wydarzenia – ślubowania.
I stało się….. Wreszcie nadszedł ten
szczególny dzień dla naszych
dzieciaków….
22 października  w Szkole Podstawowej nr
10 im. Adama Mickiewicza odbyło się
ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib.
Uroczystość miała miejsce w sali
gimnastycznej naszej szkoły. Zaproszeni
zostali rodzice, koledzy i koleżanki z klas II
i III ze swoimi wychowawcami oraz
zaprzyjaźnieni nauczyciele.
Wszystkich zaproszonych gości powitała
pani dyrektor szkoły- Małgorzata
Tarłowska, wygłosiła krótkie przemówienie
i oddała głos naszym najmłodszym.
Aby uświetnić to godne pamięci
wydarzenie i jednocześnie uczyć - bawiąc,
klasy I a i Ib wraz z zaprzyjaźnionymi
uczniami z  klasy V b  zainscenizowały
spektakl pt. "Ołówek do pasowania".
Sztukę wyreżyserowały wychowawczynie
klas pierwszych: Pani Patrycja Woś-
Gołąbek oraz Pani Grażyna Czerska. W
role aktorskie wcielili się z godnym
szacunku zaangażowaniem nasze Drogie
Pierwszaki, uczniowie klasy V b oraz 
rodzice. Swoją rolę w spektaklu miała
również Pani Dyrektor. 

cd. str.2
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W sztuce nie zabrakło ani patosu
arcyważnych treści, ani humoru
sytuacyjnego, ani dźwięcznie
brzmiących i uwodzących do tańca
piosenek.  Widzowie byli
zachwyceni częścią artystyczną, a
rodzice dumni ze swoich małych
aktorów.
Po części artystycznej nastąpiło
długo oczekiwane ślubowanie i
pasowanie. Najpierw Odczytano
tekst ślubowania, uczniowie
przyrzekali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją
szkołę i sumiennie się uczyć.
Później nastąpiła najważniejsza
chwila –pasowanie na uczniów.
Pani Dyrektor, ogromnym
ołówkiem pasowała każde dziecko
na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia”
– mówiła Pani Dyrektor, dotykając
ołówkiem- jak czarodziejską
różdżką ramion swoich
podopiecznych. Następnie
gratulowała naszym małym
bohaterom i wręczała pamiątkowe
dyplomy pasowania na ucznia 
oraz kuferki pierwszaka.
Po oficjalnej części uczniowie z
rodzicami udali się do swoich klas
na słodki poczęstunek. Uczniowie
otrzymali również swój pierwszy,
najważniejszy  dokument, czyli
legitymację szkolną. Wszystkim
pierwszoklasistom życzymy, aby
ten dzień pozostał w ich pamięci
jako wielkie przeżycie i
niezapomniana, radosna chwila. A
Rodzicom gratulujemy tak
zdolnych pociech.

      Agnieszka Nita-Kościelniak
            Grażyna Czerska
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Guten Tag Stendal!

W dniach od 7 do 14 lipca uczniowie naszej szkoły
pod opieką pana Jarosława Mazura i pani Katarzyny
Maciąg wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą
niemiecką w Stendal, mieście partnerskim Puław.
Pierwszy dzień wyjazdu spędziliśmy w Berlinie.
Spacerując i jeżdżąc po stolicy Niemiec, mogliśmy
zobaczyć najważniejsze zabytki i symbole miasta,
m.in. Bramę Brandenburską, Pomnik Pomordowanych
Żydów Europy, wieżę telewizyjną, kościół pamięci
Cesarza Wilhelma, a także Reichstag, siedzibę
niemieckiego parlamentu, którego kopułę mieliśmy
przyjemność zwiedzić.
Pobyt w Stendal rozpoczął się od wizyty u burmistrza
miasta pana Klausa Schmotza, który bardzo
serdecznie powitał młodzież i wyraził radość z
wieloletniej współpracy między naszymi miastami.
Uczniowie poznawali historię miasta i zwiedzali
zabytki Stendal oraz Muzeum Sportu. Nie zabrakło
także przyjemnych form spędzania czasu wolnego.
Wizyty w parku linowym, w kręgielni, aquaparku, w
ogrodzie zoologicznym oraz wycieczka rowerowa nad
jezioro Wischer sprzyjały integracji i były czasem
relaksu i odpoczynku. Niemieccy organizatorzy
przygotowali ciekawe wycieczki; do Magdeburga,
urokliwego Arneburga oraz do Parku Optycznego w
Rathenow, gdzie przeżyliśmy ciekawą lekcję biologii.
Uczestnicy spotkania spędzali miło czas również w
klubach młodzieżowych, gdzie przygotowywali sami
pizzę, malowali kubki i talerze, które po wypaleniu w
piecu mogli zabrać ze sobą, grali w gry oraz tańczyli.
Nasi uczniowie bardzo miło wspominają wyjazd do
Stendal. Takie spotkania to znakomita okazja do
zawierania znajomości z młodymi ludźmi z Niemiec,
ale także do poznawania historii, kuchni, kultury i
życia codziennego naszych zachodnich sąsiadów.
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Labas Lietuva!

   W dniach 22 – 28 września 6 uczniów naszej szkoły,
wraz z 3 nauczycielami, uczestniczyło w krótkiej
wymianie uczniowskiej na Litwie, w ramach
realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus
+ ” We are the same although we learn in a different
way”.
W spotkaniu uczestniczyło 5 krajów partnerskich:
Macedonia, Bułgaria, Litwa, Rumunia oraz Polska.
Była to dla nas 3 podróż w ramach tego właśnie
projektu i po raz kolejny okazała się być
niesamowitym doświadczeniem. Litwa przywitała nas
piękną, słoneczną pogodą oraz zapewniła mnóstwo
zajęć. Pozwoliły nam one na przełamanie
przysłowiowych lodów oraz poznanie się nawzajem (
za każdym razem wyjeżdża inna grupa uczniów).
Świetną zabawę zapewniły nam przede wszystkim
wspólna praca nad zadaniami projektowymi,
możliwość szlifowania języka angielskiego. Z całego
serca dziękujemy partnerom z Litwy! Czuliśmy się
serdecznie przyjęci, bezpieczni oraz zadowoleni! Czas
spędzony ze wszystkim uczestnikami spotkania –
zarówno uczniami jak i nauczycielami – był
niezapomniany!
             
                                           Agata Czech – Dysput
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My ogarniamy
inżynierię Marsz nadziei

Program ,,Ogarnij inżynierię’’. powstał w celu
zachęcania uczniów do zdobywania wiedzy z
matematyki i nauk przyrodniczych, z którymi
spotykamy się na codzień. Ważne jest to, żeby nie
zapominać o świecie technologii, która nas otacza.
My, dzieci już od małego lubimy eksperymentować,
sprawdzać nowe rzeczy, a czasem też je popsuć.
Program wykorzystuje te naturalne umiejętności.
Łącząc prace z zabawą dzieci uczą się, że nauka w
szkole wcale nie musi być nudna i trudna. Dzięki
projektom inżynieryjnym możemy rozwijać podstawy
myślenia naukowego i obserwować, jak można
wprowadzić je w życie. Zadania takie uczą
planowania pracy i współpracy zespołowej. Otwierają
umysł młodego człowieka na wyzwania 
nowoczesnego świata. W projekcie biorą nie tylko
uczestniczyli uczniowie, ale też nauczycielki uczące
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: Renata
Firlej, pani Hanna Cybula, Magdalena Markowska,
panie Iwona Szawlińska i Agnieszka Czarnota.
Koordynatorem  programu jest pani M. Markowska. W
czasie szkolenia projektowego panie zbudowały dwa
domy – jeden tradycyjny, drugi z zielonym dachem i
porównywały temperaturę domków, używały drukarki
3D. Zaplanowały działania do realizacji na zajęciach w
szkole. Kto wie, może w przyszłości wśród naszych
uczniów znajda się światowej sławy naukowcy…
                                                M. Szczypa

Klasa 6b wraz z wychowawczynią panią Iwoną
Szawlińską wybrała się na Marsz Nadziei dla
hospicjum, który odbył się 26 września. Celem marszu
było pokazanie mieszkańcom Puław, że hospicjum to
też życie. Nauczyliśmy się, że jest to potrzebna
instytucja, gdyż należy wspierać chorych i ich rodziny.
Szerzenie idei hospicjum jest ważne. Powinni się tym
zajmować młodzi, pełni energii ludzie tacy jak my.
Hospicjum puławskie istnieje oficjalne od 22 lat.
Chętnie przyjmowani są wolontariusze wspierający
pracowników. W programie imprezy był poczęstunek,
animacje dla dzieci i młodzieży.
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DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA NASZE
SUKCESY

W drugim tygodniu października
odbył się etap szkolny
przedmiotowych konkursów
kuratoryjnych. Oto uczniowie,
którzy zakwalifikowali się do
kolejnego etapu.

język polski:
1. Wojciech Orkiszewski kl. 8a
2. Angelika Synowiec kl. 8a
język angielski:
1.Bartosz Bielawski kl.8
2. Izabela Feledyn kl.8
3. Dominik Giza kl.8
4. Andrzej Gnieciak kl.8
5. Katarzyna Mizak kl.8
6. Adrianna Olejarczyk kl.8
7. Wojciech Orkiszewski kl.8
8. Kacper Piwowarek kl. 8
9. Kinga Polkowska kl.8
10. Aleksandra Sulej kl.8
11. Angelika Synowiec kl.8
12. Weronika Wawer kl.8
13. Jakub Gajewski kl.7
14. Antoni Jóźwicki kl 7
15. Mateusz Mikołajczyk kl.7
16 Lena Lewikowska kl.6
17. Wiktor Masternak kl 6
18. Piotr Schodowski kl.6
19. Malwina Szczypa kl.6
język niemiecki:
1. Wojciech Orkiszewski kl. 8a
2. Angelika Synowiec kl. 8a
geografia:
1. Jakub Gajewski kl. 7a
2. Antoni Jóźwicki kl. 7b
3. Michał Rutyna kl. 7b
4. Dawid Cieśla kl. 7b
5. Wojciech Orkiszewski kl. 8a

4.10.2019 w naszej szkole odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcić
uczniów do powtórzenia tabliczki mnożenia po wakacjach oraz
uświadomienia im, że jest ona niezbędna w życiu codziennym.  Na
lekcjach matematyki uczniowie klas III-VIII pisali krótkie egzaminy z
tabliczki mnożenia. Wszyscy, którzy zdali egzamin zdobyli tytuł ”Eksperta
tabliczki mnożenia”. Również możliwość zdobycia tytułu i certyfikatu MT
EXPERT mieli nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Podczas IX
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia rozdano ponad 200 certyfikatów!
Nauczycieli matematyki cieszył fakt, iż tak dużo osób zna tabliczkę
mnożenia.

                                                              W. Orkiszewski

DNI PAPIESKIE

Dnia 13 października 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w
Ogólnopolskiej Akcji: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- zbiórce pieniędzy na
stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży oraz kiermasz ciast na 
paczki dla dzieci  z okazji Św. Mikołaja, w ramach Dni Papieskich. Cała
akcja rozpoczęła się o 7:30, gdy pierwsza grupa wolontariuszy podjęła się
wyzwania w pięknej i słonecznej pogodzie, która jeszcze bardziej nas
zmotywowała. Natomiast o godzinie 9.00 zaczęła się sprzedaż ciast.
Przyjmowaliśmy dary w postaci, nawet symbolicznej złotówki, która w
przełożeniu stanowiła bardzo ważny element. Dziękując za pomoc
młodzież rozdawała obrazki z wizerunkiem Jana Pawła II. Cała akcja
trwała do godziny 14.00, a my cieszyliśmy się z pełnych puszek oraz
widoku cieszących się i zajadających się ciastami ludzi. Wydarzenie
przebiegło bardzo sprawnie, a nasza działalność dawała do zrozumienia,
że bezinteresowna pomoc i chęć jej niesienia zawsze popłaca i jest
bardzo ważna. Poświeciliśmy wolny czas, wiedząc, że komuś pomagamy
i dodajemy siły, a nas nic to nie kosztowało oraz sprawiało nam to
przyjemność. Krótko mówiąc było warto. 24 października w naszej szkole
odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego. Uczniowie klas 5-8  pod
kierunkiem pani Anny Miazgi przygotowali montaż słowno-muzyczny, w
którym wspominali postać Wielkiego Polaka. Zebranym szczególnie
zapadł w pamięć cytat „musicie być cierpliwi, gdy przyjdzie cierpieć,
chorować, musicie zawsze przysięgę daną Panu Bogu zachować,
musicie być radośni, cieszyć się i weselić, musicie swoją radością z
bliźnimi się dzielić.”. 
                                                   L. Kozak, I. Kolanek
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Dzień Nauczyciela
matematyka:
1. Dawid Cieśla kl. 7b
2. Krzysztof Czarnota kl. 6a
3. Jakub Gajewski kl. 7a
4. Antoni Jóźwicki kl. 7b
5. Katarzyna Mizak kl. 8b
6. Wojciech Orkiszewski kl. 8a
historia
1. Antoni Jóźwicki z klasy 7b.
chemia:
1.Wojciech Orkiszewski

Mistrz Ortografii w konkursie
powiatowym MDK:
Wojciech Orkiszewski-kl VIIIa

ZAWODY SPORTOWE

10 października 2019r.  
miejsko-powiatowe sztafety
przełajowe.
dziewczęta klas VIII/VII - 
I miejsce
chłopcy klas VIII/VII- II miejsce,
chłopcy klas VI i młodsi I miejsce
dziewczęta klas VI i młodsze III
miejsce.
Trzy sztafety z naszej szkoły
wywalczyły awans na zawody
rejonowe w Leszkowicach.
Impreza sportowa odbyła się 18 X.
Sztafeta chłopców klas VI i
młodszych- II miejscu, awans na
zawody wojewódzkie
Starsze dziewczęta zajęły IV, a 
chłopcy  VII miejsce.
Mistrzostwa Województwa w
Sztafetowych Biegach
Przełajowych -V miejsce

  

Dzień Edukacji Narodowej, czyli polskie święto oświaty i szkolnictwa
wyższego zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Celem tego święto
upamiętnienie rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.
Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. W naszej
szkole dzień Nauczyciela obchodzony był w dniu 11 października 2019 r.
Odbył się uroczysty apel z udziałem wszystkich klas i nauczycieli.
Podczas uroczystego apelu przemowę wygłosiła Pani Małgorzata
Tarłowska, nowa dyrektor naszej szkoły, która wręczyła także dyplomy
wyróżnionym nauczycielom. Po tym podniosłym momencie odbyła się
część artystyczna przygotowana przez klasę VI a oraz klasy młodsze. W
formie krótkiego przedstawienia uczniowie podziękowali wszystkim
pracownikom naszej szkoły za pomoc i opiekę.
Drodzy Nauczyciele! życzymy Wam wszystkiego dobrego z okazji
Waszego Święta: zdrowia, szczęścia, satysfakcji z pracy, oraz
duuuużej cierpliwości
                                                            Franek Kuta

W dziesiątce dzieje się...

W  naszej szkole, w tym roku szkolnym, są organizowane różne zajęcia
dodatkowe. Jednym z tych zajęć jest „Fortissimo”. Prowadzone jest ono
przez panią Grażynę Czerską. Na zajęciach tych dzieci mogą rozwijać
swoje talenty muzyczno-taneczne. Również jest coś dla sportowców, a
mianowicie SKS dla klas 4,5,6 prowadzone przez pana Andrzeja Jędrysa
i pana Jarosława Mazura, jak również zajęcia sportowe dla klas 1,2,3,
prowadzone przez pana Jacka Magnuszewskiego. Jeszcze są zajęcia na
basenie szkolnym, takie jak UKS SWIM10 prowadzone przez pana
Michała Szafranka. Na wszystkich tych zajęciach sportowych można
polepszyć swoją kondycję, zdobywać osiągnięcia itp. Oprócz zajęć
sportowych i muzyczno-tanecznych dla dzieci jest także coś dla
dorosłych, a mianowicie aerobik wodny dla pań.  Szkoła stawia tez na
rozwój umysłowy swoich uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
komputerowe (Dziesiątka programuje) i szachy.
  Wszystkie zajęcia organizowane w naszej szkole są ciekawe i
rozwijające.
                                                           Piotr Karpiński
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  Andreas Sincura ma czarne włosy, z grzywką
przesuniętą na prawą stronę, zielone oczy, krótką
czarną brodę i nie ma wąsów. Jest agentem oddziału
AGENTS X. Wiele spraw rozwiązał z szefem.
Andreas  pół roku temu kupił psa  pekińczyka, którego
nazwał Abraham Golonka. Ze swym wiernym
partnerem stanął na czele wielu misji zleconych przez
szefa.
  Pewnego razu Andreas dostał zlecenie, aby odkryć
nieznane miejsca w okolicach wulkanu Bridgestown w
Ameryce.  Zabrał potrzebne rzeczy i ruszył w podróż.
Najpierw musiał przedrzeć się przez dziką dżunglę
oraz uważać na czyhające za każdym drzewem
niebezpieczeństwa. Omijali skały i bajorka. Nagle
doszli do urwiska, po ich lewej stronie wyrosła
znienacka stroma góra. Andreas i Abraham wspięli się
na nią. Na jej szczycie znajdował się wulkan. Obok
siebie mieli drzewa i krzaki. Nagle zaczął ich gonić
wielki wąż, miał z pół metra. Ten stwór urządził sobie
na nich polowanie! Andreas i Abraham ledwie uszli z
życiem. Jakoś zgubili węża i udało im się dojść pod
wulkan. Wspinaczka zajęła im dwie godziny. W końcu
wdrapali się na szczyt. Na górze zobaczyli coś
dziwnego, z jednej strony miało to wygląd pekińczyka,
a z drugiej strony wyglądało jak szczur. To zwierzę
miało ogon szczura, ciało psa, pyszczek, wąsiki i nos
jak u myszy. Było koloru szaro-czarnego. Za
wulkanem znajdował się olbrzymi dół, dookoła
wszystko było obrośnięte kaktusami. Okazało się, że
to pułapka, nie ma stamtąd wyjścia, bo zostało
zasypane kamieniami. Pies bawił się z zwierzęciem, a
Andreas zastanawiał się jak przejść dalej. Agent
zaczął przeciskać się wraz z Abrahamem i
zwierzęciem przez skały, aż w końcu przeszli na
drogą stronę. Okazało się, że po drugiej stronie była
wioska szalonych naukowców. Naukowcy powitali
Andreasa i opowiedzieli, że w tym miejscu mają
idealne warunki do przeprowadzania badań, że to oni
stworzyli szczura lądowego (szczuro – psa) i, że kilka
dni temu uciekł im wąż. Sytuacja wyglądała bardzo
groźnie. Tajemnica o dziwnych eksperymentach nie
mogła się wydać. 

Pracowali przecież w służbie JEJ Królewskiej Mości!
Andreas zrobił kilka zdjęć szczurom lądowym, by
umieścić je w raporcie do M***. I nagle zeszła lawina
odkrywając drogę powrotna dla agenta i jego psa.
Andreas spakował swoje rzeczy i wyruszył, ukrywając
dobrze cenny raport. Naukowcy chcieli mu coś
jeszcze powiedzieć, ale już zniknęli za chmurą pyłów
z wulkanu. Nie przewidywał nawet, co czeka go na
ścieżce. Trzydzieści minut później został
zaatakowany przez węża. Eksperymenty naukowe są
niebezpieczne! Trudno było pokonać zmutowanego
węża. A przecież wielokrotnie miał do czynienia z
takimi olbrzymami! Cudem ocalił życie. Pomógł mu w
tym wyszkolony pies, który jako jedyny zachował
instynkt w tym nowoczesnym świecie.
  Kilka dni później agent przedstawił raport swojemu
szefowi. Naukowcy wraz z agentami ustalili, że
stworzenie nowych gatunków zwierząt pozostanie już
na zawsze tajemnicą. Sprawa została zamknięta.
Jeszcze tylko M miała przed sobą trudne zadanie-
przedstawić pełny raport Królowej. Mogło ją to jednak
kosztować wiele. Czy ocali głowę? Tego nie wie nikt…

Przygody Andreasa Sincury
Szczury lądowe

Piotr Karpiński
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