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Szansonada

Lekcja multimedialna

Dna 14 listopada
uczennice naszej
szkoły, Malwina
Szczypa i Zuzanna
Wydra, wzięły udział w
X edycji Konkursu
Piosenki Angielskiej
„Szansonada”.
Konkurs organizowany
jest przez ZSO nr 2 w
Puławch, i jest
konkursem o zasięgu
wojewódzkim. W
tegorocznej edycji
konkursu wzięło udział
blisko 70 uczestników
z całego województwa,

prezentując
różnorodne utwory.
Malwina i Zuzia
wykonały utwór
„Shallow” Lady Gag’i
porywając serca
publiczności.
Serdecznie
gratulujemy
dziewczynkom
zapierającego dech w
piersiach występu,
oraz zachęcamy
wszystkich chętnych
do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.

Patron miasta

Edukacja medialna
stawia sobie za cel
wykształcenie
określonych
kompetencji
niezbędnych
wykorzystującym
nowoczesne kanały
komunikowania, tak
aby mogli swobodnie i
bez przeszkód
funkcjonować we
współczesnej kulturze.
Jej zadaniem jest
nauka korzystania z
„alfabetu”, którym
posługują

się nowoczesne
media. Bez podstaw
tej wiedzy nie możemy
być świadomymi
użytkownikami
mediów i bezpiecznie
poruszać się w tym
świecie. Dlatego
uczniowie z naszej
szkoły uczestniczą w
lekcjach
multimedialnych
organizowanych przez
Centrum Edukacji
Medialnej. Kształcą
umiejętności
niezbędne

dla człowieka w XXI
wieku. 18 listopada 
klasy 6b i 6c wzięły
udział w lekcji
poświęconej
gatunkom filmowym, a
następnie obejrzały
film, który utrwalał
zdobytą wiedzę.
Połączyliśmy
przyjemne z
pożytecznym…

17 listopada
przedstawiciele naszej
szkoły uczestniczyli w
uroczystych
obchodach 30.
rocznicy kanonizacji
św. Brata Alberta oraz
20. rocznicy
ogłoszenia go
Patronem naszego
miasta. Po mszy
złożyliśmy wieniec pod
pomnikiem św. Brata
Alberta oraz wzięliśmy
udział w projekcji filmu
pt. „Adam
Chmielowski – Brat
Albert. Siedem
obrazów z życia” i 
pikniku albertyńskim
połączonym z kwestą
na rzecz Schroniska
św. Brata Alberta w
Puławach.
Nazywano

go "Najpiękniejszym
człowiekiem
pokolenia", "Szarym
bratem", "Polskim
Biedaczyną z Asyżu",
"Bratem wszystkich
ludzi". Karol Wojtyła w
swej sztuce nazwał go
"Bratem naszego
Boga", a potem, jako
papież Jan Paweł II,
podczas kanonizacji,
"Patronem naszego
trudnego przełomu".
Życie Adama
Chmielowskiego
przypadło na trudny
okres niewoli.
Postanowił więc
poświęcić je Ojczyźnie
i ubogim. Brał udział w
powstaniu
styczniowym (w
którym został ranny), a
następnie (porzucając

swą pasję malarską i
dotychczasowe życie)
zajął się
organizowaniem
pomocy dla
potrzebujących. Został
kanonizowany 12
listopada 1989 roku, a
od 1999 jest patronem
Puław. Dla
mieszkańców i
naszych uczniów jest
wzórem miłosierdzia i
poświecenia dla
bliźnich.

Poczet sztandarowy
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Nasze sukcesy

Duma Dziesiątki

Złożenie kwiatów "Być dobrym jak chleb"

Nasze sukcesy sportowe:
·  Mistrzostwa Puław w Badmintonie: zawody
zakończyły się sukcesem naszych sportowców
zarówno dziewczęta jak i chłopcy zdobyli
1.miejsce i awansowali do zawodów
powiatowych
·  Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w
Pływaniu: chłopcy zajęli 1. miejsce, a
dziewczynki 2.
·  Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 2
miejsce w Powiatowych Mistrzostwach
Młodzieży w Pływaniu i tym samym zdobyła
awans do zawodów rejonowych.
·  Chłopcy z klas 4-6 zdobyli mistrzostwo rejonu
w pływaniu, a ich starsi koledzy z klas 7-8 zajęli
2 miejsce.
·  sztafeta chłopców w pływaniu klas 4-6 zajęła
7 miejsce, a starsi koledzy zajęli 10 miejsce. 

Nasze sukcesy edukacyjne:
·  Do kolejnego etapu konkursu geograficznego
zakwalifikowali się: Dawid Cieśla, Antoni
Jóźwicki, Jakub Gajewski
·  W Powiatowym Konkursie „Jarzębinka –
jesienny koloryt w sztuce” wyróżnienie zdobyła
Weronika Szymczyk z klasy Ia, Barbara
Orkiszewska, Maja Sochal i Tymoteusz
Mosiński z IIIa
·  w finale Ekologicznej Kampanii Edukacyjnej
drużyna: Katarzyna Mizak, Andrzej Gnieciak,
Wojtek Okiszewski zajęła II miejsce w
konkursie wiedzy ekologicznej w kategorii szkół
podstawowych.
·  Ala Jakubczyk i Oliwka Kościelniak z
zespołu Fortissimo znalazły się w gronie
laureatów XV Przeglądu Poezji i Pieśni
Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską”.
·  W ogólnopolskim konkursie matematycznym
„Maks Matematyczny” Krzysztof Czarnota
uczeń klasy VIa, uzyskał wynik bardzo dobry,
zdobywając II miejsce w województwie
·  Uczniowie, którzy otrzymali stypendia
Marszałka Województwa w ramach programu
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”:
Katarzyna Mizak
Wojciech Orkiszewski
Jakub Gajewski
Antoni Jóźwicki

Wszystkim uczniom gratulujemy!
Jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych
sukcesów!
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11.w 10
Wnaszej szkole
odbyły się dwie
uroczystości
związane z
odzyskaniem przez
Polskę
niepodległości.  8
listopada
odśpiewaliśmy hymn
państwowy. Tego dnia
całą nasza szkoła
zebrała się na sali
gimnastycznej i o
11:11 zaśpiewaliśmy
tę doniosłą pieśń
będącą symbolem
narodowym.

Włączyliśmy się w
akcję ‘’szkoła do
hymnu. Celem
projektu jest
pokazanie Polakom,
jak ważna jest historia
naszej ojczyzny. O tej
godzinie we
wszystkich szkołach
w kraju dajemy wyraz
swoim patriotycznym
uczuciom. Druga z
tych uroczystości to
przedstawienie
historyczne, które
odbyło się 13
listopada. W tym dniu

cała szkoła zebrała
się na sali
gimnastycznej. Przed
spektaklem
odśpiewaliśmy hymn. 
Fabuła opierała się na
opowieści o tym, że
nie wolno lekceważyć
przeszłości własnego
narodu.
  Dzięki klasie 6B
pogłębiliśmy wiedzę o
historii odzyskania
niepodległości przez
nasz kraj. Aktorzy
utrwalili wiedzę
przydatną na lekcjach

w szkole. Widownia
była pod wrażeniem
realiów historycznych,
które odtworzyli
uczniowie. Młodsze
klasy miały także swój
wkład w uczczenie tej
rocznicy i wzięły
udział w muzycznym
karaoke. Uroczystości
przypomniały nam o
roli twórców naszej
niepodległości.
 
        K. Kamola 6B

Otrzęsiny

Dnia 2 grudnia na sali
gimnastycznej, miały
miejsce otrzęsiny
klasy 4A. Otrzęsiny to
szkolna tradycja , w
której dwie lub więcej
klas konkuruje ze
sobą nie tylko, by
zdobyć pierwsze
miejsce i otrzymać
nagrody , ale także
dlatego , by dobrze się
bawić i nawiązywać
więzi przyjaźni między
sobą. Ze względu

na to , że w naszej
szkole jest tylko jedna
klasa czwarta - jej
przeciwnikami byli
zeszłoroczni
mistrzowie - klasa 5B.
Uczniowie
rywalizowali ze sobą
w kilku konkurencjach.
Na początku
zawodnicy mieli za
zadanie pokonać tor
przeszkód. Następnie
zmierzyli się ze sobą
w karaoke. Wspólne

śpiewanie wywołało
szaleństwo na sali,
gdyż nasi uczestnicy
zaśpiewali piosenkę z
Krainy Lodu. Ostatnimi
z konkurencji były
koszykówka i hokej.
Rywalizacja
zakończyła się 21-
punktowym remisem.
Był to dzień męczący i
pełen wrażeń.
             P. Stawska

Przedstawienie 6b

Przedstawienie 6b Szkoła do hymnu Pieśni Fortissimo
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Sport w naszej szkole

Klasy sportowe!

W naszej szkole
bardzo interesujemy
się sportem.
Uczniowie chętnie
kształcą się w tym
kierunku. Mamy
fantastyczne warunki
: dwie sale
gimnastyczne,
basen, 2 stoły do
ping – ponga oraz
boisko z bieżnią.
Mocną stroną naszej
szkoły jest pływanie
– 1 miejsce w rejonie

 oraz biegi
przełajowe

– 5 miejsce w
województwie !!! Siła
jest w Nas Jednymi
z najlepszych
sportowców naszej
szkoły, którzy
wyróżnili się w
ostatnich zawodach
są: Mateusz Sala
(klasa 6b) –bieganie,
piłka nożna; Filip
Franas (klasa 7a)
–,pływanie; Hubert
Żaczek (kl.  6b) –
pływanie; Piotr
Wojtaszek (klasa 6c)
- bieganie oraz Ja

 Franek Kuta
(klasa 6c) - piłka
nożna, bieganie.
Szkoła bierze udział
w różnych zawodach
cyklicznych. Takich
jak: czwartki
Lekkoatletyczne,
czwórbój
Lekkoatletyczny,
biegi
Niepodległościowe
czy zawody w piłkę
nożną. Jest to
zachęta dla uczniów,
aby angażowali i
rozwijali

się w różnych
dziedzinach sportu.
W naszej szkole
prowadzone są też
zajęcia dodatkowe
przez nauczycieli np.
pływanie,
lekkoatletyka czy
piłka nożna dla
młodszych klas.
Nauczyciele stawiają
na sport, ponieważ
mamy
utalentowanych
młodych sportowców
oraz uwielbiają to
robić. Ostatnio

świetnym pomysłem
było zorganizowanie
lekcji z byłym
reprezentantem
Polski w
badmintonie Panem
Marianem Stelterem
– uczyliśmy jak się
gra poprawnie,
widzieliśmy jego
popisowe zagrania
oraz na koniec
krótką grę. Była to
bardzo ciekawe
przeżycie  i mam
nadzieje, że będzie
więcej takich lekcji.

Również na
przerwach można
realizować się
sportowo - w
zeszłym tygodniu
wystawione zostały
dwa stoły do ping-
ponga . Cieszą się
one dużym
zainteresowaniem
wśród uczniów.
Czasem nawet
trzeba sobie
zajmować kolejkę!
Uważam, że sport to
główny atut naszej
szkoły!

               F. Kuta

Z przyjemnością informujemy, że już od przyszłego roku
szkolnego 2020/2021 w naszej szkole utworzone zostaną

oddziały sportowe w następujących dyscyplinach:

klasa 1 SP – pływanie, gimnastyka, piłka nożna,
klasa 4 SP – pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna

Honorowy patronat nad nowo utworzonymi oddziałami
obejmie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

wydział zamiejscowy w Puławach.

Serdecznie zachęcamy przyszłych sportowców i ich
rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji. Już wkrótce na

stronie szkolnej ukaże się regulamin i harmonogram
naboru.
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Przygody Andreasa Sajmanowskiego
Tajemniczy list

Piotr Karpiński

  W wydziale śledczym AGENTS X giną agenci. Szef Szarek zlecił
rozwiązanie tej zagadki Arturowi Shiwtembergowi, który miał dowiedzieć
się, kto stoi za zaginięciami. Mijały dni. Sytuacja nie wyjaśniałasię. Szef nie
mógł dłużej czekać, więc poprosił o pomoc Andreasa.
Zespół agentów rozpoczął pracę w domu Andreasa. Próbowali czegoś
dowiedzieć się. Nagle przy drzwiach zadzwonił dzwonek. To był listonosz,
dostarczył im tajemniczy list. Bardzo rzadko Andreasowi przysyłają listy, a
tu nagle w biały dzień ….. Okazało się, że to wiadomość od mieszkańców
wioski ze szczurami lądowymi. Agenci uważnie przeanalizowali tekst:
„Na pewno do was dotarła wiadomość o zaginięciach.  Za sprawą stoją
Przestępcy. Z każdego kraju kradną dwóch agentów. Chcą odnaleźć,
tajemniczy zwój , jest on ukryty w okolicach gór Azkorri, w Hiszpanii.
Pochodzi on ze skarbów Majów. Znajdź go zanim zrobią to przestępcy.”Po
przeczytaniu listu Andreas, szef i pies Abraham  wyruszyli na wyprawę.
Spakowali swoje stroje agenckie i coś do kamuflażu. Polecieli na misję
pierwszym samolotem. Andreas nie lubi latać. Niektórzy mówią, że boi się
przestrzeni… Gdy wylądowali, agenci i pies wyruszyli na poszukiwania
wskazanego  miejsca. Na początku nie było łatwo, ale w końcu udało im
się. Weszli do ciemnej i opustoszałej jaskini. Było bardzo niebezpiecznie,
ale agenci dawali radę iść. Nagle doszli do rozstaju dróg. Którą się
kierować? Która jest właściwa? Najpierw ustalili, że gdy ktoś coś znajdzie
niech krzyknie: JCM, co oznaczało Ja Coś Mam. Rozdzielili się. Szef
poszedł w prawy korytarz, pies w lewy, a Andreas poszedł w dolny.
Wszyscy musieli się przeciskać przez skały i skałki, aż nagle szef wpadł w
dziurę. Pozostali próbowali usłyszeć słowo JCM, ale było słychać tylko jakiś
głuchy, zanikający krzyk. Okazało się, że szef wpadł do następnego
korytarza. Najpierw myślał, że to pułapka, lecz niebawem ruszył naprzód.
Doszedł do wielkiej groty i zobaczył trzy zwoje. Każdy był zrobiony z tego
samego materiału i niczym się nie różnił. Szef krzyknął JCM i za kilka minut
wszyscy razem się zebrali. Wszystkie listy zabezpieczyli w folię.
Niespodziewanie do groty wpadli przestępcy. Andreas, szef i pies, schowali
się za skałami. Niestety nie zauważyli, że zgubili zwoje. Leżały na samym
środku jaskini. Abraham zaczekał i wybiegł po nie.

W tym samym momencie przestępcy zaczęli strzelać, ale psu udało się
przebiec z zwojami na drugą stronę. Bandyci chcieli je złapać, lecz
Abraham podał je wybiegającemu szefowi. Ten odwrócił uwagę
przestępców i uratował psa. Kiedy uciekał, jeden z przestępców zepchnął
go w urwisko. Agent mocno się poranił, a na dodatek przysypały go skały.
Przestępca odebrał mu zwoje i ze swoją bandą uciekł z jaskini. Andreas
zadzwonił po pomoc, a sam postanowił rozprawić się z bandytami. Ubrał się
w kowbojski czarny kapelusz, spodnie, marynarkę i buty ze skóry
niedźwiedzia (to taki jego kamuflaż) i tak ruszył za przestępcami. Śledził ich,
aż nagle jeden z przestępców zdjął maskę i okazał się nim Artur
Shiwtemberg-ten, któremu szef zlecił misję. Andreas był zszokowany.
Szedł za nimi aż do parkingu TAXI. Wynajął samochód i ruszył w pościg.
Jechał godzinę. Widział, że przekroczyli granicę Hiszpanii i wjeżdżają do
Francji. Dojechali do następnej jaskini, która była ich bazą. Podczas
śledzenia, Andreas nagrywał wszystko, aby pokazać to w Agencji, lecz inni
bandyci mieli maski i nie można było ich rozpoznać. Okazało się, że tu
trzymają wszystkich agentów. Zadzwonił po pomoc. Minęło ledwo
piętnaście minut, a już przyjechali policjanci . Wszystkich złapali, poza
jednym, któremu udało się uciec, był to Artur. Andreas gonił go, aż dobiegli
do urwiska. Artur stał nad przepaścią, a Andreas przed nim. Nie miał gdzie
uciec. Gdy agent chciał go złapać rozłożył spadochron i skoczył w
przepaść.
Kiedy wszyscy wrócili do bazy, musieli odgadnąć, co oznaczają znalezione
listy. Większość myślała, że to wskazówka, lecz Andreas odkrył, że te listy,
były okryte papierem. Tylko jeden z nich zrobiony był z diamentowych
drążków i z złotego papieru. Miało to wartość około miliona euro. Musieli
ustalić, kto zastąpi na rok nieobecnego szefa. Wszyscy wybrali Andreasa,
ponieważ ocalił większość agentów, wykazał się sprytem i zaliczył wszystkie
misje.

Redakcja:
Paulina Stawska
Natalia Żdżalik
Piotr Karpiński
Karolina Kamola
Malwina Szczypa
Martyna Szczypa
Franek Kuta

Opiekun : Anna Orkiszewska

Jeśli chcesz pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej, zgłoś się do opiekuna
gazetki. Serdecznie zapraszamy!
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