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W roku szkolnym 2009/2010 już po raz siódmy uczniowie klas 3-6 naszej szkoły wezmą udział
w ogólnoszkolnym konkursie ortograficznym „Mistrz ortografii”. Pisząc kolejne dyktanda nadal będą
doskonalić umiejętności poprawnego pisania  w języku polskim.

Organizatorzy konkursu „Mistrz
ortografii” przy wyborze tekstu dyktanda ,
często korzystają z pięknej literatury polskiej
i światowej. Teksty te - piękne literacko,
ciekawe i wartościowe - pomagają opanować
umiejętności ortograficzne przydatne w szko-
le i niezbędne w życiu dorosłym. Zachęcają

również do czytania i potwierdzają tezę, że
czytanie pomaga w poznaniu i utrwaleniu
trudnych zasad ortograficznych.

Aby pomóc dzieciom i młodzieży w
przygotowaniach do konkursu , w kolejnych
numerach gazety „Szkolny Duszek” zapro-
ponujemy różne ćwiczenia ortograficzne.

W tym numerze gazety drukujemy
fragment tekstu książki „Jestem super-
Mateuszek” Elviry Lindo z lukami do
uzupełnienia. Poprawnie uzupełnione
teksty zostaną tradycyjnie nagrodzone
drobnymi upominkami w szkolnej
bibliotece.

ROZDZIAŁ PIERWSZY         „Jestem s…per!”

Pewnego dnia, kiedy bawiliśmy się w gan gster…w na p…stym placu koło więzienia
Carabanchel, nagle zat…ymał się koło nas samo…/…d, … amując tak gwałtownie, …e
zablokowały m… się wszystkie koła. Pomyślałem sobie , …e p…yje…ali, żeby nas porwać,
okraść albo k…pić nasze milczenie. Na wszelki wypadek s…owałem się z a Głupka, bo instynkt
samoza…owawczy działa u mnie bez p…dła.

W kurz…, jaki powstał w sk…tek  …amowania, zamajaczyła postać ka…ełka
wysiadającego z samo…odu. Wyt…eszczyliśmy na niego oczy tak, …e o mało nie wylazły nam
z orbit. Kiedy k…rz opadł, okazało się, …e to nie ka…ełek, tylko …łopiec. Stał nap…eciwko
nas, nie wiedząc, co powiedzieć. Po chwi li wysiadł jakiś mę…czynna i mr…knął:

- Nie po to szukamy go od rana, …ebyś teraz zapomniał języka w gębie.
Kogo oni mogą sz…kać? – zastanawialiśmy się. W końcu …łopie c wyd…sił z siebie:

-Sz…kam Mateuszka Okularnika.
Wszyscy koledzy, jak jeden mą…, wskazali na mnie.
- P…eczytałem ksią…kę „Mate…szek ma kłopoty” i mam do ciebie parę pytań –

oświadczył …łopiec.
A oto pytania, kt…re mi zadał:

1. Dlaczego m…wisz na Gł..pka Gł…pek?
2. Skąd się wzięła nazwa „D…ewo Wisielc a”?
3. Dlaczego m…wisz, że tw…j najlepszy kolega …szatek  jest zdradziecką świnią?
4. Kiedy tw…j dziadek k…pił sobie pierwszą szt…czną szczękę?
5. W jaki spos…b Aśce …dało się s…/…dnąć?

Do wpisania rz, ż, ó, u, ch, h. Skorzystaj ze słownika.  Prac z błędami ortograficznymi nie nagradzamy!

Przygotowała Anna Stępek – bibliotekarz
_______________________________________________________________________________________________________________

Nasze sportowe sukcesy
w zawodach powiatowych

         Uczniowie naszej szkoły 28. 09. 2009 r.
uczestniczyli w biegach przełajowych, które
odbyły się na starym lotnisku w Bystrzycy
Kłodzkiej. Startowało 12 reprezentacji szkół
powiatu kłodzkiego. Jak zwykle rywalizacja
była zacięta, trasa trudna, ale piękna pogoda
sprzyjała biegaczom. Dziewczyny z naszej
szkoły zajęły V miejsce. Chłopcy, pomimo

braku dwóch najlepszych
zawodników zdobyli brązowe
medale i puchar za trzecie
miejsce.

Gratulacje! Mimo tak
licznej konkurencji udało się
wywalczyć miejsca „na pudle”.

Tekst i zdjęcia Janusz Szydłowski
– nauczyciel wychowania

fizycznego Zwycięska drużyna chłopców


