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Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!
Przed nami nowy, pełen wyzwań

rok szkolny 2015/2016 !!!

Co nowego w naszej placówce? 
Ilu uczniów rozpoczęło naukę 

w szkole? 
Ile osób liczy społeczność

uczniowska? Czytaj na stronie 2 -
wywiad z panią Anną Jończyk -

sekretarką SP 10

Sprzątanie Świata  2015
  18 września po raz kolejny

przyłączyliśmy się do 22 edycji
ogólnopolskiej akcji "Sprzątania
świata" pod hasłem "Wyprawa -

poprawa". Dzieci wraz 
z nauczycielami sprzątały tereny

znajdujące się w najbliższej
okolicy. Wróciliśmy z pełnymi

workami różnego rodzaju śmieci,
co oznacza, iż wielu

mieszkańców naszej okolicy
wciąż jeszcze nie zdaje sobie

sprawy z konieczności dbania 
o środowisko.

  Wierzymy, że nasze starania
chociaż odrobinę pomogły 

w ratowaniu Ziemi.
  Z pewnością będziemy

je kontynuować w przyszłości.

sprzątanie świata

Jesień tuż, tuż....

.

.
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Zmiana w sklepiku z fast-food'ów 
na zdrowe jedzenie!

Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016
zmienił się asortyment sklepików:
-nie będzie chipsów, tylko jabłka,

-nie będzie chrupek, tylko rzodkiewki,
-nie będzie słodyczy, tylko OWOCE i

WARZYWA!
Owoce i warzywa są bardzo zdrowe. 

Są zdrowsze niż fast-foody, 
a w odżywianiu zdrowie jest najważniejsze!!!

 A. Gołębiowska

plakat promujący akcję

Ruszyła zbiórka
telefonów komórkowych.
Organizatorem akcji jest
samorząd uczniowski. 
Zużyty sprzęt można

przynosić do świetlicy
szkolnej 

do13 listopada 2015 r.

Jesień
JESIEŃ

"Kiedy wrzesień, to już jesień, 
wtedy jabłek pełna kieszeń" 

Jesień to pora roku trwająca od 23 września do 
21 grudnia. Charakteryzuje się ona częstymi

opadami deszczu i niskimi temperaturami.Dni stają
się krótsze, przez co wcześniej robi się ciemno. W
tym czasie drzewa zrzucają liście, aby nie tracić

przez nie wody w zimę.
zdrowa żywność

WYWIAD

Agnieszka: Dzień dobry Pani, mam na imię Agnieszka, a to jest Julia.
Razem chodzimy na kółko dziennikarskie i to jest nasz pierwszy
wywiad.
Julia: Chciałybyśmy zadać Pani kilka pytań odnośnie szkoły .
Pani Sekretarka: Dobrze, zaczynajcie dziewczynki.
Agnieszka: Ile jest razem klas w szkole w roku szkolnym 2015/2016?
Pani Sekretarka: W naszej szkole jest 14 klas 1-3 i 12 klas 4-6, 
a łącznie jest ich 26.
Julia: Ile dzieci w naszej szkole w tym roku szkolnym rozpoczęło
naukę w klasach 1?
Pani Sekretarka: W tej szkole rozpoczęło naukę 121 dzieci z klas
pierwszych.
Agnieszka: A ile jest klas 1 ?
Pani Sekretarka: Pięć: klasy A , B , C , D i E.
Julia: A ile dzieci chodzi łącznie do naszej szkoły?
Pani Sekretarka: Do klas 1-6 uczęszcza aż 634 uczniów. Nasza
szkoła cieszy się bardzo dobrą opinia w środowisku i wielu uczniów
chce się w niej uczyć.
Agnieszka i Julia: Bardzo Pani dziękujemy za udzielenie odpowiedzi
na nasze pytania.
Pani Sekretarka: Proszę bardzo, było mi bardzo miło.

WYWIADU UDZIELIŁA: Sekretarka SP 10 – Pani Anna Jończyk.
REDAKTORKI: Agnieszka Gołębiowska i Julia Młynarska z klasy 4 b

kl. 4b

.

Maja Cupiał
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                                       Dlaczego warto czytać?
Pewnie nie raz zastanawialiście się po co w XXI wieku, w dobie telewizji i
internetu sięgamy po książki. Jaki jest sens czytać lektury, skoro
możemy  je obejrzeć? Czytamy książki, dlatego żeby rozwijać
wyobraźnię, by być bardziej elokwentnymi, utrwalamy sobie w ten sposób
pisownię wyrazów, dowiadujemy się więcej o otaczającym nas świecie.
Dzięki książce możemy przenieść się do innego świata, zapomnieć o 
swoich kłopotach i problemach. Książka może poprawić nam humor,
często nas wzrusza, a czasami wzbudza w nas strach.
Ja bardzo lubię czytać książki, ty też to polub!!!!
Jak mawiał Kartezjusz: " Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów".

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Mądra
szkoła czyta dzieciom". W tym numerze prezentujemy część propozycji
ze "Złotej listy" polecanych przez fundację ABCXXI Cała Polska czyta
dzieciom:
Paweł Beręsewicz – "Czy wojna jest dla dziewczyn?"
Frances Hodgson Burnett - " Tajemniczy ogród"
Anna Kamieńska - " Książka nad książkami"
Rudyard Kipling - " Księga dżungli"
Eric Knight - " Lassie, wróć!"
Astrid Lindgren - " Bracia Lwie Serce"; "Rasmus i włóczega"; "Ronja,
córka zbójnika"
Clive Staples Lewis - " Opowieści z Narnii"
Andrzej Maleszka – " Magiczne drzewo" (seria)
Mark Twain - " Przygody Tomka Sawyera"; "Królewicz i żebrak"
Sempe, Gościnny - seria o Mikołajku

A. Gołębiowska   klasa 4b     

"Przygody Mikołajka"

Książka opowiada o Mikołajku
i jego przyjaciołach. Opisuje
wiele ciekawych i zabawnych
przygód. Główny bohater jest 
rozrabiaką, który często
popada w tarapaty.
Czy zawsze wychodzi z nich
obronną ręką?
Przekonajcie się sami!
Zachęcam do lektury.
Nikola Mazur klasa 4b

.

Złote myśli i przysłowia o książkach:

Kiedy przeczytam nową książkę, 
to tak jakbym znalazł nowego
przyjaciela, a gdy przeczytam
książkę, którą już czytałem - to tak
jakbym spotkał się ze starym
przyjacielem. (przysłowie chińskie)
Nic tak nie zabija czasu jak książka.
(Cesare Pavese)
Powiedz mi, jakie książki masz 
w domu, a powiem ci, kim jesteś.
(Jarosław Iwaszkiewicz)
Kto czyta książki, żyje
podwójnie.(Umberto Eco)
Pokój bez książek jest jak ciało
bez duszy. (M.T. Cycero)

Ranking klas, których uczniowie
wypożyczyli najwięcej książek 

we wrześniu.

KLASY 2 -3
 I miejsce kl. 2c - 50 książek
 II miejsce kl. 2a - 48 książek
 III miejsce kl. 2e - 16 książek
  IV miejsce kl. 3c - 14 książek

KLASY 4-6
  I miejsce kl. 6a - 27 książek
 II miejsce kl. 6d - 21 książek
 III miejsce kl 4b - 18 książek
 IV miejsce kl. 5d - 17 książek

opracowanie: Katarzyna Mackiewicz,
Joanna Stelmach

.
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WSPOMNIENIA Z WAKACJI
W tym roku było gorące lato,

więc jeździliśmy często na wycieczki z bratem,
mamą i tatą!

Byliśmy nad wodospadem w Przesiece,
ku ogólnej uciesze.

Chłodna mgiełka od wodospadu chłodziła nasze
twarze,

gdy przebywaliśmy w słońcu i w skwarze.
Jeździliśmy również nad jeziora -

przebywaliśmy na plaży do wieczora.
Z dziadkiem i rodzicami jeździliśmy też rowerami.

Wakacje minęły jak jeden dzień, 
a w nas wstąpił wielki leń!  

Zofia Matysiak klasa 3d

Kochani, to że wakacje się skończyły nie ulega
żadnej wątpliwości.

Nie zapominajcie jednak, że jesień to przepiękna
pora roku, która sprzyja spacerom. Zachęcamy do

zwiedzania najbliższych okolic naszego miasta.

SUKCESY  NASZYCH SPORTOWCÓW

24.09.2015 reprezentacja dziewcząt naszej
szkoły w składzie: Alicja Kowalska (kl.6a) oraz

Sara Kowalczyk (kl.5a) wywalczyła tytuł
wicemistrza Jeleniej Góry w dwuboju

nowoczesnym uzyskując łączny wynik (bieg na
1000m i 100m pływanie st.dowolnym) 3478 pkt.
Opiekunem reprezentacji jest pani Magdalena
Ochota. Reprezentacja chłopców w składzie
Piotr Stangret (kl.6b) oraz Arkadiusz Kloza

(kl.5c) zajęła IV miejsce. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.

.

.

Ciekawe miejsca w
Karkonoszach

Na dobry początek proponujemy spacer
po Podgórzynie, gdzie znajduje się

przepiękny Wodospad Podgórnej, który
jest trzecim pod względem wysokości

wodospadem
 w polskiej części Karkonoszy. 

Wody potoku Podgórna spadają 
z 10-metrowego progu skalnego 

dwiema kaskadami.

Podgórzyn znajduje się ok. 10 km od Jeleniej Góry,
dojazd autobusem MZK - linia 4.

.

.
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Moda na gotowanie
W ostatnich latach nastała wielka moda na gotowanie. W telewizji powstaje wiele

programów związanych z tą tematyką. W Internecie codziennie pojawiają się nowe
strony z przepisami. Gotują wszyscy, niezależnie od wieku i od wyuczonego zawodu.

Podążając za modą, będziemy prezentować na łamach naszej gazety przepisy na
znane i lubiane potrawy wg pomysłu naszych redaktorek.

.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ NAPISANY PRZEPIS!

Organizatorem jest Pani Katarzyna Mackiewicz.
Prace konkursowe składamy w bibliotece szkolnej.

.

Jabłka 

Spośród wszystkich witamin obecnych w jabłkach,
najważniejsza jest witamina C, która wzmacnia układ
odpornościowy. Są najpopularniejszym owocem w
Polsce. Jedzone na surowo wzmacniają serce, układ
nerwowy, mięśnie i poprawiają pracę wątroby.
Najcenniejsze w tych owocach jest to, co zwykle
odrzucamy: skórka i gniazda nasienne, gdyż w nich
znajduje się najwięcej pektyn. Podczas trawienia
pektyny wiążą niektóre metale ciężkie (kobalt i ołów)
w nierozpuszczalne sole, oczyszczają w ten sposób
organizm z substancji trujących.
Zachęcamy wszystkich do jedzenia jabłek w całości
albo picia soków czy kompotów domowej roboty.

Jabłka

Spośród wszystkich witamin obecnych w jabłkach,
najważniejsza jest witamina C, która wzmacnia
układ odpornościowy. Są najpopularniejszym
owocem w Polsce. Jedzone na surowo wzmacniają
serce, układ nerwowy, mięśnie i poprawiają pracę
wątroby.
Najcenniejsze w tych owocach jest to, co zwykle
odrzucamy: skórka i gniazda nasienne, gdyż w nich
znajduje się najwięcej pektyn. Podczas trawienia
pektyny wiążą niektóre metale ciężkie (kobalt i
ołów) w nierozpuszczalne sole, oczyszczają w ten
sposób organizm z substancji trujących.

Zachęcamy wszystkich do jedzenia jabłek w całości
albo picia soków czy kompotów domowej roboty.

Sernik na zimno
Składniki:
ser biały, 2 serki homogenizowane, bakalie, cukier
puder, galaretka, truskawki
Składniki na ciasto:
15dag mąki, 4 jajka (żółtko),1 łyżka proszku do
pieczenia, cukier waniliowy, 15g cukru pudru, 2
kostki masła
Sposób przygotowania:
Przesiewamy mąkę, dodajemy 4 łyżki cukru pudru,
proszek do pieczenia, cukier waniliowy i masło.
Wszystko wkładamy do wysmarowanej masłem i
wysypanej bułką tartej. Następnie wykładamy masę
do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 15
minut. Po wystygnięciu ciasta wykładamy je na
talerz.
Przepis na górę (sernik) :
Mielimy kilogram sera białego, dodajemy 2 serki
homogenizowane bakalie i cukier puder i wszystko
mieszamy na jednolitą masę
i wykładamy je na wcześniej zrobione ciasto
układamy truskawki i polewamy, wcześniej
przygotowaną według przepisu na opakowaniu,
galaretką. Wkładamy ciasto do lodówki na parę
godzin.

Alicja Szczerba

SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ
NAPISANY PRZEPIS KULINARNY

Organizatorem konkursu jest Pani Katarzyna
Mackiewicz. Swoje przepisy można przynosić 

do biblioteki szkolnej.

.
.

klasa 5a
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Pewnie nie jeden z was zastanawia się dlaczego
tytuł naszej gazetki szkolnej to "Żaczek".
ŻAK to w dawnych czasach student uczący się 
w szkołach lub na uniwersytecie, a ŻACZEK to
uczeń rozpoczynający naukę.
A tak wygląda "żaczek" widziany oczyma mojej
wyobraźni:

Sandra Gajewska

W KOLEJNYM NUMERZE:

OTWARCIE NOWEJ PRACOWNI
PRZYRODNICZEJ
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
JESIEŃ WOKÓŁ NAS - FOTOREPORTAŻ
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH 
I MIĘDZYSZKOLNYCH
CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE I WIELE,
WIELE INNYCH TEMATÓW

Jeżeli uważasz, że:
posiadasz talent pisarski
wiesz więcej niż inni
interesujesz się fotografią
potrafisz obsługiwać edytory
tekstu

możesz jeszcze dołączyć do grona redakcyjnego. 
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o
kontakt z p. D. Krupą - Rybacką.

.

KRZYŻÓWKA

1. Kolczaste zwierzę.
2. Miesiąc, w którym zaczyna się jesień.
3. Ptak zimujący w Polsce, amator słoninki.
4. Jedno z drzew iglastych z podłużnymi

szyszkami, które nie gubi igieł.
5. Zwierzę zapadające w zimowy sen, bohater

znanej piosenki dla dzieci.
6. Kończy się w nim jesień, a zaczyna zima.

Nikola Łubkowska

CO W KINIE PISZCZY
  - czyli jakie filmy warto obejrzeć
"W głowie się nie mieści" 

To przepiękna historia pięciu bohaterów: śmiechu,
smutku, złości, strachu i odrazy. Wszyscy
przeżywali śmieszne, smutne i straszne historie.
Mieszkają oni w głowie pewnej dziewczynki, której
dorastanie staje się częścią opowieści. Historia
staje się naprawdę ciekawa, kiedy w ręce śmiechu,
smutku, złości, strachu i odrazy dostają się
magiczne kulki skrywające myśli dziewczynki.
                                         Julia Młynarska klasa 4b 

klasa 4 b

.

klasa 4b


