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Halloween !!!
Strasznie straszny dzień!

nowa

Otwarcie pracowni przyrodniczej
2 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej,

w pełni wyposażonej sali przyrodniczej. 
Wydarzenie to przypadło w Światowy Dzień Uśmiechu. (str.2)

ZACZĘŁO SIĘ OD UDZIAŁU 
W KONKURSIE

Pod koniec roku szkolnego 2014/2015
otrzymaliśmy wspaniałe i cenne
wyróżnienie. SP 10 zyskała tytuł
laureata V edycji konkursu „Sala

Przyrody TAURON Ekoenergia 2015”.
Zdobyliśmy nagrodę w wysokości 

40 000 zł, która została przeznaczona
na urządzenie i wyposażenie

pracowni przyrodniczej. 
Ponadto otrzymaliśmy honorowy

tytuł „Szkoła naturalnie najlepsza”. 
Koordynatorem projektu była Pani

Aleksandra Architekt, to pod jej
okiem J. Nazdrowicz, K. Gulbinowicz,
K. Kalinowski, R. Galarska, E. Gołąb,
M. Samelak przygotowali zwycięską

pracę.

 W tym dniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez
nauczycieli i uczniów klas szóstych, który był okazją do
podziękowania nauczycielom, pedagogom i pracownikom
placówki za trud, jaki wkładają w edukację i wychowanie
młodzieży.   

Maja Cupiał

pracownia przyrodnicza
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Redakcja "Żaczka" gratuluje
wszystkim laureatom i życzy

samych sukcesów!

WYWIAD Z PANIĄ  
ALEKSANDRĄ ARCHITEKT

Skąd pomysł na udział w konkursie?
Firma Turon przesłała do szkoły
propozycje konkursu na kalendarz 2016 
o odnawialnych źródłach energii.
Czy trudno było zmobilizować uczniów
do wzięcia udziału w konkursie?
Nie! Wszyscy chcieli, ponieważ była
super nagroda.
Czy podczas tworzenia kalendarza,
wydarzyło się coś nieoczekiwanego?
Dzieci przygotowały więcej kartek niż się
spodziewałam, wszystkie były bardzo
ładne przez co wybór prac do kalendarza
był bardzo trudny.
Jaka była Pani reakcja po ogłoszeniu
wyniku i jak zareagowali uczniowie?
Ucieszyłam się tak bardzo, że
podskoczyłam do góry, przez długi czas
nie mogłam uwierzyć w naszą wygraną.
Dzieci również były bardzo zadowolone i
cieszyły się, że szkoła będzie miała nową
salę przyrodniczą.
Jak wspomina Pani dzień otwarcia
pracowni?
Do tego dnia przygotowywaliśmy się
bardzo długo. Uczniowie klasy 5 c i 6 c
przygotowali bardzo ciekawe prezentacje,
nieoceniona okazała się pomoc pani
Katarzyny Nazdrowicz. Bardzo podobały
mi się również występy artystyczne
uczniów.
Julia Młynarska,  Agnieszka Gołębiowska

PODZIĘKOWANIA

.

występy

.
DOŚWIADCZENIA

LAUREATOM

.

artystyczne

.
.
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Dzień Edukacji Narodowej

  
     W tym dniu odbył się uroczysty apel
przygotowany przez nauczycieli i uczniów klas
szóstych, który był okazją do podziękowania
nauczycielom, pedagogom i pracownikom placówki
za trud, jaki wkładają w edukację 
i wychowanie młodzieży.   
  Zasłużeni nauczyciele i pracownicy szkoły
otrzymali nagrody za pracę pełną poświęcenia 
i kształtowania postaw młodych ludzi. Była to
również okazja do pożegnania trzech
odchodzących na emeryturę nauczycieli. 
Po uroczystym spotkaniu, przedstawiciele klas
osobiście podziękowali Gronu Pedagogicznemu
wręczając kwiaty i upominki.  
    Występy artystyczne związane były z życiem
szkolnym, nie zabrakło scenek humorystycznych
oraz znanych piosenek z nowymi słowami. 
Nie zabrakło również występu szkolnej grupy
baletowej.  

Maja Cupiał

.

.

..

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem
państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972r.

na mocy ustawy — Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela pod nazwą Dnia
Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym
ministerstwem oświaty Publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy

króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu
Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku.

.

upominki

..



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 11/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻaczek

Halloween!!!!

"Łakoć albo psikus!"

Halloween przywędrowało do
Polski z Wielkiej Brytanii. W ten
dzień dzieci przebierają się za

straszne upiory.
Jak co roku na uczniów SP 10
czekała moc atrakcji. Odbył się

konkurs na najwspanialszą
dynię, zorganizowany przez

nauczycielki języków obcych,
wszyscy mogli się tego dnia

przebrać i pomalować,
straszydeł nie brakowało. 

W trakcie lekcji klasy odwiedzał
niezapowiedziany gość.

Nauczyciele świetlicy szkolnej
zorganizowali mnóstwo zabaw.
nikt się nie nudził, a wyobraźnia

dzieci przerosła wszelkie
oczekiwania. Nie zabrakło

również słodyczy;)
Było strasznie śmiesznie!!!!!!!
Alicja Szczerba

zwycięska dynia

Pamiętajmy, że
potwory nie istnieją,
nie ma czegoś
takiego jak duchy 
i upiory. 
Halloween jest
okazją to dobrej
zabawy i nikt z nas
nie powinien jej brać
na poważnie!

fot. Klaudia Moczulska

fot. Klaudia Moczulska

fot. Klaudia Moczulska
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ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 
W NASZEJ SZKOLE

Od trzech lat bierzemy udział w Ogólnopolskim
Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez
elektrośmieci”. Celem programu jest między innymi
szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie
prawidłowego postępowania 
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

W ramach programu, oprócz przeprowadzenia lekcji
o tematyce ekologicznej, zorganizowana została trzecia
już zbiórka zużytego sprzętu oraz  konkurs na plakat
promujący akcję

niezapomniny

plakaty plakat

Dziękujemy wszystkim
za przyłączenie się do
akcji! Zachęcamy do

dalszego dbania o
środowisko.

Kolejna zbiórka
odbędzie się wiosną!

Elektrośmieci to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już
niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na
prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne,
stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako
odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

 Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – grozi za
to kara grzywny nawet do 5 000 złotych!

Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane
procesom: odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących
substancji.  Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są 
do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane 
do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli
czy nowych urządzeń RTV i AGD.

W szkole trwają również inne akcje
proekologiczne!Przez cały rok

zbieramy makulaturę oraz zużyte
baterie. Do 13 listopada czekamy

na telefony komórkowe!

"jamnik"

klasy 4a
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Złota polska jesień!

Jesień to niezwykła pora roku, mieniąca się
przepięknymi barwami, to doskonały czas 

do tworzenia przepięknych zdjęć i spędzania czasu
na świeżym powietrzu.

Przysłowia o jesieni
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

Gdy jesienią pęka kora, zima bywa lekka i nieskora. 
W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie, 

to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
Jesień, gdy długo zachowuje liście, 

srogiej zimy znakiem oczywiście.
W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie byle jaki.

Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima.
Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.

TO MY
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ZMIANA CZASU
NA ZIMOWY

 
  Pewnie zastanawiacie się czy zmiana czasu jest nam potrzebna?
Postaram się wam wszystko wyjaśnić. W nocy z 26 na 27 października
przesuniemy nasze zegarki z godziny 3 na 2. Jedni dodatkową godzinę
spędzą w pracy, inni dłużej pośpią. Z jednej strony nie podoba wam się,
ponieważ szybko robi się ciemno, jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony,
śpimy godzinę dłużej. Kolejny raz zegarki przestawimy w nocy 
z 26 na 27 marca.
 
  W Polsce zmiana została wprowadzona w okresie międzywojennym,
następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje ona
nieprzerwanie od 1977 roku. Pierwszy na pomysł zmiany czasu wpadł
Benjamin Franklin. Amerykański uczony i polityk twierdził, że ludzie, 
którzy wstają wcześniej i później kładą spać, są znacznie zdrowsi. 
Ze względu jednak na brak stref czasowych i dokładnego pomiaru czasu,
pomysły Amerykanina przeszły bez echa. Wrócił do nich dopiero
nowozelandzki entomolog George Vernon Hudson. Od tamtego czasu
naukowcy, ekonomiści, sportowcy i lekarze spierają się o wady i zalety
takiego rozwiązania. 
   
  Obecnie zmiany czasu dokonuje się w ponad 70 państwach świata. 
Są w nich niemal wszystkie kraje Europy, prócz Islandii, Białorusi 
i Rosji.
 
                                    

Jakub Marciniak

dzika róża

NIEZWYKŁY KRZEW
Dzika róża ma małe owoce koloru

czerwonego. Jest to średniej wielkość
krzew. Roślina ma zielone listki, a na
łodydze są liczne małe kłujące kolce.
Na wiosnę krzaki wypuszczają piękne
kwiaty koloru białego oraz różowego.
Krzaki dzikiej róży są dość popularne,
można je spotkać w lesie oraz w parku.

Owoce dzikiej róży maja niezwykłe
właściwości lecznicze, zawierają dużo

witaminy C, są bogatym źródłem
antyoksydantów oraz posiadają

działanie przeciwgrzybiczne,
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Można z nich produkować wiele
przetworów. Są idealne na sezon

jesienno-zimowo-grypowy!

Amelia Zalewska

fot. Julia Młynarska
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Wiewiórki to jedne z
najsympatyczniejszych gryzoni, które
możemy spotkać podczas jesiennych
spacerów. 
W Polsce występują trzy gatunki
wiewiórek:

wiewiórka pospolita
świstak
suseł perełkowany

Wiewiórki żyjące w Sudetach mają
ciemnobrązowe umaszczenie . 
W zimie wszystkie wiewiórki zmieniają
ubarwienie na popielate.
Jesienią wiewiórki zaczynają gromadzić
zapasy na zimę. Chowają je do dziupli
umieszczonych 20 do 30 centymetrów
pod ziemią, które odnajdują dzięki
swojemu wspaniałemu węchowi. Zdarza
się, 
że o niektórych kryjówkach zapominają, 
po latach, z pozostawionych tam
nasionek, wyrastają nowe drzewa.
  Maja Kotarba

wiewiórka z Cieplic

MODRZEW

Modrzew (LarixMill.) – rodzaj drzew z
rodziny sosnowatych, który obejmuje
kilkanaście gatunków występujących 
na obszarach umiarkowanych i
chłodnych półkuli północnej.
To jedyne drzewa iglaste, których igły
zmieniają kolor i tracą ja na zimę.
Osiągają wysokość do 40 m i posiadają
szeroką koronę, która jest zbudowana 
z poziomo rosnących konarów. Szyszki
modrzewia są kuliste lub jajowate,
skierowane są do góry, koloru zielonego.

Modrzewie rosną również na terenie
naszej szkoły, podziwiajcie jak zmienia
się kolor igieł, bo już niedługo wszystkie
opadną!

Nikola Łubkowska
Nikola Łubkowska
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#juniorlab
wyzwanie nr 1
Postanowiliśmy

spróbować swoich sił 
w sztuce fotografii.

Podjęliśmy pierwsze
wyzwanie #juniorlab.

Zapoznaliśmy się 
z filmami

instruktażowymi
zamieszczonymi na

stronie Juniormedia,
przygotowaliśmy aparaty

i ruszyliśmy w teren.
Wszyscy przekonaliśmy
się, że praca fotografa, 
a także modela to ciężki

kawałek chleba.
Zrobiliśmy około 200

zdjęć.
A oto wyniki naszej

pracy.

Maja Cupiał, Sandra Gajowska,
Agnieszka Gołębiowska, Sandra
Jaszczak,Maja Kotarba, Oliwia
Lewoń, Nikola Łubkowska, Jakub
Marciniak, Julia Młynarska, Klaudia
Moczulska, Alicja Szczerba,

REDAKCJA "ŻACZKA"

Adrian Cichy, Maja Cupiał,
Sandra Gajowska,
Agnieszka Gołębiowska,
Sandra Jaszczak, Maja
Kotarba, Oliwia Lewoń,
Nikola Łubkowska,Jakub
Marciniak, Julia Młynarska,
Klaudia Moczulska, Alicja
Szczerba, Amelia Zalewska
Redaktor naczelna
Danuta Krupa - Rybacka
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