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            DZIESIĄTKA   MA  NOWE  BOISKO !!!

.

.

14 października odbyła się uroczystość
 z okazji Dnia Edukacji Narodowej
połączona z oficjalnym otwarciem
nowego boiska.

Wśród  zaproszonych gości nie   zabrakło
prezydenta  Edwarda Lasoka,    naczelnik
wydziału    edukacji     Aleksandry   Żołny,
miejskich radnych oraz    emerytowanych
pracowników    szkoły  .     Po uroczystym
otwarciu       boiska      nastąpiła      część
artystyczna   .       Swoje       umiejętności
zaprezentowały    działające     w    szkole
zespoły muzyczne i  taneczne:     Dyszka,
Zielone Nutki oraz Iskierki. Atrakcją  tego
dnia był również ogromny tort w kształcie
boiska z efektowną fontanną iskier.
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  UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW !

.

27 października      w SP 10 odbyło
 się       Uroczyste      Ślubowanie
Pierwszoklasistów.  

Tego        dnia ”   Dziesiątka  ”  
oficjalnie przyjęła do        swojego  
 grona        kolejne           pokolenie  
   uczniów.         Dzieci     z    klas  
pierwszych wraz         z     paniami
przygotowały  z  tej okazji piosenki i
  wiersze,     które zaprezentowały
 rodzicom,gościom  oraz    dyrekcji
szkoły.   Wszystkich     zebranych
zachwycił    pięknie       zatańczony
przez            maluchy        polonez.

Uroczystość, zgodnie   z tradycją  ,
 zakończyło  symboliczne
pasowanie dzieci na uczniów przez
panią dyrektor       przy      
 pomocy gigantycznego ołówka. 
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                                                                     DZIEŃ  DRZEWA

21 października w SP10 odbył się Dzień Drzewa, który corocznie organizuje nauczycielka przyrody pani
Agnieszka Balicka.

W tym roku Dzień   Drzewa zorganizowany   był z myślą  o najmłodszych uczniach. Podczas apelu dzieci
popisały się sporą wiedzą na temat znaczenia drzew w przyrodzie i    życiu człowieka. Następnie wrzuciły
do Pudełka Obietnic swoje przyrzeczenia względem   drzew i przyrody. Podczas apelu   ogłoszono także
wyniki konkursu na najpiękniejszy model drzewa   oraz wręczono   dyplomy i nagrody.  Po   zakończonej
uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami przeszli na boisko szkolne, gdzie w asyście chłopców z
klas starszych zasadzili młode drzewko.

Mamy nadzieję, że dzieci dotrzymają złożonych  obietnic   i swoją postawą   będą dawać przykład innym.
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Kampania społeczno-edukacyjna     "Żyj z pompą!"     poświęcona jest podniesieniu świadomości na temat
najnowszych osiągnięć w leczeniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego. 

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem braku informacji - zarówno w społeczeństwie, jak i wśród
pacjentów, ich bliskich, ale także w środowisku medycznym - na temat nowych i lepszych sposobów walki z
chorobą. 
Aby włączyć się do akcji wystarczy nakręcić filmik,  w którym grupa uczniów wykona pompki lub coś
napompuje, a następnie nominować kolejne osoby do zaangażowania się w kampanię. Film, który przygotowali
uczniowie z SP10 z pomocą nauczycieli można obejrzeć na profilu Żyj z pompą na facebooku. Dla twórców
najlepszych filmów przewidziane są także nagrody. 

Nominujemy zatem wszystkie szkoły  w Mysłowicach, ponieważ warto pomagać.

              WSPIERAMY AKCJĘ "ŻYJ Z POMPĄ" 
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