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Grudzień jak zwykle pełen był niespodzianek. Nie zabrakło
mikołajkowych prezentów, odbył się „Koncert kolęd i pastorałek”
oraz kiermasz ciast i ozdób świątecznych. Przeprowadzono wiele
konkursów związanych ze zbliżającymi się świętami. W ostatnim
tygodniu w szkole panowała prawdziwie świąteczna atmosfera.
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Mikołajkowy turniej piłki
nożnej!

Z okazji mikołajek nauczyciele wychowania
fizycznego zorganizowali turniej piłkarski dla klas
4-6. Sędzią był nauczyciel wychowania fizycznego

pan Robert Lewiński.
A oto wyniki rywalizacji:

klasy czwarte: wygrała 4a, na drugim miejscu
4b, na trzecim miejscu 4c, a na ostatnim 4d
klasy piąte: wygrała 5b, na drugim miejscu 5a,
na trzecim miejscu 5c, a na ostatnim 5d
klasy szóste:  wygrała 6d, na drugim miejscu
6a, na trzecim miejscu 6b, a na ostatnim 6c.

Wszystkie mecze były bardzo ciekawe nie
brakowało zaskakujących akcji i pięknych goli.

Niektórzy nie wierzyli w wygrane swojej klasy.
Uczniowie i nauczyciele kibicowali swoim
drużynom.

Po turnieju uczestnikom wręczono dyplomy.

Adrian Cichy i Szymon Blomberg

Zwycięska drużyna kl 4

MIKOŁAJKI  2015

"Czy byliście grzeczni w tym roku?"
- to najczęściej zadawane pytanie tego dnia.
Grzeczne dzieci spotykają się ze Świętym
Mikołajem, który obdarowuje ich prezentami.
Tradycja mikołajek sięga dawnych czasów. Jest
wiele legend i historii opowiadających o postaci
starego mężczyzny z długą siwą brodą.
Najpopularniejsza jest ta, mówiąca o biskupie
Mikołaju, który pomagał biednym dzieciom.
Mikołaja nie zabrakło również w naszej szkole,
wszystkim jest powszechnie wiadomo, że do SP10
chodzą same najgrzeczniejsze dzieci, dlatego miał
on pełne ręce roboty. Uczniowie byli
przeszczęśliwi, jak się okazało nauczyciele też
zasłużyli sobie na drobne upominki i w tym roku
Mikołaj pamiętał o wszystkich.
                                                
                                                 Klaudia Moczulska

D. Ziętalak
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PROWADZĄCY KONCERT

Julia Młynarska

"Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask."

Wspólne kolędowanie w naszej szkole jest tradycją
od wielu, wielu lat. Koncert kolęd i pastorałek odbył

się 16 grudnia. W tym wydarzeniu wzięli:
Julia Młynarska z klasy 4a, która zaśpiewała kolędę

pt. "Cicha noc", na flecie poprzecznym zagrała Hanna
Liber, Natalia Nowak z klasy 4b stworzyła duet

gitarowy wspólnie z Jakubem Imiołkiem 
z klasy 4d. wysłuchaliśmy występu Hanny Indyk, a

 uczniowie klas trzecich A, C i D zaśpiewali
najbardziej znane kolędy, nie zabrakło również

występu szkolnego chóru, którego opiekunem jest
pani Anna Fąfrowicz. Koncert zakończyła Agata

Przybyła, która zagrała na skrzypcach.
W zgiełku przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia

mieliśmy okazję przysiąść na chwilę i posłuchać
najbardziej znanych kolędy i utworów związanych z
najpiękniejszymi świętami w roku. Podczas koncertu

panowała magiczna atmosfera.

Julia Młynarska
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Tegoroczne jasełka pt.: " Przychodzisz do nas Panie,
mimo drzwi zamkniętych", przygotowane zostały przez

uczniów klasy 2 e i chętne dzieci z pozostałych klas
drugich i trzecich. Nad całością programu czuwała pani

Anna Pierunek z pomocą pani Barbary Angielczyk.
Jasełka wprowadziły nas w przepiękny czas Bożego

Narodzenia i przypomniały wszystkim, co tak naprawdę
jest najważniejsze w czasie tych świąt. "Do Jezusa mogą

przyjść: utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni"

                                                          Igor Kusztal, Jagoda Romejko
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
16 grudnia odbył się również kiermasz ciast i ozdób
bożonarodzeniowych. Od rana można było kupić
przepyszne ciasta przygotowane przez rodziców. W
godzinach popołudniowych na sali gimnastycznej
ustawione zostały stoiska z przepięknym rękodziełem.
Ozdoby świąteczne przygotowywane były przez
uczniów i nauczycieli oraz rodziców i pracowników
szkoły. Podczas kiermaszu panowała fantastyczna
atmosfera.

XVI TURNIEJ KLAS 1-3 O
PUCHAR NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI I
SPORTU

Reprezentanci z klas 1-3 wykazali się dużą
sprawnością fizyczną. Atmosfera na zawodach była
wspaniała, wszyscy się świetnie bawili, pamiętając o
zasadach fair - play! Redakcja "Żaczka" gratuluje
uczestnikom i życzy dalszych sukcesów.

fot. DKR

fot. DKR
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SP10

SP10
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Postanowiliśmy sprawdzić jakie potrawy wigilijne są najpopularniejsze wśród uczniów naszej szkoły. Przy okazji
zapytaliśmy o wymarzony prezent. Poniżej przedstawiamy wyniki naszej sondy.
Opracowali: Oliwia Lewoń, Sandra Jaszczak, Jakub Marciniak.

fot. Igor Kusztal
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Święta, święta

Święto Bożego Narodzenia jest najważniejszym
świętem obchodzonym w Polsce. Dniem
poprzedzającym Boże Narodzenie jest Wigilia.W
wieczór Wigilijny ubiera się choinkę pod ,którą
umieszcza się prezenty.Po zapadnięciu zmroku i
pojawieniu się pierwszej gwiazdki zasiada się całą
rodziną do Wigilijnej kolacji. Ważną tradycją
poprzedzającą kolację jest dzielenie się opłatkiem i
składaniem sobie życzeń. Na stole w Wigilię powinno
znajdować się 12 potraw. Każdej z potraw powinno się
spróbować aby zapewnić sobie szczęście przez cały
rok. Do najczęściej spotykanych potraw należy np.:
barszcz czerwony z uszkami, ryba, śledź, kutia,
kompot z suszonych owoców, kapusta z grzybami i
olejem. Przy stole powinno znajdować się jedno wolne
miejsce  i sianko pod stołem. Ważnym elementem
świąt jest śpiewanie kolęd. Wigilijny wieczór kończy
uroczysta msza, odprawiana w kościele o północy
zwana Pasterką. W kościołach możemy podziwiać w
tym czasie szopki Bożonarodzeniowe.
                                                 Nikola Łubkowska

zebrała

Wspólne kolędowanie

fot. Igor Kusztal

Jagoda Romejkofot. DKR
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REDAKCJA "ŻACZKA"
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Sandra Gajowska, Agnieszka Gołębiowska, Sandra
Jaszczak, Maja Kotarba, Igor Kusztal, Oliwia
Lewoń, Nikola Łubkowska, Jakub Marciniak, Julia
Młynarska, Klaudia Moczulska, Jagoda Romejko,
Alicja Szczerba, Amelia Zalewska
Redaktor naczelna: 
Danuta Krupa - Rybacka

fot. Maja Kotarba

Oliwia Lewoń

Szymon Blomberg
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