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W październiku wiele się wydarzyło,
oprócz odwiedzin gości z Łotwy i
Włoch, zarówno na uczniów jak i

nauczycieli czekało mnóstwo wrażeń.
Dzieci z  klas pierwszych złożyli

oficjalne ślubowanie podczas
pasowania na ucznia SP 10, czwartacy
obchodzili swoje święto, a uczniowie

klasy 3 b i 6 d przygotowali dla
nauczycieli uroczystą akademię. 

fot. www.jelonka.com
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej odbyła się 13 października.
Zaproszeni goście, a mianowicie: grono
pedagogiczne, Przewodnicząca Rady
Rodziców oraz pracownicy szkoły mogli
bliżej przyjrzeć się umiejętnościom
aktorskim uczniów z klasy 3b i 6d.
Występy artystyczne były zachowane 
w konwencji humoru i dobrej zabawy.
Występujący ukazali życie szkoły z
przymrużeniem oka, przez co publiczność
nie szczędziła uśmiechów i gromkich
oklasków. Podczas tegoż spotkania nie
zabrakło również powagi i dyplomacji. Organizatorzy zaprezentowali gościom

swoje umiejętności recytatorskie oraz
wokalne. Miło jest wiedzieć, że nauczyciel
SP 10 jawi się swoim uczniom jako osoba
godna zaufania, i od prawie
sześćdziesięciu lat stanowiąca  wzorzec
do naśladowania.

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty
życzymy dużo siły, cierpliwości i uśmiechu na co

dzień oraz wytrwałości w dążeniu do zrealizowania
wszystkich celów.
Redakcja "Żaczka"
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Dzień Czwartaka

http://erasmusplus.org.pl

26. i 27.  października  nasza szkoła miała zaszczyt
gościć delegację nauczycieli z Włoch (z Cervii) i z
Łotwy (z Daugavpils). Temat przewodni projektu
Erasmus+ brzmiał Niepowodzenia edukacyjne:
innowacyjne strategie   i narzędzia”. Dodajmy,

żeErasmus + to współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk partnerstwa

strategicznego dla szkół. Dziękujemy szanownej
dyrekcji SP10, pani Alinie Rasiewicz oraz naszym

nauczycielom pani Justynie Strączek -
koordynatorce współpracy ze strony polskiej, panu

Damianowi Strączkowi, pani Beacie Chmielewskiej i
panu Pawłowi Domagale za trud włożony w

przygotowanie projektu oraz za znakomitą realizację
powierzonych im zadań.

 
Trzymamy kciuki za realizację kolejnych zadań,
które stawia przed Państwem  projekt Erasmus +.
Redakcja Żaczka

fot. SP10

Dzień Czwartaka
By tradycji stało się zadość dwudziestego
października 2017 roku   w naszej szkole miały
miejsce otrzęsiny  klas czwartych.  Podczas
tejże uroczystości uczniowie oraz  ich
wychowawcy wzięli udział  w zmaganiach
konkursowych.
 Na zawodników czekały konkurencje sportowe,
quiz wiedzy  o Jeleniej Górze, kalambury,
konkurs plastyczny oraz budząca wiele emocji
walka  o uśmiech. Kiedy turniej dobiegł końca,
Czwartaki złożyły ślubowanie:
My uczniowie klas czwartych przysięgamy:
- kolegów i nauczycieli szanować,
- nie wagarować,
- prawdę zawsze mówić,
- słowa dotrzymywać ,
- dobrego imienia klasy nie splamić,
- umysł i ciało doskonalić,
- szkołę naszą chwalić.                                    
  Po tak wzorowo wyrecytowanej przysiędze na
uczniów i ich wychowawców czekały smaczne
babeczki upieczone przez organizatorów
imprezy.
 I tak oto 20 października 2017 roku uczniowie
klas czwartych zostali przyjęci do grona klas
starszych. Gratulujemy i dziękujemy za udaną
zabawę:)        Klasa 6B

fot. SP10

www.jelonka.com fot.WAC
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AKT MIANOWANIA NA UCZNIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

26 października 2017 roku uczniowie
trzech klas pierwszych dostąpili
zaszczytu pasowania na ucznia naszej
szkoły. W tym szczególnym dniu nie
mogło zabraknąć rodziców, dziadków,
wujostwa i przyjaciół szkoły. Podczas
uroczystości mogliśmy gościć między
innymi zastępcę prezydenta Jeleniej
Góry, pana Jerzego Łużniaka,
przewodniczącą Komisji Oświaty Rady
Miasta, panią Annę Ragiel,
przewodniczącą Rady Rodziców, panią
Katarzynę Bielańczyk oraz nauczycieli
ze szkół partnerskich SP10 z Włoch i
Łotwy.

Po części oficjalnej, w której dokonano
aktu mianowania dzieci z klas
najmłodszych na pełnoprawnych
uczniów SP10, odbyła się część
artystyczna. 
Starsi koledzy i koleżanki
pierwszoklasistów zaprezentowali
swoje umiejętności taneczne, wokalne
oraz recytatorskie.
Koledzy i koleżanki!  Cieszymy się, że
dołączyliście do grona pełnoprawnych
uczniów naszej szkoły.
  Redakcja Żaczka 
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