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GRUDZIEŃ PEŁEN MAGII I NIESPODZIANEK

W grudniowym
numerze:
Pomagamy innym, czyli zbiórka
dla Wrocławskiego Hospicjum
str. 2
Wizyta Świętego Mikołaja str. 2
Kiermasz Świąteczny str. 3
Jak się bawi nasza młodzież str.
3
Koncert Kolęd i Pastorałek str. 4
Król Sucharów str. 5
Książki na zimowe wieczory str.
6

Koncert Kolęd

Dyskoteka

    
 Grudzień to czas przygotowań do najpiękniejszych świąt w
roku. To także chwile zadumy i refleksji oraz okres
postanowień noworocznych. Jak co roku w naszej szkole, to
czas radości i miłości. Uczniowie wraz z nauczycielami
starają się jak najlepiej utrzymać magię świąt i przygotowują
wiele niespodzianek.

fot. A&P

fot. K.K. vectorious-free-chistmas-santa
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Pomagamy innym!
Kiermasz na rzecz Wrocławskiego

Hospicjum

W piątek, 1 grudnia 2017 roku uczniowie i
nauczyciele naszej szkoły dowiedli, że nie są
obojętni względem chorych dzieci. W tym celu
prawie każdy zakupił choćby drobnostkę, by
wesprzeć budżet kiermaszu zorganizowanego
przez klasy 4a, 4c, 5c, 5b, 5d, 6b, 6d dla dzieci z
Wrocławskiego Hospicjum.    
Kolejny kiermasz dla Wrocławskiego Hospicjum
już niebawem, a inicjatorami tegoż
przedsięwzięcia są uczniowie, którzy odczuli na
sobie piątkową radość z niesienie pomocy
innym, dlatego już teraz zachęcamy wszystkich
pozostałych uczniów i ich rodziców, nauczycieli
oraz pracowników szkoły do przynoszenia
zabawek, książek, pluszaków czy innych
drobiazgów, które będzie można wystawić na
sprzedaż podczas kolejnego kiermaszu dla
chorych dzieci.
Kwota zebrana podczas piątkowego kiermaszu
to 1340 zlotych. 

Barbara Sabiniarz

NAJCUDOWNIEJSI
GOŚCIE NA ŚWIECIE

Przyjemne odgłosy dzwoneczków dochodzące do sal
lekcyjnych wzbudziły wśród  nas ogromne
zainteresowanie. Ucichły rozmowy,  zapadła
tajemnicza cisza. Nadsłuchiwaliśmy czyichś kroków. 

Oczywiście, jak co roku tak i tym razem do naszej
szkoły zawitał Święty Mikołaj - tym razem w
towarzystwie Pani Elfowej. Wszyscy otrzymaliśmy
drobne upominki. Dziękujemy Mikołaju, że o nas nie
zapomniałeś.
  Kornelia Meinhart

fot. K.K.

fot. K.K.

fot. K.K.

fot.K.K.
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ŚWIĄTECZNY
KIERMASZ CIAST

13 grudnia w szkole już od rana można
było zakupić przepyszne ciasta 

upieczone przez rodziców uczniów naszej
placówki. Na stołach nie zabrakło

serników, szarlotek czy obficie
udekorowanych czekoladą pierników.

 Dziękujemy rodzicom za pomoc w
zorganizowaniu świątecznego kiermaszu.

Antoni Dzida

kiermasz ciast

Dyskoteka
Jak co roku uczniowie klas 4-7  Szkoły

Podstawowej  nr  10 w Jeleniej Górze uczestniczyli
w dyskotece andrzejkowej. Impreza miała miejsce

29 i 30 listopada w klubie Iskra. Podczas zabawy
można  było usłyszeć Despacito Luisa Fonsiego,

Shape of you Edd'aSheeren'a czy Thunder Imagina
Dragona .Najwięcej emocji dostarczyła

uczestnikom zabawy polska muzyka  z gatunku
Disco Polo. Hitem imprezy okazała się Ruda

Czadomena. Jak widać spychana na margines
muzyka dance, dziś  króluje wśród nawet

najmłodszego pokolenia.
  Podczas tejże imprezy nie mogło zabraknąć

występu grupy tanecznej Zumbiaki, których
choreografem jest pan Damian Strączek,

nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 10.
 

 Kornelia Meinhart, Barbara Sabinarz

DYSKOTEKA

DYSKOTEKA

fot. K.K.

fot. K.K.

fot. K.K.

fot. K.K.
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Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia
 można było poczuć w naszej  szkole podczas tegorocznego koncertu kolęd i

pastorałek. 

Świąteczną galę rozpoczęła wicedyrektor szkoły,
pani Elżbieta Wilińska, która szczególnie ciepło i
serdecznie przywitała emerytowanych nauczycieli
naszej placówki, grono pedagogiczne, przybyłych
rodziców, uczniów oraz wszystkich tych, którzy
znaleźli czas, by spędzić cudowne chwile w ciepłej
i świątecznej atmosferze naszego koncertu.
  Koncert kolęd organizowany jest w SP10 już po
raz piąty, na stałe wpasował się w program
naszych przedświątecznych wydarzeń i stał się
miłą tradycją.
  - W naszej wielkiej, szkolnej rodzinie chcielibyśmy
poczuć atmosferę właśnie dzisiaj - mówiła pani
wicedyrektor. - Dlatego oderwijmy się na chwilę od
spraw bardziej i mniej ważnych, od problemów
codzienności i pozwólmy się wprowadzić w świat
magii jaką tworzą Święta Bożego Narodzenia.  
I tak też się stało.   Koncert otworzył występ chóru
szkolnego Dziesiąteczki prowadzonego przez
panią Annę Skórę. Chór wykonał dwie kolędy
Przybieżeli do Betlejem i Pójdźmy wszyscy do
stajenki.Następnie wysłuchano występu Gabrysi
Łukasiewicz z klasy1b. Kacper Łukasiewicz i
Zuzanna Dąbrowska z klasy 2a zagrali na
wiolonczeli, skrzypcach, pianinie kolędy Pójdźmy
wszyscy do stajenki, Wśród nocej ciszy. Klasa 2b
zachwyciła widownię kolędami Mała pastorałka,
Bosy pastuszek, zaś uczennice klasy 6b (Maja
Cupiał, Nikola Mazur, Julia Mania) odśpiewały 
Lulajże Jezuniu, a

Michał Zamkutowicz z 7c zagrał na gitarze Dzwonki
sań i Wśród nocej ciszy.Zaraz po nim klasa 3c pod
kierunkiem pani Reginy Żak przeniosła
zgromadzonych gości w klimat włoskiego Bożego
Narodzenia, wykonując kolędę O alberto. Cichą noc
wykonała Amelia Meinhart - Burzyńska z klasy 3e.
Po solistce Joanna Tkaczyk z klasy 3a zagrała na
skrzypcach Wśród nocnej ciszy, natomiast Martyna
Przybyłowicz i Dawid Trubiłowicz z klasy 5c zagrali
utwór Do szopy.Przejmujący utwór Uciekajmy
wykonała klasa 3a pod kierunkiem pani Anny
Pierunek. W radosny nastrój wprowadziła
zgromadzonych gości klasa 5c w utworze
anglojęzycznym  We wish You a Marry Christmas,
którą do występu przygotowała pani Justyna
Strączek.
Urokliwy koncert na długo zapisze się w historii
naszej szkoły.     
                                                    Antoni Dzida 

KLASA 3A

CHÓR SZKOLNY

fot. A&P

fot. A&P

fot.A&P
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Dzień dobry.
Miło mi, że mogę udzielić wywiadu tak entuzjastycznej
i energicznej, dobrze zapowiadającej się młodej 
dziennikarce. :)
- Od kiedy i jak zaczęła się pana przygoda z historią?
Moja przygoda z historią rozpoczęła się w czwartej
klasie w szkole podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze.
Historia była przedmiotem, który nie sprawiał mi
żadnych problemów ale nie był też moim ulubionym.
Najbardziej lubiłem lekcje wychowania fizycznego.
Dopiero od szóstej klasy zacząłem bardziej
interesować się historią.
- Czy praca w szkole sprawia panu satysfakcję?
Praca nauczyciela to najlepszy zawód na świecie.
Wymaga dużego zaangażowania i wytrwałości ale daje
ogromną satysfakcję.
- Co konkretnie sprawia panu satysfakcję w
wykonywanym zawodzie?
Największą satysfakcję daje mi kontakt z młodymi
ludzmi oraz sprawianie aby chętniej przychodzili do
szkoły. Jestem niezwykle zadowolony kiedy na lekcji
wszyscy w skupieniu słuchają moich opowieści. Kiedy
dopytują o szczegóły i zdobywają coraz lepsze oceny,
jestem w pełni usatysfakcjonowany. 
- Czy jest w pana karierze zawodowej wydarzenie,
które szczególnie wywarło wpływ na pana podejście do
pracy?
Zastanawiam się, czy było jakieś wydarzenie, które
szczególnie wywarło wpływ na moje podejście do
pracy... Każdy człowiek zbiera doświadczenia przez
całe życie. Myślę, że w mojej pracy te pozytywne
stanowią ogromną, przytłaczającą większość, tych
negatywnych jest niewiele, występują sporadycznie i
nie mają na mnie zbyt dużego wpływu.
- Czy w pana życiu znajduje się inna pasja oprócz
pracy w szkole?
Oczywiście mam w życiu wiele różnych pasji oprócz
historii. Uwielbiam czytać, interesuję się filozofią i
sztuką, słucham dużo muzyki. Nie wyobrażam sobie
życia bez jazdy na rowerze i górskich wędrówek.
Wolne dni spędzam aktywnie, na świeżym powietrzu.
Przepadam za zwiedzaniem ciekawych miejsc.
Kocham Włochy, no i włoską kuchnię, jestem fanem
makaronów (wszystkie rodzaje), pizzy i włoskich
lodów.
- Słyszałam, że jest pan „królem sucharów”?
Z "królem sucharów" związana jest anegdota. Dwa lata
temu, podczas uroczystości pożegnania klas szóstych
dwie uczennice przygotowały niespodziankę. 

W obecności uczniów, rodziców, gości i całego grona pedagogicznego

wręczyły mi własnoręcznie wykonaną koronę "króla sucharów". Wykonana z

prawdziwych sucharów wylądowała na mojej głowie i ... rozpoczęła się sesja

fotograficzna - nie często można mieć zdjęcie z królem sucharów :) 

- Czy mógłby pan zatem opowiedzieć jakiś dowcip z
serii…?
Oto suchar.
Matematyk wsiada do autobusu i spogląda na swój
zegarek. Jest 10.00.
Jadąc, widzi zegar na wieży, który wskazuje 9.59.
Po chwili mija kolejny miejski zegar wskazujący
godzinę 9.57.
- Kurczę, jadę w złą stronę!!!
I jeszcze mój ulubiony:
Jaś pyta ojca: 
- Tato, dlaczego te czarne porzeczki są czerwone?
- Bo są jeszcze zielone synu.
Dziękuję, do zobaczenia w szkole :)

Rozmowę przeprowadziła Barbara Sabiniarz

"KRÓL SUCHARÓW"
CZYLI WYWIAD Z PANEM PAWŁEM DOMAGAŁĄ

NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM HISTORII NA
ŚWIECIE

fot. K.K.
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KSIĄŻKI NA DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY
JESTEŚMY JUNIOR KRYTYKAMI

Pakt między ludźmi a naturą

  Moją ulubioną lekturą jest powieść
fantasy "Century. Ognisty
Pierścień" - pierwszy z czterech
tomów napisanych przaz P. D.
Baccalario - autora ciekawej serii
książek "Ulisses Moore". Opowiada
ona o przygodach czwórki
przyjaciół: Elektry, Mistral, Szenga i
Harvey'a. Elekta, która  jako jedyna
może nieświadomie kontrolować
ogień, mieszka w Rzymie, Harvey
mieszka w Nowym Jorku, Mistral w
Paryżu, a Sheng w Szangchaju.
Bohaterowie poznają się w hotelu
Domys Qintailia prowadzonym
przez ojca Elektry. Przyjaciele dążą
do rozwiązania tajemnicy o nazwie
Century, o której dowiedzieli się od
prof. Van Der Bregera, który
wkrótce został zabity. Moją
ulubioną postacią jest Mistral,
ponieważ dobrze rysuje.W
kolejnych tomach serii kolejne
osoby odkrywają swego rodzaju
moce, przydatne do ratowania
świata. Moim skromnym zdaniem
ta książka dostaje 10 na 10.
  
Nikodem Sikora 

Na długie zimowe wieczory
polecam szczególnie lekturę ...
długą. Dobrze by było, aby była
ona również ciekawa. Te kryteria,
moim zdaniem, spełnia seria
przygodowa zatytułowana 
"Zwiadowcy".
John Flanagan - autor powieści -
przez 12 tomów opowiada nam o
przygodach młodego zwiadowcy
Willa i jego nauczy- Halta.
Oczywiście tej dwójce towarzyszą
pozostali bohaterowie. 
Akcja powieści rozgrywa się
głównie w Araluen - jest to jedna z
wielu krain świata wymyślonego
przez Flanagana. W tych
wymyślonych krajach, wymyśleni
bohaterowie przeżywają całkiem
znane nam sytuacje i emocje. Są
przyjaźnie, przygody, przyjaciele i
wrogowie. A nad tym, aby
zwyciężyło dobro czuwa król
Duncan i jego Zwiadowcy.

Trudno jest chociażby przybliżyć
wątki i historie rozgrywające się w
tym świecie.

Jest ich naprawdę wiele. Z
pewnością wielbiciele przygód
rozgrywających się w towarzystwie
nieludzkich istot nie bedą
zawiedzeni.
Czy dobro ostatecznie zwycięży i
tym razem? Odpowiedź na to
pytanie w ksiażkach, na jej
odnalezienie macie całą zimę!
Polecam
Kornelia Meinhart-Burzyńska

Z okazji Nowego 2018 Roku
życzymy Dyrekcji, Nauczycielom,
pracownikom szkoły, uczniom i
ich rodzicom dużo zdrowia i
szczęścia, wytrwałości w
realizacji wszystkich
zamierzonych celów oraz
spełnienia marzeń i dużo
uśmiechu.
Redakcja ŻACZKA
Antoni Dzida
Kornelia Meinhar 
Barbara Sabiniarz
Nikodem Sikora
Redaktor naczelna:
Katarzyna Kuszaj

fot. DKR
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