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Pierwsze półrocze za nami, niewątpliwie
był to czas ciężkiej pracy, wielu wyzwań i
ciekawych wydarzeń.
Nasi uczniowie dali z siebie naprawdę
dużo, a świadczą o tym ich wyniki w
nauce, uczestnictwo w wielu konkursach, a
także udział w wielu imprezach szkolnych.
Szczegółowe informacje na stronie 2.

Konkursy szkolne

Koniec I półrocza jest również okazją do
rozstrzygnięcia i podsumowania wielu
konkursów zarówno szkolnych jak i
między szkolnych, na których brak z
pewnością nie mogą narzekać
uczniowie  naszej szkoły. Z pewnością
każdy znalazł coś dla siebie i miał okazję
pochwalić się swoimi zdolnościami i
rozwinąć swoje umiejętności i
zainteresowania. Nie brakowało
konkursów literackich, ortograficznych,
plastycznych i technicznych. Więcej
informacji na stronie 3

Konkursy międzyszkolne,
rejonowe i ogólnopolskie
 
Nasi uczniowie nie byli by chyba sobą, gdyby nie brali udziału w
konkursach organizowanych przez inne placówki. Konkursy
ogólnopolskie m.in. "Świetlik", czy Olimpiada Ortograficzna cieszą
się dużym zainteresowaniem. 
Szczególnym osiągnięciem może poszczycić się Mikołaj Meller z
klasy 5b, który zajął drugie miejsce w konkursie literackim "List do
Taty", który ogłosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i
Społecznej Senatu RP.
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Uroczyste zakończenie
pierwszego półrocza roku

szkolnego 2017/18

   30 stycznia b. r. odbyła się uroczysta gala
wręczenia świadectw za pierwsze półrocze  nauki.
W szkolnej auli zgromadzili się uczniowie klas IV-
VII wraz z gronem pedagogicznym. Uroczystość
przebiegała w miłej i podniosłej atmosferze.
       Jako pierwsza wystąpiła Pani wicedyrektor,
gratulując wspaniałych świadectw oraz
pokrzepiając osoby, dla których to półrocze nie
należało do owocnych. Następnie szkolny chór
Dziesiąteczki pod przewodnictwem mgr Anny
Skóry zaśpiewał utwór pt.Wszystko się zmienia.
Zgromadzeni powitali zespół gromkimi brawami,
spodziewając się, że za chwilę będą świadkami
wspaniałego widowiska. Po występie dzieci
naładowane pozytywnymi emocjami z
niecierpliwieniem wyczekiwały na wręczenie
świadectw. Pierwsi na środek zostali wywołani
wzorowi uczniowie klas czwartych wraz z
wychowawcami, którzy wręczyli im dyplomy
Wzorowego Ucznia.

Następnie w ramach przerywnika muzycznego
wystąpił ponownie szkolny chór z piosenką pod
tytułem Regeluz. Po wybrzmieniu ostatniego taktu,
Pani wicedyrektor zaprosiła wyróżnione osoby z
klas piątych, szóstych i siódmych, po czym
odznaczyła prymusów klas 4 - 7: Gabrielę Matusik
z  klasy 4c (średnia ocen 5,45, wzorowe
zachowanie ), Mikołaja Mellera z klasy 5b (średnia
ocen 5,63, zachowanie bardzo dobre), Antoniego
Dzidę z klasy 6b (śr. ocen 5,27, wzorowe
zachowanie), Mikołaja Ochotę z klasy 6d (średnia
ocen 5,27, zachowanie wzorowe), Zofię Kwiatek z
klasy 7d (średnia ocen 5,43, zachowanie
wzorowe), Wiktora Kościuk z klasy 7c ( średnia 

ocen 5,43, zachowanie wzorowe). Pozostali
nagrodzili ich osiągnięcia głośnymi brawami, mając
nadzieję, że staną na ich miejscu za rok.
 
 Na zakończenie uroczystości wicedyrektor
pożegnała nas, życząc nam jeszcze większych
sukcesów w następnym półroczu.
 

 Wojciech Kocot

klasa 6d

klasa 7a

chór szkolny
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WYNIKI KONKURSÓW
SZKOLNYCH

Świąteczny słownik obrazkowy 
w języku angielskim i

niemieckim

Jak co roku w naszej szkole nauczycielki
języka angielskiego zorganizowały konkurs MY
ADVENT CALENDAR. 
Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów, którzy
nie szczędzili wrażeń artystycznych jurorom,
prezentując swoje dokonania. Pomimo że
wybór najlepszych kalendarzy nie należał do
łatwych, wyłoniono następujących
kandydatów: pierwsze miejsce zajęła Marzena
Zwatrzko z klasy 5c, drugie miejsce zajęła Maja
Palewicz z klasy 4b, natomiast trzecie miejsce
wywalczyła Valeriia Pavlikivska z klasy 4b.
Gratulujemy wygranym pomysłowości i
inwencji twórczych. Miejmy nadzieję, że rok
2018 będzie dla wszystkich wychowanków
SP10 czasem sprzyjającym licznym wygranym.
  

Barbara Sabinarz 
 Kornelia Meinhart
 (uczennice kl. IVe)

Rozstrzygnięto wyniki konkursu "Świąteczny słownik
obrazkowy w języku angielskim i niemieckim".
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród
uczniów klas I. Wpłynęło ponad 30 różnorodnych prac.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa
oraz drobny upominek.

Zwycięzcy:
I miejsce - Nikodem Lipski kl. 1 B
II miejsce - Damian Hachulski kl. 1 C
III miejsce - Piotr Wiśniewski kl. 1C, Dominik Gutowski
kl. 1B

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

SP10

SP10
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BEZPIECZNE 
FERIE

Pomysł utworzenia święta babci w Polsce pojawił
się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Rok
później święto to zaczął popularyzować „Express
Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą
był Kazimierz Flieger. W roku 1966 również
„Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia
„Dniem Babci”. Później powstała również tradycja
obchodzenia Dnia Dziadka.
Co roku w naszej szkole odbywa się wiele
uroczystości z tej okazji. Uczniowie przygotowują
laurki, drobne upominki. Organizowane są
spotkania, a także występy, podczas których
dochodzi do mnóstwa wzruszeń.
W związku z feriami zimowymi obchody Dnia Babci
i Dziadka przeniesione zostały na luty. Relacje już
w lutowym numerze "Żaczka".

Kornelia Meinhart

Na początku pogadanki goście nadmienili, jak
ważne dla naszego bezpieczeństwa jest mądre
korzystanie z internetu, który jest największym
siedliskiem przestępczości wobec uczniów szkół
podstawowych. Specjaliści przytoczyli również
historie, z którymi mieli styczność podczas
wykonywania swojej pracy. W trakcie spotkania nie
mogło zabraknąć zasad związanych z
zachowywaniem się w domu, gdy jesteśmy w nim
sami. Goście przypomnieli nam, jak ważne jest
odpowiednie postępowanie z elektrycznymi
urządzeniami oraz co należy zrobić, gdy ktoś puka
do drzwi, a my nie wiemy, kim on jest. Jako iż zima
jest czasem, który najchętniej spędzamy jeżdżąc na
nartach, nie mogło zabraknąć wzmianki na temat
prawidłowego zachowywania się podczas jazdy na
nartach oraz obyczajów panujących na
stoku. Przywołując słowa Pana Komendanta,
powinniśmy zachować szczególną ostrożność
podczas jazdy w słabych warunkach. Nie należy
również zatrzymywać się na środku stoku, tylko
zjechać na bok. 

Ważnym czynnikiem dla naszego zdrowia jest
odpowiedni ubiór. Zapewni nam ochronę podczas
ewentualnego wypadku, bądź też zagwarantuje
ciepło, kiedy pogoda pozostawiać będzie wiele do
życzenia. Goście przypomnieli nam także
wszystkie numery alarmowe na wypadek,
gdybyśmy potrzebowali pomocy odpowiednich
służb.
  Fachowcy pożegnali się z nami, życząc wszystkim
udanych i bezpiecznych ferii.

Antoni Dzida

REDAKCJA ŻACZKA
Antoni Dzida

Kornelia Meinhart
Wojciech Kocot

Barbara Sabiniarz
Redaktor naczelna:
Katarzyna Kuszaj
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