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Dzień otwartej szkoły str. 2konkurs na wiersz

Wiosna to pora, kiedy wszystko
budzi się do życia, natura
dostarcza nam mnóstwo energii
i siły do działania. Jest to
również czas wszelkiego rodzaju
festynów i konkursów, w których
chętnie bierzemy udział. W tym
numerze przedstawimy kilka
relacji z imprez i konkursów
szkolnych i międzyszkolnych..
Nie brakowało emocji, a nasi
koledzy i koleżanki po raz
kolejny pokazały co potrafią!

Kawiarenka dar serca str. 3

konkursy str. 4,5,6

UCZYMY SIĘ POMAGAĆ
Od jakiegoś czasu wspólnie
wspieramy dzieci z Hospicjum
we Wrocławiu. 
Organizujemy różnego rodzaju
zbiórki i imprezy, podczas
których namawiamy innych do
bezinteresownej pomocy. Tym
razem zorganizowaliśmy
Kawiarenkę DAR SERCA. Więcej
informacji na str. 3.

fot. B. Sabiniarz

fot. K.Kuszaj
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22 marca 2018 roku w naszej szkole miało
miejsce bardzo ważne wydarzenie,
mianowicie Dzień Otwarty SP10.
Uroczystość rozpoczęła Pani
wicedyrektor Elżbieta Wilińska,
informując przyszłych pierwszoklasistów
oraz ich rodziców o funkcjonowaniu
naszej placówki. Następnie widownia
gromkimi brawami nagrodziła tancerzy,
po czym Prowadząca zaprosiła
wszystkich dorosłych i dzieci do
zwiedzania szkoły.

Goście mogli uczestniczyć w
proponowanych przez nauczycieli
zajęciach warsztatowych: tanecznych,
wokalnych, sportowych czy teatralnych -
Czarodziejska szafa. Ponadto
zgromadzeni byli świadkami jak i
uczestnikami zabaw z chustą animacyjną
– Kto dzisiaj... oraz szukania jajek -
Wiosenne zagadki. Nasza placówka
zaproponowała także swoim gościom
warsztaty o różnej tematyce m.in:
matematyczne Pobawmy się matematyką

językowe Treetops  Małe kroczki,
przyrodnicze Eksperymenty dla małych i
dużych,zajęcia terapeutyczne Bawimy,
uczymy, pomagamy",wiosenne warsztaty
plastyczne  Wiosna, tuż, tuż oraz
szachowe.Podczas zajęć komputerowych
nasi mali goście mieli możliwość
spróbowania swoich sił z programem
komuterowym Budowanie i czarowanie z
Baltiem.
 Każdy przyszły pierwszoklasista,
uczestnicząc w wyżej wymienionych
zajęciach, miał możliwość zdobycia
odznaki Odkrywca SP10 . Wystarczyło
uczestniczyć w każdym z warsztatów.

Niezastąpieni w odkrywaniu tajników
wiedzy okazali się także nasi obecni
uczniowie z klas 4 - 7, którzy służyli
pomocą zarówno naszym nauczycielom,
jaki i przybyłym gościom.
Nasza szkoła, ukazując szeroki wachlarz
zajęć i warsztatów szkolnych, kolejny raz
udowodniła, że kreatywność to cechy
godna ucznia Szkoły Podstawowej nr 10.

  Barbara Sabinarz

fot. SP10
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                            Kawiarenka - Dar serca
  
 24 kwietnia  2018 roku w naszej szkole
odbyła się akcja charytatywna pod nazwą
Kawiarenka - Dar serca. Celem
przedsięwzięcia było zebranie jak
największej liczby pieniędzy na
rehabilitację dla dzieci z Hospicjum we
Wrocławiu.   
 Organizatorami zbiórki funduszy dla
potrzebujących byli uczniowie z klas 6b i
7a, którzy sprzedawali upieczone przez
siebie ciasta i babeczki. Podczas imprezy
można było zakupić za przysłowiową
złotówkę pyszne napoje. Koordynatorem
zbiórki była pani Joanna Kaflowska.
Ponadto akcję wspomogły pojedyncze
osoby  z klas 1a,1b, 4b, 4d, 4a, 5b,
przynosząc na sprzedaż słodki
poczęstunek. 
  W trakcie delektowania się smacznymi,
domowymi wypiekami, kupujący mogli
wygodnie zasiąść przy nakrytych
gustownymi obrusami stolikach i
wsłuchać się w nastrojową muzykę, która
podkreślała piękno szkolnej akcji.   
 Dzięki sprawnie przeprowadzonej zbiórce
pieniężnej oraz  w wyniku ofiarności całej
społeczności uczniowskiej, jak dzięki
wsparciu kadry pedagogicznej udało się
zebrać 1410 złotych.   
 Cieszymy się, że duch wolontariatu na
dobre zagościł  w sercach uczniów i
nauczycieli naszej szkoły. Dziękujemy za
pomoc!
  Akcja została zorganizowana przez
uczniów  z klas 6b i 7a wraz     z
wychowawcami i pedagogiem szkolnym

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. "

Jan Paweł II

fot. K. Kuszaj

fot. K. Kuszaj

fot. K. Kuszaj

fot. K. Kuszaj
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KONKURSY SZKOLNE   
    I MIĘDZYSZKOLNE

I miejsce
Nikola Mazur z klasy 6b   
Aleksander Kłosowski z klasy 6c

II miejsce
Aleksandra Kamińska z klasy 5b   
Maja Cupiał z klasy 6b 

III miejsce
Sara Mangold z klasy 5d

IV miejsce
Aleksandra Łoś z klasy 6d   
Mikołaj Okoń z klasy 6c         B.Sabiniarz

        KOLEJNY SUKCES NASZYCH
UCZNIÓW!
26 kwietnia 2018 roku w Szkole
Podstawowej  nr 13 im. Komisji  Edukacji
Narodowej w Jeleniej Górze odbył się
międzyszkolny konkurs ortograficzny
Ortografia na wesoło. Celem konkursu było
wyłonienie najlepszych pod względem
umiejętności ortograficznych uczniów z klas
4 - 7 uczęszczających do jeleniogórskich
szkół podstawowych.Zawodnicy
perfekcyjnie poradzili sobie między
innymi z takimi wyrazami jak wszech
czasów, aleja Róż, Żuławy, Honorka,
Łazienki, kościół Świętego Krzyża,
Pałac Namiestników czy marszruta.   

"Najpiękniej opowiedziana legenda o ..."

laureaci konkursu

A oto wyniki konkursu:
I miejsce wśród klas siódmych    Maria
Juszczak z 7b, II miejsce wśród klas
szóstych  Antoni Dzida z 6b, II miejsce
wśród klas piątych  Oskar Klimek z 5b.  

A. Dzida

NAJPIĘKNIEJ OPOWIEDZIANA
LEGENDA

20 kwietnia 2018 roku odbył się szkolny
konkurs na najpiękniej opowiedzianą
legendę o Jeleniej Górze  i okolicach.
Celem konkursu było promowanie
wysokiej kultury słowa mówionego,
rozwijanie talentów oratorskich uczniów
klas 4 - 7, wzbogacanie oferty
edukacyjnej szkoły oraz rozbudzanie
zainteresowań Jelenią Górą i okolicami.   
  
W czasie wystąpienia były oceniane: 
dobór repertuaru, kompozycja,  bogactwo
językowe, talent oratorski, ogólne
wrażenie artystyczne. 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY 

fot.K. Kuszaj

fot.SP10
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
J. ANGIELSKIEGO W SP11
W zmaganiach uczestniczyło prawie 40
uczniów klas trzecich i siódmych z kilku
jeleniogórskich szkół podstawowych.
Uczestnicy pisali test leksykalno-
gramatyczny zawierający zadania otwarte 
i zamknięte.
Konkurs odbył się 20 kwietnia 2018 roku,
a jego głównym sponsorem było
wydawnictwo Macmillan.

laureaci konkursu

OMNIBUS        
 11 kwietnia w naszej szkole odbył się
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny
Omnibus (edycja XIX). Konkurs miał na
celu promocję uzdolnionej
humanistycznie młodzieży, popularyzację
literatury, sztuki i kultury języka
polskiego oraz rozwijanie zainteresowań i
kompetencji osobistych uczniów klas 2-7
szkoły podstawowej. Czy test
wielokrotnego wyboru okazał się
sukcesem dla naszych podopiecznych?  
O wynikach poinformujemy za 6 tygodni. 
        Antoni Dzida

Wyniki wyglądały następująco:

KLASY 2-3:
I MIEJSCE - Melody Burlew 3d
KLASY 6- 7:
I MIEJSCE - Wiktoria Podroużek 7a
II MIEJSCE - Mikołaj Lercher 7d
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe od wydawnictwa
Macmillan, natomiast pozostali
uczestnicy - dyplomy i drobne upominki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM
KOLEGOM I KOLEŻANKOM!

                                     K. Meinhart

fot. SP10

fot.SP10

fot.SP10
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WIERSZE O MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE

RECENZJA KSIĄŻKI
    Kiedy deszcz stuka w parapet, a
nigdzie nie można znaleźć żadnej
dobrej książki, polecam zaopatrzyć
się w herbatę i koc, po czym
sięgnąć po powieść pod tytułem
,,Był sobie pies”.

   Lektura potrafi wzruszyć niejedną
osobę, jednocześnie momentami bawi aż
do łez. Powieść opowiada o przyjaźni
chłopca Ethan’a i psa Bayiliego.
Bohaterowie przeżywają dużo przygód,
lecz niektóre 
z nich nie są bezpieczne. Książka
doczekała się już swojej ekranizacji parę
miesięcy temu, jednak wciąż lubię
oglądać film oraz czytać książkę ze
względu na fabułę.
  To dzieło napisała W.Bruce Cameron,
utwór nie schodził przez rok z listy
bestsellerów ,,The New York Times”. Mam
nadzieję, że więcej osób przeczyta tę
wspaniałą książkę i również zachwyci się
nią tak jak ja.
                                      Sara Mangold

              

Chwała Ojczyźnie
Kiedy wojna na świecie trwała,
Maria Skłodowska-Curie z mężem ciężko
pracowała.
Tajemnice fizyki i chemii odkrywała.
Nazwę odkryciu temu nadała,
Ku chwale ojczyzny swej.
Nazwa ta polon brzmiała od kraju,
Którego mapa nie ukazywała.
Aż w końcu Nagrodę Nobla dostała
I honor Polski ozdyskała.  

 III miejsce, Hubert Olesiak  6b

Maria Skłodowska-Curie - patronka
SP 10 w Jeleniej Górze

Maria Skłodowska-Curie nigdy się nie
myli.
Polon i Rold to jej naukowy wykład.
Gdy Piotra Curie poślubiła razem  z
 nim nagrodę Nobla zdobyła.
Drugiego Nobla dostała, bo naukę bardzo
kochała.
Dwa pierwiastki, dwa Noble to dla kobiety
osiągnięcie
wyjątkowo godne.
W świecie mężczyzn łatwo nie było,
dlatego wielu zdziwienia
nie kryło.
Patronką naszej szkoły zasłużenie
została.
Wiwat jej za to i wielka chwała.  
 III miejsce, Maja Palewicz 4b

REDAKCJA ŻACZKA
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Kornelia Meinhart
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