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PAŹDZIERNIK PEŁEN UROCZYSTOŚCI 
I NIESAMOWITYCH WRAŻEŃ

3 września 2018 r. po raz pierwszy
przekroczyli próg naszej szkoły. Od
tamtego dnia minął ponad miesiąc i
wiele się wydarzyło. Rolę ucznia odczuli
na przysłowiowej "własnej skórze", a 11
października zostali oficjalnie przyjęci
do gromady uczniowskiej SP 10.
Relacja z PASOWANIA NA UCZNIA str.4

                                   Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony 27 kwietnia
1972 roku i określony ustawą Karta praw i obowiązków
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy
ustawy Karta Nauczyciela dzień ten obchodzony jest jako
Dzień Edukacji Narodowej. Obchody Dnia Edukacji
Narodowej upamiętniają rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wdrożona
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. 

Relacja z obchodów DEN na stronach 2 i 3.
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12 października 2018 roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w naszej szkole - jak
co roku - miał miejsce apel poświęcony
obchodom tegoż święta. Uroczystość
przygotowali uczniowie i wychowawcy
klas siódmych. Podczas wydarzenia
obecni byli zarówno nauczyciele uczący
w naszej placówce, jak i emerytowani. Na
widowni nie mogło zabraknąć byłej
dyrekcji SP10, pani Aliny Rasiewicz oraz
pani Anny Marii Ragiel - Przewodniczącej
Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Miasta Jeleniej Góry. 
Zgromadzonych uroczyście przywitali
konferansjerzy, mianowicie Wiktoria
Kisiołek i Mikołaj Ochota (uczniowie z
klasy 7d), którzy zwrócili szczególną
uwagę na trud i zaangażowanie
wszystkich pracowników szkoły. Ponadto
prowadzący skierowali szczególne
życzenia wszelkiej pomyślności na nowej
drodze zawodowej w stronę pana 
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Piękne cytaty o zawodzie
nauczyciela

Pawła Domagały, obecnego dyrektora naszej instytucji.
Kolejnym punktem spotkania był występ klasy 7b, która
zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie w skeczu
pt. Jeden dzień z życia szkoły. Następnie klasa 7a w
trosce o poprawną polszczyznę przedstawiła swoje
zdolności wokalne, śpiewając piosenkę pt. Błędy
językowe.
Na koniec uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły, pan
Paweł Domagała, który w swojej przemowie zwrócił
szczególną uwagę na tło historyczne obchodów Dnia
Edukacji Narodowej, jak i zapoznał przybyłych na
uroczystość z listem Rzecznika Praw Dziecka.

Zwieńczeniem apelu było przekazanie
zgromadzonym gościom słodkich
upominków.
Redakcja Żaczka składa wszystkim
nauczycielom oraz pracownikom oświaty
najlepsze życzenia. Miejcie siłę,
wytrwałość i cierpliwość do wszystkich
swoich uczniów!

Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej
niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz
wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym

zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz
pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że

zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w
przyszłości.        Z. Kucówna

Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia
dla jednego choćby dobrego czynu, jednego

dobrego wiersza – osiąga więcej aniżeli ten, który
zapełnia naszą pamięć nieskończonymi rzędami
przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych pod

względem nazwy i kształtu.
Goethe

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi,
nauczyciel również czegoś się uczy.

(P. Coelho)

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi.
Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi
pochodzić od uczących się.
(T. Mackenzie)

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest
bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego
oddziaływanie.
(H. B. Adams)

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą
– nauczać.
(M. Twain)

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który
potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i
nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.(A.
Einstein)

Zebrał i opracował Szymon Fąfrowicz
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PASOWANIE NA UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

Ślubowanie klas pierwszych jest
niewątpliwie jedną z najpiękniejszych i
najbardziej wzruszających uroczystości
szkolnych. Tego dnia najważniejszymi
bohaterami są uczniowie klas pierwszych,
którzy w obecności nauczycieli, rodziców,
a także babć i dziadków zostają przyjęci
do społeczności uczniowskiej Szkoły
Podstawowej nr 10.

Odświętność i doniosłość tego wydarzenia
widoczna była na pierwszy rzut oka - odświętne
stroje, poważne i skupione wyrazy twarzy,
obecność gości. W tak ważnym momencie życia
szkolnego zaszczycili nas swoją obecnością pan
Paweł Domagała - Naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu, pani Anna Ragiel - Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Jeleniej Góry
oraz pani Katarzyna Bielańczyk - Przewodnicząca
Rady Rodziców SP 10. Nie mogło również
zabraknąć nowego dyrektora szkoły pana Pawła
Domagały.

Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Elżbieta
Wilińska oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego
Sara Mangold.
Po zaprzysiężeniu uczniów i rodziców
pierwszoklasistów, wręczeniu Aktów Mianowania oraz
drobnych upominków, mieliśmy przyjemność obejrzeć
kilka występów artystycznych w wykonaniu kolegów i
koleżanek ze starszych klas.
Wystąpili m. in. szkolny chór "Dziesiąteczki", grupa
teatralna EPIDEMIA z etiudą "CO Z CIEBIE
WYROŚNIE?", uczniowie klasy 3b zaprezentowali
swoje umiejętności taneczne.
W dniu 11 października 2018 roku przyjęliśmy do braci
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej
Górze 97 uczniów. 

Sara Mangold
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DORADZTWO ZAWODOWE
- WAŻNA RZECZ

W ramach szerzenia doradztwa zawodowego, jak i
współpracy ze  środowiskiem szkolnym klasa 7b
została zaproszona 3 października 2018 przez
prezesa zarządu firmy Proinval w Jeleniej Górzena
spotkanie poświęcone zapoznaniu uczniów ze
specyfiką pracy w tymże przedsiębiorstwie.    
 Z przygotowanej przez dyrektora generalnego firmy
prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się, iż 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
„PROINVAL” S.A. Zakład Pracy
Chronionejpowstało w 1995 roku oraz że spółka jest
producentem opakowań z tworzyw sztucznych
używanych do konfekcjonowania kosmetyków,
artykułów chemii gospodarczej i budowlanej oraz
narzędzi wykorzystywanych do tłoczenia tub
aluminiowych i monobloków, a także świadczy usługi z
zakresu remontów maszyn i urządzeń. 
Na koniec prezentacji prowadzący poinformował
uczniów o fakcie, iż PPU „PROINVAL” S.A. stale się
rozwija, inwestuje w nowoczesny park maszynowy,
poszerza ofertę wyrobów i unowocześnia 

unowocześnia technologię produkcji. Kolejnym etapem
spotkania było umożliwienie dzieciom wejścia na teren
hali produkcyjnej - w tym celu uczniowie zostali
poproszeni przez  dyrektora do spraw organizacji i
rozwoju firmy  o założenie na głowy jednorazowych
czepków ochronnych, po czym zapoznano młodzież
ze specyfiką pracy przy maszynach produkujących
wyroby z plastiku. Prowadzący zwrócił szczególną
uwagę uczniów na bezpieczeństwo i higienę pracy, jak
i zapoznał dzieci z mechanizmem działania
skomputeryzowanych urządzeń
produkcyjnych. Ponadto uczniowie zdobyli wiedzę na
temat zawodów związanych z pracą w Proinval
S.A., mianowicie o zawodzie technologa 

– o specjalności technologia przetwórstwa
tworzyw sztucznych, mechanika narzędziowego –
o specjalności formy wtryskowe, jak   i o specyfice
bycia prezesem firmy produkcyjno – usługowej
oraz o pracy związaniem   z zawodem pracownika
biurowego. Zwieńczeniem spotkania był smaczny
poczęstunek zorganizowany dla klasy 7b przez
pracowników spółki. Miłym akcentem zaadresowanym
do młodzieży były rówież upominki przygotowane
przez Proinval S.A..    Szczególne podziękowania
należą się prezesowi zarządu i dyrektorowi
generalnemu Proinval S.A., panu Jerzemu
Sobolewskiemu, który w ramach szerzenia doradztwa
zawodowego w klasie 7b, zainicjował i współprowadził
to spotkanie. Ponadto wyrazy podziękowania
kierowane są także do pań Iwony Sawickiej i Agnieszki
Zientalak oraz do pana Wojciecha Charczyńskiego -
dyrektora do spraw organizacji i rozwoju spółki – za
zaangażowanie w przygotowanie i współprowadzenie
szkolenia.
    

Antoni Dzida 
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DORADZTWO ZAWODOWE
POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ

W ramach szerzenia doradztwa zawodowego, jak i
współpracy ze środowiskiem szkolnym 5
października 2018 klasa 7b gościła w swoich
progach jednego z rodziców, mianowicie panią
Monikę Szulak - Olesiak - dyrektora finansowego
firmy Nysa Zakład Pojazdów  S.A.     
Inicjatorka spotkania przybliżyła uczniom specyfikę
pracy w firmie, jak i zapoznała ich z zawodem
dyrektora finansowego. Następnie w oparciu o
doskonale przygotowaną prezentację
multimedialną, pani Szulak - Olesiak zapoznała
dzieci z historią firmy, po czym poinformowała je o
obecnych pracach korporacji nad prototypem
elektrycznego auta. Tym samym prowadząca
spotkanie zwróciła uwagę uczniów na globalny
problem zanieczyszczania środowiska spalinami
samochodowymi. Kolejnym etapem spotkania była
ewaluacja w formie quizu. 

Uczniowie ochoczo odpowiadali na zadawane
przez panią  Monikę pytania; każda prawidłowa
odpowiedź została uhonorowana słodkim
upominkiem.   Po dawce jakże ciekawych i
interesujących informacji na temat działalności
firmy Nysa Zakład Pojazdów  S.A., przyszedł czas
na pożegnanie z prowadzącą spotkanie.  
Dziękujemy pani Monice Szulak - Olesiak za
wdrażanie wśród uczniów klasy 7b doradztwa
zawodowego.

Szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie,
dotyczące wcześniej poznanej gry komputerowej.
Pierwsza część tomu serii książek Tolkiena pt.
„Władca pierścieni Drużyna pierścienia” opowiada o
losach pewnego hobbita, zwanego Frodo Baggins.
Hobbit prowadzi szczęśliwe życie do czasu,kiedy
odbywają się sto jedenaste urodziny jego wujka.Wtedy
staje się panem własnego domu i odziedzicza po nim
tajemniczy pierścień. Pewnego dnia przychodzi do
niego czarodziej Gandalf, który opowiada mu,że
pierścień, który odziedziczył, to jeden z pierścieni
władzy, jakiego używał Sauron - mroczny władca. I tak
właśnie zaczyna się ciekawa przygoda Froda, która
bezpowrotnie zmieniła jego życie. W jaki sposób? Tego
dowiecie się czytając pierwszą część tomu.

 „Władca Pierścieni:
Drużyna Pierścienia ”

Dlaczego chciałem  przeczytać
serię tomów Tolkiena? Odpowiedź
jest prosta. 

„Władca Pierścieni Dwie Wieże”
Ostatnio przeczytałem drugą część serii książek pt.
„Władca Pierścieni’’. Opowiada ona o dalszych losach
drużyny pierścienia, która została rozbita. Książka
dzieli się na dwie części: ta, która opowiada o losach
Aragorna, Legolasa, Gimliego, Merry ego, Pipina i
Gandalfa, oraz druga opisująca historię Froda i Sama.
Książka rozpoczyna się od sytuacji, kiedy Boromir
umiera, a Merry i Pipin zostają pojmani przez armię
Uruk-hai. Aragorn Legolas i Gimli postanawiają ich
uratować. W kolejnej części czytamy jak Frodo i Sam
wyruszają do Mordoru, na drodze spotykając
Golluma.  Bohaterowie darują mu życie, a on w
konsekwencji prowadzi ich do „Krainy Cienia”-
Mordoru. Czy Aragorn i reszta uratują Hobbitów? Czy
Powiernik Pierścienia zakończy swoją misję?
Tego właśnie dowiecie się, czytając drugą część
serii „Władca Pierścieni”- „Dwie Wieże” 

Wojciech Kocot
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