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Nowy Rok to
wędrówka w inny
nieznany jeszcze
wymiar. Niech
będzie to
najwspanialsza
podróż pełna
miłości, uśmiechu 
 i radości bycia
razem. Nadzieja     
i wiara niech
wskażą Wam drogę
do szczęścia 
 poprowadzą
drogami sukcesów.
Zabiorą Was w
krainę marzeń, o
której zawsze
śniliście.
Życzy - Redakcja

    WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
                  W NOWYM ROKU BĄDŹCIE Z NAMI

      Ósmoklasiści pokonali już stres       
      i napisali drugi egzamin próbny.       
  Przed nimi jeszcze kolejne zmagania.
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      Czas karnawału to także okres
szalonej czasami zwariowanej zabawy.
Ratownik medyczny - zawód, o którym
warto coś wiedzieć, nie tylko teraz.

Siedzę na mojej
ławeczce                 
i przyglądam się
ludziom, niektórych
zajętych, a innych
próżnych.
Ławeczki na
naszym boisku.
Prezent na koniec
roku i wielkie
wydarzenie w
szkole!

 Ferie zimowe były 
pod znakiem wielu 
 atrakcji  w naszym 
     mieście dla         
    aktywnych

Ławeczki na boisku .

Koniec roku to czas
na podsumowanie
sukcesów,
osiągnięć i
naszych mocnych
stron.
Prezentujemy
kalendarium i
sylwetki naszych
uczniów, którzy
reprezentowali
szkołę w wielu
konkursach 

.

    W numerze         
  wiele ciekawych   
  artykułów, które     
    zainspirują,         
  wyjaśnią oraz       
 podpowiedzą w
różnych kwestiach 

. .

.
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Egzamin
ósmoklasisty
jest
obowiązkowy.
Ma około 20
zadań dla
każdego z
przedmiotów na
około 14
stronach.

      I...nadszedł czas         
     kolejnej wielkiej
próby!

  Nie taki diabeł straszny, 
              jak go malują!!!

.

. .

Egzamin
ósmoklasisty
składa się 
         z
przedmiotów:
-język polski
-matematyka
-język
angielski

.
Po pierwszej sesji egzaminacyjnej zapytaliśmy o
szczegóły, te bardzo ważne i te mniej istotne.
Czy egzamin jest trudny?
Czy za egzamin jest ocena?
Czy stres towarzyszy przy egzaminie?
Jak ubrać się na egzamin?
Ile średnio trwa egzamin?
Ile czasu trzeba poświęcić na przygotowanie się?

1.Czy towarzyszy wam stres podczas egzaminu?
-tak , odczuwamy lekki stres.
2.Jakie przybory zabieracie na egzamin?
-bierzemy tylko długopis i ołówek lecz na egzamin z
matematyki bierzemy również przybory
geometryczne.
3.Ile trwa egzamin?
-około dziewięćdziesięciu minut.

             Państwowy egzamin ósmoklasisty 
 zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku.     
                            Potrwa trzy dni. 
                          Od 15 do 17 kwietnia.

 Próbny egzamin. Materiał w arkuszach obejmuje 
 treści, które uczniowie już powinni mieć za sobą, 
 jeśli chodzi o realizację programu. 

  Wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła 
 otrzyma także plan powtórzeniowy dla uczniów.  

  Dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma       
      zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej             
 opanowanych przez danego ucznia obszarów       
 umiejętności.

.

Egzamin . .
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Wbrew pozorom praca
ratownika medycznego nie
należy do łatwych, ani
bezpiecznych w obecnych
czasach.

AMBULANS

          POSZUKIWANY   ZAWÓD      
                RATOWNIK MEDYCZNY

x

Ratownik medyczny podczas pracy musi być w
ciągłej gotowości, ponieważ w każdej chwili

może zostać wezwany do wypadku. 
Ratownik do każdego  ma obowiązek

przyjechać bez względu na czas, miejsce i
pogodę.

Idea udzielania pomocy na miejscu
zdarzenia powstała podczas wojen
napoleońskich. W roku 1792  po raz
pierwszy zostały zaprojektowane lekkie
pojazdy konne, które przewoziły
chirurgów na pierwsze linie działań
wojennych. Służbę pomocy doraźnej i
transport do szpitala zapoczątkowano w
Europie, w XIX w. W Belfaście
proponowano pomoc w doraźnych
przypadkach kardiologicznych. Wraz z
rozwojem, zmieniano system.

.

Przeprowadziłam wywiad z Panem Ernestem
Lisieckim-ratownikiem medycznym:
Pytanie
Ile lat pracuje Pan jako ratownik medyczny?
Jako ratownik pracuję  już 21 lat
Pytanie 
Co oznaczają literki na karetkach?
T-transportowa, S-specjalistyczna,
P-podstawowa, N-noworodki.
Pytanie
Do jakiego miasta najdalej się Pan udał, w celu
przewiezienia pacjenta?
Najdalej jechałem do Warszawy. Wiozłem pacjenta na
przeszczep.
Pytanie
Jakie sprzęty są niezbędne w karetce?
Defibrylator-oddziałuje na mięsień sercowy impulsami
prądu o odpowiednio dużej energii.
respirator-to urządzenie medyczne wspomagające, lub
zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy
oddechowej.
ssak-służy do odsysania wydzielin z górnych dróg
oddechowych 
pulsoksymetr-służy do pomiaru tętna pacjenta oraz
nasycenia krwi w tlen
glukometr-służy do pomiaru poziomu cukru we krwi
Pytanie
 Z jakim najtrudniejszym przypadkiem się Pan spotkał?
Wypadek komunikacyjny w którym ofiary były
uwięzione we wrakach samochodów.
Dziękuję za wywiad powodzenia !!!

KARETKA

logo

Ratownictwo
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        BOŻE          
NARODZENIE

               Zwyczaje i obrzędy            
                 bożonarodzeniowe

.

.

.

W wielu
domach, w
wigilię na
stołach pojawia
się 12 potraw.
Bywa też i tak,
że na stołach
jest ich trochę
mniej. Jednak
każda ma swój
urok...

. .

Jedną z wielu
świątecznych
tradycji jest
pieczenie
pierników.
Pierniki można
dekorować:
ozdobnymi
pisakami,
posypkami i
według uznania

Ozdoby świąteczne są drugą
ważną rzeczą w domu. Można je
kupić lub zrobić. Moim zdaniem
robienie ozdób jest o wiele lepsze
niż ich kupowanie, bo są inne.

Najważniejszą tradycją bożonarodzeniową jest choinka. W wielu
domach na święta ubiera się choinkę w dzień Wigilii, za to w innych
domach choinkę ubiera się kilka dni lub tygodni przed Wigilią. Często
ozdabia się choinkę różnymi ozdobami takimi jak: bombki, łańcuchy,
światełka i bombki zrobione z wysuszonych owoców. Dużo dzieci
robi łańcuchy z papieru - jest to o wiele lepsza zabawa. Na lekcjach
techniki lub plastyki dzieci robią bombki ze styropianu, cekinów i
szpilek.

Obrzędem
bożonarodzeniowym są
jasełka. 
Jasełka to przedstawienia
dzieci, które naśladują
życie Pana Jezusa. 
Jasełka odbywają się w
szkołach, dzieci odgrywają
różne role.
To jeden z najstarszych i do dziś
realizowanych obrzędów w kraju.

Święta to magiczny czas w roku 
kalendarzowym. Spędzamy je
z rodziną i przyjaciółmi.
Obdarowujemy się prezentami   
i składamy życzenia.Dzielimy się
opłatkiemi śpiewamy kolędy! 
Święta są cudowne! Szkoda, że są
tylko raz w roku i trwają tak krótko.

Opłatek to najważniejsza
rzecz w czasie wigilii.
Opłatek służy do dzielenia
się nim z całą rodziną w
trakcie składania życzeń .

.

kamis.pl

gazetakrakowska.pl

klasacbloguje.blogspot.com Polisz Design
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              NOWY ROK 2019 WITA !!!
                                Z niecierpliwością czekamy, co nam przyniesie.

.

.

.

.
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      I wreszcie nadeszły
dłuuugo  oczekiwane ferie!

Zima 2018/2019

Ferie zimowe to czas do zabawy, odpoczynku ale przede wszystkim do
relaksu i czynnego spędzania tego okresu. Zapominamy o
urządzeniach multimedialnych i innych "zabieraczach" czasu i rzucamy
się bez pamięci w wir szalonej i radosnej zabawy na maksa! Czekamy
na śnieg.

.

.

    W ferie można robić różne rzeczy takie jak:           
  lepienie bałwana, bitwa na śnieżki, jazda               
  na sankach, zjeżdżanie na nartach itd. 
                  Ferie są cudowne i zimne ! 

W ferie można miło
spędzić czas jednym z
pomysłów na to jest jazda
na łyżwach. Na łyżwach
może jeździć każdy i ten
duży i ten mały. Jazda na
łyżwach nie jest wcale taka
trudna. Musisz uwierzyć w
siebie !

Jedną z najciekawszych
czynności, którą można
wykonywać w czasie ferii jest
lepienie bałwana. Lepienie bałwana
jest super frajdą dla dzieci i nie tylko
dla nich, tak naprawdę lepić
bałwana może każdy i ten duży i
ten mały. Potrzebujesz tylko:
marchewki, troszkę węgla i śnieg!!! 
GOTOWE

W ferie
trzeba
odpoczywać.
To czas
wolny od
nauki. 
PAMIĘTAJ
!!!
ODPOCZNIJ

.

Ferie

.

Dziennik Łódzki

.
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                     Felieton z cyklu: Moje hobby.                     
                     Najciekawsze gry komputerowe świata.

Obecnie gry są bardzo popularne.
Aby sprawdzić, która z nich
najbardziej, przeprowadziłam
ankietę w naszej szkole. 
Oto wyniki:
1 miejsce gra -'' ROBLOX''
2 miejsce gra -''MINECRAFT''
3 miejsce gra -''MOVIE STAR
PLANET''
Według naszych uczniów, te trzy
gry są najbardziej ciekawe i
najpopularniejsze wśród graczy i
nie tylko .

x

Istnieje bardzo dużo gier komputerowych.
Trzeba jednak pamiętać, że nie każdą
można  po prostu kliknąć i pograć.
Niestety, ale za nie które trzeba zapłacić.
Czasami tego nie widać, ale zawsze trzeba
upewnić się, czy gra w którą mamy ochotę
pograć jest darmowa.

Trzeba również pamiętać, że gry
komputerowe mogą uzależnić.
Dlatego warto ułożyć sobie grafik
w którym będą określone
godziny, w których możemy
korzystać z komputera oraz
ile czasu będziemy spędzać
grając. 

W gry komputerowe może grać
każdy i to już fakt. Są oczywiście
różne gry. Dopasowane do
zainteresowań i wieku. 
Dla młodszych i dla starszych.
Każdy lubi coś innego. 
Na przykład chłopcy wolą gry z
autami, a dziewczynki wolą 
ubieranki. 
Jest wiele gier na inny temat, np:
- o gotowaniu,
- o fryzjerze,
- o autach,
- o puzzlach
- o rysowaniu i wiele wiele innych!minecraft
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   NASZE SUKCESY NIE   
   TYLKO
INDYWIDUALNE!

Rok 2018 jak i minione lata obfitował w
naszej szkole w wiele sukcesów, które
przekładają się nie tylko personalnie,ale
są także naszym wspólnym triumfem.

Nadanie imienia

asowanie na ucznia

Sonia Bilińska
wzięła udział w
konkursie
muzycznym.
Piosenkę
zaśpiewała
świetnie! Dla
Sonii był to z
pewnością
sukces.
Gratulujemy!

Konkurs kolęd.
Z naszej szkoły
udział wzięły
Emilia Nowak   
 i Sonia
Bilińska. 
Emilka jest
nominowana do
finału, a Sonia
dostała
wyróżnienie.
Gratulujemy!

W poczet uczniów naszej szkoły
przyjęliśmy czterdziestu pięciu
pierwszoklasistów. 
Wszyscy  złożyli uroczyste
ślubowanie. 
Każdy z naszych młodszych
kolegów i koleżanek został
pasowany dużym, symbolicznym
ołówkiem, oraz dostał na
pamiątkę dyplom od Pani
dyrektor.

"Moja
opowieść o
wolności". 
To konkurs
plastyczno-
historyczny. 
Z naszej szkoły
wyróżniono:
Wiktorię
Chruszcz 
i Juliannę
Kucner.

.

. .

Nasze sukcesy w roku 2018!
Jednym  z naszych największych
w tym roku było nadanie imienia
naszej szkole. 
Szkoła przyjęła imię Świętego
Jana Pawła II. 
Była to wyjątkowa uroczystość. 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele
wspólnie świętowali ten
wspaniały dzień. Zaproszonych
zostało wielu ważnych gości,
którzy wygłaszali przemowy. 
Uczniowie klasy II zatańczyli
Krakowiaka, a chór szkolny
zaśpiewał wiele piosenek, które
nadały doniosłość akademii.
Obok tego wydarzenia możemy
pochwalić się też innymi
sukcesami!

Mistrz, czyli
Rafał
Potoczny.
Uczeń klasy VI
b został
indywidualnym
Mistrzem
Polski w
Speedrowerze.
Wspaniale!

Pasowanie na ucznia było bardzo
ważnym wydarzeniem w życiu
naszej szkoły. 
Pasowała osobiście Pani dyrektor.

SP.10 Leszno

sp10 Leszno

sp.10 Leszno

. .
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Emilia Nowak w "Mam
Talent"

Ten rok był
super, lecz
trzymamy
kciuki aby
kolejny był
jeszcze,
jeszcze
lepszy!

.

"Niepodległa w poezji" tak nazywał się konkurs,   
w którym zadaniem było recytowanie wiersza.         
Z naszej szkoły I miejsce w kategorii I-III zdobyła
Ania Ratajczak, a w kategorii I-IV Oliwier
Rutkiewicz.

.

Michalina Ziemlińska dzięki
swojemu talentowi zdobyła
pierwsze miejsce w Otwartych
Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego. Michalina świetnie
reprezentuje naszą szkołę.
Gratulujemy talentu i przede
wszystkim ciężkiej pracy, którą
inwestuje w przygotowania do
ostatniej kropli potu!

Małgorzata Buler dobyła pierwsze
miejsce w XVI turnieju Zduny
Karate Cup 2018. 
Zapewne karate jest dla Małgosi
pasją. 
Świetnie jej to wychodzi! Małgosi
życzymy wytrwałości i ambicji, aby
dalej szło jej tak dobrze jak idzie jej
teraz! Gratulujemy!

Maja Frąckowiak zajęła drugie miejsce w konkursie 
Born To Perform 2018. Zaśpiewała piosenkę po
angielsku. Jest to niełatwe, ponieważ wymagana jest
nie tylko poprawność językowa, ale także świetny głos,
który Maja posiada i to sposób na zwycięstwo.

sp10 Leszno

.

W tym roku w naszej szkole było wiele sukcesów, konkursów i wydarzeń. Rok dla naszej
szkoły był niesamowicie utytułowany i ciekawy. Mamy szczerą nadzieję, że w roku 2019
będzie podobnie, albo lepiej. Braliśmy udział w licznych konkursach i dyscyplinach
sportowych. Walczyliśmy z najlepszymi i stawaliśmy także na podium, dzięki przygotowaniu,
systematycznej pracy i pasji z jaką startujemy.

Aleksandra Błaszkowska zdobyła trzecie miejsce w
kategorii kl. VII- VIII. Każdy z nich pięknie wyrecytował
wiersz. Wiersze miały charakter głęboko patriotyczny. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !

muzyka.interia.pl

.

.

.
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