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    NASZA SZKOŁA GOŚCIŁA       
             PRZYSZŁYCH                   
     PIERWSZOKLASISTÓW.
             DRZWI OTWARTE  

          KOLEJNY ROK W NASZEJ
SZKOLE Z AKCJĄ CHARYTATYWNĄ     
 DLA CHORYCH DZIECI POD NAZWĄ - 
              "PĄCZKI DO RĄCZKI"

  SEGREGUJEMY 
         ŚMIECI.
    DZIAŁAMY Z
OGÓLNOPOLSKIM
PROGRAMEM, 
     Z KTÓRYM
WYSTARTOWAŁA 
         NASZA           
   ŚWIETLICA         
 SZKOLNA.
         DBAMY O     
   ŚWIAT I NASZE 
PRZYSZŁE ŻYCIE

. .

        NOWI REDAKTORZY NASZEJ         
GAZETY MAJĄ ZA SOBĄ PÓŁMETEK   
       PRACY W ROKU SZKOLNYM.
      TWORZYMY ŚWIETNY ZESPÓŁ!
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Pewnie wydaje się Wam, że rolnictwo to łatwy zawód.
Nie dla wszystkich. Rolnicy muszą każdego ranka
wstawać nawet o godzinie 5 rano, wtedy karmią
zwierzęta lub doją krowy. Następnie udają się na
szybkie śniadanie i z powrotem wracają do pracy.
Idą śrutować paszę dla zwierząt. Co to
takiego?Śrutowanie polega na
wsypaniu do śrutownika zboża i tam podaje się je
zagniataniu. W tym czasie jak pasza się śrutuje,
rolnicy zajmują się innymi pracami gospodarskimi, np.
sprawdzają czy wszystkie świnie są zdrowe lub
dolewają im wody.
Jak pasza jest już gotowa, wtedy rolnik bierze worek
do paszy i przesypuje ją do niego ze zbiornika
śrutownika.
Kiedyś rolnicy mieli więcej pracy niż dziś. Nie mieli
bowiem nowoczesnego sprzętu. 
Wykorzystywali zwierzęta hodowlane do pracy w
gospodarstwie i polu. Była to ciężka, mozolna praca.
                                         Michalina

.

     Wybrane marki ciągników         
                     rolniczych 
JOHN DEERE 
NEW HOLLAND
ZETOR 
KUBOTA
CLASS
URSUS
FORD
FEND
DEUTZ FAHR 
MASSEY FERGUSON 
CASE 

.
.

                UWAGA KONKURS !!! 
        Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
konkursie. Zasady są bardzo proste, trzeba  wykonać
kartkę wielkanocną. Dzieci z naszej szkoły mogą
przynosić je do biblioteki szkolnej i wrzucać do
skrzynki. Kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, a
dzieci z poza szkoły, mogą wysyłać na adres naszej
gazetki naszadziesiatka@wp. 
Czas trwania konkursu do 30 maja 2020 r.
                 Na zwycięzcę czeka nagroda
      

         Doradztwo zawodowe - rolnik 
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               Akcja charytatywna 
                 "Pączki do rączki"

.
.
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            Jak co roku, z okazji tłustego czwartku             
 (20.02.2020), w naszej szkole odbyła się akcja           
charytatywna pod nazwą "Pączki do rączki." 
         Warto wiedzieć, że akcja sięga 2012 roku i         
                    zrodziła się w przedszkolu                         
                   "Kolorowy świat.".                             
Tegorocznymi bohaterami akcji są Jasiu,                     
                        Kamil i Antek.
              Jasiu: Pogodny trzylatek. Choruje na           
czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe.
             Kamil: Ma 11 lat. Choruje na porażenie           
                    dziecięce, w tym słabo widzenie.
             Antek: Ma zaledwie pół roku (5 miesięcy) i       
      choruje na zespół Downa oraz wadę serca. 
                 Koszt jednego pączka to tylko 2,50. 
                         Serdecznie zachęcamy! 
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Czytelnicy zastanawiają się jak powstała nasza
redakcja.
Opowiem Wam tę historię.
W 2017 r.  była drukowana papierowa wersja gazetki,
niestety czarno-biała. 
2 lata temu, gdy nasza szkoła obchodziła 50 lat
istnienia, powstała pierwsza elektroniczna.
I na czas pisania tej strony ma około 100 odsłon.
Każdy znajdzie coś dla siebie.

     Na  zdjęciu powyżej widać "dawnych"
redaktorów naszej redakcji i do dzisiaj
został tylko jeden, o imieniu Olaf. 

     W tym roku pracę rozpoczął nowy
zespół redakcyjny składający się z 5
osób.

     Dwóch dziewczyn i  trzech chłopaków.
Praca w redakcji wymaga  umiejętności
posługiwania się słowem pisanym. Dzięki
temu ćwiczymy ortografię, język i
słownictwo. Po prostu same zalety.

Redakcja od kuchni.
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   W naszej szkole wystartowało pierwsze tego 
rodzaju przedsięwzięcie w Polsce pn. ,,Działaj z
imPETem". 
Polega ono na segregowaniu odpadów w
szczególności tych z szansą  na ponowne
przetworzenie czyli butelek PET - plastikowych
butelek. Służy m.in. do tego aby zapoznać uczniów z
ważnym pojęciem ,,recykling".
 
Kampania ma na celu edukację społeczną w  zakresie
odpowiedniego postępowania z ważnym tworzywem
jakim są butelki PET. Ogromną korzyścią  projektu
jest większa świadomość uczniów na temat   jak
ważna jest segregacja odpadów  zwłaszcza tych,
które się długo rozkładają. 
  
Kampania ,,Działaj z imPETem" zainicjowana jest      
przez znanych producentów takich jak Coca-Cola,      
Nestle czy Żywiec Zdrój. 
   O konkursie dowiedzieliśmy się ze strony                 
                                internetowej. 
 Różnorodność działań zachęciła nas do udziału.  

                   UWAGA!!!      
   Nagrodą główną w konkursie 
  jest tablica multimedialna dla
  świetlicy szkolnej!

Od 2 marca można oddawać głosy na pracę
dotyczącą projektu pod nazwą: Działaj z
imPETem". Zachęcam do oddania głosu na pracę
naszej szkoły, która posiada tytuł: "CZAS LECI,
SEGREGUJ ŚMIECI! - Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Świętego Jana Pawła II w Lesznie, Leszno". 
Głos można oddać na stronie pod adresem:
https://dzialajzimpetem.pl/prace-
konkursowe/page/3/
Jedna osoba może oddać tylko jeden głos podczas
doby, pamiętajcie o tym, gdyż kryterium
ograniczającym jest adres IP oraz adres mailowy, z
którego wysyłacie swoje głosy.
Klikajcie, wysyłajcie, a na pewno wygramy.

            Czas leci, segreguj śmieci- akcja               
       ,,Działaj z imPETem" w naszej szkole!!!

.

https://dzialajzimpetem.pl/prace-konkursowe/page/3/
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W dniu 2 marca 2020 r., w naszej szkole odbył się
dzień otwarty. Jest to dzień, w którym dzieci z tak
zwanej "zerówki" mogą odwiedzić naszą szkołę wraz
z rodzicami, gdyż od września, to oni zaczną w niej
naukę jako pierwszoklasiści.
Po miłym przywitaniu pani dyrektor Anny Majchrzak,
na odwiedzających czekała moc atrakcji. 
Były językowe łamigłówki, gry planszowe,
doświadczenia przyrodnicze, tory przeszkód i zajęcia
z tablicą interaktywną.
W tym czasie dzieci choć trochę mogły poznać szkołę,
w której czas minął im w miłej i przyjaznej
atmosferze. 
Do zobaczenia Koleżanki i Koledzy we wrześniu!!!
                                                           OLAF

       Drzwi  otwarte w naszej szkole.
                                          

.
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           Odwiedziny Leonarda 
                 w naszej szkole!
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Dnia 19 lutego na języku niemieckim  przyszedł do nas Leonardo, 19 letni

wolontariusz z Niemiec. Opowiadał nam o swojej rodzinie i co najbardziej

lubi. Także o zwyczajach w Niemczech.      Zrobiliśmy wspólne zdjęcie i

otrzymaliśmy od niego autografy.   

Lekcja rozpoczęła się prezentacją o nim i jego
rodzinie. Po bardo fajniej i ciekawej prezentacji
zagraliśmy w grę, która polegała na tym że
musieliśmy mówić wyrazy na ostatnią literę po
niemiecku. Również w Polsce ta zabawa jest znana i można się

nią bawić w każdym języku. Na koniec zaśpiewaliśmy razem wraz z

Leonardo piosenkę "Szni- szna- sznapi". 

W poniedziałek 10.02 uczniowie klasy VI pod
opieką p.Anny Nowak-Fiszer przygotowali dla
Leonardo małą imprezę-niespodziankę. 
Razem śpiewali  piosenki i rozmawiali w języku
niemieckim. Dzięki pomocy rodziców spędzili  ten
czas delektując się pysznymi słodkościami. Było
bardzo wesoło i smacznie. 
Niestety już za kilka dni nasz wspaniały
wolontariusz Leonardo, wraca do Niemiec.   

                             BYŁO SUPER!                              
                           
                                                       Michalina 
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            Tydzień Języka Ojczystego     
                  w naszej  szkole.

.

      Od poniedziałku (24.02.2020 r.) do piątku               
            (28.02.2020 r.) odbył się w naszej szkole
Tydzień Języka Ojczystego. Z tej okazji na drzwiach
od naszych klas zostały powieszone kartki z różnymi
ciekawostkami.Ponadto w piątek została
zorganizowana zabawa z kodami QR. Zabawa
polegała na zeskanowaniu kodu i wpisaniu poprawnej
odpowiedzi na kartkę. Pytania nie były łatwe ale na
poziomie. Przykładowa treść zadania: Jak piszemy
grzegrzułka/grzegżółka czy gżegżółka? To jedno z
jedenastu pytań, które niektórym sprawiało kłopot
mniejszy lub większy. Po wykonaniu zadań kartki
trzeba było wrzucić do skrzynki na odpowiedzi.
   Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki! ;)
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