
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa Nr 10 w
Lesznie im. Świętego Jana Pawła II
ul. Jagiellońska 7
64-100, Leszno

Numer 14 11/21

  REDAKCJA
W       
SKŁADZIE:
Michalina Bródka

Zofia Nowak
Oliwier Bartlewicz

Olaf Bartman
Wojciech Grygier

                      Koniec roku jest zawsze okazją do refleksji i nowych planów

.

     Ulica           
   miejscem     
     zabaw i       
   rozwijania   
        pasji

Tym razem wydanie
listopadowo-grudniowe. 

    Zmieniająca się             
dynamicznie                   
rzeczywistość, która nas
otacza, potrafi pisać
scenariusze, które
czasami dalekie są od
wcześniej planowanych.
         Dobrej lektury!

.

.
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                               Ogromna strata w naszej szkole

   1 listopada na stronie naszej szkoły pojawiła się smutna informacja,
o odejściu cudownej nauczycielki, Pani Wiesławy Goryniak. 
Wiele osób bardzo dotknęła ta wiadomość, wielu pogrążyło się w
smutku i przygnębieniu. 
W komentarzach pod postem, rodzice oraz uczniowie zaczęli składać
kondolencje rodzinie i przyjaciołom.  
    Pamiętają Ją także osoby dorosłe, które już opuściły naszą szkołę.
Wszyscy znaliśmy Panią Wiesię, jako dobrą, ciepłą i wspaniałą osobę.
Taką właśnie była.  Nie tylko jako nauczycielka ale, była duszą szkoły.
Bardzo często zasiadała w jury różnych konkursów krasomówczych,
recytatorskich i innych związanych z językiem polskim. Brała udział  w
szkolnych wydarzeniach (na zdjęciu obok widać, jak Pani Wiesia grała
w szkolnych jasełkach ). 
    Była wychowawczynią klas, nauczycielką języka polskiego. 
Bardzo dużo ludzi z naszej szkoły wyszło z wiedzą, którą
przekazywała najlepiej jak potrafiła, po prostu przekazywała ją z
pasją. 
    Chcielibyśmy bardzo Jej podziękować, za te wszystkie lata nauki, za
trud jaki z każdym dniem wkładała w to, aby nikt z nas nie miał
problemów z językiem polskim.                                                                     
                                                         Po prostu dziękujemy!                 

       

          " ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ     
              
              LUDZI TAK SZYBKO 
                              
                   ODOCHODZĄ..."
                                                           
              ks. Jan Twardowski
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                                           11 Listopada, Święto narodowe.
                                                 Dzień Niepodległości.

.

.

W tym roku obchodzimy 103. rocznicę
Odzyskania Niepodległości. To święto
przypomina nam, że nie było nas na mapie
przez 123 lata. Tradycja tego wydarzenia
sięga dnia 11 listopada 1918 r., kiedy po 123
latach niewoli odzyskaliśmy Wolność.             
             Nasza szkoła za czynny udział w akcji
,,szkoła pamięta '' otrzymała dyplom, oraz w
tym dniu, o godzinie 11:11 cała szkoła
zaśpiewała nasz hymn. Wspaniałe
patriotyczne działanie połączyło nas
wszystkich.  

.

.
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  Moje pierwsze kroki w naszej szkole.

   
W szkole działało wiele kółek zainteresowań.
Przez pewien okres uczęszczałem do kółka
teatralnego, prowadzonego przez Panią
Bernadetę. Moim konikiem była matematyka.
Brałem udział w zajęciach dodatkowych z
tego przedmiotu oraz przedstawieniach,
teatrzykach i jasełkach.                                     
            O.B.

      Moja przygoda z SP nr 10 zaczęła się w
2015 roku, kiedy po raz pierwszy
przekroczyłem progi naszej szkoły. Pierwszą
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej była
pani Bogumiła Karpińska. Od razu bardzo się
polubiliśmy.  Klasa liczyła ponad 20 uczniów.
Z czasem bardzo się zżyliśmy, jednak
niektórzy, w wyniku przeprowadzek, zdarzeń
losowych i innych przyczyn osobistych,
opuścili nas.  W drugiej klasie nastąpiły
zmiany kadrowe. Nowym nauczycielem 2b
została Pani Bernadeta Walczak. Bardzo miło
wspominam tamten czas spędzony w murach
szkoły.     
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                                                 SPORTY ULICZNE.
             Scootering  - Hulajnoga.   Skateboard - Deskorolka.

Postaram się przybliżyć, co to jest scootering i
skateboarding dwa z pośród wielu sportów
ulicznych. Sporty uliczne to jak sama ich nazwa
wskazuje to sporty uprawiane na ulicy lub w
specjalnie przeznaczonych do tego miejscach
np: pumptraki , skateplazy.
Scootering - czyli ekstremalna jazda na
hulajnodze. Dyscyplina wymyślona przez
australijskich skaterów w latach 90. W Polsce
zainteresowanie tym sportem ciągle rośnie.
Hulajnoga wyczynowa jest przeznaczona do
skakania i wykonywania trików. Powinna być
dostosowana względem wagi i wzrostu
użytkownika, jej konstrukcja powinna być mocna,
solidna i wytrzymała , sprawdzać się w
ewolucjach i akrobacjach. Skaterzy  to w
większości samouki, poświęcają wiele godzin by
nauczyć się danej ewolucji, triku. Ten sport
pochłania, daje mnóstwo adrenaliny i
pozytywnych emocji. Od trzech lat sam uprawiam
scootering i pokochałem go. Uczę się trików,
czasem  mija sporo czasu zanim on mi wyjdzie
ale się nie poddaję..

.

Kolejnym sportem ulicznym, który mnie zafascynował jest skateboarding
czyli wykonywanie trików na deskorolce. Sport ten głównie uprawiają ludzie
młodzi nazywają się oni skateboarderami lub skaterami , jazdę na desce
traktują często za sposób na życie. Pierwotnie postrzegani byli jako
buntownicy , charakteryzują się oni stylem życia , ubiorem , a także
muzyką. Uważa się , że skateboarding zapoczątkowany został przez
surfering , gdyż był on często uprawiany przez surferów gdy nie było
odpowiedniej pogody do surfingu. Aby opanować jazdę na deskorolce
trzeba zacząć od podstawowego triku o nazwie Ollie , polega on na
podskoku  razem z deską , gdy to opanujesz żaden popisowy numer nie
będzie ci straszny. Wszystkie ewolucje na deskorolce łączy jedno ,
mianowicie praca stóp. Zbliżają się święta, więc jeśli chciałbyś/chciałabyś
spróbować scooteringu lub skateboardingu poproś rodziców o hulajnogę
lub deskorolkę.

.
.
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NIETYPOWE ANDRZEJKI 

.

    
           30 listopada obchodzimy Andrzejki.
Jest to dzień wróżb i imprez. Niestety
jesteśmy na nauce zdalnej i nasze klasowe
andrzejki w tym roku odbędą się online. 
Wraz z moją koleżanką przygotowałyśmy
parę zabaw, min.:
- wbijanie w serce szpilek. Tym razem niestety
musieliśmy przeprowadzić ją inaczej. Chłopak
lub dziewczyna podawała numerek i z serca,
na którym napisane były imiona i
wybieraliśmy, przypisane do numerka. To
będzie to przyszłe imię dziewczyny lub
chłopaka. 
- jaki będzie twój przyszły zawód. Każdy
uczeń podawał jeden numerek i przypisaną
liczbę czytaliśmy, jako zawód w przyszłości. 
- koło fortuny. Po kolei każdy kręcił kołem i
losował swoją wróżbę andrzejkową. 

Były to bardzo nietypowe andrzejki, lecz i tak
wszystkim się podobało. 
Było dużo  śmiechu i zabawy. Wszyscy
zapamiętają je na długo. 
                                                              M.B.

,Do najczęściej  wybieranych zabaw
andrzejowych, które zawsze i wszędzie się
sprawdzają, należą:
-Wyścig butów.
-Kim będę w przyszłości? 
-Andrzejkowa 
niespodzianka. 
-Andrzejkowe kubeczki.
-Figury woskowe (wróżby z wosku).
-Łapanie szczęścia. 
-Balony z wróżbą (alternatywa dla ciasteczek
z wróżbą).

W naszej szkole na długiej
przerwie sprzedawane były
ciasteczka z wróżbą. Niestety
nie mogłam skosztować tych
jakże pięknych i smacznych
ciasteczek. Ale słyszałam, że
były przepyszne...

.

.

.

.

.
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