
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

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

Numer 18 06/22

           Dzień Dziecka inaczej...
         hucznie, kolorowo i licznie.

   Harcerze w naszej szkole.     
      Kulisy kolejnego rajdu.

                           Nareszcie...W A K A C J E !                                     
                             Czas zasłużonego odpoczynku.

.

03 czerwca 2022 r., odbył
się komers uczniów klas
ósmych naszej szkoły.

Dziewczyny ubrane w
wieczorowe suknie
pozowały do zdjęć, niczym
na czerwonym dywanie w
Cannes.

Chłopacy również
zachwycali elegancją i
dobrymi manierami. Ubrani
w garnitury wyglądali jak
gwiazdy z Hollywood.
Zabawa rozpoczęła się
polonezem o godzinie
17.00. Niestety jak w życiu,
wszystko, co piękne, kończy
się zawsze za szybko. I tym
razem też tak było...

   Redaktorzy naszej     
 gazety postanowili 
rozerwać się w terenie i
rozegrali grę terenową,
która poprowadziła ich
po ulicach naszego
miasta, w
poszukiwaniu murali.

.
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Redakcja w
składzie:

Olaf Bartman
Michalina Bródka
Zofia Nowak
Oliwier Bartlewicz
Wojciech Grygier
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Zakończenie ósmej klasy 

.
.

.

              Komers klas ósmych 
3 czerwca 2022r. odbył się komers uczniów klas 8 z naszej szkoły,  w
którym towarzyszyli  rodzice oraz zaproszeni nauczyciele. 
Uczniowie tanecznym krokiem na otwarcie zatańczyli oczywiście poloneza,
który stał się kultowym tańcem otwierającym w swym korowodzie, ważne    i
ważniejsze zabawy.

Po przemówieniach Pani Dyrektor i innych osób, wszyscy usiedli przy
stołach aby zjeść i nabrać energii do tańca. 
Wspaniała zabawa trwała bez przerwy aż pięć godzin! 
Humory dopisywały wszystkim i  trudno było przyjąć do wiadomości
informację, o zbliżającym się końcu, tej wyczekiwanej i wyjątkowej
imprezy.  
Parkiet cały czas był oblegany i tylko spragnienie pozwoliło z niego zejść.

Mam nadzieję że nasz komers za rok będzie trwał dużej i nie skończy się w
najlepszym momencie zabawy... 

                                                                                                          M.B.
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 Dzień Dziecka, ale nie taki zwyczajny.

.

.

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka, lecz w naszej
szkole tego dnia odbywał się festyn, jak co roku.  
Tym razem jednak z wielkim rozmachem, ponieważ przez
ostatnie dwa lata, pandemia ograniczyła organizację
imprez masowych.                                             
Dla wszystkich było przewidzianych wiele atrakcji takich
jak, występy uczniów z naszej szkoły, Animek - animator,
który zabrał nas tym razem w plenery dzikiego zachodu,
zwierzęta wykonane z balonów, wbijanie gwoździ i wiele
innych. 

Dopisała również pogoda, która zachęcała do zabawy i korzystania ze
wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy w tym roku.
Nie zabrakło zajęć plastycznych oraz aktywizujących nie tylko ciało, ale
także i umysł.
Pojawiły się językowe łamańce, obok chemiczne kalambury oraz coś dla
sprawnych rąk, które potrafią posługiwać się narzędziami, czyli młotkiem.
Nad głowami unosiły się wielkie mydlane bańki, które szybowały wysoko    i
mieniły się w promieniach słońca, niczym kolorowe diamenty.
Wspólnie, w korowodzie tanecznym przemierzyliśmy boisko szkolne
wykonując Belgijkę.

Obok atrakcji nie zabrakło również dobrych posiłków. Serwowano
grillowaną kiełbaskę z dodatkami oraz mnóstwo wypieków wykonanych
przez nasze mamy, którym serdecznie...dziękujemy:)

.
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      Droga nie taka daleka, lecz wrażenia obłędne!

.

  W poniedziałkowy poranek, 23 maja,  wyruszyliśmy, wraz z innymi
klasami, autokarem w stronę Wrocławia.  Gdy dojechaliśmy na
miejsce, poszliśmy na Stary Rynek, gdzie czekała na nas Pani
przewodnik. Rozdała nam kartki z QR kodami. Rozpoczęliśmy grę
miejską, która polegała na wykonaniu 9 różnych zadań i odgadnięciu
finałowego hasła. Wygrani dostali drobne upominki. Następnie pani
przewodnik opowiedziała i oprowadziła nas po Ostrowie Tumskim.
Potem rozstaliśmy się z przewodniczką i poszliśmy do muzeum
Panoramy Racławickiej. Niestety na "seans" musieliśmy trochę
poczekać przed budynkiem. Ale było warto - widok był fenomenalny.
Ogrom atrakcji i wysiłek fizyczny sprawiły, że poczuliśmy głód, nie
tylko wrażeń. Wybraliśmy się na mały obiadek. Na koniec, na
uspokojenie przepłynęliśmy po rzece Odrze statkiem oraz poszliśmy
na "fontanny multimedialne". Wróciliśmy około godziny 20:00, więc
jak na wycieczkę to całkiem wcześnie, ale wiadomo, nie była to aż taka
daleka podróż.      
                                                                                                  O.B.

.

Niesamowita Polska

Wiadomości Onet
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                                  �  Moje pierwsze Mistrzostwa Polski �

Od 27 do 29 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Mażoretek w Będzinie.
Było około 2 tysiące mażoretek i mniej więcej 50 zespołów z całej Polski.
Razem odbyły się 323 pokazy w różnych konkurencjach
tanecznych. Mistrzostwa rozgrywano na Arenie na wielkiej hali sportowej. 
Zaprezentowałyśmy trzy układy taneczne.
Defilada klasyczna baton 5 miejsce.�
Baton scena klasyczna 3 miejsce. �
Pompon scena klasyczna 2 miejsce. �

27 maja wyjechałyśmy około 3 w nocy aby dojechać na czas. Spałyśmy 5
km od areny. Rano wstawałyśmy bardzo wcześnie, ponieważ śniadania
były już o godzinie 6 rano, a zawody rozpoczynały się o godzinie 8. 

Było to dla mnie fascynujące przeżycie, ponieważ były to moje pierwsze
mistrzostwa. Panie trenerki były z nas bardzo zadowolone bo konkurencja
była na wyjątkowo wysokim poziomie.                                        M.B.
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