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Co nowego...

AKCJA DZIECI DZIECIOM

Zostań dziennikarzem!!!

Akcja

W tym numerze : nasze akcje , konkursy, 
nasze sukcesy, ważne wydarzenia

UWAGA!!!!!   W NASZEJ
SZKOLE NADAL TRWA
AKCJA ZBIÓRKI
ZEPSUTYCH
TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH.
STARE TELEFONY
MOŻNA PRZYNOSIĆ DO
PANI ANETY
DOMAGALSKIEJ LUB
DO PANI PEDAGOG. 

OGŁASZAMY TAKŻE
KONKURS NA
NAJCIEKAWSZY
ARTYKUŁ DOTYCZĄCY
NASZEJ SZKOŁY I NIE
TYLKO. SZCZEGÓŁY U
ZESPOŁU
REDAKCYJNEGO PANI
ANETY DOMAGALSKIEJ
I MAŁGORZATY KALUS.

CZEKAMY RÓWNIEŻ NA
WASZE POMYSŁY
DOTYCZĄCE GAZETKI
SZKOLNEJ
"DZIESIĄTKA".
INTERESUJESZ SIĘ
DZIENNIKARSTWEM?
JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO
NASZEGO ZESPOŁU!!!!

   W okresie przedświątecznym w szkole przeprowadzono
wśród uczniów akcję charytatywną pod nazwą ”Dzieci
Dzieciom”. Przedsięwzięcie polegało na zbiórce słodyczy
dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej z terenu Mysłowic. Celem zbiórki było także 
poruszenie problemu biedy wokół nas, uwrażliwienie
uczniów na trudną sytuację innych ludzi, propagowanie
chęci do dzielenia się z innymi tym, co mamy. Uczniowie
bardzo chętnie zaangażowali się w pomoc na rzecz swoich
rówieśników, co przełożyło się na zebranie aż piętnastu
kilogramów słodkości,które zostały przekazane
podopiecznym Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego 
„Szansa”.Ponieważ akcja wzbudziła wiele pozytywnych
emocji zarówno wśród uczniów z SP10, jak i podopiecznych
„Szansy” na pewno nie będzie ona jednorazowym
przedsięwzięciem. 

Uczniowie zebrali 15 kg słodyczy

!!

Zbiórka komórek

...
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Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy

"Dziesiątka" na podium w I Regionalnym Konkursie Muzycznym    W ubiegłą sobotę
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 10
wraz z nauczycielami
wybrali się po raz
kolejny na wystawę
kamieni i minerałów w
Sosnowcu. 

           VIII Międzyszkolny Literacki Konkurs Walentynkowy

    27 lutego Szkoła
Muzyczna YAMAHA
w Sosnowcu oraz
Szkoła Podstawowa
nr 18 zorganizowały I
Międzyszkolny
Regionalny Konkurs
Muzyczny pt.  „Z
muzyką jest
radośnie” 
przeznaczony dla
uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych
z Sosnowca,
Będzina, Czeladzi,
Dąbrowy-Górniczej,
Mysłowic oraz
Jaworzna. 

     Do rywalizacji
zgłosili się soliści
instrumentaliści oraz
wokaliści amatorzy i
profesjonaliści
(uczniowie szkół
muzycznych) z
całego regionu.  Do
konkursu stanęli
również utalentowani
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w
Mysłowicach, którzy
pod kierunkiem
nauczycielki muzyki
p. mgr Katarzyny

Adamek wywalczyli
zaszczytne i w pełni
zasłużone miejsca na
podium, zarówno w
kategorii amatorów
jak i
profesjonalistów. II
miejsce w kategorii
amatorów solistów
zajęła Liliana
Niemczyk, która
oprócz nagród
rzeczowych
otrzymała
stypendium w
Szkole Muzycznej
YAMAHA 

na wybrany program
nauczania,
natomiast III miejsce
w kategorii
profesjonalistów
instrumentalistów
zajął Wojciech
Olszyczka, który
otrzymał wiele
nagród rzeczowych.
   Szkołę godnie
reprezentowali
także Dariusz Koźlik
oraz Grażyna
Dusza, którzy
również zdobyli
nagrody i dyplomy.

GRATULUJEMY!

    13-ego lutego w
naszej szkole odbyła
się ósma edycja
Międzyszkolnego
Literackiego Konkursu
Walentynkowego
skierowanego do
bibliotek szkolnych. Od
lat cieszy się on dużym
zainteresowaniem, co
roku bierze w nim
udział wiele
mysłowickich szkół
podstawowych. W
konkursie rywalizowali

uczniowie klas IV-VI
przygotowani przez
nauczycieli bibliotek. 
   Najlepsze okazały
się drużyny z
następujących szkół:
I miejsce SP1
II miejsce SP9
III miejsce SP2
Uczestnicy otrzymali
wspaniałe nagrody.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy. 

Uczestnicy konkursu Laureat III miejsca

Wystawa kamieni

:)

:) :)  :)

Mama pyta swego
synka:
- Kaziu, jak się czujesz
w szkole?
- Jak na komisariacie:
wypytują mnie, a ja o
niczym nie wiem.

GIEŁDA KAMIENI
W ubiegłą sobotę
uczniowie naszej
szkoły wybrali się po
raz kolejny na wystawę
kamieni i minerałów.

...

... ...

...

uśmiechnij się
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                                  I miejsce w "BENKU"

HUMOR :)

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres
potrzebny do
przygotowania się do
krótkiej przerwy

                                       KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

           W SP 10 od
początku kwietnia trwa
Wielkanocny
Kiermasz, z którego
dochód  przeznaczony
będzie na
sfinansowanie
warsztatów
plastycznych dla
uczniów. 
    Na tegorocznym
kiermaszu za
symboliczne kwoty
kupić można m.in.
przepiękne, ręcznie

robione pisanki, stroiki,
palmy oraz inne
niepowtarzalne ozdoby
i przedmioty związane
z tradycjami Świąt
Wielkanocnych. 
    W przygotowanie
kiermaszu i sprzedaż
zaangażowało się wielu
uczniów dzięki czemu
na stoisko codziennie
napływają nowe
przedmioty. 

Kiermasz

  
   Z przyjemnością
informujemy, że
kolejny raz nasza
szkoła odniosła
wielkie sukcesy w
Miejskim Konkursie
Recytatorskim Poezji
Obozowej

i Patriotycznej
"Benek"
organizowanym
przez Szkołę
Podstawową nr 9 w
Mysłowicach.
Z naszej szkoły
przystąpiło do niego
czterech recytatorów.
Byli to: Paulina Sygut
z klasy VIb

przygotowywana
przez panią Eleonorę
Janowską,
Aleksandra Golonka
z klasy IVb
przygotowywana
przez panią Annę
Kozioł ze wsparciem
pani Janowskiej oraz
z klas młodszych
Marcelina Rymarska

oraz Aleksandra
Ochman z klasy Ia,
które przygotowała
pani Ewa Głos.
 I miejsce w tym    
konkursie zajęła
Paulina Sygut,  
natomiast      
wyróżnienie      
Marcelina
Rymarska.

 GRATULUJEMY!!!

UŚMIECH

UŚMIECHNIJ

...

:)

SIĘ
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                        ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

  

    
Dnia 28. 10. 2013 roku dzieci z klasy I a i I b
zostały przyjęte do „ braci 
uczniowskiej”Szkoły Podstawowej nr 10 w
Mysłowicach. Lecz za nim stały się „
pełnoprawnymi” uczniami  naszej szkoły miały
do zdania „egzamin” z tego czego się 
nauczyły przez te dwa miesiące.  A nauczyły
się bardzo wiele: pięknie deklamowały
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły.
    
      Na koniec tej uroczystości klasy I a i I b
złożyły  przysięgę uczniowską.
Trud dzieci wynagrodziły gromkie brawa ze
strony publiczności oraz słodki poczęstunek,
zorganizowany w szkolnej świetlicy.

        ...............................................

Ślubowanie

...

.
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...
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