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WARSZTATY  PLASTYCZNE

...

W TYM NUMERZE : KONKURSY,
WYDARZENIA,
ROZRYWKA, CIEKAWOSTKI 

...

    W sobotę uczniowie z SP10
wzięli udział w warsztatach
plastycznych
zorganizowanych  w MOK.
Zajęcia z bibułkarstwa
poprowadziła pani Ewa Soska
, która przybliżyła uczniom
trudną sztukę pracy z bibułą.
 Uczniowie pod okiem artystki
wykonali piękne róże i
tulipany przekonując się, że
cierpliwością i pracą są  w
stanie także nauczyć się tej
trudnej sztuki.  ...

...
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                                     DZIEŃ  OTWARTY FESTYN TUŻ, TUŻ

14.06  ZAPRASZAMY 
DO WSPÓLNEJ
ZABAWY !!!!

24 kwietnia odbyły się
zajęcia otwarte dla
przyszłych
pierwszoklasistów 
oraz ich rodziców. 
Tego dnia dzieci miały
okazję zapoznać się ze
szkołą oraz z
nauczycielami.

   Uczestników Dnia Otwartego przywitała pani Dyrektor, która również
przekazała rodzicom najważniejsze informacje dotyczące nauki
sześciolatków w szkole oraz przybliżyła działalność placówki    
   Dzieciom rozrywki dostarczyły przewidziane dla nich atrakcje. Dla
przybyłych gości wystąpił  zespół muzyczny „ ZIELONE NUTKI” .Po części
artystycznej dzieci zaproszono  do udziału w różnorodnych zajęciach
przygotowanych specjalnie dla nich.Maluchom w szkole bardzo się
podobało. Doskonale poradziły sobie także ze wszystkimi zadaniami, czym
udowodniły, że są w pełni gotowe do podjęcia od września nauki szkolnej.    
     Wszystkim sześciolatkom gratulujemy wiedzy i umiejętności i
zapraszamy do pierwszej klasy, aby dalej poszerzać horyzonty i zgłębiać
tajemnice nauki.
                          ......................................................

                                            LISTY DO ZIEMI 
            

...

    Uczniowie naszej
szkoły po raz kolejny
napisali listy do Ziemi
w ramach akcji z
okazji obchodów
Światowego Dnia
Ziemi. Akcję
przeprowadziła
nauczycielka
przyrody pani
Agnieszka Balicka.  
    Nasza szkoła dba o
Ziemię nie tylko w
kwietniu ale przez
cały rok prowadząc
wiele akcji
przyczyniających

się do
ochrony środowiska np.:
zbiórka baterii,
zbiórka makulatury,
zbiórka zepsutych
telefonów
komórkowych,
zbiórka płyt CD,
sprzątanie świata i
wiele innych. Raz w
roku sadzimy także
nowe drzewko na
terenie szkoły.
     
    

KLASA II a
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         TURNIEJ Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI     HUMOR:
Jasiu wraca do domu
ze szkoły,mama pyta
się Jasia
-Jak było w szkole? 
-Uczyliśmy się
odpowiadać całym
zdaniem
-I co nauczyłeś się?
-No

                  ODKRYWCY KOSMOSU

Reprezentacja klasy VI a

.

            30 kwietnia z
okazji Dnia Ziemi w
SP10 odbył się jak
co roku Wielki
Szkolny Turniej
Ekologiczny,
którego
pomysłodawczynią i
koordynatorką jest
nauczycielka
przyrody pani
Agnieszka Balicka .

         Obchody Dnia
Ziemi w szkole trwały
od rana aż do godzin
popołudniowych 

a przygotowania
trwały kilka tygodni. Z
okazji Święta Ziemi
uczniowie klas
starszych
przygotowali 
skłaniające do
przemyśleń
przedstawienie pt. „
Sąd nad
człowiekiem”, którym
rozpoczęto 
obchody.  Następnie
zostały
zaprezentowane
przygotowane przez
uczniów konkursowe

prezentacje
multimedialne  pod
hasłem „Najbardziej
ekologiczne państwa
świata”. 
Najciekawsze prace
zostały nagrodzone 
brawami oraz
nagrodami
rzeczowymi .  Po tym
etapie nastąpiła
najważniejsza część
tego dnia czyli udział
reprezentacji klas IV-
VI  w wieloetapowym
Turnieju
Ekologicznym

„Młody Ekolog –
Natura 2000”. 
                                   
    Po długiej i
zaciętej rywalizacji
najlepszym
drużynom zostały
wręczone
 nagrody, dyplomy i
medale oraz
dodatkowo puchar
dla zdobywców
pierwszego miejsca,
które wywalczyła
klasa VI b w
składzie: Magdalena
Rembierz, Wiktoria

Figiel, Bartosz
Romanowski.            
    Pełen emocji dzień
zakończyła akcja „
Sprzątanie świata”, 
podczas której
wszyscy uczniowie 
porządkowali
najbliższą okolicę. 

    W ramach pracy
grupowej Odkrywcy
Kosmosu z VI b
stworzyli oryginalny i
pomysłowy Układ
Słoneczny, nagrali z
tego film i wysłali do
National Geographic.
Mogą wygrać konkurs i
naprawdę fantastyczne
nagrody. Pomóżmy im!
Jak to zrobić?? Wejdź
na stronę:
http://www.natgeotv.com/pl/konkurs
Każdy może

oddać tylko jeden
głos, ale oprócz
Waszego głosu swoje
mogą oddać
czlonkowie Waszych
rodzin słowem
KAŻDY KTO MA
MAILA !!!!

ZATEM DO DZIEŁA!

:)

.

                        WIWAT 3 MAJ
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 uczcili
Święto Uchwalenia  Konstytucji uroczystym
apelem.Uroczystość przygotowali uczniowie klas
IV-VI pod kierunkiem pani Agnieszki Oleksiak.

Zdobywcy I miejsca

.

:)

.

http://www.testeybe.sslpro.pl/contest-from/show/id/43,
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Czekamy na wasze odpowiedzi


