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SZEŚCIOLATKI  W  SZKOLNYCH  ŁAWKACH          ZBIÓRKA GROSZY

Ic

Zbieramy grosze

        W tym roku szkolnym
SP 10 z radością przyjęła 
w swoje szeregi
najmłodszych,
sześcioletnich  uczniów.    
         W szkole powstała
jedna, wyjątkowa klasa
sześciolatków.  Specjalnie
do dyspozycji maluchów 
została oddana świeżo
wyremontowana klasa z
dużą częścią do zabawy
wyposażona m.in. w
tablicę multimedialną  z
projektorem,  komputer i
osobne szafeczki dla
dzieci. 
     Maluchy szybko

odnalazły się w roli
uczniów, w niczym nie
ustępując  starszym
kolegom i koleżankom. 
Maluchy bawią się i uczą
przez zabawę, a ich
ulubionym miejscem w
szkole jest biblioteka. 
Chętnie angażują się w
szkolne

Wielka akcja zbiórki pieniędzy dla chorej Sary rozkręca się z
dnia na dzień. Zbiórka rozpoczęła się  od września  w
szkołach i przedszkolach. Polega na zbieraniu monet 1, 2, 5-
groszowych, Koniec akcji zaplanowano na 31 października.
Szkołę, która uzbiera najwięcej, odwiedzi GKS Katowice. W
naszej szkole zbiórka grosików odbywa się codziennie i
wszystkie klasy biorą w niej czynny udział.  Akcji
towarzyszy hasło :

"Wszyscy Sarze pomagamy, górę grosza uzbieramy!"
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Zespoły wokalne z naszej szkoły bawią mieszkańców na        
FESTYNIE FARSKIM

.

                                           DZIEŃ       NUMERU       112

Mistrz ZBIGNIEW
BRÓDKA promuje  
wśród dzieci nr 112 i
jazdę na łyżwach.
Co robić, gdy jestem
świadkiem wypadku?
Kiedy i jak dzwonić pod
numer 112? 
Na co dzień ta wiedza
może pozwolić uratowa
ć komuś życie. W
poniedziałek, 15
września, przyniosła
uczniom naszej szkoły
jeszcze autograf

i uścisk dłoni mistrza
olimpijskiego Soczi
Zbigniewa Bródki.
Uczniowie klas piątych
naszej szkoły, pod
opieką p. Adamek, p.
Janowskiej i p.
Balickiej, słuchali 
ciekawostek  o Soczi,
sprzęcie sportowym, a
także o pracy strażaka.

Prezydent Edward Lasok

           7 września w niedzielne popołudnie znaczną część mieszkańców
dzielnicy Brzezinka można było spotkać przed Mysłowickim Ośrodkiem
Kultury, gdzie odbywał się Festyn Farski. Festyn otworzyli ks. proboszcz
Paweł Bubalik oraz prezydent Mysłowic Edward Lasok.
         Pośród wielu atrakcji scenicznych nie zabrakło też  wokalnych popisów
znanych dobrze w mieście zespołów wokalnych z naszej szkoły. Dla tłumnie
zgromadzonej publiczności zaśpiewały: zespół DYSZKA pod kierownictwem
pani Katarzyny ADAMEK oraz dzieci młodsze ZIELONE
NUTKI przygotowane przez panie Ewę GŁOS i Marię PROBIERZ.
        Nasi wokaliści zostali bardzo mile przyjęci przez społeczność
brzezińską oraz obdarowane słodyczami i gromkimi brawami. Ponadto
prezydent miasta Mysłowice na ręce opiekunek upominek w postaci
bezprzewodowych mikrofonów.

.

Kochani Nauczyciele,
bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy
jeszcze mali. Życzymy
Wam szczęścia na
następne lata - niech
żyje i rozkwita nasza
oświata!!!

,

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 10/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL " Dziesiątka"

szkolny DJ

Dobra zabawa to podstawa

                 
                       

                Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka w szkole odbyła się
dyskoteka dla wszystkich klas IV-VI. Jak
zawsze szkolny DJ zapewnił dobrą muzykę. 
Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Dyskotekę
jak zawsze zorganizował samorząd szkolny
którego opiekunami są panie Agnieszka
Balicka i Małgorzata Kalus.
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