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Wieści ze szkoły 

Projekty… 

W szkole realizowane są ciekawe projekty, w których uczniowie prezentują swoje umiejętności. I tak 

październik upłynął w szkole pod znakiem zabaw podwórkowych, które odświeżyła, przypomniała 

uczniom Jadwiga Mazurczyk Uczniowie klasy IIb (wych. A. Tużnik) zrealizowali projekt  

Mój ulubiony owoc. Uczniowie klas szóstych natomiast zrealizowali pod kierunkiem nauczycielki 

przyrody Katarzyny Bilek projekt Układy planetarne. W ramach kółka informatycznego uczennice 

klasy VIb pod kierunkiem nauczyciela informatyki Karoliny Zioło realizują ciekawe pomysły filmów. 

Spotkania z… 

Trzecioklasiści (wych. Beata Skrzypiec) wzięli udział w niezwykłym spotkaniu z panią Heleną 

Fuchs, która opowiedziała, jak to dawniej w szkole w Piasku było. Opowiadając po naszymu tak 

barwnie o swoich latach szkolnych, wzbudziła w uczniach duże zaciekawienie. A gdy zaśpiewała 

szkolną piosenkę, uczniowie nie mogli wyjść z podziwu.  

Konkursy… 

Podsumowano matematyczną działalność uczniowską w ramach Światowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia. I tak tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia otrzymali uczniowie: Marcin Anderko (klasa 

IIIa), Maja Bilek (klasa IVb), Monika Mańka (kl. Va), Joanna Ryba (kl. Vb) , Mikołaj Poloczek 

(kl. Va) oraz Dawid Chojecki (kl. VIb), Marek Mianowski (kl. VIa) i Zosia Kłapyta (kl. VI). 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Ja też pomagam Hospicjum. Uczennice klasy Vb Julia Jaworska, 

Natalia Lazarek, Sandra Pawełek, Joanna Ryba oraz Oliwia Śliwka otrzymały wyróżnienia w tym 

konkursie. Dziewczęta  odebrały dyplom i nagrody podczas koncertu, zorganizowanego w ramach 

Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej, w PCK-ulu  

Uroczystości… 

14 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

którą przygotowali czwartoklasiści pod kierunkiem Joanny Kukli, Katarzyny Zioło oraz Karoliny 

Zioło. Składamy podziękowania Radzie Rodziców za życzenia oraz współudział w uroczystości. 

Za nami również uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów, która należy do tradycji szkoły. Nasi 

pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich wychowawczyń:  Ewy Janeczek oraz Beaty Goleń-Świgoń 

przygotowali program artystyczny, wystąpili dla swoich rodziców i uroczyście zostali pasowani  

na uczniów. 

Wyjazdy… 

Klasy drugie wraz z wychowawcami: Aleksandrą Skapczyk oraz Agnieszką Tużnik wzięły udział  

w interaktywnych warsztatach filmowych w Pszczynie. Również klasy piąte oraz szóste uczestniczyły 

w takich zajęciach. 

Inne… 

W październiku nauczyciele mieli swój dyżur dla rodziców. Jest to czas, kiedy rodzice mogą 

skorzystać z indywidualnych popołudniowych konsultacji, dowiedzieć się więcej o postępach  

w edukacji swoich pociech, porozmawiać z wychowawcą. Ta forma kontaktu nauczyciel – rodzic 

cieszy się dość dużym powodzeniem, rodzice coraz częściej korzystają z takiej możliwości. Rodziców 

informujemy również, że wszystkie ważne dokumenty szkolne, terminy dyżurów i wywiadówek oraz 

wydarzenia szkolne umieszczone są bądź opisane na stronie internetowej szkoły zsp10.pless.pl. 

B. Skrzypiec 
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PODZIĘKOWANIA 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Piasku dziękuje za 

pomoc w organizacji spotkania z 

okazji Dnia Seniora Pani Sołtys 

Barbarze Psik. 

Dziękujemy również darczyńcom, 

Pani Eugenii Jastrzębskiej, Edycie 

Głombek, Panu Grzegorzowi 

Wanotowi, Panu Sławomirowi 

Kowalskiemu. 

Szczególne podziękowania dla 

wszystkich, którzy upiekli słodkości 

na nasze spotkanie, a w 

szczególności Oskarowi Psik. 
Zarząd Koła 

RADA RODZICÓW ZAPRASZA 
Rada Rodziców działająca przy ZSP  

w Piasku serdecznie zaprasza na 

Zabawę Andrzejkową, która 
odbędzie się 23 listopada w Sali  

u Państwa Jabłońskich, oprawę 
muzyczną zapewni DJ Olek, koszt 70 

złotych od osoby.  

Bilety do nabycia w sekretariacie 
szkoły. 

Zapewniamy jedzenie i napoje (wodę  
i soki), planujemy uruchomić również 

sklepik, w którym można będzie nabyć 

napoje gazowane i tzw. „wyskokowe”. 
Serdecznie zachęcamy do udziału  

w imprezie, szczególnie, że dochód 
zostanie przeznaczony na zakup 

pomocy naukowych dla naszej Szkoły. 
Rada Rodziców 

 

I miejsce OSP Piasek  
na zawodach strzeleckich 

W sobotę 19 października odbyły się 
II Powiatowe Zawody Strzeleckie 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
o Puchar Wójta Gminy Pawłowic. 
Organizatorem zmagań był Zespół 
Szkół Ogólnokształcących  
w Pawłowicach. W zawodach 
uczestniczyło blisko czterdziestu 
strażaków ochotników.  
Wśród seniorów drugie miejsce 
zdobył Krzysztof Szczotka, trzecie 
Arkadiusz Pisarek. W rywalizacji do 
lat 16 drugi był Robert Kolarczyk, 
trzecia Natalia Szmuk. 
Drużynowo OSP Piasek zdobyła 
pierwsze miejsce, a całą drużynę 
reprezentowali: 
Krzysztof Szczotka, Arkadiusz 
Pisarek, Dariusz Szmuk, Jerzy 
Kolarczyk, Mateusz Lukasek, Marek 
Głombek, oraz Natalia Szmuk, Robert 
Kolarczyk i Sławek Szczotka. 

Gratulujemy! 
 

POETYCKA PIASKOWNICA 

14 listopada o godzinie 17.00  

w Bibliotece Publicznej w Piasku 

odbędą się otwarte warsztaty 

literackie. 

Na Warsztaty zaprasza Pani 

Edyta Hanslik. 

 
 
 
 

 


