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Kogel – Mogel 
 2 września mszą w kościele parafialnym rozpoczął się w naszej szkole nowy rok szkolny 

2013/2014. Następnie na dziedzińcu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rzeszowie pan 

dyrektor Tomasz Noworól powitał wszystkich rodziców, nauczycieli oraz uczniów, którym życzył 

sukcesów w nauce. 

 11 września podczas spotkania z funkcjonariuszem policji uczniowie przypomnieli sobie zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze. 

 12 września z okazji Wielkiego Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej ksiądz 

proboszcz Józef Kandefer poprowadził pieszą pielgrzymkę z osiedla Załęże do bazyliki OO. 

Bernardynów w Rzeszowie. Wzięli w niej udział także przedstawiciele uczniów naszej szkoły. 

Wszyscy uczestniczyli w Sumie Pontyfikalnej, podczas której J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki ze 

Lwowa dokonał koronacji figury Matki Bożej Rzeszowskiej. 

 16 września dzieci ze świetlicy – pod opieką pani Moniki Grędziak i pani Magdaleny Sobali-Kujdy - 

wybrały się na rekreacyjną wycieczkę na Lisią Górę. 

 21 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI. Przewodniczącą SU 

została Gabriela Pańczak (kl. V). 

 25 września Sandra Bojarska (kl. VI) zajęła I miejsce w rzucie piłeczką palantową podczas 

zawodów lekkoatletycznych organizowanych w ramach Igrzysk Miejskich i zakwalifikowała się 

do rozgrywek wojewódzkich. 

 26 września przewodniczącą nowej Rady Rodziców została pani Bożena Wilk. 



 28 września członkowie Szkolnego Koła PTTK – pod opieką pani Moniki Grędziak i pana dyrektora 

Tomasza Noworóla – udali się na turystyczno-krajoznawczą wędrówkę do Magurskiego Parku 

Narodowego. 

 30 września – po wakacyjnej przerwie – nasi uczniowie wznowili zajęcia pływackie na basenie 

„Karpik”. 

 1 października w odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce z 

udziałem naszej reprezentantki Sandry Bojarskiej (kl. VI). 

 3 października trzecioklasiści ze swoją wychowawczynią – panią Ewą Stec – zwiedzili Muzeum-

Zamek w Łańcucie.  

 4 października uczniowie klas IV-VI bawili się na dyskotece, zorganizowanej na powitanie klasy 

czwartej. Szóstoklasiści przygotowali kilka wesołych zabaw dla młodszych kolegów. 

 5 października 2013 Michał Szykuła (kl. VI) zwyciężył w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa 

Stołowego Chłopców klas V-VI o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie. 

 7 października 2013 drugoklasiści ze swoją wychowawczynią, panią Irenę Jakim, wzięli udział w 

zajęciach czytelniczych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Słowackiego. 

 7 października reprezentacja uczniów z klas IV-VI uczestniczyła w biegach przełajowych, 

zorganizowanych w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 8 października odbyły się 

rozgrywki szachowe. 

 7 października uczniowie z klas V-VI wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Sport to 

zdrowie”. 

 10 października pan dyrektor Tomasz Noworól uroczyście pasował na uczniów dziewiętnaścioro 

pierwszoklasistów, których wychowawczynią jest pani Renata Tokarz. Dzieci zaprezentowały 

przygotowany z tej okazji program artystyczny. 

 11 października uczniowie składali nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 

przygotowali z tej okazji audycję, nadaną przez szkolny radiowęzeł. 

 12 października uczeń klasy IV Miłosz Misiuda zajął III miejsce w I Grand Prix Podkarpacia 

Żaków w tenisie stołowym.  

 13 października członkowie Szkolnego Koła PTTK wzięli udział w Jesiennych Marszach na 

Orientację. W zawodach wystartowało 41 drużyn. Jakub Dereń i Michał Szykuła (kl. VI) zajęli 

drugie miejsce. 

 17 października już trzeci raz odbył się konkurs „Szkolny Omnibus” dla uczniów klas IV-VI, 

zorganizowany przez panie: Monikę Grędziak i Elżbietę Szarą. Zwyciężył Jakub Dereń (VI), druga 

była Agnieszka Chołody (IV), a trzecie miejsce zajął Kajetan Ostrowski (IV). 

 19 października miał miejsce XIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. Zwyciężyli: Sandra 

Bojarska (VI) z tatą Grzegorzem i Jakub Dereń (VI) z tatą Waldemarem. Organizatorem konkursu 

jest pani Lucyna Bilut. Wzięło w nim udział 9 drużyn dziewcząt i 12 drużyn chłopców. 

 21 października uczniowie klasy I, IV i VI obejrzeli w kinie „Helios” film pt. „Klopsiki 

kontratakują”. 

 W październiku uczniowie klasy V i VI wzięli udział w szkolnym etapie konkursów  

przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 24 października szóstoklasiści spotkali się z policjantem, tematem spotkania była przemoc w 

szkole. 

 26 października odbyła się wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zorganizowana 

przez Szkolne Koło PTTK. 

_____________________________________________________________________ 

Szkolna sonda 
Zadaliśmy trzy pytania 54 uczniom z klas IV-VI. Oto wyniki naszej sondy. 

1. Czy wyjeżdżałeś gdzieś podczas wakacji? 

tak – 50 osób  nie – 4 osoby 

2. Czy cieszysz się, że wróciłeś do szkoły po wakacjach? 

tak – 8   nie – 46 

3. Czy bierzesz udział w rajdach i wycieczkach organizowanych przez Szkolne Koło PTTK? 

tak – 25 uczniów  nie – 29 uczniów 

  Sandra Bojarska, Kamil Bobola, kl. VI 



WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 Już od 9 września wszyscy uczniowie klas IV-VI mogli zastanawiać się, kogo wybiorą 

na przewodniczącego szkoły w roku szkolnym 2013/2014. 

 Startowało troje kandydatów: ubiegłoroczny przewodniczący – Jakub Dereń (kl. VI), 

Sandra Bojarska (kl. VI) i ja – Gabriela Pańczak. Wszyscy kandydaci starali się pokazać z 

jak najlepszej strony. Napisali świetne plany i przeprowadzili kampanie wyborcze. Korytarze 

były pełne plakatów poszczególnych kandydatów. Wreszcie w piątek 20 września odbyły się 

wybory. Paulina Jędrzejczak, Jakub Zapora i Jakub Bielawski, którzy byli w komisji 

wyborczej, przeprowadzili głosowanie. Tego samego dnia komisja policzyła głosy. Oddane 

zostały 54 głosy ważne i jeden głos pusty. 

 W piątek wyniki wyborów znała tylko komisja, a w poniedziałek zostały ogłoszone na 

forum szkoły. Ubiegłoroczny przewodniczący – Jakub Dereń – chociaż miał duże poparcie, 

został w tym roku wiceprzewodniczącym. Nową przewodniczącą zostałam ja, czyli Gabriela 

Pańczak. Przewodniczącą sekcji dekoracyjno-rozrywkowej jest Sandra Bojarska. 

Wybraliśmy również rzeczniczkę prasową, którą została Paulina Jędrzejczak. 

Gabriela Pańczak, kl. V 

___________________________________________________________ 

Wywiad numeru 
 W najnowszym numerze gazetki zamieszczamy rozmowę z Gabrysią Pańczak, 

która w tym roku szkolnym został przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. 

 

- Cześć, Gaba! Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą SU? 

- Na początku pomyślałam, że nie mam szans, ale potem, jak dowiedziałam się, że 

oprócz mnie kandydują tylko dwie osoby, poczułam, że może się uda. 

- Czy twoja klasa wspierała cię? 

- Tak, chociaż na początku nie wszyscy byli przekonani, czy na mnie głosować, ale później 

zmienili zdanie. Cieszę się, że zagłosowało na mnie tak dużo osób, nie tylko z mojej klasy. 

- Czy masz jakieś konkretne plany na ten rok szkolny? 

- Oczywiście! Sami mogliście wrzucać kartki z pomysłami, niedługo ogłosimy wyniki. 

- Czy zrealizujesz wszystkie pomysły, które zapisałaś w swojej kampanii wyborczej? 

- Parę z nich już zrealizowałam, resztę obietnic postaram się spełnić w najbliższym czasie. 

- Czy podoba ci się nowa funkcja? 

- Na początku nie byłam zadowolona, ale teraz zaczynam się przyzwyczajać do swoich 

obowiązków. 

- Gabrysiu, czym się interesujesz?  

- Głównie sportem, ale interesuję się również plastyką. 

- Trzymamy kciuki, by udało ci się zrealizować wszystkie plany. Dziękujemy za rozmowę. 

- Ja też bardzo wam dziękuję i pragnę pozdrowić czytelników gazetki „To i Owo” oraz 

wszystkich, którzy na mnie głosowali. 

 

    Z Gabrysią rozmawiały: Zuzia Gabrowska i Julia Chołody (VI) 



CZYTAJ KSIĄŻKI! 
 

7 października 2013 roku klasa II pojechała na wycieczkę do Miejskiej 

Biblioteki w Rzeszowie, która mieści się na ul. Słowackiego. Tam spędziliśmy 

ponad dwie godziny. 

Najpierw pani bibliotekarka opowiedziała nam o zgromadzonym 

księgozbiorze. W małej galerii widzieliśmy prace konkursowe. Na koniec 

mieliśmy wolny czas, który wykorzystaliśmy na oglądanie i wyszukiwanie 

książek oraz na układanie puzzli.  

Myślę, że po wizycie w bibliotece wielu z nas chętniej sięgnie po 

książki. 

 Andrzej Bereś, kl. II 

__________________________________________________________________________ 

TO I OWO NA SPORTOWO 
Mistrzostwa Rzeszowa w lekkiej atletyce 

25 września 2013 roku dziesięcioro uczniów z klas V-VI 

reprezentowało naszą szkołę w zawodach lekkoatletycznych dla szkół 

podstawowych z naszego miasta. Nasi zawodnicy rywalizowali w 

następujących konkurencjach: skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg 

na 60 m i bieg na 1000 metrów. 

 Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zmagania sportowe trwały około półtorej 

godziny. Pod koniec mistrzostw poznaliśmy wszystkie wyniki. Sandra Bojarska z VI klasy 

zajęła pierwsze miejsce w rzucie piłeczką palantową (44 m) i awansowała do finału 

wojewódzkiego. Gratulujemy! 

       Jakub Dereń, kl. VI 

  

Moja wakacyjna przygoda ze sportem 
 W czasie minionych wakacji byłem w Gdańsku na międzynarodowym 

obozie tenisa stołowego, w szkole pana Leszka Kucharskiego. Przypomnę 

wszystkim, że pan Leszek Kucharski był czołowym tenisistą stołowym, 

znanym  w Europie i na świecie. 

 Na jednym z treningów trener wyznaczył mnie do reprezentacji 

Polski w meczu przeciwko Norwegii. Z kolegą o imieniu Kuba mieliśmy do rozegrania dwa 

mecze pojedyncze i jeden deblowy. Norwegów reprezentowali Ask i Michael. 

 Podczas pierwszego meczu bardzo się denerwowałem i poniosłem porażkę. Na 

szczęście mój kolega z drużyny wygrał swój pojedynek. W drugim meczu role się 

odwróciły: ja wygrałem, a Kuba – przegrał. Po czterech meczach był remis! Wszystko miało 

się rozstrzygnąć w deblu. Po bardzo zaciętej, emocjonującej walce udało nam się pokonać 

kolegów z Norwegii. Bardzo cieszyliśmy się ze zwycięstwa i byliśmy szczęśliwi! 

 Była to moja wielka wakacyjna przygoda, którą wspominam do dziś. 

     Miłosz Misiuda, kl. IV 



Na turystycznym szlaku… 
          

28 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym wycieczka 

Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, działającego przy 

naszej szkole. 

 O godzinie 8.00 wyruszyliśmy autokarem sprzed szkoły do 

Magurskiego Parku Narodowego. Gdy dotarliśmy na miejsce, zaczęliśmy naszą wycieczkę od 

zwiedzenia Ośrodka Edukacyjnego, mieszczącego się w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego. 

Następnie wędrowaliśmy żółtym szlakiem z Huty Polańskiej do Przełęczy Mazgalica. Miła 

atmosfera i chęć zobaczenia pięknych miejsc dodawały nam otuchy do dalszej wędrówki. Szliśmy 

niebieskim szlakiem im. Kazimierza Pułaskiego, wiodącym na szczyt Baranie (754 m n.p.m.). 

 Po męczącym przejściu wreszcie nastąpił czas na wymarzony wypoczynek i pyszny obiad w 

schronisku „Hajstra” w Hucie Polańskiej. Chwila relaksu i znów powrót do aktywnego spędzania 

czasu! Około godziny 19.00 wyruszyliśmy autokarem w powrotną drogę do Rzeszowa. W autobusie 

– jak zawsze – panowała miła atmosfera. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki! 

 Agnieszka Chołody, kl. IV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wycieczka do Łańcuta 
 W dniu 3 października 

2013 roku my, czyli 

uczniowie klasy III, 

wybraliśmy się do Łańcuta, 

aby zwiedzić Muzeum-

Zamek. Dawniej był on 

budowlą obronną, ale teraz – 

po wielu przebudowach – 

wygląda jak pałac. 

 Zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od założenia 

śliskich kapci, potem zaczął 

się nasz spacer. Oglądaliśmy 

bogato zdobione wnętrza, 

stare meble. Na ścianach 

wisiały liczne obrazy w 

pięknych, pozłacanych 

ramach. Zobaczyliśmy nawet 

scenę teatralną i ogromną salę 

balową. Na sufitach wisiały duże, kryształowe żyrandole. Komnaty Zamku zdobiły liczne figurki i 

piękne, kolorowe piece. Patrzyliśmy ze zdziwieniem, jak dawniej żyli bogaci ludzie. 

 Byliśmy również w oranżerii, gdzie znajdowało się mnóstwo roślin i kilka zwierząt (chomik, 

świnka morska, królik, żółwie). Dla chłopców najciekawsze było zwiedzanie powozowni. Tam 

widzieliśmy wiele wspaniałych pojazdów konnych na różne okazje. Na koniec zobaczyliśmy 

storczykarnię. Niektórzy mówili, że są w saunie, bo tam było bardzo gorąco i wilgotno.  

 Niestety, zabrakło nam czasu, żeby pobiegać po pięknym parku wokół Zamku. Myślę, że 

jeszcze kiedyś pojedziemy z klasą do Łańcuta! 

  Maciej Wilk, kl. III 



TO I OWO O ZWIERZĘTACH 
WITAJCIE! W tym roku szkolnym nadal będę zajmował się rubryką „To i 

owo o zwierzętach”. Mam nadzieję, że podobają się Wam moje artykuły. Jeżeli 
macie jakieś propozycje zwierząt, o których chcielibyście przeczytać,  
zgłaszajcie się do mnie! Michał Szykuła 

Lotopałanka              
Lotopałanki zwane również workolotami, mają fałdy skórne po 

bokach ciała, tworzące tzw. błonę lotną, która służy im do 

szybowania w powietrzu. 

Występowanie: Wschodnia i północna Australia i Nowa Gwinea. 

Środowisko: lasy wszelkich typów. 

Tryb życia: nocny, lotopałanki tworzą grupy rodzinne liczące do 12 

zwierząt, znakujących się wzajemnie zapachem. 

Pokarm: Pyłek, nektar, soki drzewne i owady. 

Ciekawostka: Lotopałanka może lecieć lotem ślizgowym nawet na odległość 55 metrów.  

Michał Szykuła, kl. VI 

 

PIES NA MEDAL 
W październikowy weekend wraz z rodzicami i psem 

pojechaliśmy na XXVII wystawę psów rasowych w Nowym 

Dworze Mazowieckim koło Warszawy. 

Mój pies wabi się Shira, ma dziewięć miesięcy i jest 

rasy sznaucer olbrzym czarny. Pochodzi z hodowli z 

Olsztyna. Kupiliśmy Shirę, gdy miała dwa miesiące. 

Dowiedzieliśmy się, że jej rodzice są championami 

(mistrzami), więc my również postanowiliśmy zrobić z 

naszego psa championa. 

Aby zdobyć tytuł championa, trzeba jeździć na wystawy. Wystawianie psa nazywa się 

handlingiem. Podstawą sukcesu na wystawie jest prawidłowy handling, czyli umiejętne 

pokazanie psa. Najważniejsza jest nauka chodzenia na specjalnej smyczy wystawowej 

zwanej ringówką. Im wcześniej zaczniemy ćwiczyć, tym lepiej, tak więc  najlepiej zacząć 

trening już w okresie szczenięcym.  

Wystawa w Nowym Dworze była naszym debiutem w klasie młodzieży, gdyż 

wcześniej uczestniczyliśmy w wystawach w klasie baby i szczeniąt. Dotychczas odnosiliśmy 

same sukcesy! Na wystawie mieliśmy dwie konkurentki i jednego konkurenta. Dzięki wielu 

ćwiczeniom związanym z wystawianiem psa, znowu udało nam się wygrać. Shira zdobyła 

tytuł Zwycięzcy Młodzieży, co potrzebne jest do zdobycia Młodzieżowego Championa 

Polski. Byłam dumna z Shirki!  

Już niedługo wybieram się na kolejną wystawę, która odbędzie się w Poznaniu. Mam 

nadzieje, że tam też zdobędziemy jakiś tytuł. 

Liliana Puszkarewicz, kl. VI 



TO I OWO  
ZE ŚWIETLICY 

 

WYWIAD Z AGNIESZKĄ CHOŁODY –  

TRZYKROTNYM „SUPERŚWIETLIKIEM” 
 

Gazetka: Jakie to uczucie zostać trzy razy z rzędu „Superświetlikiem”? 

Agnieszka: Fajne uczucie. Byłam zadowolona, zaskoczona i dumna z siebie. 

G: Jak to zrobiłaś? 

A: Trzeba być grzecznym po prostu, pomagać innym osobom, słuchać nauczycieli. 

G: Czym się interesujesz? 

A: Przyrodą, tańcem. 

G: A co najbardziej lubisz robić? 

A: Różne rzeczy, na przykład bawić się na podwórku z psem, malować. 

G: Czy tęsknisz za świetlicą? 

A: Tak, tęsknię. 

G: Co najchętniej jesz? 

A: Wszystko, co mama ugotuje. 

G: Jaką lubisz porę roku? 

A: Wiosnę. 

G: Jak się czujesz jako uczennica czwartej klasy? 

A: Czuję się dobrze. Mam co prawda więcej obowiązków, ale próbuję sobie radzić. 

G: Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów w nauce. 
  

   Wywiad przeprowadziły: Karolina Leśko, Ola Wilk i Natalia Jasińska, kl. III 

WYCIECZKA NA LISIĄ GÓRĘ 
  W poniedziałek 16 września br. odbyła się wycieczka nad Wisłok, organizowana przez 

wychowawców świetlicy. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na autokar. W końcu 

wyruszyliśmy. 

 Kiedy dotarliśmy na miejsce zrobiła się piękna pogoda i udaliśmy się na plac zabaw. 

Największą atrakcją był krążek do zjeżdżania po linie. Wspinaliśmy się po wieży ze sznurów, 

niektórzy ślizgali się na zjeżdżalni, a inni biegali. 

 Po tej wesołej zabawie poszliśmy do restauracji McDonald's. Każdy zjadł coś pysznego. To 

było udane popołudnie. 

         Maja Skimina, kl. III 

Czy wiesz, że: 

• park na „Lisiej Górze” to obszar chroniony przyrody o powierzchni 7 hektarów, 

• w 1998 roku powstał tu rezerwat krajobrazowy „Lisia Góra”, 

• jest on siódmym przystankiem ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera i najliczniej 

odwiedzanym rezerwatem przyrody na Podkarpaciu, 

• można w nim podziwiać wiele gatunków drzew, takich jak: jawory, wiązy, sosny, jarzębiny i 

dęby, z których 10 uznanych jest za pomniki przyrody, 

• najstarsze dęby mają od 100 do 170 lat, a najpotężniejszy – aż 594 cm w obwodzie, 

• w pobliżu rezerwatu znajduje się zapora na Wisłoku, dzięki której powstał zalew o 

powierzchni prawie 70 hektarów, 

• w rezerwacie i pobliskim zalewie na Wisłoku żyje 178 gatunków ptaków, w tym dzięcioł 

zielony, sikorka bogatka, puszczyk, łabędzie i dzika kaczka. 



Pytania do krzyżówki: 

1. Zwierzę z rudą kitą.   

2. Inaczej las szpilkowy. 

3. Przepływa przez Rzeszów. 

4. Ptak, który leczy drzewa. 

5. Chroniony obszar przyrody. 

6. Wiją je ptaki. 

7. Stolica Podkarpacia. 

8. Mieszkają w lesie. 

9. Z długą szyją, pływa po zalewie na 

Wisłoku. 

   

    

       Natalia Jasińska, Karolina Leśko, kl. III 

 

Zespół redakcyjny „To i Owo ze Świetlicy”: Natalia Jasińska, Karolina Leśko, Ola Wilk, Ignaś 

Ataman, Maja Skimina.          I  LOVE  ŚWIETLICA! 

________________________________________________________________________________ 

Wstrząs mózgu 
 

1. Drzewo, które na 

gałęziach nosi czerwone korale 

2. Rosną na dębach w 

czerwonych czapeczkach 

3. Z brązową skórką, w 

skorupce jak jeż 

4. Wiosną i latem wiszą na 

drzewach 

5. Często w pochmurny 

dzień jesienią 

                                                                                  6. Miesiąc, w którym zaczynamy naukę w szkole 

Andżelika Lasota, VI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Inaczej świetlisty, przeciwieństwo ciemnego 

2. Dziennikarka, podróżniczka, Martyna… 

3. Człowiek w kosmosie 

4. Ptak domowy z koralami 

5. Nazwa góry w Bieszczadach, w pobliżu Wetliny: 

Połonina… 

6. Ssak, może być indyjski i afrykański 

Daniel Drzewicki, V 

__________________________________________________________________________ 
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