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Kogel – Mogel
5 listopada aktorzy krakowskiego teatru „Kurtyna” przedstawili spektakl pt. „Niemy krzyk”,
poruszający problem samotności, niezrozumienia, braku tolerancji. Przedstawienie obejrzeli
uczniowie klas III-VI.
5 listopada uczniowie klasy I z panią wychowawczynią Renatą Tokarz zwiedzili Muzeum Zamek w
Łańcucie.
7 listopada uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie klas IV i VI przygotowali
montaż słowno-muzyczny pt. „Pamięć”. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Moja Polska”.
Większość uczniów w tym dniu ubrała się w biało-czerwone stroje. Następnie odbył się quiz
patriotyczny dla klas IV-VI „Ta, co nie zginęła”, w którym wystartowało aż 17 drużyn z klas IV-VI.
Zwycięzcami zostali: Kamil Bobola i Remigiusz Maślanka (kl. VI).
14 listopada szóstoklasiści wzięli udział w nietypowej lekcji historii pt. „Żołnierze wyklęci”,
prowadzonej przez panią Małgorzatę Kutrzebę z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
15 listopada uczniowie z klasy VI, pod opieką pani Moniki Grędziak, wybrali się na cmentarz
Pobitno, gdzie uporządkowali żołnierskie mogiły oraz zapalili znicze na grobach znanych
rzeszowian.
























16 listopada NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie zorganizował
publiczne czytanie „Pana Tadeusza” w centrum handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. Akcja
pod hasłem „Kto się boi Mickiewicza?” miała na celu zwrócenie uwagi na to, aby w programach
szkolnych nie zabrakło klasycznych dzieł polskiej literatury. Wśród czytających epopeję narodową
byli uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Rudyk i Maciej Wilk (kl. III).
14 listopada pracownicy banku BPH przygotowali dla uczniów klas I-II pogadankę pod hasłem
„Bankowość jest OK!”.
22 listopada odbył się szkolny konkurs „Omnibus” dla uczniów klas I-III, przygotowany przez
panią Ewę Stec. Zwyciężył Arkadiusz Sobczak (kl. III), drugi był Maciej Wilk (kl. III), a trzeci –
Maciej Sierżęga (kl. I). Spośród drugoklasistów najlepszy okazał się Andrzej Bereś.
22 listopada w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Rzeszowie przedstawiciele uczniów
wraz z księdzem proboszczem Józefem Kandeferem uczestniczyli w Szkolnych Wypominkach.
Podczas nabożeństwa modlono się za zmarłych nauczycieli i uczniów.
25 i 26 listopada obchodziliśmy Dni Pluszowego Misia. W szkole zaroiło się od ulubionych
pluszowych przytulanek. Czwartoklasiści czytali przedszkolakom utwory, których bohaterami są
oczywiście misie.
26 listopada w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie miał miejsce VI Międzyszkolny Konkurs
PTTK pt. „2013 – Rokiem Przewodników Turystycznych”. Wzięli w nim udział nasi
reprezentanci: Agnieszka Chołody (kl. IV), Jakub Dereń (kl. VI) oraz Michał Szykuła (kl. VI).
26 listopada odbyła się tradycyjna dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas IV-VI. Atrakcją
zabawy były wróżby dla dziewcząt i chłopców.
27 listopada w świetlicy zorganizowane zostały andrzejki, na które przybyły wróżki z całego
świata.
2 grudnia - z okazji Barbórki - w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami
górników, którzy na co dzień pracują w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług
Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie.
3 grudnia miała miejsce kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego „Polscy poeci
dzieciom” dla uczniów klas I-III. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Rudyk (kl. III), drugie – Maja
Skimina (kl. III), a trzeci był Adrian Korbecki (kl.III).
5 grudnia uczniowie klasy V pojechali do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl
pt. „Tim Talar albo sprzedany śmiech”.
6 grudnia do szkoły przybył Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim dzieciom słodkie upominki.
7 grudnia pięcioro uczniów z nasze szkoły wzięło udział w Międzyszkolnym Mikołajkowym
Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie. Jakub Dereń
(kl. VI) zajął trzecie miejsce.
7 grudnia najmłodsi członkowie Szkolnego Koła PTTK uczestniczyli w Mikołajkowych Marszach
na Orientację, zorganizowanych w Widełce koło Kolbuszowej. Mikołaj Dudek i Maksymilian Wilk
(kl. IV) zajęli piąte miejsce.
7-8 grudnia w Radomiu odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii
chłopców, rocznik 2003. Miło nam poinformować, że nasz uczeń Miłosz Misiuda- zawodnik KU
AZS Politechnika Rzeszowska – zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Gratulujemy!
12 grudnia uczniowie z klasy III obejrzeli dwa filmy dla dzieci w kinie „CINETRIX 6D”, natomiast
czwartoklasiści wybrali się na film pt. „Kraina Lodowa”.
Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Dżentelmen w stołówce”, zorganizowany przez
panią pedagog Magdalenę Sobalę-Kujdę. Równorzędne trzy pierwsze miejsca zajęli: Maja Sikora
(przedszkole), Mateusz Sikora (kl. I) i Weronika Jakubowska (kl. VI).
18 grudnia uczniowie klasy II obejrzeli spektakl pt. „Gwiazda Pana Andersena” w wykonaniu
aktorów Teatru Maska.
Od 10 do 20 grudnia trwał kiermasz świąteczny, na którym można było zakupić wspaniałe ozdoby
świąteczne, przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zakończyła się charytatywna akcja Góra Grosza, dzięki której wspieramy dzieci potrzebujące
pomocy.
Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku!

Szkolna sonda
Przedświąteczną sondę przeprowadziłyśmy wśród uczniów klas IV-VI.
1.
Czy dostałeś prezent od Świętego Mikołaja?
tak – 54
nie - 5
2.
Czy pomagasz w ozdabianiu choinki?
tak – 50
nie - 9
3.
Czy wyjeżdżasz gdzieś na święta?
Tak – 29
nie - 30
Zuzanna Gabrowska, Julia Chołody (VI)
_______________________________________________________________________________________

Na turystycznym szlaku…
W Górach Świętokrzyskich
26 października br. już o 7.30 wyjechaliśmy sprzed naszej szkoły na wycieczkę
turystyczną do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji! Na początek zdobyliśmy najwyższy
szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę (672 m n.p.m.). Potem szlakiem przez piękny
jodłowy las przeszliśmy do miejsca, gdzie czekał na nas bus. Następnie podczas
marszu na Święty Krzyż podziwialiśmy z tarasu widokowego przepiękne
rumowiska skalne, zwane gołoborzami. Wreszcie dotarliśmy do klasztoru Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, gdzie obejrzeliśmy wystawę pamiątek z różnych krajów oraz kryptę Jeremiego
Wiśniowieckiego. Dalej turystycznym szlakiem przeszliśmy do Nowej Słupi. Tam zjedliśmy
przepyszny obiad i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy figurze klęczącego pielgrzyma.
Bardzo podobał mi się krajobraz Gór Świętokrzyskich. Chciałbym tu kiedyś przyjechać razem z
moją rodziną.
Kajetan Ostrowski, kl. IV

Międzyszkolny konkurs

„2013 - Rokiem przewodników turystycznych PTTK”
26 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 27 odbył się VI
Międzyszkolny konkurs „2013 – Rokiem przewodników turystycznych PTTK”.
W konkursie wzięło udział kilkunastu zawodników z różnych szkół, w tym troje
reprezentantów z naszej szkoły: Agnieszka Chołody, Michał Szykuła i Jakub Dereń.
Na początku, zaraz po przybyciu, przywitali wszystkich serdecznie pani dyrektor SP nr 27
oraz sekretarz rzeszowskiego oddziału PTTK, pan Łukasz Kuczmarz. Konkurs rozpoczął się o godz.
8:50 i trwał 45 minut, miał formę pisemnego testu. Pytania dotyczyły historii rzeszowskiego koła
PTTK i przewodników turystycznych. Po zakończeniu sprawdzianu wszyscy zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcia. Po szybkim przeanalizowaniu testu zgodnie stwierdziliśmy, że nie był on
bardzo trudny.
Jesteśmy więc zadowoleni z konkursu i z niecierpliwością czekamy na jego rozstrzygnięcie.
Jakub Dereń, kl. VI

Listopad – miesiąc pamięci i zadumy
15 listopada uczniowie klasy VI, pod opieką pani Moniki Grędziak, wybrali się na
cmentarz Pobitno. Kilka dni wcześniej obchodziliśmy Święto Niepodległości, dlatego
postanowiliśmy odwiedzić groby żołnierzy poległych w obronie ojczyzny.
Drogę ze szkoły na cmentarz przebyliśmy pieszo. Przynieśliśmy ze sobą szczotki,
którymi dokładnie oczyściliśmy groby z suchych liści. Następnie zapaliliśmy zakupione przy
bramie wejściowej białe znicze i ustawiliśmy je na mogiłach żołnierzy oraz
znanych rzeszowian. Na zabytkowym cmentarzu Pobitno spoczywają między
innymi: płk Leopold Lis-Kula, ksiądz Jan Stączek, ksiądz Józef Jałowy. Tu
znajduje się również symboliczny grób pułkownika Łukasza Cieplińskiego,
który także odwiedziliśmy.
Około 12.40 wróciliśmy do szkoły, tym razem już nie pieszo, ale
autobusem komunikacji miejskiej.
Andżelika Lasota (VI)
__________________________________________________________________________

To i Owo z życia PRZEDSZKOLA
7 listopada przyjechał do nas teatrzyk "Urwis" z przestawieniem "Królik Baks".
13 listopada odbyła się audycja muzyczna prowadzona przez muzyków z Filharmonii
Rzeszowskiej.
25 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
28 listopada odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka.
29 listopada miały miejsce andrzejki, czyli wróżby i zabawy przy muzyce.
2 grudnia spotkaliśmy się z górnikami.
6 grudnia odwiedził nas Mikołaj.
16 grudnia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
„Bożonarodzeniowe ozdoby”.
18 grudnia dzieci z grup "Motylki" i "Pszczółki" pojechały do Muzeum Dobranocek na świąteczne
warsztaty plastyczne "Malowane bombki".

W dniu 16 grudnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego "Bożonarodzeniowe
ozdoby". W konkursie wzięło udział 95 dzieci z trzynastu przedszkoli.
Uroczystość uświetnił znakomity występ przedszkolaków z grupy "Motylki"
pod kierunkiem Pani Renaty Soboń. Występ dzieci został nagrodzony dużymi brawami i
wprawił nas w świąteczny nastrój.
W konkursie przyznaliśmy sześć nagród, dziewięć wyróżnień oraz dwie nagrody
specjalne. Z naszego przedszkola nagrody zdobyli: Patrycja Zagórska, Oliwia Walentek,
Jagoda Nowak, Filip Latosiński a wyróżnienia: Szymon Krzanowski, Nikola Sulowska,
Karol Bylak, Wiktoria Sanecka, Aleksandra Dąbek, Michał Salach.
Przygotowała: p. Agnieszka Fryzeł

TO I OWO ZE ŚWIETLICY
OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY
Na początku listopada urządziliśmy wspaniały bal owocowy, którego
celem było zachęcenie naszych koleżanek i kolegów do jedzenia owoców,
będących źródłem witamin. Wszystko poszło świetnie. Było magicznie – zabawa
przy muzyce, konkursy z pysznymi nagrodami, malowanie twarzy, a na koniec
słodka niespodzianka, którą była galaretka z owocami i bitą śmietaną. Pycha! W
konkursie na najciekawsze owocowe przebranie zwyciężył Ignaś Ataman, który
przebrany był za jabłko.

Czy wiesz, że...
Owoce są smaczne i zdrowe, zarówno te świeże, jak i suszone. Są bogatym źródłem witamin,
błonnika i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu:
•
dostarczają witamin A, C, E i witamin z grupy B,
•
zawierają magnez, cynk, żelazo, wapń, jod, cynk, miedź i fluor,
•
poprawiają pamięć i koncentrację, np. banany, które są bogate w magnez,
•
zwiększają odporność, zwłaszcza te, zawierające witaminę C; jej prawdziwą skarbnicą są
truskawki, maliny, pomarańcze i grejpfruty, ich spożywanie jest szczególnie ważne w okresie
zimowym,
•
poprawiają samopoczucie.
Dlatego warto jeść owoce, w połączeniu z warzywami i sokami, nawet pięć razy dziennie!

ŚWIETLICOWE KONKURSY
W konkursie plastycznym Moje zwierzątko, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia
Zwierząt zwyciężyli: Ola Wilk (kl. III), Przemek Rosół (kl. II) i Adrian Korbecki (kl. III).
Natomiast zwycięzcami konkursu plastycznego Moja Polska, przeprowadzonego z okazji
Święta Niepodległości, zostali: Weronika Kielar (kl. II), Emilia Chmiel (kl. I), Adrian Korbecki
(kl. III) i Radek Bereś (kl. I).
Rozstrzygnięty został również konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”, który odbył się
3 grudnia br. W konkursie tym zwyciężyła Ola Rudyk (kl. III), II miejsce zajęła Maja Skimina (kl.
III), a miejsce III zdobył Adrian Korbecki (kl. III). Wyróżnieni zostali: Maciej Sierżęga (kl. I) i
Andrzej Bereś (kl. II). Wszystkim laureatom gratulujemy!

ANDRZEJKOWY UBAW
W andrzejkowe popołudnie do naszej świetlicy przybyły wróżki z różnych krajów, aby
zgodnie ze zwyczajem przepowiedzieć przyszłość. Była Rosi z Rosji, Serina z Turcji, El Carmena
z Hiszpanii, Violetta z USA, Arielka z Wielkiej Brytanii i Ola z... Polski.
Przy użyciu magicznych przedmiotów – kuli, kostek, serduszek i kubeczków
– wróżki przepowiadały przyszłość. Każdy chciał się dowiedzieć, co czeka go w
przyszłym roku. Było bardzo wesoło, bo niektóre wróżby były bardzo śmieszne.
Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne andrzejki!

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ
Tradycyjnie od kilku już lat w listopadzie i grudniu
przygotowujemy ozdoby na świąteczny kiermasz, z którego
dochód przeznaczany jest na zakup nowych zabawek, klocków i
gier do naszej świetlicy. Również i w tym roku kiermasz cieszy
się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, a piękne ozdoby
sprzedają się bardzo szybko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali wspaniałe ozdoby na kiermasz
świąteczny oraz tym, którzy je kupują.

Zespół redakcyjny „To i Owo ze Świetlicy”: Natalia Jasińska, Karolina Leśko,
Ola Wilk, Maja Skimina. Ola Rudyk
I LOVE ŚWIETLICA!
________________________________________________________________________________

TO I OWO NA SPORTOWO
W dniach 7-8 grudnia w
Radomiu odbyły się finały
Ogólnopolskiego Turnieju
Tenisa Stołowego w
kategorii
chłopców
urodzonych w 2003 roku.
Miały one na celu wyłonienie Drużynowych
Mistrzów Polski.
W mistrzostwach wzięło udział osiem
zespołów, które rywalizowały wcześniej w
eliminacjach wojewódzkich i regionalnych.
Nasz klub KU AZS Politechniki Rzeszowskiej
reprezentowali: Miłosz Misiuda, Patryk
Dziuba i Karol Lis. W pierwszym dniu
zawodów drużyny zostały podzielone na dwie
grupy eliminacyjne. W naszej grupie
spotkaliśmy się z zespołami: Return Piaseczno
2, Arka Łętownia i ULKTS Jaroszowiec.
Wszystkie mecze pewnie wygraliśmy.
W następnym dniu zaplanowano
półfinały i finał. W godzinach porannych
zmierzyliśmy się w półfinałowym meczu z

Żakiem Gierałtowiec. Po bardzo zaciętej
walce wygraliśmy 3 : 0. Pozostało nam czekać
do popołudnia na finał. Bardzo się
denerwowaliśmy! W pierwszym finałowym
meczu – po wyrównanym pojedynku –
przegrałem 3 : 2. Drugie spotkanie zakończyło
się zwycięstwem mojego kolegi z drużyny –
Patryka 3 : 1. Trzeci pojedynek – deblowy –
przegraliśmy 3 : 0. Aby zachować szansę na
utrzymanie się w grze, Patryk musiał wygrać
swój pojedynek. Po wyrównanej walce mój
kolega zwyciężył 3 : 1. Wynik meczu brzmiał
2 : 2. Ja wystąpiłem w ostatnim decydującym
meczu, którego stawką było Drużynowe
Mistrzostwo Polski. Pojedynek był bardzo
wyrównany i odbywał się przy mocnym
dopingu kibiców. Ostatecznie wygrałem 3 : 1.
Wynik końcowy 3 : 2 dla KU AZS
Politechniki zapewnił nam tytuł Drużynowych
Mistrzów Polski na rok 2013/14. Bardzo się z
tego cieszymy i jesteśmy dumni z naszego
tytułu!
Miłosz Misiuda, kl. IV

TO I OWO O ZWIERZĘTACH
Mój pies na medal
Rasa labrador retriever jest jedną z najpopularniejszych ras psów w Europie
i nie tylko. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton ma dwa
czekoladowe labradory, a rosyjski prezydent Władimir Putin jest właścicielem
czekoladowego labradora.
Mój pies wabi się Badi i też jest labradorem. Pochodzi z hodowli La Doro
Bella. Hera, tak wabi się jego mama, jest ratownikiem sądeckim, zdobyła już sześć
medali. Tata Badiego wabi się Baby Lion, pochodzi z rodu Hrabiego Malmesbury,
jest interchampionem piękności. Przez cztery lata pomagał niewidomym.
I choć mój pies ma tak sławnych i wybitnych rodziców, to i tak muszę włożyć bardzo dużo pracy,
aby dobrze go wytresować. W tej chwili mój pies ma półtora roku. Na początku tresowałam go razem z
moim tatą. Spędzaliśmy z nim bardzo dużo czasu, ucząc Badiego podstawowych zachowań. Chcieliśmy,
aby nasz pies potrafił chodzić na smyczy, warować, siadać i robić wiele innych rzeczy. Przy tym wszystkim
mieliśmy dużo frajdy.
Mimo naszych wielkich starań nie udało nam się go nauczyć wszystkich komend. Przyszedł więc
czas wysłać Badiego do szkółki dla psów. Przez długi czas zastanawialiśmy się, jakie miejsce będzie dla
niego najlepsze. To była trudna decyzja, bo oznaczała, że przez cztery tygodnie nie będę widziała swojego
psa. Na szczęście okazało się, że mogłam do niego jeździć w odwiedziny i przy okazji uczyć się, w jaki
sposób mam go tresować. W końcu Badi wrócił do domu. To był cudowny dzień!
Ale to nie koniec naszych wspólnych lekcji, bo każdego dnia uczymy się czegoś nowego i
poznajemy się jeszcze bardziej…
Weronika Kielar, kl. II
_______________________________________________________________________________________

Wyraki
Nie są zbyt urodziwe – mają wielkie, wyłupiaste oczy i długie, chwytne palce. Wyraki wyglądają
jakby były zwierzętami z tego świata. Najbardziej przypominają... filmowe gremliny. Wyrak upiór to
gatunek naczelnego ssaka z rodziny wyrakowatych. Te dziwne i tajemnicze zwierzęta zamieszkują lasy
Indonezji. Natomiast wyraki sundajskie występują na Sumatrze i Borneo – często można je spotkać w
sąsiedztwie siedzib ludzkich. Te niewielkie, bo mierzące zaledwie 8-16 cm zwierzęta mają zaskakująco
duże oczy. Ich ślepia mają ok. 1,6 cm średnicy i... większą objętość niż ich mózgoczaszka czy żołądek.
Ciekawostką jest też to, że ich gałka oczna jest nieruchoma. Nie znaczy to jednak, że przez to są bardziej
narażone na ataki drapieżników, bo wyraki potrafią obracać głowę niemal o 180 stopni!
Wyraki to prawdziwe nocne marki. Całe dnie przesypiają w dziuplach drzew lub w krzakach i dopiero po
zapadnięciu zmierzchu wychodzą na żer. Wyraki to sympatyczne
i pożyteczne zwierzaki. Niestety, ich populacja znacznie się
zmniejszyła. Jak zwykle w takich wypadkach za taki stan rzeczy
odpowiada człowiek. Wyraki zabijano, wypchano i sprzedawano
jako pamiątki dla turystów. Tymczasem wyraki są tak ufne, że nie
boją się ludzi i chętnie mieszkają w ich ogrodach, dbając o to, aby
insekty nie zjadały upraw. Warto to docenić...
Ciekawostka: Wyraki są też niezwykle skoczne – potrafią
skoczyć na odległość 6 metrów, dzięki czemu mogą pochwycić
swoją przekąskę w locie.
Michał Szykuła, kl. VI
Na podstawie: http://www.fakt.pl/Wyrak-upior-to-gatunek-naczelnego-ssaka-z-rodzinywyrakowatych,artykuly,185282,1.html

Wstrząs mózgu
Krzyżówka historyczna
1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Mąż królowej Jadwigi
2.
Przydomek syna Mieszka I
3.
Dawny hymn Polski
4.
Pierwsza stolica Polski
5.
Rybak, który zakochał się w
syrenie
6.
Razem z Koroną tworzyła I
Rzeczpospolitą

7. „Pałacyk ...” w piosence z Powstania Warszawskiego
8. Józef … działacz niepodległościowy, polityk, pierwszy marszałek Polski
Piotr Kuźniar, IV
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