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Kogel – mogel 
 

 1 września o godzinie 8.00 ksiądz Józef Kandefer odprawił mszę świętą na 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie pan 

dyrektor Tomasz Noworól przywitał zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli 

i życzył wszystkim udanego roku szkolnego 2014/2015. 

 5-7 września nasi uczniowie – mistrzowie Polski Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z 2014 roku -  reprezentowali Polskę w 

Europejskim Konkursie Edukacji Drogowej (ETEC). Zawody rozegrano w stolicy 

Norwegii – Oslo. Drużyna w składzie: Gabriela Pańczak (kl. VI), Agnieszka Chołody, 

Tomasz Cisek (kl. V), Witold Dereń (kl. IV) przebywała pod opieką pani Lucyny 

Bilut i pani Małgorzaty Maczugi. 

 15 września podczas spotkania z panem policjantem uczniowie przypomnieli sobie 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Ciąg dalszy na stronie 2. 



 16 września Miejski Dom Kultury w Rzeszowie był organizatorem Rowerowego 

Turnieju dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 12 reprezentantów naszej 

szkoły z klas III-VI. W kategorii klas III-IV drugie miejsce zajął Arkadiusz Sobczak, a 

Szymon Jakubowski był trzeci. Tomasz Cisek (kl. V) był pierwszy wśród uczniów 

klas V-VI, natomiast Agnieszka Chołody (V) i Gabriela Pańczak (VI) zajęły trzecią 

lokatę. 

 18 września odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Rzeszowa w lekkiej atletyce z 

udziałem 12 naszych reprezentantów. 

 26-28 września odbył się Jubileuszowy 50. Rajd „Jesień w Beskidzie Niskim” z 

udziałem członków Koła PTTK działającego przy naszej szkole. 

 6 października odbyły się pierwsze po wakacyjnej przerwie zajęcia pływackie. W tym 

roku nasi uczniowie trenują pływanie na basenie w Nowej Wsi.  

 7 października odbyły się międzyszkolne indywidualne biegi przełajowe, w których 

wzięło udział 18 reprezentantów naszej szkoły z klas IV-VI. 

 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali 

okolicznościową audycję dla swoich nauczycieli. 

 15 października pan dyrektor Tomasz Noworól uroczyście pasował pierwszoklasistów 

na uczniów.  

 16 października uczniowie z klasy IV i VI wybrali się do kina na film pt. „Wakacje 

Mikołajka”. 

 17 października dzieci z kółka teatralnego zaprezentowały spektakl pt. „Bambuko, 

czyli skandal w krainie gier”. 

 18 października siedmioro uczniów uczestniczyło w biegach młodzieżowych, 

zorganizowanych przy C. H. Millenium Hall w Rzeszowie. 

 19 października 10 uczniów z klasy V i VI reprezentowało szkołę w Drużynowych 

Jesiennych Marszach na Orientację, które odbyły się w Starej Turzy. 

 21 października uczniowie klasy V pojechali na wycieczkę historyczną do Stępiny, 

Odrzykonia i Trzcinicy, gdzie zwiedzili park archeologiczny „Podkarpacka Troja”.  

 W październiku odbył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych z matematyki, 

języka angielskiego, przyrody, historii oraz języka polskiego. 

 23 października członkowie drużyny, która uczestniczyła w Europejskim Konkursie 

Edukacji Drogowej, zostali zaproszeni na posiedzenie Podkarpackiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 23 października pierwszoklasiści pojechali do kina Zorza na film pt. „Pszczółka 

Maja”. 

 24 października wszyscy uczniowie wzięli udział w Dniu Marchewki. 

 30 października podsumowano szkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II dla 

uczniów klas IV-VI oraz konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III. Konkursy 

zorganizował ksiądz Józef Kandefer. W konkursie wiedzy pierwsze miejsca w swoich 

klasach zajęli: Witold Dereń (kl. IV), Piotr Kuźniar (kl. V), Kacper Błachowiak (kl. 

VI). 



Wywiad numeru 
 

W najnowszym numerze gazetki możecie przeczytać rozmowę z panią Moniką 

Borek-Jandą, nauczycielką plastyki i techniki w naszej szkole. 

 

- Dzień dobry! Jak podoba się Pani w naszej szkole? 

- Bardzo! 

- Czy lubi Pani uczyć plastyki i techniki? 

- Tak, a najbardziej lubię uczyć plastyki. 

- Którą technikę plastyczną lubi Pani najbardziej? 

- Lubię malarstwo i grafikę warsztatową, ale w pracy z dziećmi i młodzieżą wolę 

techniki mieszane: kolaż, fotokolaż, techniki graficzne. 

- Jakie cechy ceni Pani u uczniów? 

- Moim zdaniem uczeń powinien być zdyscyplinowany, uważny, pracowity. Na 

zajęciach plastycznych powinien być także odważny i nie bać się eksperymentować. 

- Gdyby nie została Pani nauczycielką, to kim chciałaby Pani być? 

- Chciałabym pracować w muzeum lub zostać weterynarzem. 

- Czy ma Pani jakieś zwierzę w domu? 

- Niestety, nie. Ale gdybym miała, to pewnie byłby to kot lub piesek. 

- Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

- Pracuję w ogródku, na działce. Chętnie chodzę do kina, lubię także czytać książki. 

- Dziękujemy Pani za ciekawą rozmowę i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku 

szkolnym. 

Wywiad przeprowadziły: Karolina Leśko (IV)  i Maja Skimina (IV) 

____________________________________________________ 

Szkolna sonda 
W sondzie wzięło  udział 64 uczniów z klasy IV, V i VI. 

 

1. Czy wiesz, który święty jest patronem zwierząt? 

tak - 26    nie -  38 

2. Czy masz w domu jakieś zwierzątko? 

tak -  51    nie - 13 

3. Czy lubisz zwierzęta? 

tak - 61    nie -  3 

 

Informacja: Światowy Dzień Zwierząt obchodzimy 4 października w 

dniu święta Świętego Franciszka z Asyżu - patrona zwierząt. 

 

 

Natalia Jasińska, Karolina Leśko, Maja Skimina (IV) 



MISTRZOWIE POLSKI NA ZAWODACH W NORWEGII 
 

W dniach 5-7 września 2014 roku w 

Lilleström w Norwegii odbył się Europejski 

Konkurs Edukacji Drogowej, organizowany od 

1986 roku dla uczniów z całej Europy. Ma on na 

celu promowanie prawidłowego zachowania się 

dzieci i młodzieży na drodze. W tym roku Polskę 

reprezentowała drużyna z naszej szkoły w składzie: 

Agnieszka Chołody, Gabriela Pańczak, Tomasz 

Cisek i Witold Dereń. Podczas podróży opiekowały 

sią nami: pani Lucyna Bilut i pani Małgorzata 

Maczuga. 

Naszą podróż do stolicy Norwegii Oslo 

rozpoczęliśmy 5 września już o 4.00 rano na dworcu 

PKS w Rzeszowie. Stamtąd pojechaliśmy na 

lotnisko w Krakowie – Balicach. Odprawiliśmy bagaże i wsiedliśmy do samolotu. Byliśmy podekscytowani, 

gdyż większość z nas po raz pierwszy leciała samolotem. Podróż przebiegła dobrze, podziwialiśmy piękne 

widoki. Po dwóch godzinach lotu byliśmy już w stolicy Norwegii. Na lotnisku czekała na nas pani 

przewodniczka, z którą przez kilka godzin zwiedzaliśmy piękne Oslo. Widzieliśmy między innymi rynek, 

fontanny, pieszo przeszliśmy całe centrum miasta. Następnie metrem pojechaliśmy zobaczyć słynną 

skocznię narciarską Holmenkollen. Potem udaliśmy się do hotelu. Zakwaterowaliśmy się w pokojach i 

poszliśmy na kolację, po której odbyła się ceremonia otwarcia turnieju. Organizatorzy serdecznie powitali 

wszystkich uczestników i przedstawili krótką prezentację o zasadach rozgrywania konkursu. Po 

uroczystości, pełni wrażeń, poszliśmy spać. 

Następnego dnia wstaliśmy już o 7.15, zjedliśmy śniadanie i przygotowaliśmy się do konkursu. Z 

panią Bilut omówiliśmy przebieg turnieju i przeszliśmy do budynku, gdzie miały się odbywać poszczególne 

konkurencje. Rywalizowaliśmy z 22 drużynami. Zaczęliśmy od zmagań na torze przeszkód, poszło nam 

zupełnie dobrze. Następnie pisaliśmy testy, które okazały się dość trudne. Ostatnim etapem zawodów był 

konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.  Potem zjedliśmy obiad i odpoczywaliśmy. 

Wieczorem wzięliśmy udział w podsumowaniu turnieju. Podczas uroczystości rozdano medale wszystkim 

zawodnikom, a zwycięskie drużyny otrzymały puchary. Pierwsze miejsce zajęli nasi rówieśnicy z Serbii. 

Miłym zaskoczeniem dla mnie były wyniki konkursu plastycznego. Okazało się, że zajęłam pierwsze 

miejsce! Na zakończenie oficjalnego zamknięcia turnieju uczestnicy wymienili się między sobą drobnymi 

upominkami. Imprezę zakończyła wspólna dyskoteka. Do hotelu wróciliśmy dość późno, więc szybko 

zasnęliśmy. 

Niestety, nasza krótka wycieczka do Norwegii, dobiegała końca. 7 września, po śniadaniu, 

spakowaliśmy bagaże i pojechaliśmy na lotnisko, skąd polecieliśmy do Krakowa. Lot minął nam spokojnie i 

już około 14.00 wylądowaliśmy w Balicach. W 

Krakowie zjedliśmy obiad, a potem autokarem 

wróciliśmy do Rzeszowa. Tu przywitali nas 

stęsknieni rodzice.  

Tak zakończyła się nasza przygoda. Na pewno 

na zawsze zostaną nam miłe wspomnienia z podróży 

do pięknej Norwegii. 

 

Agnieszka Chołody, V 



Na turystycznym szlaku… 
26 września bieżącego roku rozpoczął się Rajd Jesień w 

Beskidzie Niskim, zorganizowany przez Koło Terenowe nr 32 w 

Rzeszowie. Wzięło w nim udział także 10 uczniów z naszej szkoły 

pod opieką pani Moniki Grędziak. 

Punktualnie o 7.15 wyruszyliśmy autobusem PKS z Rzeszowa i już o 9.30 dotarliśmy 

do Dukli. Nasz miły przewodnik pan Tadeusz Gałązka zapoznał nas z historią tej 

miejscowości. Pokazał nam pomnik św. Jana z Dukli i św. Jana Pawła II. Następnie nasza 

turystyczna trasa wiodła przez Kardacz, Chyrową Górę i Chyrową – wieś. Wędrówka trwała 

około 6 godzin i – niestety – przez cały czas lało jak z cebra. Mimo trudnych warunków, 

humory wszystkim dopisywały. Pan Gałązka opowiadał ciekawe i wesołe historie. 

Zmęczeni, ale zadowoleni, dotarliśmy w końcu do Kotani na pyszną kolację. Wieczorem 

wspominaliśmy ciekawe wydarzenia minionego dnia, ale wkrótce zasnęliśmy twardo jak 

kamień. 

Następnego dnia, w sobotę, o 7.15 pani wychowawczyni zrobiła nam pobudkę. Po 

śniadaniu przygotowaliśmy się do marszu i już o 9.00 byliśmy na szlaku prowadzącym przez 

Folusz, Przełęcz Smyczka i Mrukową. W połowie drogi znów zaczął padać deszcz, droga na 

szczyt była błotnista i dość męcząca. Po powrocie do schroniska przebraliśmy się i 

poszliśmy na obiadek. O 18.30 odbył się konkurs wiedzy o Magurskim Parku Narodowym, 

w którym wystartowali Karolina Bryła i Kajetan Ostrowski. Potem zorganizowano ognisko i 

ogłoszone zostały wyniki konkursu. Ku naszej radości okazało się, że pierwsze miejsce zajął 

nasz kolega Kajtuś! Jego i nasza radość była ogromna! Po tych emocjach wróciliśmy do 

pokojów i poszliśmy spać. 

Niedziela była ostatnim dniem rajdu. Wszyscy wstaliśmy bardzo wcześnie. Chętni 

mogli wziąć udział we mszy świętej w kaplicy znajdującej się na terenie ośrodka w Kotani.  

Po śniadaniu, przygotowaniu prowiantu na drogę i posprzątaniu pokojów ruszyliśmy 

autokarem do miejsca, z którego miała rozpocząć się nasza ostatnia piesza wycieczka. 

 Tego dnia pogoda była piękna: świeciło słońce i było bardzo ciepło. Trasa wędrówki 

rozpoczęła się na Przełęczy Hałbowskiej, skąd wyruszyliśmy do rezerwatu Kamień, 

znajdującego się na obszarze ochrony ścisłej, co oznacza, że jest to teren, na którym 

jakakolwiek działalność człowieka jest zabroniona. Wędrując w doskonałych humorach, 

podziwialiśmy piękny bukowy las i skalne ostańce. W czasie postojów posilaliśmy się 

zabranymi drożdżówkami i jabłkami. Po kilkudziesięciu minutach dotarliśmy do punktu 

widokowego – przed nami rozciągała się wspaniała panorama Beskidu Niskiego oraz pola 

uprawne. 

 Zmierzaliśmy w stronę Krempnej, gdzie mieliśmy zwiedzać wystawę w siedzibie 

Magurskiego Parku Narodowego. Schodząc ze wzgórza, natrafiliśmy na elektrycznego 

pastucha, ale udało nam się go ominąć dzięki pomocy pana przewodnika. Kiedy dotarliśmy 

do siedziby Magurskiego Parku Narodowego, mieliśmy trochę wolnego czasu na zakup 

pamiątek, podbicie książeczek GOT i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z naszym 

przewodnikiem, panem Tadeuszem Gałązką.  Ciąg dalszy na stronie 6. 



 Potem obejrzeliśmy film o początkach Magurskiego Parku Narodowego i 

zwiedziliśmy wystawę, na której podziwialiśmy zwierzęta, ptaki i rośliny żyjące w tym 

parku narodowym, jak np. bobry, sarny, wilki, dziki, jelenie, sikorki, drozdy, czarne bociany. 

 Po pożegnaniu z nowo poznanymi koleżankami wyruszyliśmy w drogę powrotną, w 

czasie której pan przewodnik rozdawał nam pamiątkowe książeczki, kalendarzyki i smycze. 

 Nareszcie do domu! Po blisko dwugodzinnej jeździe dotarliśmy do Rzeszowa, gdzie 

czekali na nas rodzice. Myślimy, że wszystkim podobała się ta wycieczka, szczególnie, że 

była trzydniowa i że wszyscy byli zadowoleni. 

Często wspominamy ten „błotnisty” rajd i planujemy już kolejną turystyczną 

wyprawę. 

 

Kajetan Ostrowski, Karolina Bryła, Agnieszka Chołody, Milena Ziobro i Wiktoria Pacanowska            
___________________________________________________________________________________ 

         Dzień Marchewki 
Marchewka znana była już w starożytności. Znaleźć w niej     

możemy witaminę A, B, C, E. Marchewka ma bardzo ważny wpływ na 

naszą skórę – delikatnie wygładza zmarszczki i nadaje skórze 

intensywną barwę. 

24 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 

Marchewki. Dzieci ubrały się na pomarańczowo i czerwono. 

Trzecia klasa miała do spełnienia misję specjalną. Wszyscy 

uczniowie przynieśli do szkoły marchewki i jabłka, a nasza pani wychowawczyni przyniosła 

sokowirówkę. Z zapałem zabraliśmy się do przygotowywania soku. Każdy z nas wrzucał do 

urządzenia warzywa i owoce. Zrobiliśmy bardzo dużo pysznego soku! Potem był czas na 

wielka ucztę. Wszyscy wypili nawet po kilka kubeczków tego smakowitego napoju. 

To był bardzo fajny dzień. Teraz już wiemy, jak przygotować witaminową bombę w 

naszych domach. 

 Weronika Kielar, III 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O jesieni 
   

Kalendarzowa jesień zaczyna się 23 września. Ptaki odlatują do 

ciepłych krajów. Dni są coraz krótsze, a noce – dłuższe. Opadają kolorowe 

liście z drzew. Robi się coraz zimniej, rzadziej świeci słońce. Z pól, ogrodów 

i sadów zbieramy owoce i warzywa. Gile, jemiołuszki i sikorki przylatują 

do nas zimę. Zbliża się chłodna, zimowa pora. 

Julia Redzimska, III 



To i owo o świetlicy 
 

Witamy w nowym roku szkolnym wszystkich świetlików i nie 

tylko. 

W tym roku do naszej świetlicy uczęszcza 68 uczniów: 26 dziewczynek 

i 42 chłopców. Do naszego grona dołączyło 11 uczniów z kl. Ia i 15 z kl. Ib. 

Wrzesień upłynął nam na wzajemnym poznawaniu się i przyswajaniu zasad 

zachowania w świetlicy. 

Tradycyjnie już ogłoszony został całoroczny konkurs na Superświetlika. Tym 

razem będzie on jednak przebiegał nieco inaczej. Uczniowie zdobywają punkty w czterech 

sprawnościach: Czyścioszek, Sowa Mądra Głowa, Sportowiec i Artysta Malarz. Punkty 

podliczane są pod koniec każdego miesiąca. Tytuł Superświetlika przypadnie temu uczniowi, 

który zbierze najwięcej sprawności w ciągu całego roku. Warunkiem jest jednak brak uwag 

negatywnych. A więc pilnujcie się kandydaci na Superświetlika! 

Tegoroczną nowością w świetlicy jest również funkcja szeryfa, który czuwa nad 

porządkiem w sali. 

Ważnym wydarzeniem był świetlicowy turniej piłki nożnej rozgrywany 15 i 16 

października. W pierwszym meczu pomiędzy klasą drugą i trzecią zwyciężyła klasa II. W 

drugiej rozgrywce: Ia i przyjaciele contra Ib, zwycięstwo zdobyła klasa Ib. Przed nami 

jeszcze wielki finał, z którego rozegraniem czekamy na sprzyjającą pogodę.  

 

Czy wiesz, że: 

- piłka nożna jedną z najpopularniejszych dyscyplin 

sportowych na świecie, 

- pierwsze mistrzostwa w piłce nożnej odbyły się we Francji w 

1960 r. pod nazwą Puchar Narodów Europy, 

- pierwsze mecze rozgrywano w Chinach 2300 lat temu, 

- brazylijski piłkarz niemieckiego pochodzenia Arthur Friedenreich jest królem strzelców 

wszech czasów; strzelił aż 1329 goli, 

- boisko do gry w piłkę nożną powinno mieć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości, 

- piłka musi być kulista o obwodzie nie większym niż 70 cm, i nie mniejszym niż 68 cm,  

- większość piłek jest zszytych z 32 "łat" (tzw. paneli).  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_%28geometria%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr


Wstrząs mózgu 
1. Chodzimy tam oglądać dzikie zwierzęta 

2. Mocno wieje 

3. Tańcowała z nitką 

4. Jest słodka, ciemnobrązowa, bardzo lubią 

ją dzieci. 

5. Ma dwa kółka, służy do jazdy 

6. Mieszkali w nim królowie 

7. Np. 100 kg 

8. Występują tam aktorzy 

9. Urodziła nas 
                                              

                                                Martyna Wesołowska, IV 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Nasz język ojczysty 

2. Uczy w szkole 

3. Może być wiedzy lub rzeki 

4. Lekcja o roślinach i nie tylko 

5. Trudniejsze od kartkówki 

6. Można tam wypożyczać książki 

7. Dostaje się je na koniec roku, są na nim 

oceny 

8. Spędza się tam przerwy 

9. Pierwszy dzień tygodnia 

10. Można je otrzymać za wybitne wyniki 

w nauce od klasy IV 

11. Trwają dwa miesiące, nie chodzi się 

wtedy do szkoły 
                                             

     Michał Kołodziej, IV 

______________________________________________________________________________________ 

Rebus Andrzeja Beresia 
                            

 

  Rozwiązanie: ………………………..…………. 
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