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Szkolna sonda 
W sondzie wzięli udział uczniowie klas I-III, uczęszczający do szkolnej świetlicy. 

1. Czy wiesz, jak zdrowo się odżywiać? 

tak – 44 odpowiedzi   nie – 0 

2. Czy pomagałaś/pomagałeś  rodzicom w przygotowaniach do świat? 

tak – 40 uczniów   nie - 4 

3. Czy święciłaś/ święciłeś pokarmy wielkanocne? 

tak – 41 odpowiedzi   nie – 3 

Ola Tomasik, Natalia Jasińska,  IV 



Kogel – mogel 
 3 marca dwudziestu jeden uczniów z klas IV-VI wystartowało w szkolnym etapie ogólnopolskiego 

konkursu matematycznego „PANGEA”. 

 3 i 4 marca w naszej szkole odbyły się Miejskie Szkolne Igrzyska Sportowe w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce, a chłopcy zdobyli II lokatę. 

 4 marca zorganizowano szkolny konkurs frazeologiczny pt. „Mądrej głowie dość dwie słowie”, w 

którym wzięli udział uczniowie z klas V-VI. Zwyciężył Miłosz Ramski (kl. V), drugi był Kajetan 

Ostrowski (kl. V), a trzecie miejsce zajął Kacper Błachowiak (kl. VI). 

 6 marca na basenie „Muszelka” w Rzeszowie odbyły się Miejskie Igrzyska Sportowe w pływaniu. 

Miłosz Ramski (kl. V) był trzeci na 50 m stylem motylkowym, a Kajetan Ostrowski (kl. V) zajął 

trzecie miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym. 

 7 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie podsumowano Międzyszkolny Konkurs 

Informatyczny na prezentację multimedialną „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Maja Skimina (kl. IV) 

zajęła pierwsze miejsce. Gratulacje! 

 7 marca nasza uczennica Karolina Leśko (kl. IV)  startowała w Halowych Zawodach Łuczniczych o 

Puchar Burmistrza Brzozowa i zajęła trzecie miejsce. 

 10 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie uczniowie z klasy VI i IV obejrzeli spektakl 

pt. „To nie była Wigilia”. 

 11 marca pięcioro uczniów z klasy VI startowało w Międzyszkolnym konkursie języka angielskiego 

„English is for you”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 w Rzeszowie. 

 10 i 12 marca nasza szkoła gościła uczestników Szkolnych Igrzysk Miejskich w siatkówce. Drużyna 

chłopców zajęła pierwsze miejsce. 

 13 marca uczniowie z klas pierwszych zostali pasowani na Świetlika. 

 18 marca w ramach ogólnopolskiej akcji Internetowy Teatr Telewizji dla Szkół dzieci z klas 

pierwszych i ze świetlicy obejrzały spektakl pt. „Proszę słonia”. 

 18 marca odbył się I etap międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla klas VI „As 

Podstawówki”, w którym wystartowało pięcioro uczniów. Dalia Adamowicz i Jakub Bielawski 

zakwalifikowali się do kolejnego etapu. 

 19 marca uczniowie z klas III-VI startowali w konkursie „Kangur matematyczny”. 

 19 marca w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie rozegrano finałowe mecze siatkówki w ramach 

Szkolnych Igrzysk Sportowych. W finale wzięła udział drużyna chłopców z naszej szkoły. 

 20 marca w naszej szkole zorganizowano Zielony Dzień. Każda klasa przygotowała smaczne i 

zdrowe przekąski z zielonych warzyw i owoców. 

 21 marca uczniowie ze Szkolnego Koła PTTK wzięli udział w  rajdzie  SKKT PTTK „Powitanie 

wiosny” Pstrągowa 2015. 

 23 marca w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie odbyła się V edycja Międzyszkolnego 

Konkursu Frazeologicznego, pod honorowym patronatem Profesora Jana Miodka oraz  Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. W konkursie wystartowali Kajetan Ostrowski i Miłosz Ramski z klasy V. 

 24 marca w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie odbył się II etap międzyszkolnego konkursu 

języka angielskiego „English is for you” dla uczniów klasy VI. Dalia Adamowicz zajęła I miejsce, a 

Jakub Bielawski był trzeci. Gratulacje! 

 W marcu został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs fotograficzno–literacki dla klas drugich i 

trzecich pt. „Najpiękniejszy zakątek w moim mieście lub miejscowości”, zorganizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 3 w Rzeszowie. W kategorii „album” drugie miejsce zajął Szymon Salach z 

klasy III. 

 W marcu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie odbył się międzyszkolny etap IV 

edycji Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III i IV-VI, w którym wzięli 



udział nasi koledzy: Witold Dereń z klasy IV i Andrzej Bereś z klasy III. Andrzej  zdobył 

wyróżnienie. 

 25 marca odbył się VIII Szkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. 

 27 marca w Leżajsku odbyły się rejonowe zawody w tenisie stołowym, w których drużyna chłopców 

zajęła IV miejsce. 

 28 marca w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie zakończyły się tegoroczne rozgrywki w ramach 

Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego, w których aktywnie uczestniczyli nasi reprezentanci. 

 1 kwietnia uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

 W Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie rozstrzygnięto  Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój 

pomysł na ilustrację do ulubionej książki”. Kinga Radecka (kl. Ib) i Dominika Szarek (kl. V) 

zdobyły wyróżnienia. 

 24 marca, 8 i 9 kwietnia w naszej szkole zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów kl. IV-VI, 

prowadzone przez panią psycholog. Tematy warsztatów: „Emocje moim drogowskazem”, „Reaguję 

na przemoc”, „Podejmujemy ważne decyzje”. 

 9 kwietnia odbył się szkolny etap konkursu ekologicznego dla uczniów klas I-III, którego 

organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie. 

 12 kwietnia grupa uczniów wzięła udział w biegach młodzieżowych w ramach Półmaratonu 

Rzeszowskiego. 

 15 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie miał miejsce finał Międzyszkolnego konkursu 

języka angielskiego dla klas VI „As Podstawówki”, w którym wystartowali Dalia Adamowicz i 

Jakub Bielawski.  

 15 kwietnia odbył się szkolny etap Miejskiego konkursu języka angielskiego dla klas czwartych 

„Friendly English”, w którym wystartowało 11 uczniów. 

 17 kwietnia w Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie odbył się Międzyszkolny konkurs języka angielskiego 

„Big Ben”, w którym wzięli udział Dalia Adamowicz i Jakub Bielawski z klasy VI. 

 17 kwietnia uczniowie klasy IV zaprezentowali wierszowaną biografię Świętego Jana Pawła II. 

 17 kwietnia uczniowie z klas I-III wzięli udział w międzyszkolnych zawodach sportowych o puchar 

„Reksia”, zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. 

 17 kwietnia Ignacy Ataman i Witold Dereń z klasy IV przygotowali prace na konkurs międzyszkolny 

„Moja rodzina, moje korzenie”. 

 18 kwietnia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej 

zorganizowała turniej siatkówki. Nasze reprezentantki zajęły drugie, trzecie i czwarte miejsce w 

swoich kategoriach. 

 20 kwietnia w Nowej Sarzynie odbyły się rejonowe zawody w pływaniu. Kajetan Ostrowski (kl. V) 

zajął II miejsce, a Miłosz Ramski (kl. V) był piąty. 

 21 kwietnia w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie uczniowie klasy V obejrzeli 

przedstawienie pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

 21 kwietnia uczniowie z klasy II startowali w międzyszkolnym konkursie matematycznym „W 

krainie liczb”. 

 22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie odbył się międzyszkolny konkurs 

matematyczny dla uczniów klas trzecich z udziałem naszych reprezentantów. 

 22 kwietnia w Teatrze „Maska” w Rzeszowie pierwszoklasiści obejrzeli przedstawienie pt. „Jaś i 

Małgosia”. 

 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi dzieci ze świetlicy porządkowały pobliski las. 

 W dniach 23-25 kwietnia w Ustrzykach Dolnych odbyły się wojewódzkie eliminacje XLIII 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Nasza drużyna w 

składzie: Rafał Frąc, Kajetan Ostrowski i Maksymilian Wilk (kl. V) zajęła drugie miejsce! 

 29 kwietnia klasa II zwiedziła Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. 



Wywiad numeru 
 

Zachęcamy Czytelników do przeczytania wywiadu z Karolinką Leśko 

z klasy IV, która trenuje łucznictwo w SKS Piast 25. 

 

- Karolinko, kiedy zaczęłaś trenować łucznictwo? 

- Treningi rozpoczęłam we wrześniu 2013 roku, czyli na początku trzeciej klasy. 

- Skąd wziął się pomysł, żeby trenować właśnie tę dyscyplinę sportu? 

- Zainspirowała mnie bajka, w której bohater strzelał z łuku. 

- Jak często trenujesz i kto jest twoim trenerem? 

- Moim trenerem jest pan Jan Szeliga i jego żona Maria, która brała udział w 

igrzyskach olimpijskich w Moskwie, gdzie zajęła siódme 

miejsce. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. 

- Do jakiego klubu sportowego należysz? 

- Do SKS Piast 25. 

- Jakie sukcesy sportowe masz już na swoim koncie? 

- We wrześniu 2014 roku zajęłam czwarte miejsce w Jesiennym Młodzieżowym 

Turnieju Lajkonika w Krakowie. W obecnym roku byłam druga w Halowych 

Mistrzostwach Okręgu Rzeszowskiego w Humniskach, zdobyłam pierwsze 

miejsce w Memoriale Zenona Jaracza w Jedliczu oraz zajęłam trzecią lokatę w 

Turnieju o Puchar Burmistrza Brzozowa. 

- Kiedy są najbliższe zawody? 

- 9 maja startuję w Humniskach, a potem 24 maja w Rzeszowie. 

- Z jakiej odległości strzelasz do tarczy? 

- Na hali jest to dziesięć oraz piętnaście metrów. W każdym z tych dystansów 

oddaje się sześć serii po trzy strzały. 

- Jak zbudowany jest łuk? 

- Łuk składa się z kilku części. Głównym elementem jest tzw. 

majdan, do którego przyczepia się ramiona. Poza tym jest 

jeszcze cięciwa, celownik oraz metalowy stabilizator. 

- Czy chciałabyś wziąć udział w mistrzostwach świata? 

- Tak, marzę o tym! 

- Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i życzę ci wielu sportowych 

sukcesów, będziemy mocno trzymać za ciebie kciuki! 

 

 

Maja Skimina, IV 



Taniec – moje hobby 
Od sześciu lat tańczę w zespole „Kornele” działającym w Rzeszowie. W dniach 10-12 

kwietnia 2015 roku mój zespół uczestniczył w Krajowych Mistrzostwach International Dance 

Organization. Turniej ten był eliminacjami do mistrzostw Europy i mistrzostw świata IDO 2015.  

Po raz kolejny wróciłyśmy z wieloma medalami.  

W piątek wcześnie rano wyjechałam na mistrzostwa z grupą ponad siedemdziesięciu 

tancerek. Podróż trwała bardzo długo, bo Szczecin leży na drugim końcu Polski. Turniej był 

rozgrywany na dwóch salach w jednej ze szczecińskich szkół. Uczestniczyło w nim bardzo dużo 

zespołów z całej Polski. Tańczyłam w kategorii wiekowej 7-10 lat. Moja formacja liczy 25 

tancerek. Razem z koleżankami zatańczyłyśmy układ pt. „Biedronki”. Miałyśmy na sobie śliczne 

stroje: czarno-czerwone fraczki ozdobione kropkami, czarne spódniczki z pomarańczowymi 

falbankami, a na głowach – czapeczki z „biedronkowymi” czułkami. Nasz wesoły, dynamiczny 

układ zebrał wiele oklasków. Konkurencja była duża, bo w naszej kategorii tańczyło aż 12 

zespołów. Do finału zakwalifikowały się cztery formacje – wśród nich byłyśmy także my! 

Zatańczyłyśmy po raz drugi i okazało się, że był to świetny występ. Z niecierpliwością czekałyśmy 

na wyniki. Nasza radość była ogromna, gdy ogłoszono, że zajęłyśmy drugie miejsce. Dzięki temu 

sukcesowi możemy wziąć udział w Mistrzostwach Świata IDO 2015, które odbędą się w 

niemieckim mieście Riesa. 

Pozostałe grupy naszego zespołu również zdobyły medale i wysokie lokaty: drugie miejsce 

zajęła formacja „Wilki” oraz miniformacja 31+, trzecie miejsce zdobyła miniformacja „Kotki”, 

czwarta była miniformacja „Zapałki” oraz „Mrówki”. Jedna z moich koleżanek zatańczyła solo pt. 

„Dziewczynka z zapałkami” i zajęła bardzo wysokie piąte miejsce wśród 48 zawodniczek. 

Udział w tych mistrzostwach był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Bardzo się cieszę, ze 

mogłam w nich uczestniczyć. Praca w zespole jest ciężka, mamy wiele treningów - zwłaszcza przed 

mistrzostwami – ale zdobycie medalu to najcudowniejsza nagroda, jaką można sobie wymarzyć! 

 Kamila Cieszyńska, IV 

________________________________________________________________________________ 

W świecie książek 
Bardzo lubię czytać książki, w ciągu ostatnich 3 lat przeczytałem ich ponad 

200! Lubię książki przygodowe, różne opowiadania, lektury, cienkie, grube….. 

nieważne. 

Chciałbym wam polecić książki Andrzeja Maleszki z serii Magiczne Drzewo. 

Magiczne drzewo to stary dąb powalony przez burzę. Ludzie zrobili z niego setki 

przedmiotów, a w każdym z nich zachowała się cząstka magicznej mocy. Jednym z 

nich jest Czerwone krzesło i taki tytuł ma pierwszy tom serii. Krzesło zostało znalezione przez 

Kukiego, który wraz z rodzeństwem odkrywa jego tajemniczą moc. Dzieci mają niesamowite, 

czasami niebezpieczne przygody, np. jazda zwariowanym autobusem, most ze światła, latający 

dom, olbrzymi lew… 

Kolejne części książki są równie niesamowite – pojawia się klon Kukiego, dzieci walczą z 

olbrzymem, wielkim smokiem i  przeżywają wiele innych ciekawych przygód. 

Gorąco  polecam wam te książki i zachęcam do czytania! 

Mateusz Sikora, kl.II 

http://www.google.pl/url?url=http://www.przedszkole-lipowiec.edu.pl/files/Przewidywane_osiagniecia_dzieci_5-6-letnich_w_m-cu_czerw.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c28-VbWdNaGiyAOT9IHwBg&ved=0CCEQ9QEwBg&usg=AFQjCNHe6pFVP7nMuHJwKmgbkjXHcsQg0A


To i Owo na sportowo 
Kolejne dwa miesiące za nami. Znowu w szkolnym sporcie 

dużo się działo. Koleżanki i koledzy już nas przyzwyczaili do tego, że 

aktywnie rywalizują w różnych dyscyplinach. W ostatnim czasie 

zmagania sportowe toczyły się na różnych szczeblach.  

W Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego toczyły się zacięte mecze w kategoriach 

klas I-IV i V-VI. W młodszej kategorii dziewcząt wygrała Milena Adamiec (kl. IV) przed 

Kamilą Cieszyńską (kl. IV) i Olą Wilk (kl. IV). Wśród chłopców w tej kategorii kolejne 

miejsca zajęli: Witold Dereń, Adrian Korbecki i Arkadiusz Sobczak (kl. IV). W kategorii 

starszej wśród dziewcząt wygrała Gabriela Pańczak (kl. VI), wyprzedzając Paulinę 

Jędrzejczak i Wiktorię Kulig (kl. VI). Wśród chłopców I miejsce przypadło Tomkowi 

Ciskowi (kl. V), drugi był Kacper Błachowiak, a trzeci – Aleksander Kulig 

(kl. VI). 

W Szkolnych Igrzyskach Sportowych w tenisie stołowym na 

zawodach powiatowych naszą szkołę reprezentowali: Miłosz Misiuda, 

Tomasz Cisek i Kacper Błachowiak, którzy zajęli bardzo dobre drugie miejsce i awansowali 

do zawodów rejonowych, w których po zaciętej walce uplasowali się na czwartym miejscu. 

Dziewczęta – Gabriela Pańczak, Paulina Jędrzejczak i Wiktoria Kulig – też osiągnęły bardzo 

dobry wynik, plasując się w zawodach powiatowych na trzecim miejscu. 

Kolejną dyscypliną, rozgrywaną w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych, była 

siatkówka. Drużyna chłopców z klas V-VI dotarła do szczebla powiatowego, zajmując 

dobre czwarte miejsce. W piłce siatkowej rywalizacja trwała także w rozgrywkach 

Podkarpackiej Akademii Piłki Siatkowej. W kategorii „trójek” Aleksandra Żelazko, Kamila 

Bator i Agnieszka Chołody (kl. V) zajęły II miejsce. Kolejna nasza „trójka” zawodniczek 

była czwarta. W rywalizacji „dwójek” Natalia Gorzelnik i Ilona Syzdek (kl. IV) osiągnęły II 

miejsce, wyprzedzając inną naszą parę: Olę Wilk i Milenę Adamiec (kl. IV). 

Nasz reprezentanci rywalizowali również na pływalni. W Igrzyskach 

Miejskich Kajetan Ostrowski i Miłosz Ramski  (kl. V) zajęli trzecie miejsce w 

swoich stylach. 

Pamiętając, że w sporcie liczy się dobra zabawa, wszystkim serdecznie gratuluję! 

                         

Miłosz Misiuda, V 

http://www.google.pl/url?url=http://www.osirduszniki.pl/?tenis-stolowy-dla-kazdego!,193&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=a24-Vd-1AsigsAH0x4DYCA&ved=0CDsQ9QEwEw&usg=AFQjCNGcH5wtQ2x7vSkoCpCGeB9k0DnGMA
http://www.google.pl/url?url=http://szkola-szczypiorno.pl/tag/plywanie-klas-drugich/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nm4-Vd3NLcyOsAH2t4DQCw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHgVHWI98Mli0MWxXSn8-IBVT29DA


 

To i owo o świetlicy 
 

PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 

Zgodnie z tradycją, 13.03 odbyła się w naszej świetlicy uroczystość „Pasowania 

na Świetlika”. 29 uczniów z kl. 1a i 1b poddanych zostało próbom, które miały na celu określenie 

stopnia ich gotowości świetlicowej. Wśród nich były: test znajomości zasad obowiązujących w 

świetlicy, próba smaku, umiejętność zabawy, a także zagadki sprawdzające wiedzę o bohaterach 

bajek i baśni. Po pozytywnym przejściu wszystkich zadań, których wykonanie było surowo 

oceniane przez starszych kolegów, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i otrzymali pamiątkowe 

dyplomy. Wszystkim nowym Świetlikom serdecznie gratulujemy i witamy w świetlicowej 

gromadzie! 

 

WIOSENNE PODCHODY 

Po raz drugi już świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny, urządzając w naszej świetlicy 

wiosenne podchody. Po wejściu do sali znaleźliśmy wiadomość pozostawioną przez Panią Wiosnę, 

która zapraszała nas do wspólnej zabawy. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani. Okazało się, 

że w różnych miejscach na terenie szkoły (biblioteka, stołówka, przedszkole, szatnia, plac zabaw) 

czekały na nas zadania (rozwiązanie wiosennej krzyżówki, odgadnięcie zagadek, test znajomości 

wiosennych warzyw, stworzenie wiosennego obrazka namalowanego kredą na dziedzińcu 

szkolnym, wiosenna gimnastyka), po których wykonaniu otrzymywaliśmy kolejne wskazówki 

doprowadzające nas krok po kroku do odnalezienia Wiosny, a właściwie jej zwiastunów. Celem 

naszych poszukiwań okazały się być nasionka warzyw, które wspólnie zasialiśmy. Obecnie 

możemy już podziwiać na naszym parapecie miniogródek z pachnącym szczypiorkiem i cebulą. 

 

DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji udaliśmy się do lasku 

znajdującego się na naszym osiedlu, aby go posprzątać. Zebraliśmy aż 25 worków śmieci! 

Uznaliśmy, że warto było poświęcić ten czas, aby nasza okolica była piękniejsza.  

 

Czy wiesz, że: 

- papierki po cukierkach rozkładają się ok. 450 lat, a plastikowe butelki nawet  dwa razy dłużej! W 

zależności od rodzaju plastiku, proces ten trwa od 100 do 1000 lat. 

- 6 miesięcy - tyle czasu grzyby i bakterie potrzebują na rozłożenie kartki papieru na ziemię. Lepiej 

wyrzucić ją do pojemnika na makulaturę – szybko zostanie wykorzystana i  powstanie z niej np. 

nowa książka z bajkami! 

-  reklamówka foliowa rozkłada się około 100 – 400 lat,   

- ponad 70% zawartości twojego kosza to surowce wtórne, które nadają się do ponownego 

przetworzenia, czyli recyklingu 

- materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania opatrzone są symbolem  

 

 



Wstrząs mózgu 

1. Powstają z nich kwiaty 

2. Przylatują z ciepłych krajów   

3. Kolor wiosny 

4. Topniejący lód na rzece 

5. Pora roku po zimie 

6. Wiosenny kwiat 

7. Kolorowy latający owad 

8. O poranku na trawie 

9. Inaczej narcyz żółty 

10. Budzi się ze snu zimowego 

11. Wiosenne warzywo w pęczkach 

 

Witold Dereń, IV 

 

 

 

 

1. Pora roku zaczynająca się w marcu 

2. Jego koledzy to Euzebiusz, Alcest, Rufus 

3. Szpak z książki o panu Kleksie 

4. Pora roku z wakacjami 

5. Święcimy je na Wielkanoc 

6. Jeden z wiosennych miesięcy 

7. Najlepszy przyjaciel człowieka 

8. Pyszny zimny deser 

9. Świeci, a wieczorem zachodzi 

10. Topimy ją na wiosnę 

11. Jeden z sakramentów świętych 

 

Aleksandra Rudyk, IV 
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