
18 stycznia 2022 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka 

pani bibliotekarka zapoznała dzieci w świetlicy z 

okolicznościami powstania książek A.A Milna oraz przeczytała 

kilka zabawnych opowiadań o Kubusiu i jego przyjaciołach ze 

Stumilowego Lasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17-21 stycznia 2022 

Samorząd Uczniowski ogłosił Tydzień Pizzy. Ta włoska potrawa smakowała 

szczególnie uczniom klasy szóstej, uwiecznionym na poniższym zdjęciu. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



22 stycznia 2022 

W sobotę 22 stycznia w sali gimnastycznej 

naszej szkoły odbył się I Noworoczny Turniej 

Minisiatkówki dziewcząt i chłopców „Jedynek”, 

zorganizowany przez szkółkę siatkarską 

Stowarzyszenie Aktywni od Zaraz (AOZ) 

Rzeszów. Rywalizacja odbywała się w kategorii 

klas II-VI. Grupę trenującą w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Rzeszowie reprezentowali: 

Nina Bereś, Gabriela Bereś, Mateusz Miąsik,  Urszula Kądziołka oraz Roksana  

Gargała. 

        

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 stycznia 2022 

Chętni uczniowie z najmłodszych klas systematycznie uczestniczą w zajęciach 

kreatywnych Edukido. Podczas zajęć dzieci, pod opieką instruktorów, pogłębiają 

zainteresowania światem technicznym, rozwijają zdolności 

konstrukcyjne. Uczniowie tworzą modele nawiązujące do życia 

codziennego oraz budują z klocków lego.  

 

 

 



25 stycznia 2022 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem nauka zdalna wraca w całej 

Polsce - poinformował na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław 

Czarnek. Od czwartku 27 stycznia 2022 roku uczniowie podstawówek klas V-VIII i 

szkół ponadpodstawowych do końca ferii zimowych będą uczyć się w domach. 

 

- Zgodnie z rozporządzeniem, które będzie jutro podpisane i będzie obowiązywać od 

czwartku, w szkołach naukę stacjonarną kontynuować będą uczniowie z klas I-IV i 

uczniowie zerówek. Do przedszkoli będą chodzić dzieci w wieku przedszkolnym. 

Uczniowie klas V, VI, VII, VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas 

przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych – zapowiedział minister Czarnek.  

 

 

 



28 stycznia 2022 

Uczniowie klas I-III (z wyjątkiem klasy 

IIb przebywającej na kwarantannie) bawili się 

na zabawie karnawałowej, zorganizowanej 

przez Radę Rodziców.  

   

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 stycznia 2022 

 

Jak co roku uczniowie 

naszej szkoły uczestniczyli w 

charytatywnej  akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Tym razem wszystkie zebrane 

datki zostaną przeznaczone na 

zakup urządzeń medycznych 

dla oddziałów okulistyki 

dziecięcej w całej Polsce. W 

naszej szkole zbiórkę 

przeprowadzili członkowie 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

 

 

 

 



28 stycznia 2022 

W piątek 28 stycznia 2022 r. odbył się 

podkarpacki finał V Europejskiego Quizu 

Finansowego, organizowanego w Polsce 

przez Warszawski Instytut Bankowości we 

współpracy ze Związkiem Banków 

Polskich. Europejski Quiz Finansowy to 

międzynarodowy konkurs o tematyce 

ekonomicznej, którego inicjatorem jest 

Europejska Federacja Bankowa. Zadaniem 

dwuosobowych zespołów było wykonanie 

testu online na platformie Testportal. W rywalizacji liczyła się nie tylko poprawność 

odpowiedzi, ale również czas jej udzielenia. Naszą szkołę w finale wojewódzkim 

reprezentowały dwa zespoły w składzie: Zofia Gucwa i Nikodem Myśliwiec z klasy 

VIIa  oraz  Mikołaj Winczura i Michał Wójcik z VIIb.   Zosia i Nikodem okazali się 

najlepsi w województwie i awansowali do finału ogólnopolskiego, w którym zmierzy się 

48 zespołów z całej Polski (po trzy najlepsze z każdego województwa). 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 stycznia 2022 

Dzieci z klas I-IV wzięły 

udział w Plastycznym Konkursie 

Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej, 

pt. „Posłani w pokoju Chrystusa” 

na podstawie Ewangelii według 

św. Łukasza. Konkurs dla 

uczniów szkół podstawowych 

został zorganizowany pod 

patronatem Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie. Szkolnym 

koordynatorem konkursu była 

pani Anna Borowik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 lutego 2022 

Uczniowie klasy IIb wzięli udział w klasowym balu karnawałowym. 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 



1 lutego 2022 

Poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego 

Konkursu Matematycznego Leon.  

Jakub Pasiecznik (IIb) zdobył drugie 

miejsce w kraju, Aleksandra Trela (IIIb) 

zajęła czwarte miejsce, Michał Jurasz (IIIb) 

i Franciszek Urban (IVa) uplasowali się na 

piątym miejscu, Kacper Dziki (Ib) oraz 

Aleksander Miąsik (IIIa) zdobyli szóstą 

lokatę, a Paweł Górka (IIb) oraz Szymon 

Ziemiński (IIb) zajęli siódme miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 lutego 2022 

Jury pod przewodnictwem pani Natalii 

Marut ogłosiło wyniki XXII Szkolnego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek.  

I miejsce - Dominika Żywot (VIIa) 

II miejsce - Anna Latosińska (IIb) 

III miejsce - Aleksandra Mrozowicz, Aleksandra 

Ostrowska, Gabriela Szarga (Ia) 

Wyróżnienia: Maja Sikora (VIIb), Michalina 

Salach (VIIa) 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 lutego 2022 

W Stalowej Woli odbył się Pierwszy Wojewódzki Turniej  Eliminacyjny grupy 

północnej Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving w kategorii 

siatkarskich dwójek i trójek. 

W kategorii „dwójek” dziewczęta zajęły dwunaste miejsce, zaś w kategorii 

„trójek” uplasowały się na  trzecim miejscu. Grupę AOZ Rzeszów trenującą w naszej 

szkole reprezentowały: Kinga Radecka z IVa, Nina Bereś i Gabriela Bereś z klasy VI 

oraz Roksana Gargała i Urszula Kądziołka. 

  

                                                              

 

                                                                     

 

               

 

 

 

 

                



  

7 lutego 2022 

Podczas zajęć profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie" 

uczniowie klasy IVa przygotowali plakaty antynikotynowe. Zajęcia prowadzone były w 

klasach czwartych przez p. Magdalenę Sobalę-Kujdę i p. Annę Kozioł. Ich celem było 

zwiększenie świadomości uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów. 

 

 

 



8 lutego 2022 

Klasa IVa zorganizowała karnawałową dyskotekę we włoskim stylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 lutego 2022 

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 

uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie na 

wiersz o tym, jak bezpiecznie korzystać z zasobów 

internetowych.  

 

 

Wyniki: 

I miejsce – Wiktoria Stec, Ia 

II miejsce – Michał Jurasz, IIIb 

III miejsce – Zuzanna Pilch, IIb 

 

 

 

 

 

 

W necie dużo informacji, 

Co na obiad, gdzie do babci. 

Wchodzę, klikam, wszystko mam, 

Ale w zmian też coś dam. 

Szereg ważnych informacji  

Z używanych aplikacji. 

W internecie nic nie ginie, 

Ktoś mnie znajdzie lub rodzinę, 

Więc uważam, co, gdzie klikam, 

A jak nie znam, to nie wnikam. 

Ktoś zaczepia, ktoś napisze, 

Jak go nie znasz, stosuj ciszę! 

Powiedz mamie, powiedz tacie, 

Razem problem rozwikłacie. 

Bezpieczeństwo, drogie dzieci, 

Najważniejsze jest dziś w sieci! 

Wiktoria Stec, Ia 

 

 

 



 

W tym zero-jedynkowym świecie dzieją się różne czary, 

Lecz nie wszyscy w nim mają dobre zamiary. 

Są oszuści i hakerzy, którzy chcą oszukać ciebie, 

Lecz gdy poznasz te zasady, nie nabiorą ciebie! 

W nieznane linki niech nie klika nikt, 

Bo wirusów pełno w nich. 

Nigdy w internecie nie podawaj danych, 

Żeby nie trafiły do złodziei cwanych. 

Hasła dostępu są mile widziane, 

Zadbaj o to, żeby były często zmieniane. 

Pamiętaj również, internauto młody, 

Stosuj program antywirusowy. 

Ostatniej zasadzie łatwo sprostasz: 

Nie ufaj osobom, które w sieci spotkasz. 

Michał Jurasz, IIIb 

 

Google, google, powiedz przecie, 

Co słychać dziś na świecie? 

Bo internet ważna rzecz, 

Lecz uważać trzeba też. 

Uważajcie, moi mili,  

kiedy czegoś szukacie w sieci, 

Jakie strony otwieracie  

oraz czego  słuchacie. 

Nie podawaj swoich danych,  

kont, numerów telefonów 

Ani adresów oraz haseł –  

chroń prywatność swoją z domu! 

Gdy cię coś zaniepokoi,  

powiedz mamie albo tacie, 

Bo przestępczość w internecie  

bywa również – uważajcie! 

Zuzanna Pilch, IIb 

 

 



10 lutego 2022 

Tuż przed zimowymi feriami wydano 198. numer szkolnego dwumiesięcznika „To i Owo”.  

 

Dwumiesięcznik 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 
styczeń - luty 

2022 198 

Ukazuje się od 1993 roku www.sp6.resman.pl 

Szkolna sonda 

Sondę przeprowadzono we 

wszystkich klasach, wzięło w niej 

udział  238  uczniów.  

Pytania przygotowały i 

uczniów sondowały: Jagoda 

Nowak oraz Michalina Salach z 

VIIa. 

1. Czy wyjeżdżasz 

gdzieś na ferie zimowe? 
tak – 157 

 nie – 81 

 

2. Czy jesteś 

zadowolona/ zadowolony 

ze swoich ocen  

za pierwsze półrocze? 

tak - 167   

nie –  71 

3. Czy wsparłeś akcję 

Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy? 

tak -  126 

nie – 112 

 

rys. Mateusz Miąsik, VIIa 



11 lutego 2022 

Wychowawcy świetlicy 

zorganizowali dla swoich 

podopiecznych wspaniałą zabawę 

karnawałową. Wystrój sali oraz 

przebrania uczniów nawiązywały do 

„Księgi dżungli” R. Kiplinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 lutego 2022 

Święto Zakochanych, czyli popularne walentynki, były 

okazją do klasowego święta w IIIb.  

 

 

 

 

 

 



11 lutego 2022 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Międzyszkolnym Konkursie pt. „Mój 

pomysł na ilustrację do ulubionej książki”. Organizatorem konkursu jest Szkoła 

Podstawowa nr 22 w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-18 lutego 2022 

 „Zima w mieście” - pod takim hasłem odbyła się 

półkolonia dla uczniów klas I-IV zorganizowana 

podczas ferii w naszej szkole przez Stowarzyszenie 

„Aktywni od zaraz”. Program półkolonii był bardzo 

atrakcyjny. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach judo, 

warsztatach plastycznych, konkursach. Grali w 

squasha, kręgle i w szachy. Bawili się w parku 

linowym „Grawitacja”, wspólnie oglądali film w kinie.  

 

   

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


