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1 września 2020 

To była inna niż zwykle inauguracja 

roku szkolnego. Ze względu na zagrożenie 

epidemiologiczne nie odbyła się tradycyjna 

uroczystość. Uczniowie wszystkich klas –

odbyli spotkania z wychowawcami w 

salach lekcyjnych. Tam zapoznali się z 

nowymi regulaminami i zasadami 

sanitarnymi obowiązującymi w szkole. W 

roku szkolnym 2020/2021 do naszej szkoły 

uczęszczać będzie 240 uczniów w trzynastu 

oddziałach.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 września 2020 

Uczniowie klas I-III oraz dzieci uczęszczające do 

świetlicy, uczciły Dzień Kropki, wykonując farbami prace 

plastyczne, których podstawą były kropki.  

 

 

 

 

 

 



24 września 2020 

 

Uczniowie klasy Ia rozpoznawali i 

nazywali znaki drogowe znajdujące się w 

najbliższym otoczeniu szkoły. Ćwiczyli 

również bezpieczne przechodzenie przez 

przejścia dla pieszych. 
 

 

 

 

 



29 września 2020 

Klasa Ia przygotowała 

inscenizację wiersza Jana 

Brzechwy „Na straganie”. 

Przy okazji dzieci poznały 

wartości odżywcze warzyw 

oraz zasady ich 

przechowywania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 września 2020 

Dzień Chłopca Samorząd 

Uczniowski ogłosił Dniem w 

Krawacie, a chłopcy w świetlicy (z 

nieocenioną pomocą dziewczyn) 

wzięli udział w różnych 

konkurencjach i zadaniach, wśród 

których znalazły się m. in. spacer 

w szpilkach, „gorące krzesełka” 

czy przyszycie guzika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 października 2020 

Nauczyciele matematyki  

przygotowali dla uczniów łamigłówki 

z okazji Dnia Tabliczki Mnożenia. 

Uczniowie wykonywali m.in. karty z 

kodowaniem oraz ćwiczyli tabliczkę 

mnożenia, grając w gry, np. w 

Milionerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 października 2020 

W klasie IIa powstały niesamowite „Ziemniaczane postacie”, wykonanie przez 

uczniów z ziemniaków, tkanin, wykałaczek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 października 2020 

10 października to Światowy 

Dzień Drzewa. Z tej okazji uczniowie 

klasy IIIa uczestniczyli w dyskusji na 

temat roli drzew w przyrodzie oraz 

ich znaczenia dla człowieka. 

Wykonali również prace plastyczne 

pt. „Jesienne drzewa”. Dzieci z IIb 

zrobiły piękne obrazy drzew z 

wykorzystaniem farb oraz papieru 

kolorowego i wyciętych  z nich 

konturów dłoni. Jesienne krajobrazy 

namalowali uczniowie z Ib. 
 

 

 

 

 



20 października 2020 
 

Klasa Ia wybrała się na spacer 

do lasu. Dzieci obserwowały zmiany 

zachodzące  jesienią w przyrodzie. 

Rozpoznawały drzewa po liściach i 

owocach.  

Pani 

wychowawczyni 

zorganizowała 

uczniom zabawy na 

świeżym powietrzu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Październik 

2020 

W świetlicy 

podsumowano konkurs 

plastyczny pt. „Moje 

ulubione zwierzątko”. 

Dzieci odkryły w sobie 

talent plastyczny i 

wykonały wiele pięknych 

prac.  

Zwycięzcy: 

Anna Latosińska Ia 

Zofia Kajzar IIIa 

 

 

 

 

Wyróżnienia: 

 

Hubert Jagustyn IIa 

Leon Kościółek IIa 

Pola Karabanowska Ia 

 

 
 

 



Październik 2020 

Szkolne Koło Wolontariatu wznowiło swoją działalność. W październiku wolontariusze 

zbierali karmę oraz środki czystości, które przekazali do schroniska "Kundelek". Włączyli się 

również  do akcji TVP Rzeszów „Światełko pamięci dla Łyczakowa”,  polegającej na zebraniu 

zniczy, które 1 listopada zabłysną na polskich grobach we Lwowie. 

 

Obecnie Szkolne 

Koło Wolontariatu 

liczy 26 członków z 

klas IV-VIII, którzy z 

chęcią niosą pomoc 

innym. Opiekunem 

koła jest pani pedagog 

Anna Bednarz.  

 

 

 
Radosław Bereś kl. 8  

Oliwia Bober kl. 8  

Emilia Chmiel kl. 8  

Gabriela Bryła kl. 8  

Tatiana Rzeszut kl 8  

Julia Lekowska kl. 8  

Bartosz Płonka kl. 8  

Jan Urban kl. 8  

Adrian Wróbel kl. 8  

Bartłomiej Sitarz kl. 8  

Jan Dawid kl. 8 

Antonina Kociba kl. 6b  

Maja Sikora kl. 6b  

Filip Węgrzyński 6b  

Emilia Myśliwiec 6a 

Zofia Gucwa kl. 6a  

Milena Legenc kl. 6a  

Michalina Salach kl. 6a  

Dominika Żywot kl. 6a  

Oliwia Walentek kl. 6a  

Zuzanna Niżnik kl. 6a  

Natalia Zagórska kl. 6a  

Michalina Sakra kl. 4b  

Amelia Czarnik kl. 4b  

Olga Szczerba kl. 4b  

Aleksandra Kurasz kl. 4b  

  

  
 



21 października 2020 

Klasa Ia wzięła udział w warsztatach 

pt. „Segreguj odpady. Chroń środowisko”,  

przeprowadzonych przez przyrodnika i 

ekologa pana Mirosława Ruszałę ze 

Stowarzyszenia "Ekoskop".    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 października 2020 

To już dziesiąta edycja naszego 

szkolnego konkursu „Omnibus”! 

22 października 

piętnaścioro uczniów z klas IV-V 

rywalizowało o ten tytuł. 

Szkolnym Omnibusem został 

Adam Miąsik (kl. V), drugi był 

Filip Latosiński (kl. IVa), a 

trzecie miejsce zajął Dawid 

Nowicki (kl. IVa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 października 2020 

Zespół wokalny złożony z dziewcząt z 

klasy IIIa zdobył wyróżnienie w XVIII 

Konkursie Polsiej i Obcojęzycznej Piosenki 

Religijnej „Laudate Deum”, zorganizowanym 

przez Liceum im. Jana Pawła II Sióstr 

Prezentek w Rzeszowie. „Śpiewającą 6” do 

występu przygotowały panie: Anna Borowik i 

Marta Chrząstek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 października 2020 

Rząd poinformował, że na dwa tygodnie (24 X – 8 XI) zawiesza zajęcia 

stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Uczniowie będą się uczyć zdalnie w domu. 

23.10.2020 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół 
ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół 
i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 
listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. 

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870 

 

Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Starsze klasy szkół 

podstawowych na zdalnym nauczaniu 
Cała Polska staje się strefą czerwoną - ogłosił premier podczas konferencji 

prasowej. Starsze klasy szkół podstawowych (4-8) przechodzą na nauczanie 

zdalne - przekazał premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji 

prasowej. 

Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Starsze klasy szkół podstawowych na zdalnym nauczaniu  

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie w podstawówkach nauka odbywa się stacjonarnie, a wprowadzenie w nich nauki 
hybrydowej lub zdalnej wymaga zgody sanepidu 

 Od poniedziałku, 19 października, na nauczanie hybrydowe przeszły szkoły średnie w żółtej strefie - 
pracują częściowo w budynku, częściowo w domu 

 W liceach i technikach w strefie czerwonej od poniedziałku nauka odbywa się w pełni zdalnie 

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że cała Polska od soboty staje się 
strefą czerwoną. 

Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie 
czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej 
Rzeczpospolitej 

- podkreślił Morawiecki. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji na nauczanie 
zdalne w całej Polsce przechodzą uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. 

Premier uzasadniając decyzję o tym, że szkoły podstawowe w klasach od 4 do 8 będą 
funkcjonowały w trybie zdalnym podkreślił, że uzasadniają to pewne badania. 

Otóż w grupie osób do 11,12 roku życia poziom zakażeń przy podobnej liczbie 
testów jest trzykrotnie mniejszy, niż w wieku 13-19 lat. A więc ma to swoje również 
naukowe uzasadnienie 

- powiedział Morawiecki. 

Ale poza tym - jak dodał - te małe dzieci, które rozpoczynają dopiero szkołę, lub te w 
przedszkolach dla nich bardzo ważna jest edukacja w trybie stacjonarnym. - Jeszcze 
ważniejsza niż dla młodzieży i dzieci starszych ze względów psychicznych, 
psychologicznych i efektywności edukacyjnej - podkreślił premier. 

Premier Morawiecki zapowiedział również, że w godzinach od 8 do 16 dzieci i 
młodzież do 16 r.ż. mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej. 
 

 



26 października 2020 

Uczniowie klas pierwszych gościli w szkolnej bibliotece. Pani 

bibliotekarka zapoznała pierwszoklasistów z regulaminem 

wypożyczalni i zasadami wypożyczania książek podczas epidemii. 

Dzieci przypomniały prośby książki. Na zakończenie spotkań 

pierwszoklasiści wypożyczyli wybrane przez siebie książki, a 

bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „Zbawcy 

książek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 października 2020 

27 października podsumowano konkurs poetycki zorganizowany przez bibliotekę 

z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Laureaci: Lena Sierżęga (kl. 

IIa) oraz Michał Jurasz (kl. IIb).  

Pies Budyń 

Kto to taki? 

Wyjaśnię wam.  

Jego przygoda jest bardzo ciekawa. 

Na początku było całkiem wesoło. 

Budyń miał urodziny. 

Następnie porwał go treser Gerard Kron  

ze Szkoły Posłusznych Psów. 

SZKOŁA POSŁUSZNYCH PSÓW  

to jedna wielka ściema. 

Psy cierpiały w klatkach,   

było ciemno i karmiono je trucizną. 

Biedne zwierzaki  

wypuszczano rzadko z klatek. 

Budyń i szczeniak Muki  

postanowili uciec. 

Zatrzymał ich treser Gerard Kron  

i jego kameleon Prodo. 

Budyń i Muki zobaczyli  

przy kluczach tresera  

dra-kulę i odczepili ją. 

Powiększyli dra- kulę i weszli do niej. 

W środku komputera  

brakowało jednej części. 

Zły kameleon Prodo  

trzymał ją różowym językiem  

Budyń zabrał część i wyrzucił Prodo. 

Bezpiecznie z Mukim polecieli do domu 

 
Lenka Sierżęga, IIa 

 

 

 

 

BATMAN 

 

Batman jest bardzo fajny 

I ma fanów z dwie ferajny. 

Z Jokerem walczy na co dzień, 

Trochę odpoczynku jest godzien. 

Batman nie ma żadnej supermocy, 

Choć jest bohaterem nocy. 

Ma pomocnika Robina, 

Który najczęściej w rękach trzyma 

Harpun, laskę i ptakorangi, 

Które rzuca jak bumerangi 

W jaskini Batmana od nietoperzy się roi, 

Każdy złoczyńca Batmana się boi. 

Batmobil, Batcycle, Patplane, 

Na „bat” wszystko musi zaczynać się. 

Pamiętaj, nic ci nie grozi, 

W Gotham City, skąd Batman pochodzi. 

 

 Michał Jurasz, IIb 

 

 



28 października 2020 

Uroczystość pasowania na 

ucznia przeżywali uczniowie 

klasy Ia.  

Dzieci zaprezentowały piękny 

program artystyczny i 

udowodniły, że w pelni zasłużyły 

na przyjęcie do grona uczniów 

naszej szkoły. Wychowawczynią 

Ia jest pani Małgorzata Górka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 października 2020 

To był wyjątkowy dzień dla klasy Ib. Pan dyrektor Tomasz Noworól uroczyście 

pasował pierwszoklasistów na uczniów. Ale najpierw najmłodsi przedstawili ciekawy 

program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani wychowawczyni Renaty 

Soboń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 października 2020 

191. numer naszego dwumiesięcznika liczy aż 24 strony. Zostanie udostępniony 

wszystkim uczniom i nauczycielom na platformie Microsoft Teams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


