27 kwietnia – 24 maja 2020
Przerwa w nauczaniu
stacjonarnym w
jednostkach systemu
oświaty została
przedłużona do 24 maja –
informuje opublikowane
w Dzienniku Ustaw
rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej.

W związku z epidemią
koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i
przedszkolach zostały zawieszone, początkowo do 25 marca, później przedłużono ten
okres do 10 kwietnia, następnie do 26 kwietnia.

MEN: szkoły, przedszkola, żłobki
pozostają zamknięte - do 24 maja

Na podstawie opublikowanego
w piątek wieczorem
rozporządzenia MEN przerwa w
nauczaniu stacjonarnym zostaje
przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja.
W uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano, że termin przedłużono wobec braku
możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie zawieszenie zajęć
stacjonarnych w placówkach oświatowych.
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Szkoły mają obowiązek nauczania
na odległość od 25 marca.

11maja 2020
Tegoroczny szkolny finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”
odbył się w sposób zdalny. Przystąpili do niego uczniowie, którzy w pierwszym etapie przeczytali
dziesięć książek, rozwiązali testy i zdobyli dziesięć sprawności czytelniczych. Ten wieloetapowy
ogólnopolski konkurs czytelniczy cieszy się ogromną popularnością. W tym roku szkolnym w całej
Polsce wzięło w nim udział 20351 uczniów. W naszej szkole do pierwszego etapu zapisało się 13
uczestników, ale tylko ośmioro najbardziej wytrwałych i pracowitych dotarło do szkolnego finału. Są
to: Maja Jędrzejczak (Ia), Aneta Kmiotek (IIa), Liwia Mazur (IIb), Aleksander Miąsik (Ia), Emilia
Myśliwiec (Va), Milena Rzeszut (IIb), Maja Sakra (VI), Maja Sikora (Vb). W finale szkolnym
uczniowie klas I-IV musieli wykazać się znajomością książki „Nowe przygody skarpetek. (Jeszcze
bardziej niesamowite)”, natomiast finaliści z klas V-VIII odpowiadali na pytania dotyczące książki
„Zwiadowcy. Płonący most”.

Anetka Kmiotek, IIa

Milena Rzeszut, IIb

Maja Jędrzejczak, Ia

Liwia Mazur, IIb

Maja Sikora, Vb

18 maja 2020
Z okazji 15. rocznicy śmierci oraz 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w konkursie pt. „Mój przyjaciel Święty Jan Paweł II”.
Dzieci z klas I-III wykonywały pracę plastyczną, a uczniowie
klas IV-VIII układali krzyżówkę o św. Janie Pawle II. Na konkurs
wpłynęło 9 prac plastycznych oraz
11 krzyżówek.
Wyniki:
Klasy I-III
I miejsce: Kacper Bawelski (kl. Ib)
II miejsce: Daria Kowal (kl. IIb)
III miejsce: Anna Kijowska (kl. Ia)
Wyróżnienia:
Zuzanna Radecka (kl. IIa),
Liwia Mazur (kl. IIb),
Robert Rzeczyca (kl. IIIb),
Klasy IV-VIII
I miejsce: Maja Sikora (kl. Vb)
II miejsce: Szymon Krzanowski (kl. IV)
III miejsce: Bartosz Pytlak (kl. Va)
Kacper Bawelski, I b
Wyróżnienie: Gabriela Zaborowska (kl. VIII)

Daria Kowal, II b

KacperBawelski z dyplomem i nagrodą
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Liwia Mazur, II b
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Robert Rzeczyca, III b

Maja Sikora z dyplomem,
powyżej diagram zwycięskiej krzyżówki

25 maja 2020
„W związku ze stopniowym
przywracaniem stacjonarnej pracy
szkół i placówek od 25 maja
uruchamiamy zajęcia opiekuńczowychowawcze
z
możliwością
prowadzenia zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych oraz konsultacje dla
uczniów klas 8 szkół podstawowych
i maturzystów” - głosi komunikat
rzecznika prasowego MEN.
Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić
będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy
świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor,
mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali,
którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.
Dodatkowo dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli
do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyrektor razem z nauczycielami ustali również w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego
zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla
uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.
Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być
uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na
terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i
ósmoklasiści już w czerwcu będą zdawali egzaminy.
Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje
są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby je zorganizować, biorąc
pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.
Dodatkowo od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli
możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji
zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

28 maja 2020
W sposób zdalny odbył się ostatni powiatowy etap V edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, do
którego zakwalifikowało się pięcioro uczniów. Jest mi
ogromnie miło poinformować, że wszyscy nasi
reprezentanci zostali laureatami konkursu, wykazali się
ogromnym zaangażowaniem i znakomitą
znajomością
konkursowych książek: „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”
(kl. I-IV) oraz „Wiłka – smocza dziewczynka” (kl. V-VIII).
Nasi czytelnicy zdobyli następujące tytuły:
Klasy I-IV:
Aleksander Miąsik (kl. Ia) – Mistrz Powiatu
Aneta Kmiotek (kl. IIa) – I Wicemistrz Powiatu
Klasy V-VIII:
Maja Sikora (kl. Vb) – Mistrz Powiatu
Maja Sakra (kl. VI) – Mistrz Powiatu
Emilia Myśliwiec (kl. Va) – I Wicemistrz Powiatu

Maja Sikora z finałową lekturą

Maj - czerwiec 2020
W czasie zdalnego nauczania uczniowie klasy VII przygotowali projekt muzyczny.
W warunkach domowych nagrali cover piosenki „Sobie i Wam”, która pochodzi z
wydarzenia „Męskie granie” 2019. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że młodzi
muzycy wykonali wszystko SAMODZIELNIE - począwszy od podziału ról, napisania
aranżacji, nauki swoich partii, na montażu skończywszy. Realizacja projektu trwała
sześć tygodni. Opiekę artystyczną sprawowała pani Marta Chrząstek, nauczycielka
muzyki.
Nagranie można obejrzeć na stronie youtube.com

Zespół „Odpryśnięta Płytka” wystąpił w składzie:
Radosław Bereś – pianino
Emilia Chmiel – ukulele
Jan Dawid – wokal
Julia Lekowska – wokal
Franciszek Kurasz – syntezator
Maksymilian Lutak – keyboard
Wiktor Maślanka - keyboard
Bartosz Płonka – perkusja
Jan Urban – keyboard
Adrian Wróbel – keyboard
Mateusz Sikora – aranżacja i montaż

28 maja – 5 czerwca 2020
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2020 został
przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy
Dzwonek.pl w dniach 28 maja – 5 czerwca.

Wyróżnienie otrzymali:
w kategorii Maluch:
Karol Warzocha kl. IIIa
Adam Miąsik kl. IV
w kategorii Beniamin:
Bartosz Pytlak kl. Va
Maja Sikora kl. Vb

6 - 18 czerwca 2020
Z powodu epidemii egzamin ósmoklasisty 2020
rozpoczął się z prawie dwumiesięcznym opóźnieniem.
We wtorek odbył się egzamin z języka polskiego, w
środę egzamin z matematyki, natomiast w czwartek
uczniowie przystąpili do testu z języka angielskiego, W
arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zarówno zadania
zamknięte, jak i otwarte.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek
ukończenia szkoły podstawowej.

Czerwiec 2020
Kolejny numer zdalnego wydania dwumiesięcznika „To i Owo” wygląda imponująco – gazetka
znacznie zwiększyła swoją objętość. 190. numer liczyl aż 20 stron!

Dwumiesięcznik
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie
Ukazuje się od 1993 roku
Rok szkolny powoli mija,
Po trawniku idzie żmija.
Wszytko budzi się do życia,
Ładna pogoda powoli nas wita.
Wirusa prawie już nie ma,
A plecak idzie do szafy z książkami trzema.
Gdy do komody schowam plecaczek,
Przyjdzie pora na plażę i leżaczek.
Na rozstanie z przyjaciółmi nadszedł czas,
A ja wyruszę turystycznie w las.
Następnie w góry, potem nad wodę,
Czas rozpocząć wakacyjną przygodę!
Lenka i Maciej Sierżęga

maj - czerwiec
2020

190
www.sp6.resman.pl

gratis

Praca Amelii Zagórskiej, IIa

Rys. Tatiana Rzeszut, VII

Czerwiec 2020
W czasie epidemii koronawirusa oddawanie książek i podręczników do biblioteki
szkolnej odbywało się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Książki spakowane w
foliowe woreczki uczniowie lub ich rodzice wkładali do tekturowych pudełek w
przedsionku szkoły.

Czerwiec 2020
Panie Anna Domaradzka oraz Anna Rogóż – nauczycielki wychowania
fizycznego – podsumowały konkurs na sportowca szkoły w roku 2019/2020.

Czerwiec 2020
21 lutego z okazji Dnia Języka
Ojczystego
w
klasach
IV-VIII
przeprowadzono dwa konkursy. W
konkursie
„Jestem
badaczem
i
obserwatorem języka polskiego” nagrody
otrzymali: Maja Sikora (Vb), Daria
Konefał (Vb) oraz Bartosz Pytlak (Va).
Drugi konkurs nosił tytuł „Z
polszczyzną za pan brat!”, miał formę
testu, wzięli w nim udział uczniowie z klas
IV-V i VI-VIII. Niestety, z powodu
pandemii koronawirusa, nie udało się w połowie marca zorganizować etapu finałowego.
Organizatorki konkursu – panie Adrianna Maciąg i Elżbieta Szara – postanowiły
nagrodzić uczniów, którzy w pierwszym etapie zdobyli największą liczbę punktów.
Najlepsze wyniki w kategorii klas VI-VIII uzyskali: Mateusz Sikora i Jan Urban (VII),
a wśród uczniów klas IV-V laureatkami zostały Nikola Tomczak i Emilia Myśliwiec z
klasy Va.
Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy w dniu zakończenia roku szkolnego - wraz
ze świadectwem.

Jestem badaczem i obserwatorem języka polskiego
zadania konkursowe
1. Podane wyrazy i zwroty z języka potocznego zastąp ich odpowiednikami z języka
ogólnopolskiego. frajda, gadać, dać drapaka, mieć szlaban, zdołowany
2. Jak brzmi poprawna forma: w Zakopanym czy w Zakopanem?
3. Jaką literą napiszesz poprawnie nazwę mieszkańca Rzeszowa – małą czy wielką?
4. Jaką nazwę noszą znaki graficzne: kropki, kreski, ogonki umieszczane nad lub pod literą?
5. Od czego pochodzi „marek” w powiedzeniu „nocny marek”?
6. Podaj formę mianownika liczby mnogiej wyrazów: „rok”, „człowiek”.
7. Jak brzmi wyraz „głębia” w dopełniaczu liczby pojedynczej?
8. Popraw błąd językowy w wypowiedzeniu: „Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba to fakt
autentyczny.”
9. Jak należy powiedzieć: „porównać z kimś” czy „porównać do kogoś”?
10. Ile liter znajduje się w polskim alfabecie?
11. Którą w kolejności literą w polskim alfabecie jest litera G?
12. Jak poprawnie przeczytać: „Rozpoczęłam naukę w szkole w 2010 roku”? Zapisz datę
słownie.
13. Jak nazywa się odmiana rzeczownika przez przypadki?
14. Z ilu kropek składa się wielokropek?
15. Czy poprawnie został zapisany tytuł czasopisma: „Poznaj swój kraj”?

Czerwiec 2020
Wraz ze świadectwami szkolnymi dyplomy laureatów Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego otrzymało czterech uczniów: Bartosz Filipowski, Hubert Wójcik,
Daniel Gancarz (kl. VIII) oraz Maksymilian Lutak (kl. VII). Wojewódzki etap tego
prestiżowego konkursu miał miejsce 15 lutego bieżącego roku.

26 czerwca 2020
Dzień zakończenia roku szkolnego przebiegał inaczej niż zwykle. Uczniowie klas
I-VII odbierali świadectwa, dyplomy i nagrody w grupach, według ustalonego
harmonogramu.
Wszyscy przestrzegali
przepisów sanitarnych,
obowiązujących
w
związku z epidemią
koronawirusa. O 12.00
szkołę
podstawową
pożegnali absolwenci –
uczniowie klasy ósmej.

