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WESOŁYCH WAKACJI!

Rys. Dominika Szarek, VI

Szkolna sonda
1.
2.
3.

Czy wybrałeś się na piknik rodzinny 11 czerwca?
tak – 77 odpowiedzi
nie – 14 odpowiedzi
Czy wyjeżdżasz gdzieś na wakacje?
tak – 55 osób
nie – 36 osób
Czy lubisz czytać książki?
tak – 65 uczniów
nie – 26 uczniów
Sondę przeprowadziły: Martyna Wesołowska, Milena Adamiec, V

Wywiad numeru
Zapraszamy Czytelników do przeczytania rozmowy z Kajetanem Ostrowskim z
klasy VI, który w bieżącym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata Konkursu
Historycznego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
- Kajtuś, serdecznie gratuluję ci tytułu laureata Konkursu Historycznego. Jak długo
przygotowywałeś się do tego konkursu?
- Dziękuję bardzo! Przygotowania do konkursu rozpocząłem już w czasie wakacji.
Moja siostra pomogła mi w nauce najważniejszych faktów. W ciągu roku szkolnego
chodziłem na kółko historyczne, gdzie przygotowywała mnie pani Monika Grędziak. Z
kolei w domu dużo czasu poświęcała mi moja mama, która przepytywała mnie albo
wspólnie robiliśmy notatki.
- Co było dla ciebie najtrudniejsze w tych przygotowaniach?
- Najtrudniejszy był dla mnie zakres wiedzy na ostatni – wojewódzki etap, gdyż
obejmował najdłuższy okres.
- Jakie masz wrażenia z samego konkursu? Czy bardzo się denerwowałeś?
- Członkowie komisji konkursowej byli zawsze mili, dzięki temu łatwiej było mi
pokonać stres i zdenerwowanie. Chociaż wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany,
to jednak bałem się trudnych, podchwytliwych zadań i obawiałem się, czy nie popełnię
„głupich” błędów.
- Czy w gimnazjum także będziesz brał udział w konkursach historycznych?
- Myślę, że tak. Historia bardzo mnie interesuje. Z tą dziedziną wiąże się też moje
hobby: turystyka i krajoznawstwo.
- Jesteś bardzo dobrym uczniem. Jakie jeszcze sukcesy masz na swoim koncie?
- Jak już wspomniałem, lubię podróżować i poznawać historie różnych miejsc. W tym
roku, podobnie jak w poprzednim, wraz z Maksem Wilkiem i Rafałem Frącem wziąłem
udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez PTTK. Zajęliśmy drugie
miejsce w Polsce. Miałem osiągniecia także w konkursach międzyszkolnych:
frazeologicznym, biblijnym czy w konkursie „Matematyczne Origami”.
- A jaki wynik uzyskałeś na sprawdzianie szóstoklasisty?
- Z obu części zdobyłem po 100% punktów.
- Do którego gimnazjum się wybierasz?
- Zdecydowałem się wybrać Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie.
- Czy będziesz tęsknił za swoją klasą i naszą szkołą?
- Na pewno. Spędziłem tu cztery lata, poznałem wiele koleżanek i wielu kolegów.
Mogłem także liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli.
- Dziękuję za rozmowę. Życzę ci wspaniałych wakacji i powodzenia w gimnazjum!
- Dziękuję! Tobie i wszystkim Koleżankom i Kolegom również życzę udanych wakacji!

Opr. Aleksandra Tomasik, V

SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
W mijającym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie startowali w wielu
konkursach i zawodach szkolnych oraz międzyszkolnych. Na łamach gazetki przypominamy sukcesy odniesione
podczas konkursów i zawodów międzyszkolnych, w których nasi uczniowie rywalizowali z rówieśnikami z innych
szkół.

Konkurs przedmiotowy z historii
Kajetan Ostrowski (kl. VI) – laureat
Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego
Piotr Kuźniar (kl. VI) – finalista
Międzyszkolny konkurs „Rzeszów – moje miasto”
Maciej Wilk (kl. V) – laureat, Mateusz Sikora (kl. III) - laureat
XXXIX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Drużyna (Agnieszka Chołody, Wiktoria Chłanda, Tomasz Cisek, Witold Dereń) - I miejsce w
eliminacjach powiatowych, I miejsce w finale wojewódzkim, VII miejsce w finale krajowym
VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Zostań Mistrzem Słowa” pod
honorowym patronatem prof. Jana Miodka oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego
Maciej Wilk (kl. V) - I miejsce
Aleksandra Rudyk (kl. V) – II miejsce
XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Tradycje i zwyczaje Podkarpacia… I Ty
jesteś cząstką mojej małej Ojczyzny” pod hasłem „Podkarpackie kwiaty w rękodziele
artystycznym”
Dominika Szarek (kl. VI) - nagroda
Aleksandra Żelazko (kl. VI) - wyróżnienie
XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
Drużyna w składzie: Rafał Frąc, Kajetan Ostrowski, Maksymilian Wilk (kl. VI) – I miejsce w finale
wojewódzkim, II miejsce w finale krajowym
Kajetan Ostrowski – I miejsce w teście wiedzy
Maksymilian Wilk – II miejsce w teście wiedzy
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „As Podstawówki” dla uczniów klas szóstych
Piotr Kuźniar (kl. VI) – laureat
Międzyszkolny Konkurs Języka Polskiego „Czy znasz język ojczysty?”
Miłosz Ramski (kl. VI) - II miejsce
Piotr Kuźniar (kl. VI) - III miejsce
Turniej Orlik Volleymania
Drużyna siatkarzy z klasy V i VI – I miejsce w eliminacjach wojewódzkich
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce
Drużyna chłopców - I miejsce w eliminacjach rejonowych, I miejsce w półfinale wojewódzkim, II
miejsce w finale wojewódzkim
XV Międzyszkolny Konkurs Literacko-Teatralny „Bohaterowie naszych lektur”
Oliwia Leśko (II b) – III miejsce
Turniej Pierwszej Pomocy „Uczeń Ratowniczek”
Drużyna z klasy VI - II miejsce, drużyna z klasy II b - III miejsce
Konkurs Kangur Matematyczny dla uczniów klas II-VI
Radosław Bereś (kl. III) - wyróżnienie
Półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu
Miłosz Ramski (kl. VI) - III miejsce w na dystansie 50 m stylem dowolnym
VIII Międzyszkolny Konkurs Artystyczny „Święty Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia”
Daria Konefał (kl. I b) – I miejsce w kategorii klas I-III
Jagoda Wojdyło (kl. II b) – II miejsce w kategorii klas I-III
XV edycja konkursu plastycznego „Polska to ja i ty”

Oskar Redzimski i Adrian Piętowski (kl. I b) - wyróżnienia
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
Drużyna chłopców (kl. VI) - II miejsce w etapie rejonowym, IX miejsce w finale wojewódzkim
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Big Ben”
Piotr Kuźniar (kl. VI) - laureat
IV Międzyszkolny konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana
Twardowskiego
Maciej Sierżęga, Bartłomiej Sitarz (kl. III) – wyróżnienia
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Marzanno, Marzanno”
Marcelina Motowidełko (kl. I b) i Antonina Łozińska (kl. II b) - nagrody
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English is for you” dla uczniów klasy VI
Malwina Adamowicz - I miejsce
Piotr Kuźniar – II miejsce
XVI edycja Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas I-III
„I Ty możesz zostać ekologiem”
Urszula Wilk (kl. II a) - III miejsce
Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Plastyczny pt. Panowanie Mieszka I w komiksie
Ignacy Ataman, Maciej Wilk (kl. V) - IV miejsce w kategorii szkół podstawowych
Podkarpacki Konkurs Rękodzieła Artystycznego
Kamila Cieszyńska (kl. V), Aleksandra Żelazko (kl. VI) - nagrody
Agnieszka Chołody (kl. VI), Arkadiusz Sobczak (kl. V) – wyróżnienia
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kartka wielkanocna w nietypowym kształcie”
Zuzanna Tarnawska (kl. I) - wyróżnienie
Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie
Piotr Kuźniar (kl. VI) - I miejsce
10. edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Wiosna w papierowym ogrodzie”
Emilia Myśliwiec (kl. IIa) -nagroda
Finał Szkolnych Igrzysk Sportowych w siatkówce dziewcząt
Drużyna dziewcząt - II miejsce
Przegląd prac literackich: „Tak piszą uczniowie. Student-Żak pisze tak. Podziel się z innymi
swoim tekstem”
Mateusz Sikora (kl. III) – I miejsce w kategorii klas I-III
Finał Szkolnych Igrzysk Sportowych w siatkówce chłopców
Drużyna chłopców z klas V-VI - I miejsce
Finał V edycji Międzyszkolnych Turniejów Tenisa Stołowego
Tomasz Cisek (kl. VI) – II miejsce
Patrycja Bobola (kl. IV) – III miejsce w kategorii dziewcząt młodszych
IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego „Z wizytą na Olimpie”
Ignacy Ataman (kl. V) – II miejsce
Szkolne Igrzyska Sportowe w siatkówce
Drużyny dziewcząt i chłopców z klas V-VI - I miejsce
VII Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne origami”
Kajetan Ostrowski (kl. VI) – II miejsce
IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Rozkosze łamania głowy”
Piotr Kuźniar (kl. VI) – III miejsce
Międzyszkolny konkurs recytatorski „Poeci dzieciom”
Urszula Wilk (kl. IIa) – wyróżnienie
Anna Szwajka (kl. Ia) – nagroda specjalna
Szkolne Igrzyska Sportowe w tenisie stołowym dziewcząt
Drużyna - III miejsce
Szkolne Igrzyska Sportowe – pływanie

Miłosz Ramski (kl. VI) – II miejsce
Międzyszkolna Liga Siatkówki - chłopcy
Sebastian Piersiak, Miłosz Ramski, Maksymilian Wilk (kl. VI) – I miejsce
Tomasz Cisek, Kacper Cisło, Miłosz Misiuda (kl. VI) – III miejsce
IV edycja międzyszkolnego konkursu ortograficznego „Zimowy mistrz ortografii”
Piotr Kuźniar (kl. VI) – II miejsce
Międzyszkolne zawody chłopców z klas IV-VI w tenisie stołowym (Igrzyska Miejskie)
Drużyna w składzie: Tomasz Cisek, Mikołaj Małek i Miłosz Misiuda (kl. VI) – I miejsce
IV edycja międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Obszary chronione województwa
podkarpackiego”
Maksymilian Wilk (kl. VI) – I miejsce
I Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny „Pięknie piszę…”
Daria Konefał (Ib) - II miejsce
Zofia Gucwa (Ia), Zuzanna Tarnawska (Ib) i Karol Bylak (IIa) - wyróżnienia
X Międzyszkolny Konkurs „Bliżej Wieszcza” o życiu i twórczości Adama Mickiewicza
Maciej Wilk (kl. V) – I miejsce
Maja Skimina (kl. V) – III miejsce
VI Międzyszkolny Konkurs Stroików Świątecznych
Patrycja Zagórska (kl. Ib) – II miejsce
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Św. Józef Kalasancjusz – największy pedagog wśród
świętych”
Dominika Szarek (kl. VI) – wyróżnienie
Szymon Jakubowski (kl. V) - wyróżnienie
XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”
Antonina Łozińska (kl. IIb) – wyróżnienie
VIII Międzyszkolny Konkurs PTTK „2015 – Razem na szlaku”
Maksymilian Wilk (kl. VI) – III miejsce w teście wiedzy
VII Międzyszkolny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej pt. „Bombka
Bożonarodzeniowa”
Adrian Mucha (kl. Ia) – nagroda w kategorii klas I-III
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wyjątkowa Pszczoła”
Patrycja Zagórska (kl. I b) – III miejsce
Podkarpacki Konkurs pt. „Inni, a jednak tacy sami”
Mateusz Sikora (kl. III) - I miejsce w konkursie literackim
XVI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy - Wędrownicy”
Karolina Leśko (kl. V) – wyróżnienie
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczna droga do szkoły”
Mateusz Sikora (kl. III) – I miejsce
Radosław Kozak (kl. IIb) – III miejsce
Julian Gniewek (kl. Ib) – wyróżnienie
Wojewódzki konkurs plastyczny „Przyroda Twój Przyjaciel”
Aleksandra Żelazko (kl. VI) – I miejsce
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Polska – Ojczyzna nasza”
Milena Adamiec (kl. V) – III miejsce
Międzyszkolny konkurs literacki pt. „Jeden dzień w smoczej szkole”
Maja Skimina (kl. V) – III miejsce w kategorii klas IV-VI
Turniej siatkówki - Organizator: SOS Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie
Maksymilian Wilk, Sebastian Piersiak i Miłosz Ramski – II miejsce
Jesienne Drużynowe Marsze na Orientację Hermanowa 2015
Maksymilian Wilk i Rafał Frąc (kl. VI) - III miejsce
Indywidualne biegi przełajowe (Szkolne Igrzyska Sportowe)

AleksandraWilk (kl. V) – III miejsce w biegu na 500 m

W świecie książek
Opowieści z Narnii to seria książek o fantastycznej krainie zwanej
Narnią. Autorem wszystkich powieści jest C.S. Lewis. Szósta część pt.
„Siostrzeniec Czarodzieja” opowiada o stworzeniu tego magicznego
miejsca. Akcja utworu rozgrywa się w Londynie pod koniec XIX wieku.
Główna bohaterka, Pola Plummer, poznaje w sąsiedztwie chłopca,
który nazywa się Digory Kirke. Ich znajomość zaczyna się od kłótni.
Dzieci zostają przyjaciółmi, gdy chłopiec wyznaje, że mieszka z
szalonym wujem Andrzejem oraz że jego matka prawdopodobnie
niedługo umrze. Pewnego razu, wchodząc do opuszczonego domu,
niespodziewanie trafiają do gabinetu wuja Andrzeja. Starszy pan ofiarowuje dziewczynce
pierścień. Po jego dotknięciu Pola nagle znika. Następnie wuj poleca Digoremu zrobić to
samo.
Dzieci pojawiają się w niezwykłym lesie, pełnym sadzawek, przenoszących do innych
światów. Po chwili wchodzą do jednej z nich i nagle znajdują się w świecie pełnym ruin.
Spotykają tam królową Jadis, która udaje się z nimi do ich świata. Przysparza tam mnóstwo
kłopotów wujowi, więc dzieci chcą ją z powrotem przenieść do lasu. Wraz z nią udają się
tam także dzieci oraz wuj Andrzej, dorożkarz i jego koń. Trafiają jednak do innego świata,
zupełnie pustego.
Po tej dziwnej krainie chodzi niezwykły lew, który za pomocą pieśni stwarza rośliny i
zwierzęta. Digory prosi lwa o owoc, który mógłby uleczyć jego mamę. Lew Aslan posyła
chłopca do magicznego ogrodu po jabłko. Tam chłopczyk spotyka Jadis, która kusi go, aby
wziął niezwykły owoc dla siebie. Digory jednak opiera się pokusie i przynosi jabłko
Aslanowi.
Z owocu wyrasta magiczna jabłoń, z której lew pozwala chłopcu zerwać jabłko. Po
powrocie do domu chłopiec daje je swojej mamie. Po zjedzeniu jabłka mama odzyskuje
zdrowie, a życie syna nareszcie staje się radosne.
Moim zdaniem ta książka jest idealna dla tych, którzy lubią fantastyczne opowieści.
Piotr Kuźniar, VI
STATYSTYKA CZYTELNICTWA
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Klasa

Liczba uczniów

Średnia na ucznia

Miejsce w szkole

24

Liczba wypożyczonych
książek
346

Ia

14,4

5

Ib

24

496

20,7

1

II a

15

232

15,5

3

II b

19

382

20,1

2

III

19

289

15,2

4

IV

18

147

8,2

7

V

28

292

10,4

6

VI

27

203

7,5

8

Razem

174

2387

13,7

-

Niezapomniane książki mojego dzieciństwa
WYWIAD
W tym numerze gazetki rozpoczynamy publikację wywiadów, które
przeprowadzili uczniowie ze swoimi Bliskimi na temat ich ulubionej książki z
dzieciństwa.
- Mam do Ciebie, Babciu, bardzo ważne pytania na temat książki, która była twoją ulubioną lekturą
w dzieciństwie i dostarczyła ci niezapomnianych przeżyć.
- Czytać zaczęłam dopiero po opanowaniu wszystkich liter i dobrym posługiwaniu się nimi.
Było to w klasie drugiej. Żyłam wówczas w świecie baśni i bajek. Czasem utożsamiałam się z
Kopciuszkiem, innym razem z Czerwonym Kapturkiem, a niekiedy z bajkową królewną.
Gniew budziły we mnie wszystkie złe postacie, wśród których bardzo źle oceniałam macochę.
- Interesuje mnie też to, co czytałaś w starszych klasach i która lektura cię najbardziej zachwyciła.
- W trzeciej lub w czwartej klasie ze szkolnej biblioteki wypożyczyłam
„Starą baśń” Kraszewskiego. Wybrałam ją spośród innych książek,
bo była ładnie wydana. Czytałam ją z wielkim zainteresowaniem,
chociaż wszystkie postaci oraz tło wydarzeń były dla mnie jakieś
odległe. W krótkim czasie od starszej koleżanki otrzymałam „W
pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Lektura ta nie pozwoliła
mi na żadne inne rozrywki. Czytałam ją z zapartym tchem. Uważnie
śledziłam losy głównych bohaterów. Ich przygody budziły we mnie raz
pozytywne i radosne, innym razem smutne i przykre emocje.
Zdarzało mi się nawet zapłakać. Pamiętam to do dzisiaj. Podziwiałam
odwagę i bohaterstwo Stasia Tarkowskiego. Podobała mi się jego
opiekuńczość w stosunku do Nel. Niekiedy niewiarygodne wydawały
mi się niektóre zachowania i czyny bohaterów. Myślałam wówczas, jak ja zachowałabym się w
takich sytuacjach. Sympatią darzyłam też Kalego i Meę, a ze złością i oburzeniem potępiałam
czyny Gebhra, Idrysa czy Chamisa. „W pustyni i w puszczy” to moja najwspanialsza lektura
z okresu wczesnych lat szkolnych.
- Myślę, Babciu, że masz jeszcze wiele innych refleksji związanych z późniejszymi lekturami.
- Oczywiście! Rozbudzona w dzieciństwie miłość do książek trwa do dzisiaj i ona zapewne
była powodem wybrania przeze mnie kierunku studiów filologicznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Dzisiaj również emocjonalnie odbieram przeczytane treści. Oprócz różnych
powieści wybieram też teraz w bibliotece biografie, ponieważ lubię śledzić życie i pracę
twórców, aktorów i osób znaczących w świecie kultury i sztuki.
- A czy twoi uczniowie lubili czytać?
-W trakcie całej mojej pracy z młodzieżą starałam się ją zachęcić do książek. Widząc, ilu
uczniów poszło w moje ślady, myślę, że mi się to udało.
- To i ja muszę się pochwalić Babci, że bardzo lubię książki, mam ich sporo na własność i dużo
czytam. Dziękuję ci za rozmowę.

Ze swoją BABCIĄ, panią Leokadią Misiudą, rozmawiał Miłosz Misiuda, VI

ŻEGNAJ, SZKOŁO…

Klasa VI
Malwina Adamowicz, Kamila Bator, Norbert Bednarek, Karolina Bryła, Wiktoria Chłanda,
Agnieszka Chołody, Tomasz Cisek, Kacper Cisło, Mikołaj Dudek, Rafał Frąc, Izabela
Górak, Jacek Grabowski, Martyna Grzebyk, Wiktoria Kaczka, Piotr Kuźniar, Mikołaj Małek,
Patryk Mikuła, Miłosz Misiuda, Gabriela Ossolińska, Kajetan Ostrowski, Sebastian Piersiak,
Miłosz Ramski, Joanna Sperlan, Dominika Szarek, Roksana Ulak, Maksymilian Wilk,
Aleksandra Żelazko.
Wychowawca w klasach I-III: pani RENATA TOKARZ
Wychowawca w klasach IV-VI: pani MONIKA GRĘDZIAK

Żegnaj szkoło mych dziecięcych lat
Elementarzu – mój pierwszy podręczniku
Gdzie z zachwytem odkrywałem świat
Niczym turysta w najlepszym przewodniku
A kiedy ciężkie były dni
Jak zwykle Szkoła pomagała mi
Szybko minęło sześć beztroskich lat
Zajętych nauką i rozrywką
Kolej ruszyć dalej w świat
O którym wiem już prawie wszystko
Ładnie dziękuję Ci droga Szkoło
Oby w gimnazjum też było tak wesoło

Piotr Kuźniar, VI

Żegnaj, szkoło numer sześć,
Edukacji podstawowej nadszedł kres.
Gimnazjalnych wyzwań czas,
Nie dotyczy jeszcze nas.
Ano właśnie! Wakacyjne piękne chwile!
Jeszcze je spędzimy mile.
Silny, mądry i wysportowany,
Z ortografii mocno wyedukowany!
Każdy z nas zaczerpnął wszelkiej wiedzy,
Opowiedzą o tym koleżanki i koledzy!

Łatwiej w życiu wzbić się w górę,
Otoczony mądrych ludzi sznurem.

Kajetan Ostrowski,

Czas wycieczek
6 czerwca moja klasa razem z klasą 1a była na wycieczce w Siedlisku Janczar w
Pstrągowej.
Jak przyjechaliśmy na miejsce, nasza klasa podzieliła się na dwie grupy i jeździliśmy
bryczką, a 1a poszła w tym czasie do stajni. Potem była zamiana. Każdy z nas jeździł na
koniu pod opieką instruktora.
Następnie poszliśmy piec chleby. Każdy sam musiał wyrobić
ciasto, a później formowaliśmy chlebki w dowolnym kształcie. Ja
zrobiłam chlebek w kształcie serca i posypałam go makiem. Gdy
chlebki się piekły, poszliśmy zjeść kiełbaski i wypić ciepłą herbatkę.
Potem bawiliśmy się na placu zabaw.
Wycieczka bardzo mi się podobała, szczególnie pieczenie
chleba. Po powrocie do domu razem z mamą, tatą i bratem zjedliśmy
cały chlebek – był pyszny!
Maja Sikora, kl. 1b

20 maja klasa III razem z panią
wychowawczynią Renatą Tokarz, księdzem Józefem
Kandeferem i rodzicami była na wycieczce w Ośrodku
Caritas w Myczkowcach.
Po drodze wstąpiliśmy do Sanktuarium św.
Andrzeja Boboli w Strachocinie, gdzie ksiądz
opowiedział nam krótko o życiu świętego Andrzeja
Boboli.
W Myczkowcach na początku zwiedziliśmy
Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie znajduje się
140 miniatur drewnianych świątyń. Kapliczki bardzo
nam się podobały, ksiądz proboszcz pokazał nam miniaturkę kościoła, który znajduje się w
jego rodzinnej miejscowości. W kaplicy NMP Królowej i Matki Pięknej Miłości ksiądz
specjalnie dla na odprawił mszę.
Następnie poszliśmy do stajni i zwierzyńca. Później zjedliśmy pyszne pierogi. Po
obiedzie zwiedziliśmy Ogród Biblijny. Wszystkie rośliny, które się tam znajdują, zostały
wymienione w Piśmie Świętym. Pan przewodnik opowiedział nam w skrócie różne historie
znajdujące się w Biblii, m.in. o górze Synaj, Ziemi Obiecanej, królu Salomonie, morzu
stojącym na dwunastu wołach, rodowodzie Chrystusa, jego narodzeniu i śmierci.
Na koniec bawiliśmy się na placu zabaw, a niektórzy razem z księdzem rozegrali mecz
piłki nożnej. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na Zaporę Solińską w Myczkowcach.

Mateusz Sikora, kl. III

Czas wycieczek
9 czerwca 2016 roku moja klasa wybrała się na dwudniową wycieczkę szkolną. Zbiórka i
krótka odprawa odbyły się przed Szkołą Podstawową nr 6 w Rzeszowie o godzinie 7.50. W tym
czasie, kiedy pani Monika Grędziak rozmawiała z rodzicami, ja i moi koledzy graliśmy w
siatkówkę.
Wyjazd zaplanowaliśmy na 8.00, ale jak to zwykle bywa, kontrola autobusu przeciągnęła
się aż o pół godziny. Z Rzeszowa wyruszyliśmy o 8.35. Podróż trwała około 4 godzin, ale
bardzo szybko minęła, a my świetnie się bawiliśmy.
Pierwszym miejscem, które
odwiedziliśmy, był park rozrywki
„Zatorland”, do którego dojechaliśmy
około godziny trzynastej. Znajdował
się on w Zatorze. W lunaparku
mogliśmy
zwiedzić
bardzo
interesujące miejsca, takie jak: Park
Ruchomych
Dinozaurów,
Park
Mitologii, Park Owadów, Park Bajek
i Wodnych Stworzeń oraz Dom do
Góry Nogami! Po ich obejrzeniu
mieliśmy do dyspozycji wszystkie
atrakcje lunaparku (np. trampoliny,
diabelski
młyn).
W
Zatorze
spędziliśmy około pięciu godzin.
Następnie pojechaliśmy do Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie mieliśmy
nocować.
Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma udaliśmy się na smaczną obiadokolację. Po
posiłku z powrotem poszliśmy do pokojów. Noc minęła bardzo szybko, choć długo nie
mogliśmy zasnąć.
Następnego rana wszyscy byli na równych nogach już o godzinie 6.20. Niedługo potem
zjedliśmy śniadanie, a po nim wyjechaliśmy do kolejnego punktu na naszej trasie. Była to
wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym. Dotarliśmy tam wpół do dziewiątej. Na parkingu pan
przewodnik poinformował nas, że park w Ojcowie jest najmniejszym z polskich parków
narodowych. Następnie poszliśmy obejrzeć Ekspedycję Przyrodniczą w Centrum EdukacyjnoMuzealnym. Podziwialiśmy ciekawą prezentację filmu 3D. Po 30 minutach spędzonych w
budynku wyruszyliśmy na zwiedzanie Doliny Prądnika. Potem obejrzeliśmy zamek w
Pieskowej Skale, niedaleko którego znajduje się słynna skała o nazwie Maczuga Herkulesa.
Można powiedzieć, że upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu.
Kolejną atrakcją w naszym planie wycieczki była Grota Łokietka. Niestety, kiedy szliśmy
ją zwiedzić, pan przewodnik poślizgnął się i wybił sobie bark, więc musiał zostać odwieziony
do szpitalu w Krakowie. Dlatego przez resztę wycieczki musieliśmy radzić sobie bez niego. Po
obejrzeniu jaskini udaliśmy się do Bramy Krakowskiej. O godzinie 17:00 wyjechaliśmy z
Ojcowa. Musieliśmy jeszcze odebrać pana przewodnika ze szpitala w Krakowie.
Niestety, nie wiem co się działo w autobusie w drodze powrotnej, gdyż spałem. Do
Rzeszowa wróciliśmy o 21.00, akurat zdążyliśmy na mecz rozpoczęcia Euro 2016 we Francji.

Miłosz Ramski, VI

To i owo ze świetlicy
MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS „MARZANNO. MARZANNO”
W Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Marzanno. Marzanno” wzięło
udział
wiele
osób
z
naszej
świetlicy.
Wykonały
piękne
prace.
W Szkole Podstawowej nr 27, która była organizatorem konkursu, zostały ogłoszone wyniki i wręczone
nagrody. Z naszej szkoły otrzymały je: Antonina Łozińska z kl. IIb
i Marcelina Motowidełko z kl. Ib, a wyróżnienia zdobyły: Daria Konefał z kl. Ib oraz
Oliwia Walentek z kl. Ia.
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM
W dniu 25.04.2016 rozpoczęliśmy akcję Książka moim przyjacielem. Nasi starsi koledzy i
koleżanki z VI klasy odwiedzali nas w świetlicy i przebrani w kostiumy czytali Przygody Mikołajka
oraz
polskie
baśnie.
Bardzo
miło
spędziliśmy
czas,
a przybyłym podziękowaliśmy głośnymi brawami. Braliśmy także udział w zajęciach poświęconych
książce. Rozmawialiśmy o tym, co lubimy czytać i dlaczego, jakie są zalety
czytania, a także tworzyliśmy zasady poszanowania książki. Zapoznaliśmy się
również z jej budową. Na koniec tworzyliśmy nasze inicjały i ozdabialiśmy je
według naszego pomysłu. Wszystkie prace upiększyły naszą świetlicę.
KONKURS WIEDZY O BAJKACH I BAŚNIACH

W ramach akcji Książka moim przyjacielem wzięliśmy udział w konkursie wiedzy o bajkach
i baśniach. Najpierw sami wybraliśmy nazwy dla naszych grup, były to: Harry Potter, Violetta,
Timon i Pumba, Kung Fu Panda, Łowcy Bajek, Czerwony Kapturek i Piękna i Bestia. W
trzyosobowych grupach rozwiązywaliśmy postawione przed nami zadania, takie jak krzyżówki,
puzzle, zagadki, rozpoznawanie baśni, wyszukiwanie w tekście największej liczby tytułów bajek.
Naszym zadaniem było również oddzielić ziarna grochu od kukurydzy.
Najlepszą grupą okazali się Łowcy Bajek i tym samym Zuzia Szwajka, Ula Wilk i
Matylda Durska z klasy IIa zajęły pierwsze miejsce. Tuż za nimi znalazła się moja drużyna Harry Potter. Wraz z Weroniką Wróbel z kl. IIb oraz Radosławem Beresiem z kl. III zajęliśmy
drugie miejsce. Przegraliśmy tylko jednym punktem. W nagrodę obie drużyny otrzymały dyplomy
i upominki.
Maja Szykuła, kl. IIb

W KRAINIE BAJEK
25.05.2016 wraz z moimi koleżankami i kolegami ze świetlicy przedstawiliśmy
spektakl teatralny pt.: „Baśń nie tylko o smoku wawelskim…”. Obejrzeli go uczniowie klas
I,II,III, oraz grupy przedszkolne, a także rodzice i nauczyciele. Na scenie pojawiły się: Zła
Królowa - Maja Szykuła, Czarownica - Weronika Wróbel, Smok-Paulina Wybranowska, Wilk-Ula
Wilk, Jaś i Małgosia –Mateusz Sikora i Jagoda Nowak, Babcia i Czerwony Kapturek – Oliwia Leśko i
Ania Szwajka, Gajowy –Bartek Sitarz, Krasnoludki – Maja Sikora, Michalina Salach, Matylda
Durska, Król – Radek Kozak, Szewczyk Dratewka – Karol Bylak oraz Sowa – Zuzia Szwajka. Wszyscy
mieliśmy wspaniałe kostiumy. Przedstawienie było bardzo zabawne, a sądząc po głośnych brawach,
spisaliśmy się świetnie.
Radosław Kozak, kl. II
SUPERŚWIETLIKAMI w roku szkolnym 2015/2016 zostali:

Radosław Bereś, Brajan Hasiak-Ostrowski, Maja Szykuła.

GRATULACJE!

NAJCIEKAWSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
W konkursie na najciekawszą zakładkę do książki, którego rozstrzygnięcie nastąpiło
31.05.2016, nagrody otrzymały: Daria Konefał z kl. Ib, Zuzanna Tarnawska z kl. Ib oraz
Anna Gołojuch z kl. Ia, a wyróżnienia: Maja Karabanowska z kl. Ib oraz Weronika
Wróbel z kl. IIb. Wszystkie piękne i ciekawe zakładki ozdabiały tablicę w holu
naszej szkoły.
MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS OMNIBUS KLAS III
W Międzyświetlicowycm konkursie wiedzy Omnibus klas III, który odbył się w SP nr 2 w
Rzeszowie, naszą szkołę reprezentowali Mateusz Sikora oraz Radosław Bereś. Uczniowie musieli
wykazać się wiadomościami z zakresu wiedzy całościowej, nie tylko tej zdobywanej w szkole. Chłopcy
wspaniale sobie poradzili, Mateusz zajął VII, a Radek - XI miejsce.
ŚWIETLICOWA OLIMPIADA
W maju i czerwcu braliśmy udział w Olimpiadzie Świetlicowej. W konkurencjach sportowych
staraliśmy się osiągnąć jak najlepsze wyniki. A oto rezultaty:
 Skok w dal – I miejsce Maja Szykuła (IIb),
 Rzuty do kosza na czas – I miejsce Kacper Kapuściński (IIa)
 Slalom z kozłowaniem piłki – I miejsce Radosław Bereś (III)
 Skoki na skakance – I miejsce Radosław Kozak (IIb)
 Kręcenie hula-hopem – I miejsce Adrianna Pelczar (IIa)
 Biegi na czas – I miejsce Weronika Wróbel (IIb)
 Rzut do celu – I miejsce Cezary Otulak (Ia)
 Slalom z jeżem przy pomocy kija hokejowego – I miejsce Radosław Bereś (III)
 Mecz piłki nożnej – drużyna w składzie Wiktor Drzał (IIb), Radosław Kozak (IIb), Radosław
Bereś (III), Brajan Hasiak-Ostrowski (IIb), Nikodem Myśliwiec (Ia)
Wszystkim zwyciązcom zostały wręczone medale.
GŁÓWKA PRACUJE…

TO I OWO NA SPORTOWO
W maju rozpoczął się intensywny okres sportowy w naszej szkole. Myślę,
że nasze sukcesy sportowe dorównały naszym sukcesom naukowym.
6 maja ja, czyli Miłosz Misiuda, występując w barwach KU AZS
Politechniki Rzeszowskiej, zdobyłem Drużynowe Mistrzostwo Polski
Młodzików w tenisie stołowym.
9 maja 2016r. zespół w składzie: Tomasz Cisek, Mikołaj Małek, Miłosz Misiuda wziął udział w
eliminacjach rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Zajmując II miejsce,
wywalczyliśmy awans do finału wojewódzkiego. Po rozgrywkach finałowych nasza drużyna uplasowała się
na IX miejscu na Podkarpaciu.
Dużo lepsze wyniki uzyskaliśmy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce chłopców.
Drużyna w składzie: Tomasz Cisek, Kacper Cisło, Witold Dereń, Rafał Frąc, Mikołaj Małek, Miłosz
Misiuda, Sebastian Piersiak, Miłosz Ramski, Maciej Wilk i Maksymilian Wilk, pod opieką Pani
Lucyny Bilut, zdobyła I miejsce w naszym mieście. Potem, nie przegrywając żadnego meczu, pomyślnie
przeszła ćwierćfinały i półfinały wojewódzkie. Uległa dopiero w meczu o I miejsce drużynie ze Strzyżowa.
Zajmując II miejsce w naszym województwie, uzyskaliśmy prawo startu w ogólnopolskich finałach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Odbyły się one w dniach 27.05. – 29.05.2016 r. w Głuchołazach. Wywalczyliśmy tam
XII miejsce. Biorąc pod uwagę, że wszystkie pozostałe drużyny wywodziły się z klas sportowych o profilu
siatkarskim, jest to bardzo dobry wynik.
Duży sukces odnieśli nasi koledzy w Młodzieżowym Turnieju Turystyczno–Krajoznawczym.
Drużyna w składzie: Rafał Frąc, Kajetan Ostrowski, Maksymilian Wilk, pod opieką Pani Moniki
Grędziak, zajęła I miejsce w województwie, co zapewniło jej awans do finału ogólnopolskiego. Finał
Centralnego XLIV OMTTK PTTK odbył się w dniach 02.06. – 05.06.2016r. w Rybniku. Drużynowo
uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce. Indywidualnie Kajetan wygrał test wiedzy, a Maks uplasował się
na II miejscu.
W Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reprezentacja naszej szkoły pod opieką Pani Lucyny
Bilut zajęła I miejsce w województwie. Drużyna w składzie: Wiktoria Chłanda, Agnieszka Chołody,
Tomasz Cisek, Witold Dereń awansowała do finału ogólnopolskiego, który odbył się w dniach: 06.06 –
08.06.2016r. w Izbicku – Krośnicy – Opolu. Zajęła tam VII miejsce, które bardzo cieszy.
Należy wspomnieć także o sukcesie Miłosza Ramskiego w pływaniu. W półfinale wojewódzkim
zajął III miejsce na dystansie 50m stylem dowolnym, tym samym awansując do finału wojewódzkiego.
W tym roku nasza szkoła okazała się siatkarską potęgą. W turnieju Orlik Volleymania wystąpiły dwa
zespoły. Drużyna I w składzie: Kamila Bator, Ola Żelazko, Miłosz Misiuda, Sebastian Piersiak nie miała
sobie równych w Rzeszowie. Zajęła I miejsce i awansowała do finału makroregionów. Odbyły się one w
dniu 8 czerwca w Ropczycach. Tutaj, niestety, zabrakło nam wygrania jednego seta, abyśmy się liczyli w
walce o finał ogólnopolski. Drużyna II w składzie: Roksana Ulak, Ola Wilk, Miłosz Ramski,
Maksymilian Wilk zajęła IV miejsce w eliminacjach miejskich.
Obfitość sportowych wydarzeń w ostatnich dwóch miesiącach, w których reprezentowaliśmy naszą
szkołę, jak i tych, które odbywały się wewnątrz SP6, uniemożliwia ich szczegółowe przedstawienie.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratuluję i życzę dalszych, nie tylko sportowych, sukcesów.
W imieniu swoim oraz moich Koleżanek i Kolegów chciałbym złożyć szczególne podziękowania
Pani Lucynie Bilut za czas, który nam poświęciła oraz zaangażowanie i cierpliwość, którą wykazała,
przygotowując nas do zawodów.

Nauczycielom, Pracownikom naszej szkoły, Koleżankom i Kolegom po raz ostatni na łamach naszej
gazetki życzę aktywnie spędzonych wakacji, pełnych pozytywnych wrażeń.
Miłosz Misiuda, VI

Wstrząs mózgu

1. Znana marka czekolady.
2. Teraźniejsza pora roku to ...
3. Pan Ambroży … z książki Jana
Brzechwy
4. Znana książka ks. J. Twardowskiego: "..... i patyczki"
5. Warzywo, od którego zaczynają łzawić oczy.
6. Zwierzę z igłami.
7. Do przeczytania na lekcję języka polskiego
Aleksandra Rudyk, V
1. Ptak, który przylatuje na wiosnę
2. Podobno najmądrzejszy ssak wodny
3. Owad czerwony w czarne kropki
4. Mysz p….
5. Dziki odpowiednik psa
6. Ssak o dużym ciele i uszach
7. Groźny „kot” w czarne paski
8. Król zwierząt
9. Sok wspak
10.
Np. goryl, orangutan…
Michał Kołodziej, V

_____________________________________________________________________
dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w
Rzeszowie
Numer 170. Przygotowali: Dominika Szarek, Miłosz Misiuda,
Piotr Kuźniar, Kajetan Ostrowski, Aleksandra Rudyk, Michał Kołodziej, Aleksandra

Tomasik, Milena Adamiec, Martyna Wesołowska, Maja Sikora, Mateusz Sikora, Miłosz
Ramski oraz dzieci ze świetlicy.
Opiekun: Elżbieta Szara
Nakład: 70 egzemplarzy
Gazetka bezpłatna

