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Szkolna sonda 
 

1. Czy lubisz czytać książki? 

tak – 71  nie – 12 

2. Czy podobają ci się nowe książki z biblioteki 

szkolnej? 

tak – 72   nie – 11 

3. Czy wypożyczyłeś już jakąś książkę z biblioteki w 

tym roku szkolnym? 

tak – 71  nie – 12 

 

Sondę przeprowadziły: Kamila Cieszyńska, Natalia Jasińska, VI 



Kogel – mogel 
 1 września o godzinie 8.00 mszą świętą w kościele rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/2-17. Następnie na 

szkolnym dziedzińcu pan dyrektor Tomasz Noworól powitał uczniów, rodziców oraz nauczycieli i życzył 

wszystkim udanego roku szkolnego. 

 9 września nauczyciele ze Szkoły Muzycznej Yamaha zaprezentowali uczniom interesującą audycję z 

wykorzystaniem różnych instrumentów. 

 15 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU w tym roku 

szkolnym została Aleksandra Rudyk (kl. VI). 

 16 września w markecie uczniowie z II b uczestniczyli w lekcji pt. „Zielona godzina”. 

 19 września pierwszoklasiści obejrzeli spektakl pt. „Tajemnica Wesołego Miasteczka” w ramach 

Internetowego Teatru TVP dla szkół. 

 13 i 19 września uczniowie klas I-VI spotkali się z panem policjantem. 

 20 września uczniowie klas V-VI startowali w szkolnych Igrzyskach Sportowych w konkurencjach 

lekkoatletycznych. 

 27 września czwartoklasiści odwiedzili bibliotekę przy ul. Słowackiego w Rzeszowie. Zapoznali się z 

bogatym księgozbiorem i ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży. Następnie, w Muzeum Okręgowym w 

Rzeszowie, wzięli udział w lekcji pt. „Na czym polega praca archeologa”. 

 28 września w bibliotece przy ul. Gromskiego czwartoklasiści uczestniczyli w spotkaniu autorskim ze 

znanym pisarzem Pawłem Beręsewiczem. 

 30 września uczniowie klasy V brali udział w zajęciach z panią pielęgniarką. 

 30 września, z okazji Dnia Chłopaka, Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień Krawata”. 

 30 września uczniowie uczęszczający do świetlicy przebywali na wycieczce w rezerwacie przyrody 

„Lisia Góra”. 

 Na przełomie września i października wszyscy uczniowie obejrzeli w szkolnej bibliotece nowe książki 

zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 3 października uczniowie klas I-III spotkali się z treserem psów. 

 4 października drugoklasiści zwiedzili lotnisko w Jasionce. 

 5 października z okazji Dnia Chłopaka odbyła się dyskoteka dla uczniów klas IV-VI. 

 7 października uczniowie klasy IIIa i IIIb wybrali się na wycieczkę do biblioteki przy ul. Słowackiego. 

 12 października odbyła się VI edycja szkolnego turnieju wiedzy ogólnej „Omnibus” dla uczniów klas IV-

VI. W konkursie wystartowało  15 zawodników. Największą wiedzą wykazał się Arkadiusz Sobczak z 

klasy VI, który otrzymał zaszczytny tytuł Omnibusa 2016/2017. Drugie miejsce zajął Andrzej Bereś (kl. 

V), a trzeci był Witold Dereń (kl. VI). 

 12 października w świetlicy rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Moje zwierzątko”. Nagrody zdobyły: 

Patrycja Zagórska, Marcelina Motowidełko, Lena Tarnawska. 

 13 października Samorząd Uczniowski zaprezentował program artystyczny z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

 13 października pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów. 

 15 października w galerii handlowej „Nowy Świat” podsumowano Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

„Mój Przyjaciel – Zwierzak”. Nikola Tomczak (kl. IIa) zdobyła wyróżnienie. 

 17 października uczniowie klasy VI przebywali na wycieczce w Zagrodzie Edukacyjnej „Szmer”. 

 18 października uczniowie z klas IV-VI uczestniczyli w szkolnym etapie konkursu matematycznego 

MULTITEST, zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. 

 19 października klasa V wzięła udział w zajęciach pt. „Poczuj się artystą”, zorganizowanych w Muzeum 

Okręgowym w Rzeszowie. 

 20 października zawodnicy z klas IV-VI wzięli udział w indywidualnych biegach przełajowych, 

zorganizowanych przez MOS Rzeszów. 

 21 października uczniowie klas I-III obejrzeli widowisko edukacyjne pt. „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 23 października członkowie Szkolnego Koła PTTK startowali w Jesiennych Drużynowych Marszach na 

Orientację, które odbyły się w Hermanowej. 

 W październiku odbyły się szkolne eliminacje konkursów przedmiotowych z języka polskiego, 

matematyki, języka angielskiego, przyrody i historii. 

 25 października w szkolnej bibliotece odbył się konkurs recytatorski pt. „Jak piękna jest przyroda” dla 

uczniów klas I-III. 



Wywiad numeru 
W najnowszym numerze naszej gazetki zamieszczamy rozmowę z panią 

Małgorzatą Kabaj, nauczycielką języka hiszpańskiego, która we wrześniu 

rozpoczęła pracę w naszej szkole. 

 

‒ Dzień dobry! 

‒ Dzień dobry. 

‒ Kiedy zainteresowała się pani językiem hiszpańskim? 

‒ Dość późno, bo dopiero w klasie maturalnej. Niestety, nie miałam możliwości 

uczyć się tego języka wcześniej. 

‒ Lubi pani uczyć dzieci? 

‒ Lubię, choć czasem bywa ciężko. 

‒ Czy uważa pani, że łatwo jest się nauczyć tego języka? Dlaczego? 

‒ Jeśli ktoś lubi ten język, to łatwo będzie mu się uczyć. Można doszukać się 

podobieństw do języka angielskiego, który wszyscy znają od dziecka. 

‒ Pani uczniowie wolą się uczyć gramatyki czy słówek? 

‒ Chyba słówek. Choć zdarzają się fani gramatyki. 

‒ Czy była pani kiedyś w Hiszpanii? Jeśli tak, to jakie są pani wrażenia? Jak pani 

smakowało jedzenie? Czy podobały się pani zabytki, kultura? 

‒ Byłam. Najbardziej podobała mi się Barcelona, jej zabytki i katalońskie jedzenie. 

Chętnie tam wracam. To dobre miejsce, żeby rozpocząć przygodę z Hiszpanią. 

‒ Czy poleca pani wyjazd do Hiszpanii? 

‒ Oczywiście, jeśli tylko ktoś ma taką możliwość. 

‒ Bardzo dziękuję za wywiad. Do widzenia! 

‒ Dziękuję. ¡ Hasta la vista !  

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Rudyk, VI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zielona godzina 

W piątek 16 września moja klasa była na zajęciach „Zielona godzina” 

w ZOO MARKECIE. Pan opowiadał nam różne ciekawostki o zwierzętach. 

Widzieliśmy węże, małpki,  małego aligatorka, mówiącą papugę, rybki, 

chomiki i inne zwierzątka. Oglądaliśmy kury i koguty, które mają pióra 

przypominające sierść, kolorową żabkę, która wyglądała jak landrynka i 

słodziutkie, malutkie kurczaki.  

Wycieczka wszystkim się bardzo podobała.   

 

Maja Sikora, II b 
 



                W świecie książek 
 

 

 

28 września klasa IV 

była na spotkaniu autorskim z panem Pawłem 

Beręsewiczem w Filii nr 16 WiMBP w Rzeszowie 

przy ul. Gromskiego. 

Paweł Beręsewicz to znany pisarz, autor książek dla 

dzieci i młodzieży. Napisał m.in.: „Pan Mamutko i 

zwierzęta”, „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, „Jak 

zakochałem Kaśkę Kwiatek”, „Więcej niż klub”, 

„Zawodowcy” oraz opowiadania o rodzinie Ciumków.  

Pan Beręsewicz w bardzo ciekawy sposób 

opowiadał, jak został pisarzem.  

Z publiczności wybrał trzy chętne osoby, z którymi przy herbatce omawiał swoje książki. Z naszej 

klasy zgłosił się Radek, z którym autor odbył rozmowę na temat książki „Więcej niż klub”.  

Później każdy mógł zadać pytanie dotyczące twórczości i zainteresowań pana Pawła Beręsewicza. 

Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię i otrzymaliśmy autograf pisarza. 

Autor okazał się bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem. Spotkanie wszystkim bardzo 

się podobało. 

Mateusz Sikora, IV 

 
Paweł Beręsewicz to znany i ceniony autor książek dla 

dzieci i młodzieży. W naszej szkolnej bibliotece również 

znajdziecie wiele książek tego pisarza: „Noskawery”, „Pan od 

angielskiego”, „Człowiek z czerwoną chorągiewką”, „Tajemnica 

człowieka z blizną”, „Zawodowcy”, „Ciumkowie w szkocką 

kratę”, „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, „Warszawa. Spacery z 

Ciumkami”, „Wielka wyprawa Ciumków”, „Ciumkowe historie, w 

tym jedna smutna”, „Co tam u Ciumków?”, „Jak zakochałem       

Autograf Pawła Beręsewicza              Kaśkę Kwiatek”, „Więcej niż klub”, „Na przykład Małgośka”. 

dla uczniów naszej szkoły 

 

7 października wybraliśmy się z naszą klasą do rzeszowskiej biblioteki przy ul. Słowackiego. 

Na początku pani pracująca tam pokazała nam najciekawsze książki. Okazało się, że oprócz książek 

są tam też filmy oraz gry planszowe. Później pani zaprosiła nas do małej sali, w której znajdowały 

się prace dzieci wykonane na konkurs plastyczny. Chwilę potem pani przeczytała nam ciekawą 

książkę. Bibliotekarka powiedziała, że każdy z nas może wyjść na środek sali i wyciągnąć karteczkę 

z informacją, o której trzeba było opowiedzieć i przypiąć na specjalnej tablicy. Następnie mieliśmy 

czas na samodzielne obejrzenie i czytanie książek, które znajdują się w tej bibliotece. Kilka książek 

mnie zainteresowało i będę chciała tam wrócić, by je wypożyczyć. 
Aleksandra Dąbek, IIIa 

 

 

27 września klasa IV odwiedziła Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie przy 

ul. Słowackiego. Po bardzo ciekawej lekcji bibliotecznej, poszliśmy do Muzeum Okręgowego na 

lekcję muzealną „Jak pracuje archeolog?”. Zajęcia były bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się 

wielu ciekawostek z różnych etapów prehistorii, np. jak wyrabiano broń, narzędzia, w jaki sposób 

grzebano zmarłych w epoce kamienia łupanego, gładzonego, brązu i żelaza.  
Mateusz Sikora, IV 

https://www.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


W świecie książek 

Niezapomniane książki  mojego dzieciństwa 
W tym numerze gazetki kontynuujemy publikację wywiadów, które 

przeprowadzili uczniowie ze swoimi Bliskimi na temat ich ulubionej książki z 

dzieciństwa.  

- Mamo, jaka była twoja pierwsza ulubiona książka? 

- Była to książka pt. „Zajączek z rozbitego lusterka”. Moja mama czytała mi 

ją przed snem. Chociaż zawsze wiedziałam, jak się skończy ta historia, za 

każdym razem zaczynałam płakać w tym samym momencie. 

- Czy dużo czytałaś, gdy byłaś dzieckiem? 

- Bardzo dużo. Kiedy byłam dzieckiem, nie było komputerów, tabletów, a 

bajka w telewizji trwała zaledwie dziesięć minut dziennie. Dzieci miały dużo 

czasu na zabawę, pomaganie rodzicom i czytanie książek. 

- Jakie książki czytałaś, gdy byłaś mała? 

- Najpierw uwielbiałam czytać baśnie, szczególnie te – pięknie ilustrowane. 

Moją ulubioną był „Konik Garbusek” z ilustracjami Marcina Szancera. Poza 

tym czytałam baśnie Andersena, braci Grimm, polskie baśnie i legendy. 

Potem przyszedł czas na książki historyczne, przygodowe, podróżnicze i młodzieżowe. Czytałam 

wszystko oprócz romansów, ponieważ ich zakończenia  były zbyt przewidywalne. Za to książki 

Szklarskiego i Maya na każdej stronie kryły niespodziankę. 

- Czy wypożyczałaś książki z biblioteki? 

- Tak, bardzo często, ponieważ biblioteka była niedaleko mojego domu. Chodziłam tam razem z 

rodzeństwem.  Bardzo lubiłam zapach starych książek. Zawsze wybierałam te najgrubsze. 

Wypożyczaliśmy po pięć książek na miesiąc, ale zazwyczaj oddawaliśmy je znacznie wcześniej. 

- Jaka była twoja ulubiona lektura? 

- Moją ulubioną lekturą byli „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. Zawsze lubiłam książki historyczne. 

„Trylogię” i „Quo vadis” przeczytałam już wcześniej, więc po kolejną książkę tego autora sięgnęłam z 

dużą przyjemnością. 

 
Ze swoją MAMĄ rozmawiała Natalia Jasińska, kl. VI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pewnego dnia dostałam od koleżanki książkę M. Widmarka i  H. Willis pt. „Tajemnica szpitala'' z 

serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. 

Do szpitala trafiła dziewczynka o imieniu Sara, która złamała nogę na lodowisku. Wkrótce komisarz 

policji poinformował Lassego i Maję, że  ktoś okrada pacjentów w szpitalu, w którym leży Sara. Dzieci 

wpadły na pomysł, jak złapać złodzieja. Jeżeli chcecie poznać dalsze przygody małych detektywów, 

koniecznie przeczytajcie książkę. 

Jestem pewna, że Was zaciekawi i na pewno wypożyczycie pozostałe książki z serii, aby poznać inne 

przygody Lassego i Mai. 

Paulina Wybranowska, III a 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Seria książeczek dla dzieci pt. „Królewna Lenka”, których autorką jest Aneta Krella-Moch, to 

ciekawe opowiadania, dotyczące codziennych problemów małej dziewczynki, która jest prawdziwą 

księżniczką. Czyta się je z przyjemnością, ponieważ są pięknie ilustrowane, a tekst napisany jest wyraźną, 

dużą czcionką. Książki są więc idealne dla dzieci, które dopiero uczą się czytać. Tytułowa bohaterka Lenka 

ma dwoje przyjaciół: córkę kucharki i syna strażnika. Ma też młodszego braciszka, który potrafi nieźle 

narozrabiać. Dzieci bawią się razem i przeżywają różne przygody, najczęściej śmieszne, czasem 

niebezpieczne, a niekiedy również smutne. Gdy tylko znajdą się w tarapatach, król i królowa biegną im na 

pomoc. Lenka jest przecież ich ukochaną królewną - tak jak każda dziewczynka, ktora jest małą księżniczką 

dla swoich rodziców. 

Ula Wilk, IIIa 



 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
 

Czego unikamy? 
Niektórych produktów powinniśmy unikać lub zjadać je 
tylko w niewielkich ilościach, ponieważ są szkodliwe 
dla naszego zdrowia. Poszukaj nazw tych produktów 
poziomo i pionowo, a następnie je wykreśl. Pozostałe 
litery, czytane poziomo (jedna po drugiej) utworzą 
hasło. 
Utworzone hasło wpisz w puste miejsce pod wykreślaną 
i przeczytaj informację.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

cukier  tort   hot dog  pizza 
cukierki  pączki  chipsy  hamburger 
żelki  lody   zapiekanka cola 
lizaki  baton  frytki   bezy 

 

……………………………………………………………………… , ponieważ jest to ważne dla 

naszego prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia! 

   

 

Opr. p. Karolina Puzio 



To i owo ze świetlicy 

 
WYCIECZKA NA LISIĄ GÓRĘ 

30.09.2016 z okazji Dnia Chłopaka panie wychowawczynie zabrały nas na wycieczkę na Lisią Górę. 

Wzięło w niej udział 43 uczniów z klas I-III. Najpierw spacerowaliśmy ścieżką 

przyrodniczą im. Władysława Szafera, a następnie zeszliśmy nad Wisłok na ogromny plac 

zabaw. Była piękna pogoda i świetnie się bawiliśmy. W międzyczasie udało nam się też 

pójść na lody. Wszyscy otrzymaliśmy także słodką niespodziankę. To była udana 

wycieczka! Mam nadzieję, że będzie takich więcej.  

                                                                                                                      Maja Szykuła, kl.IIIb 

 

 SUPERŚWIETLIK 

 
 01.10.2016 został tradycyjnie ogłoszony konkurs na Superświetlika, w którym biorą udział wszyscy 

uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zdobywają oni  punkty w czterech kategoriach: Sowa 

Mądra Głowa, Artysta Malarz, Czyścioszek, Sportowiec. Uczniowie mogą otrzymać także punkty 

ujemne za nieodpowiednie zachowanie, m.in. za używanie brzydkich słów, nieszanowanie 

zabawek, częste upominanie przez wychowawców, niekoleżeńskie zachowanie. Punkty ujemne 

anulują zdobyte punkty dodatnie. Po podsumowaniu punktów i zachowania uczniów na koniec roku 

Superświetlikiem zostanie osoba, która otrzyma najwięcej sprawności. 
 

KONKURS PLASTYCZNY 

MOJE ZWIERZĄTKO 

 

12.10.2016 zostały ogłoszone wyniku konkursu Moje zwierzątko.  Komisja miała bardzo trudne zadanie, 

by wyłonić zwycięzców, którymi zostały: Patrycja Zagórska kl. IIb, Lena Tarnawska kl Ia, 

Marcelina Motowidełko IIb. Wyróżnienia otrzymali: Adrian Mucha kl. IIa, Nikola Tomczak 

kl. IIa, Zuzanna Tarnawska kl. IIb, Daria Konefał kl. IIb, Maja Sikora kl. IIb, Oliwia 

Leśko kl. IIIb. Piękne prace ozdabiały tablice w holu naszej szkoły. 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

MÓJ PRZYJACIEL – ZWIERZAK 

 
Uczniowie świetlicy wzięli także udział w wojewódzkim konkursie plastycznym 

Mój Przyjaciel – Zwierzak. Rostrzygnięcie konkursu nastąpiło 15.10.2016 w Galerii 

Nowy Świat w Rzeszowie. Wyróżnienie zdobyła Nikola Tomczak z klasy IIa. 

Serdecznie gratulujemy!  

  

 

  

 

 

 

 



Wstrząs mózgu 

Ignacy Ataman, VI 

 

Michał Kołodziej, VI 

__________________________________________________________________________ 
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