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rys. Daria Sierżęga, VII

Szkolna sonda
1. Czy wiesz, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?
tak – 53 osoby
nie – 8 osób
2. Czy wyjeżdżasz gdzieś na majowy długi weekend?
tak – 37
nie – 24
3. Czy widziałeś już pierwsze bociany?
tak – 59
nie – 2 osoby
Sondę w klasach IV-VII przeprowadziły: Milena Adamiec, Martyna Wesołowska, VII

Wywiad numeru
Zachęcamy naszych Czytelników do przeczytania wywiadu z Panią Alicją
Lackowską, która pracuje w naszej świetlicy.
- Dzień dobry! Jak trafiła Pani do naszej szkoły? Jak się Pani tu pracuje?
- Pracę w szkole zaczęłam trzy lata temu od prowadzenia zajęć rytmiki w przedszkolu.
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi?
- Oczywiście! Praca z młodszymi dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność. Jest wymagająca,
trzeba się zaangażować, ale dzieci są niezwykle wdzięczne i przekazują mnóstwo pozytywnej
energii.
- Słyszałyśmy, że tańczy Pani w zespole. Czy może Pani nam o tym opowiedzieć?
- Zgadza się. Od pierwszego roku studiów, czyli już od siedmiu lat, jestem członkiem Zespołu
Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”. Przez pierwsze trzy lata byłam w grupie wokalnej, następnie
rok w grupie baletowej B, a obecnie tańczę w reprezentacyjnej grupie A.
- Jakie to są tańce?
- Są to tańce ludowe – regionalne (podlaskie, lubelskie, rzeszowskie, staromiejskie), narodowe
(polonez, kujawiak, mazur, oberek, krakowiak) oraz tańce innych narodów (rosyjskie,
mołdawskie, karpackie). Na treningach poznajemy poszczególne kroki i figury, które później
wykorzystujemy w układach tanecznych.
- Czy osiągnęła Pani jakieś sukcesy?
- Z zespołem wielokrotnie reprezentowaliśmy nasz kraj na arenie międzynarodowej. Mieliśmy
okazję tańczyć w Niemczech, Bułgarii, we Włoszech, a nawet w Peru. W tym roku wybieramy
się na festiwal do Kolumbii. Oprócz tego od niedawna mam przyjemność reprezentować
„Resovię Saltans” na Turniejach Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej, które
odbywają się na terenie całej Polski.
- Jak można się dostać do takiego zespoły tanecznego?
- Każdy może przyjść na trening grupy przygotowawczej C. Jeżeli dana osoba posiada
szczególne umiejętności i talent – wtedy prowadzący przenoszą ją do grupy koncertującej B, a
następnie do reprezentacyjnej A. Jak już wcześniej wspomniałam, ja zaczęłam swoją
przygodę w zespole od zajęć w grupie wokalnej. Następnie podjęłam studia podyplomowe z
zakresu tańca towarzyskiego i wtedy kierownik zespołu zaproponował mi przejście do grupy
B.
- A czy uczy Pani tańczyć?
- Tak. Od czterech lat w Rzeszowskim Domu Kultury prowadzę
Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Koraliki”, a w tym roku szkolnym
w świetlicy prowadzę kółko taneczne dla dzieci z klas młodszych.
- Dziękujemy Pani za ciekawą rozmowę i życzymy wielu sukcesów
tanecznych i pedagogicznych!
Wywiad przygotowały: Martyna Wesołowska, Maja Grabowska, VII

Na turystycznym szlaku…
„Powitanie wiosny” Pstrągowa 2018
W sobotę 17 marca 2018 roku odbyła się XXXVI wycieczka
z cyklu „Powitanie wiosny” zorganizowana przez PTTK (Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze) w Rzeszowie. Trasa prowadziła z Ropczyc do Niedźwiady Dolnej, a cała wycieczka
kończyła się w Siedlisku Janczar w Pstrągowej.
Na dworcu PKS przy stanowisku M o godz. 7.20 odbyła się zbiórka, a następnie
wyjechaliśmy z Rzeszowa i mniej więcej 45 minut jechaliśmy autokarem do Ropczyc. Gdy
dojechaliśmy do celu, wiał wiat i było bardzo zimno.
Wyruszyliśmy wtedy do Niedźwiady Dolnej. Szliśmy tam pięć godzin. Aura bardziej
przypominała zimę niż wiosnę. Trasa była bardzo urozmaicona: wspinaliśmy się pod górę,
przeskakiwaliśmy przez strumyk, wędrowaliśmy szerokimi, leśnymi ścieżkami. Podczas tej podróży
trzy razy była krótka przerwa, podczas której każdy mógł coś zjeść, napić się i odpocząć. W końcu
doszliśmy do autokaru, który przewiózł nas do Siedliska Janczar w Pstrągowej.
Tam nasza grupa zjadła kiełbaski oraz bułki i napiła się herbaty. Po jedzeniu niektórzy poszli
przejechać się na koniu w środku wielkiego toru, należącego do siedliska Janczar. Następnie
zaczęliśmy robić marzannę z rzeczy zebranych podczas drogi przez las, kilku sznurków, patyków i
włóczki. Potem odbyło się losowanie nagród, podczas którego prawie każdy z naszej grupy coś
wygrał. Na koniec okazało się, że nasza marzanna wygrała konkurs. W nagrodę dostaliśmy piłkę do
gry w „nogę”, którą oddaliśmy do świetlicy szkolnej. Po tych atrakcjach wsiedliśmy do autokaru i
pojechaliśmy z powrotem do Rzeszowa, gdzie czekali już na nas nasi rodzice.
Według mnie wycieczka była ciekawa i fajna, gdyż podczas naszej drogi przez las wydarzyło
się wiele zabawnych rzeczy.
Jan Urban, V
______________________________________________________________________________________

Angielski
nie jest trudny!
Great Britain is Multicultural
(Wielka Brytania jest multikulurowa)
Great Britain is a multicultural country because a lot of people arrive there from
different countries of the world. People who live there have got white, black or yellow colour
of skin. Every people who arrive to Great Britain can celebrate traditions from their own
country. There are a lot of restaurants serving food coming from all around the world. There
are some parts of town with unique style, food and people for example: Conden Town or
Greenwich. In the Conden Town there are discos, clubs, pubs, restaurants, markets and very
old zoo. In Great Britain you can meet Australians, Americans, Asians or people from
another countries. There are a lot of places where one can meet people from all over the
world.
Antonina Łozińska, IVb

W zdrowym ciele zdrowy duch!
1. … to zdrowie
2. Są w owocach i warzywach
3. Co poprawia kondycję?
4. Ma kolor zielony, żółty i czerwony
5. Zielona – dosypujemy ją do rosołu
6. Z nich robimy dżemy
7. Jeździmy nim na wycieczki
8. Robiąc je, ćwiczymy mięśnie nóg
9. Jest z tego keczup
10.Jest czerwona i ma aromatyczny zapach
11.Czerwona z zielonym
ogonkiem
12.Cenny element diety
13.Zwierzę z wielkimi
uszami i trąbą
14.Ma dużo witaminy C,
ale nie jest to cytryna
15.Wkładamy … na
trening
16.Jak masz zdrowie, to
masz i ją
17.Jeździmy na nim na
łyżwach
18.Stolica Polski
19.Zabieramy je na
nordic walking
20.Duży owoc z pestkami

Przygotowała: Zofia Gucwa, IIIa

PRZEPISY EMILKI
Wegańskie Monte jaglane
Składniki:
100g kaszy jaglanej (ok ½ szklanki)
1,5 szklanki wrzątku
150g masła z prażonych orzechów laskowych
350ml mleka roślinnego / sojowe, migdałowe/
70g ksylitolu (lub innego dowolnego słodzika, cukru lub syropu,
ilość wedle preferencji)
 odrobinę soli
dodatkowo:
 3 łyżki gorzkiego kakao
Wykonanie






Uwaga: Danie do przygotowania wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
1. Kaszę jaglaną praż przez kilka minut w suchym garnku, do momentu, gdy zacznie się rumienić i
będziesz czuć lekko orzechowy aromat. Następnie przesyp ją na sitko i dokładnie przepłucz pod
bieżącą wodą. Przepłukaną kaszę wsyp z powrotem do garnuszka i dodaj 1,5 szklanki wrzącej wody.
Gotuj kaszę pod przykryciem, przez 20 minut, aż będzie miękka.
2. Gotowe masło laskowe umieść w misie blendera i dodaj mleko roślinne. Blenduj tak długo, aż
konsystencja będzie jednolita i kremowa i nie będzie już kawałków orzechów. Jeśli używasz masła
orzechowego, wystarczy kilkanaście sekund. Następnie dodaj ksylitol (lub dowolny
słodzik/cukier/syrop), sól oraz ugotowaną kaszę jaglaną. Zblenduj ponownie, aż uzyskasz
jedwabiście kremową konsystencję. Warto jest poświęcić kilka minut więcej na blendowanie, gdyż
im bardziej gładki krem, tym lepiej i smaczniej.
3. Teraz jasna część Twojego Monte jest gotowa. Jeśli chcesz dodatkowo, by połowa była czekoladowa
tak jak w oryginale, przelej połowę masy do innego naczynia i do jednej z części dodaj kakao.
Zmiksuj i gotowe.
4. W czterech szklankach umieść najpierw kakaową warstwę, a następnie delikatnie, przy pomocy
łyżeczki, tak by warstwy się nie wymieszały, układaj jasną część. Całość posyp orzechami
laskowymi.
5. Twoje Monte jest gotowe do jedzenia, choć lepsze jest dobrze schłodzone. Umieść je zatem na około
3 godziny do lodówki. Krem podczas tego lekko zgęstnieje i będzie jeszcze pyszniejszy. Smacznego!
Emilka Chmiel, V
______________________________________________________________________________________

Rozwiąż rebus

Przygotował: Mateusz Sikora, V

Kącik religijny
Chrystus Zmartwychwstał!
Dzieło naszego zbawienia dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Już niedługo będziemy świętować Jego wniebowstąpienie (13 maja), a następnie zesłanie Ducha
Świętego (20 maja). Czasy, w których żyjemy, to czasy działania Ducha Świętego. To On nas
umacnia, napełnia swoimi darami, a przede wszystkim uświęca. Trzeba się tylko otworzyć na Jego
natchnienia i pozwolić Mu działać w sobie. Tym bardziej, że w obecnym roku mamy być bardziej
świadomi obecności w nas Ducha Świętego od momentu chrztu.
Ile jest darów Ducha Świętego i jakie to są dary?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci z klas trzecich już niedługo będą przeżywać
swoją wielką
Uroczystość I Komunii świętej.
Życzymy im, by ten dzień był początkiem
największego szczęścia - kroczenia przez życie
z Jezusem w sercu.
Pamiętajmy o nich w modlitwie,
by dobrze przygotowali się
do tej Uroczystości.
Maj to także miesiąc Maryjny. Zachęcam do udziału w modlitwie zwanej Litanią
Loretańską. Jeśli nie dacie rady iść do kościoła, to pomódlcie się Litanią wspólnie z rodzicami i
rodzeństwem w domu.
Dopasuj wezwania Litanii:

Święta
Panno
Panno
Matko
Matko
Zwierciadło
Przyczyno
Królowo
Królowo

sprawiedliwości
Różańca świętego
Chrystusowa
naszej radości
Aniołów
roztropna
Boża Rodzicielko
łaskawa
wierna
Pani Anna Borowik, katechetka

To i owo ze świetlicy
PASOWANIE NA ŚWIETLIKA
09.03.2018 odbyło się uroczyste Pasowanie na Świetlika uczniów klas
pierwszych. Najpierw wszyscy
odpowiadali na pytania związane ze
znajomością świetlicowego regulaminu. Kiedy pozytywnie przeszli pierwszą
próbę, musieli sprostać następnym, w których wykazali się refleksem,
spostrzegawczością i zręcznością. Były to między innymi: próba smaku, dotyku,
szybkości, śmiechu, wygimnastykowanego języka oraz rozwiązywanie zagadek, a także
decydowanie, czy wypowiedziane przez wychowawczynię zdanie jest prawdziwe czy
fałszywe. Nad wszystkim czuwało jury wybrane spośród uczniów kl. III: Anna Szwajka,
Anna Bielawska oraz Emilia Myśliwiec. Pierwszaki przeszły wszystkie próby znakomicie.
Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na Świetlików przez
koleżanki z klasy III. Na koniec otrzymali pamiątkowe dyplomy i odznaki.
WITAMY W GRONIE ŚWIETLIKÓW!

WIOSNA
Pierwszego Dnia Wiosny odbył się Festiwal Zielonej Piosenki, w
którym wzięli udział uczniowie ze świetlicy oraz przedszkolaki. Wszyscy
byli ubrani we wspaniałe, wiosenne stroje. Pięknie zaśpiewane piosenki
wprowadziły nas w radosny i wesoły nastrój. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom.
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny sadziliśmy w doniczkach kwiaty.
Każda z klas otrzymała swoją doniczkę i kwiaty do posadzenia. Teraz
musimy o nie dbać, aby pięknie wyrosły. Przygotowaliśmy także wiosenną dekorację w
świetlicy.

PRZEDSTAWIENIE WIELKANOCNE
28.03.2018 zaprezentowaliśmy przedstawienie z okazji Wielkanocy. Na
scenie pojawiły się Baby Wielkanocne, Mazurki, Dziewczęta z gaikiem,
Chłopiec z kurkiem, Kogut, Śmigus-Dyngus, Gospodyni a także
Czarownica, Pan Twardowski i Narratorzy. W zabawny sposób
przypomnieli nam o zwyczajach i dawnych obrzędach wielkanocnych.
Dzieci we wspaniałych, ludowych strojach wykonały taniec z gaikiem. Na koniec
wręczyliśmy Dyrekcji, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły kartki
świąteczne. Przedstawienie wprowadziło nas w radosny, świąteczny nastrój.

KONKURS MIĘDZYŚWIETLICOWY
Przed świętami wzięliśmy także udział w Międzyświetlicowym Konkursie
Plastycznym „Kartka wielkanocna w nietypowym kształcie”. Powstało kilka bardzo
ładnych prac. Nagrodę w konkursie otrzymał Julian Partyka z klasy 1b. Serdecznie
gratulujemy!

Wstrząs mózgu
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Kolor kontenera, do którego wrzucamy szkło
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Ziemi
Inaczej - segregowanie śmieci
Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna
Którą z kolei planetą od Słońca jest Ziemia?
Ziemia to nasza…
Kinga Giełbaga, VII
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C
Święta z jajkiem.
Przylatują po zimie
Po zimie, grzeje i świeci coraz mocniej.
Inaczej szafran.
Zwierzę po angielsku.
"W marcu jak w…"

Maciej Sierżęga, V
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