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Szkolna
sonda
W nowym roku szkolnym w
dalszym ciągu będziemy Was prosić
o udzielanie odpowiedzi na pytania
dotyczące naszych szkolnych spraw.
W sondzie zamieszczonej poniżej
wzięli udział uczniowie z klas: IVa,
IVb, VII, VIII.
1. Czy brałeś udział w wyborach
do Samorządu Szkolnego?
tak – 77
nie – 7
2. Czy wypożyczyłeś już jakąś
książkę z biblioteki szkolnej?
tak – 65
nie – 19
3. Czy przyjdziesz na najbliższą
dyskotekę, organizowaną przez
Samorząd Uczniowski?
tak – 67
nie – 17
Kamila Cieszyńska,
Milena Adamiec, VIII

Rys. Milena Ramska, IVb

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM GAZETKI „TO i OWO”
ŻYCZYMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM WIELU SUKCESÓW,
WSPANIAŁYCH OCEN, NIEZAWODNYCH PRZYJACIÓŁ
I SAMYCH POGODNYCH DNI!
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Wywiad numeru
W tym wydaniu gazetki szkolnej publikujemy wywiad z nowym przewodniczącym
Samorządu Szkolnego Natanielem Beresiem z ósmej klasy.
- Cześć Nataniel, na wstępie chciałabym Ci bardzo pogratulować wygranej w wyborach! Zadam Ci kilka
pytań, bo pewnie wszyscy są bardzo ciekawi, jak zamierzasz działać w tym roku. Dlaczego zdecydowałeś
się zostać przewodniczącym?
- Dlaczego? Zdecydowałem się kandydować, aby wprowadzić ulepszenia, które sprawią, że nowi
uczniowie będą czuć się w szkole jak w domu lub nawet lepiej.
- Spodziewałeś się zwycięstwa?
- W ogóle się tego nie spodziewałem. W trakcie ogłaszania wyników cały drżałem, gdyż nie byłem
pewny wyniku. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie mam szans na wygraną, gdyż konkurencja była
bardzo dobra. Oczekiwanie, strach, wizja mnie jako przewodniczącego oraz radość po usłyszeniu
wyników były niesamowitym przeżyciem.
- Jak sądzisz, dlaczego to właśnie Ciebie wybrano?
- Szczerze mówiąc, nie wiem. Osobiście sądzę, że w trakcie wyborów przeważającym czynnikiem, na
kogo odda się głos, jest osobowość każdego z kandydatów. Myślę, że tak było też w moim przypadku.
Oddaje się głos nie na kampanię wyborczą, nie na kandydata, a na człowieka. Większość polubiła
mnie takim, jakim jestem i zadecydowała się oddać głos właśnie na mnie. Oczywiście wielu przekonały
też moje plany.
- Masz już jakiś konkretny plan działań na najbliższy czas?
- Jak wiesz, miałem postanowienia, które obiecałem spełnić po wybraniu mnie na przewodniczącego.
Będę dążyć do ich pomyślnego zrealizowania, a oprócz tego obie wiceprzewodniczące wraz ze mną
będą wprowadzać w życie swoje pomysły i usprawnienia. Dokładnych szczegółów tych wydarzeń i
akcji zdradzić nie mogę.
- Poradzisz sobie w roli lidera?
- Nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie znam jej. Myślę, że
znalazłem się w odpowiednim dla siebie miejscu. Będę starał się tworzyć w naszej szkole coś nowego i
lepszego i będę ciągle wyznaczał sobie dalsze, trudniejsze do zrealizowania cele, aby stale się rozwijać.
Czy poradzę sobie w roli lidera? Czas pokaże.
- Masz zamiar połączyć pomysły swoje i dziewczyn, które są wiceprzewodniczącymi SU?
- Oczywiście. Tak jak powiedziałem w trakcie debaty, będziemy współpracować, aby uzyskać takie
wyniki, których bym nie zdołał osiągnąć, działając w pojedynkę. Nawet teraz pracujemy razem nad
nowymi akcjami!
- Cieszysz się z wygranej?
- Czy się cieszę? Oczywiście, że tak! Nie spodziewałem się tego i było to wielkim zaskoczeniem, dlatego
moja radość była tym większa! W pierwszym dniu kampanii wyborczej obiecałem sobie, że będę robił
wszystko, co w mojej mocy, aby zostać wybranym. Kiedy ogłoszono wyniki, postanowiłem, że nie
spocznę dopóty, dopóki nie będziemy się czuć coraz lepiej w szkole. Przy okazji chciałbym
pogratulować też obu wiceprzewodniczącym, moim koleżankom. Kampanię i wypowiedzi obu z nich
były bardzo dobre i przekonujące! Miałem dużą i poważną konkurencję. Pragnę podziękować
mojemu wiernemu przyjacielowi, lojalnemu doradcy i szefowi mojego sztabu wyborczego - Arkowi
Sobczakowi, bez którego nie poszłoby tak gładko! Pamiętajcie też, że jestem w szkole dla Was, w pełni
do Waszej dyspozycji, bez względu na to czy mnie popieracie, czy nie!
- Bardzo Ci dziękuję za udzielenie mi wywiadu. I jeszcze raz bardzo gratuluję!
Martyna Wesołowska, VIII
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Na turystycznym szlaku…
W sobotę 29 września odbyła się wycieczka na Pogórze Ciężkowickie
zorganizowana przez SKKT PTTK.
Gdy dotarliśmy na teren rezerwatu
przyrodniczego,
przywitał
nas
pan
przewodnik. Razem z nim udaliśmy się oglądać Skamieniałe Miasto.
Skały posiadają swoje nazwy i związane są z nimi ciekawe historie i
legendy.
Początek szlaku turystycznego zaczyna się obok skałki Grunwald. Jej
nazwa pochodzi od wmurowanej tu tablicy, upamiętniającej 500-lecie
bitwy pod Grunwaldem. Niedaleko widzieliśmy też skałki o nazwach: Ratusz i Czarownica. Pan przewodnik
bardzo ciekawie opowiedział nam historię o czarownicy zamienionej w skałę.
Idąc dalej szlakiem przez rezerwat, widzieliśmy jeszcze wiele innych skał o ciekawych nazwach, np.
Pieczarki, Żółwie Jajo, Grzyb, Skała Borsuka, Cyganka, a także
przechodziliśmy przez Wąwóz Czarownic. Przeciskaliśmy się
również przez ciasne korytarze pomiędzy skałami. Szczeliny były
bardzo wąskie i nie każdy dał radę, niektórzy musieli zawrócić.
Następnie udaliśmy się na rynek w Ciężkowicach, gdzie
widzieliśmy posąg św. Floriana i pomnik nazywany Ławeczką
Paderewskiego. Odwiedziliśmy też dworek Ignacego Jana
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Przewodnik opowiedział nam
historię tego wybitnego pianisty, kompozytora, a także polityka, który
prowadził bardzo aktywną działalność na rzecz niepodległości Polski.
Mówił o jego twórczości i życiu, o czterech latach spędzonych
właśnie w Kąśnej Dolnej.
Po wysłuchaniu opowieści podzieliliśmy się na grupy i
rozwiązywaliśmy quiz na temat Ignacego Jana Paderewskiego.
Później zjedliśmy obiad, a po południu autokarem zmęczeni, ale
szczęśliwi, wróciliśmy do szkoły. Wycieczka była bardzo udana, ogromnie nam się podobała. Już nie
możemy się doczekać kolejnej wyprawy!
Maja Sikora, IVb i Mateusz Sikora, VI
_______________________________________________________________________________________

W ŚWIECIE KSIĄŻEK
Ostatnio przeczytałam książkę pt. „Dziewczynka, która wypiła księżyc”
napisaną przez Kelly Barnhill.
Książka ta opowiada o miasteczku, w którym co roku oddawano w ofierze
niemowlę wiedźmie, bo wierzono, że jak nie oddadzą dziecka, to wiedźma
zaatakuje ich miasto. Każdego roku najstarsi mieszkańcy tego miasta wynosili je
do lasu. Czarownicy nikt nigdy nie widział, a dzieci zostawiano zawsze w tym
samym miejscu.
Okazało się, że czarownica Xan wcale nie była zła! Nie rozumiała, dlaczego mieszkańcy
miasteczka oddawali dzieci. Ratowała je, karmiła światłem gwiazd i znajdowała im nowe rodziny
po drugiej stronie lasu.
Któregoś roku czarownica Xan uratowała złożoną w ofierze dziewczynkę. Przez pomyłkę
nakarmiła ją światłem księżyca, co napełniło ją ogromną magią. Z tego powodu nie mogła znaleźć
jej nowej rodziny, więc sama ją przygarnęła.
Xan nazwała ją Luna, a tego jak dorastała i jakie miała przygody, nie zdradzę Wam, musicie
sami przeczytać książkę. Jest bardzo ciekawa i nie sposób się od niej oderwać. Polecam!!!
Maja Sikora, IVb
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W zdrowym ciele zdrowy duch!
Wpisz w luki brakujące literki. Litery te, czytane kolejno, utworzą hasło.
Dzięki niemu dowiesz się, jaki cel chcemy osiągnąć w tym roku szkolnym w zakresie naszego zdrowia.
Może potrafisz wymyślić działania, które pomogą ten cel osiągnąć?

W JESIENNYM LESIE LUB PARKU:
LIŚ_IE, ORZEC_Y, MU_HOMOR, ŻOŁ_DZIE, GRZY_Y, KRZEW_, PAPRO_,
DR_EWA, _ZIĘCIOŁ, ŚWIE_K, BOR_WIK, WIE_IÓRKA, SARN_

____

___

______

,

POLSKIE ZWIERZĘTA:
BO_IAN, C_RZĄSZCZ, ZAJĄ_, G_Ś, _UBR, B_K, _MA, KRO_A, KO_A, NIE_ŹWIEDŹ,
BÓB_, K_T, SO_A, IND_K, KO_AR, RY_, WIEWIÓ_KA, K_GUT, _ZIK, PSZCZ_ŁA,
_ILK, ŻB_K, LI_, RA_, D_DEK

____

___

_

_______

__________!

Moi drodzy!
Zachęcam Was, by to hasło towarzyszyło Wam przez cały czas.
Zachęcam również do samodzielnego układania łamigłówek, które będą mogły
zostać zamieszczone w następnych numerach gazetki
TO i OWO w zakładce „W zdrowym ciele zdrowy duch!”.
Pani Karolina Bulanda
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Pisać każdy może…
W tym numerze naszej gazetki zamieszczamy kolejny fragment utworu Mirona
Mirosława z klasy VI pt. „Magiczne kulki”. Jednocześnie zachęcamy innych uczniów do pisania.
Najciekawsze prace opublikowane zostaną na łamach „To i Owo”.

MAGICZNE KULKI
Część II
ROZDZIAŁ 1
Zbliżały się ferie zimowe Koktajlika. W tym roku wypadały w ostatni tydzień stycznia i w pierwszy
tydzień lutego. Kiedy Koktajlik wrócił do domu, został mile zaskoczony pewną wiadomością. Miał pojechać
na tydzień na wieś do swojej babci razem z Emilką i królikiem Kujonem. Był tym bardzo podekscytowany,
ponieważ bardzo ich polubił po ostatniej wyprawie. Do końca dnia bez przerwy wypytywał mamę o
szczegóły wyjazdu. W końcu wszyscy poszli spać oprócz Koktajlika, który czuł się dziwnie i nie mógł
zasnąć. Włączył więc tablet i zaczął grać.

ROZDZIAŁ 2
Rano mama obudziła Koktajlika.
- Mamo, przecież są ferie, dlaczego każesz mi tak wcześnie wstawać ?
- Synku, przecież dzisiaj jedziesz do babci, a to daleko.
- Hurra ! A ja myślałem, że to tylko sen ! – Dla Koktajlika wyjazd był tak nierzeczywisty, ze wziął go za
sen.
- Dobrze, a teraz się spakuj - powiedziała mama.
Kiedy chłopiec spakował walizkę, pożegnał mamę i wyszedł z domu. Tam czekali już na niego
królik Kujon i Emilka.
- Cześć, Emilka, Cześć, króliku Kujonie.
- Cześć, Koktajliku - powiedzieli jednocześnie królik Kujon i Emilka.
- Goran z nami nie jedzie? - zapytała nerwowo Emilka.
- Nie - odparł Koktajlik.
Emilka odetchnęła z ulgą.
- Rodzice wysłali go na obóz sportowy, a dlaczego pytasz ?
- Eee… no wiesz …
- Wiem, że Goran ostatnio nie był dla nas zbyt miły, ale już się zmienił.
- Właśnie - dodał królik Kujon - Na świecie nie ma już magicznych kulek.
Rozmowę przerwał im tata:
- Hej, dzieciaki, już jedziemy!
Wszyscy bez słowa wsiedli do auta. Jechali przez kilka godzin w milczeniu, aż w końcu dotarli na
miejsce. Znajdowali się w miłej, spokojnej wiejskiej okolicy. Tata zapukał do drzwi, które otworzyła im
uśmiechnięta starsza pani - babcia Koktajlika.
- Witaj, mamo, przywiozłem dzieci!
Starsza pani zdjęła okulary i zerknęła na trójkę stojącą przed domem. Uśmiechnęła się.
- Dzień dobry, jestem Emilka.
- A ja królik Kujon.
- Dzień dobry, dzieci, cieszę się, że odwiedzacie nasze gospodarstwo.
- Nasze? - zdziwiła się Emilka. - Jest tu jeszcze ktoś ?
- Oczywiście! Ala! - Babcia zawołała dziewczynkę.
Zanim przyszła, Emilka zapytała Koktajlika:
- Kim jest Ala?
- To moja kuzynka. Jej rodzice często wyjeżdżają i większość czasu spędza tutaj.
- Będzie tu z nami przez ferie? - zapytał królik Kujon.
- Niestety tak.
Wtedy przyszła Alicja. Miała dwa długie, rude warkocze, piegi na nosie i aparat na zębach.
- To jest Alicja. Spędzi z wami ferie. Dla przyjaciół: Ala – przedstawiła dziewczynkę babcia. - Jutro
oprowadzi Was po gospodarstwie. Zobaczycie, będziecie się tu świetnie bawić!
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Kącik religijny
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, w którym towarzyszy nam
św. Stanisław Kostka – patron dzieci, młodzieży i naszej
Ojczyzny. Zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo tego
Świętego.
Pani Anna Borowik, katechetka

Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś
świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości
już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za Jego przykładem
wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli
do wiekuistego pokoju. Amen.

Październikowa krzyżówka
1

IMIĘ MAMY JEZUSA

2

…OLIWNA, MIEJSCE POJMANIA JEZUSA

3

… ZA GRZECHY (WARUNEK SAKRAMENTU POKUTY)

4

JEDEN Z EWANGELISTÓW

5

ZBUDOWAŁ ARKĘ

6

ZAPARŁ SIĘ JEZUSA TRZY RAZY

7

OGRÓD, W KTÓRYM BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA

8

PIERWSZY SAKRAMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
Maja Sikora, IV b
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To i owo ze świetlicy
Rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. W świetlicy przywitaliśmy uroczyście nowych
uczestników – klasę Ia i Ib. Fajnie będzie poznać młodszych kolegów i pobawić się z nimi.
Wrzesień przywitał nas przepiękną, słoneczną pogodą. Dzięki temu mogliśmy spędzić
aktywnie czas na świeżym powietrzu, grając w piłkę i korzystając z przyszkolnego placu
zabaw.
Tradycyjnie w świetlicy szkolnej został ogłoszony konkurs na SUPERŚWIETLIKA.
Możemy zdobywać punkty w czterech kategoriach: Sowa - Mądra Głowa, Artysta Malarz,
Czyścioszek oraz Sportowiec.
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej mają możliwość korzystania z
różnorodnych kółek zainteresowań. Można więc zapisywać się na kółko taneczne, kulinarne,
plastyczne, zajęcia zręcznościowe pt. „Igłą i nitką” a także pogłówkować na zajęciach
„Łamigłówki mądrej główki”.
W tym roku szkolnym jeździmy NA BASEN. W każdy poniedziałek możemy nauczyć się
pływać lub po prostu pochlapać się w wodzie. Sprawia nam to ogromną frajdę.
Złota polska jesień na dobre zagościła w naszej świetlicy. Dary, które ze sobą
przyniosła oraz przepiękne, ciepłe barwy stały się inspiracją do wykonania ciekawych prac
plastycznych. Na różnokolorowych kartkach pojawiły się jesienne liście, zawitały śmieszne
jeżyki niosące na sobie czerwone jabłuszka oraz sympatyczne liski, które wcale nie są
groźne. Liście klonu zamieniły się w naszych rękach w jesienne, różane bukiety, które
ozdobiły salę świetlicową.
Dzięki opowiadaniom oraz wierszom poznaliśmy charakterystyczne cechy jesieni, już
wiemy, które grzyby są jadalne, gdzie mieszkają nasi leśni przyjaciele i jak przygotowują się
do zimy.
Niech ta pora roku trwa jak najdłużej!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nosi na plecach swój dom
Wyje do księżyca
Zaczyna się 23 września
Żyją tam krowy, kury…
Mają kolczaste czapeczki
Daje je krowa
Jest rude i żyje w lesie
Jest podobne do świnki morskiej
Ma wnuki

Krzyżówkę opracowali uczniowie klasy III: Maja Arkuszewska-Wilk, Gabriela Bereś, Lena
Tarnawska, Dawid Kowalski
7

Wstrząs mózgu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soczyste jesienne owoce
Spadają jesienią z drzew
Rude zwierzę, które można spotkać w lesie
Buty na deszcz, inaczej kalosze
… jesienna z dużą ilością deszczu
Podtrzymuje koronę drzewa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Antonina Kociuba, IVb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakładasz ją na głowę
Gdy pada deszcz, trzymasz go nad głową
Rośnie na sośnie
Jesienią dzwoni o szyby
Po deszczu na każdej ścieżce
Para wodna nad łąką
Palą je harcerze

Milena Legenc, IVa

_________________________________________________________________________
dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie

Numer 181. przygotowali: Milena Adamiec, Kamila Cieszyńska, Antonina Kociuba, Milena Legenc, Miron
Mirosław, Maja Sikora, Mateusz Sikora, Martyna Wesołowska oraz dzieci ze świetlicy.
Opiekun: Elżbieta Szara
Nakład: 70 egzemplarzy
Gazetka bezpłatna
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