Dwumiesięcznik
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie
Ukazuje się od 1993 roku
www.sp6.resman.pl

styczeń-luty

2020
gratis

188

Rys. Maja Arkuszewska-Wilk, IV

Amelia Zagórska, IIa

Szkolna sonda
Poniżej zamieszczamy wyniki sondy przeprowadzonej wśród
102 uczniów klas IIa, IIb, IV, Vb, VI i VII, którzy udzielili odpowiedzi
na następujące pytania:
1.
Czy znasz numer alarmowy? Zapisz go.
tak – 90 odpowiedzi
nie – 12 odpowiedzi
Przypominamy: numer alarmowy: 112
2.
Czy ofiarowałeś dar na schronisko dla kotów?
tak – 20 osób
nie – 82 osób
3.
Czy dostajesz „kieszonkowe” od rodziców?
tak – 65 uczniów
nie - 37 uczniów
Sondę przeprowadziły: Maja Szykuła, Weronika Wróbel, VI
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Wywiad numeru
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią Aleksandrą Makowiec, nauczycielką
języka angielskiego.
- Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć języka angielskiego? Czy myślała już Pani o tym w
dzieciństwie?
- Od dzieciństwa lubiłam język angielski i jego nauka sprawiała mi przyjemność. Po liceum stwierdziłam, że
chciałabym studiować filologię angielską, a swoją przyszłość związać z nauczaniem tego języka.
- Czy łatwo jest nauczyć kogoś języka angielskiego?
- Język angielski jest bardzo popularny na całym świecie, gdyż jest stosunkowo prosty do nauczenia się w
stopniu, który zapewnia bycie komunikatywnym. Rzeczowniki się nie odmieniają, nie mają rodzajów i w
prosty sposób tworzą liczbę mnogą. Trudności mogą pojawić się na poziomie bardziej zaawansowanym,
jednak odpowiednia motywacja i systematyczność na pewno pomoże je przezwyciężyć.
- Może ma Pani jakieś wskazówki, jak najskuteczniej nauczyć się tego języka?
- Mottem osób pragnących nauczyć się języka obcego powinny być słowa "Practice makes perfect", czyli
"trening czyni mistrza". Nawet kurs w najdroższej szkole językowej nie zagwarantuje sukcesu, jeśli nie
mamy motywacji do nauki. Po drugie - systematyczność. Bez regularnej pracy nie będzie efektów. Dobrze
ustalić sobie czas na ćwiczenie języka, np. 20 minut dziennie, codziennie. W ten sposób nauka nie kojarzy
się z godzinami spędzonymi nad długą listą słówek do opanowania, ale z krótkimi, systematycznymi
sesjami, w czasie których musimy zapamiętać mniejszy zakres materiału leksykalno-gramatycznego. Co
więcej, nauka języka to nie tylko odrabianie zadania domowego z tego przedmiotu. Uczysz się, oglądając
film w oryginalnej wersji językowej, tłumacząc tekst ulubionej piosenki czy sprawdzając słownictwo i
zwroty z gry komputerowej.
- W jakich sytuacjach przydaje się Pani znajomość angielskiego?
- Myślę, że łatwiej byłoby wymienić, w jakich sytuacjach znajomość języka angielskiego jest zbędna.
Angielski to obecnie międzynarodowy język handlu, show-biznesu, nauki i wymiany myśli. Z tego powodu
każdy z nas spotyka się z nim na co dzień. Korzystam ze znajomości angielskiego nie tylko podróżując po
innych krajach czy komunikując się z obcokrajowcami, ale również czytając książki i artykuły w oryginale,
słuchając muzyki czy oglądając filmy i seriale bez konieczności czytania napisów. W czasie kiedy J.K.
Rowling tworzyła serię książek o Harrym Potterze, nie musiałam czekać pół roku od momentu wydania
nowego tomu do pojawienia się polskiego tłumaczenia. Moje ulubione filmy i seriale komediowe są o wiele
zabawniejsze w oryginale, niż wskazywałby na to polski przekład językowy. Wynika to z faktu, iż często
humor oparty jest na grze słów (ang. puns), której nie sposób przetłumaczyć na inny język.
- Czy lubi Pani podróżować? Jaką najwspanialszą podróż odbyła Pani do tej pory, a o jakiej Pani
jeszcze marzy?
- Bardzo lubię podróżować. Trudno powiedzieć, która z dotychczasowych podróży była najwspanialsza.
Myślę, że gdy za oknem mamy zimny i deszczowy luty, to najmilej wspominam malownicze plaże
Clearwater na Florydzie i tęsknię za słońcem i ciepłem. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, marzę o
odwiedzeniu Islandii z jej malowniczymi krajobrazami, wulkanami i gejzerami.
- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
- Wtedy chętnie czytam książki, oglądam filmy albo spotykam się ze znajomymi.
- Czy dostała Pani walentynkę z okazji Dnia Zakochanych?
- Tak, dostałam.
- Bardzo dziękuję Pani za udzielenie wywiadu i życzę sukcesów w pracy zawodowej oraz spełnienia
wszelkich marzeń!
Wywiad przeprowadziła Oliwia Leśko, VI
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11 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu – KRZYŻÓWKA dla Czytelników
1. Stoi na nim komputer
2. Przenosi obraz do komputera
3. Pojawia się na monitorze, gdy długo nie używamy komputera
4. Program do edytowania obrazu
5. Służy do pisania na komputerze
6. Urządzenie do przenoszenia danych
7. Najdłuższy klawisz na klawiaturze
8. Dzięki niej kursor się porusza
9. Klawisz do zatwierdzana w komputerze
10. Twardy w komputerze
11. Obrazek na pulpicie komputera
12. Słyszymy z niego muzykę z komputera
13. Przenośne urządzenie mobilne
14. Służy do dzwonienia przez komputer
15. Pochyła czcionka
16. Uczy w szkole, np. informatyki
17. Np. dotykowy w tablecie
18. Inaczej ekran
Krzyżówkę przygotowały: Maja Koszulińska, Kornelia Pacholarz, IV
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Warto przeczytać!
Ostatnio przeczytałam książkę Małgorzaty Musierowicz pt.
„Noelka”. Utwór należy do serii zwanej „Jeżycjadą”. To bardzo
ciekawa powieść, a pewnie najbardziej spodoba się dziewczynom.
Książka opowiada o siedemnastoletniej Elce, która pokłóciła się
z rodziną i przez przypadek została aniołkiem, towarzyszącym
Gwiazdorowi. Razem rozdawali prezenty mikołajkowe dzieciom z
Poznania. Gwiazdorem był Tomek, sympatyczny chłopiec, któremu
Elka od początku ogromnie się spodobała.
Książka jest bardzo fajna i interesująca, można się w niej zaczytać bez opamiętania.
Została napisana z humorem. To utwór o przyjaźni, miłości, rodzinie i o tym, że trzeba
najpierw pomyśleć, zanim się coś zrobi lub powie. Dzięki tej książce przekonałam się, że nie
wolno oceniać ludzi po wyglądzie.
Serdecznie polecam wszystkim całą serię „Jeżycjady”. Niektóre
powieści z tego cyklu znajdziecie w szkolnej bibliotece.
Emilia Myśliwiec, Va

Jeżeli lubisz vlogi, filmy edukacyjne, a zarazem dowcipy, to mam coś dla Ciebie!
Dziś chciałbym powiedzieć Wam o polskim vlogerze, którego znacie z reklam telewizyjnych
jednego z banków, a dokładnie o Radku Kotarskim, twórcy kanału Polimaty. Jego vlog ma dziś
ponad 600 tysięcy subskrypcji, a filmy - miliony wyświetleń.
Jest on polskim dziennikarzem, przedsiębiorcą, milionerem, a także reżyserem programu
historyczno-podróżniczego „Podróże z historią”, w którym pokazuje wybrane historyczne obiekty w
Polsce i opowiada o życiu ludzi w dawnych epokach. Ma 34 lata, jest wydawcą książek takich jak:
„Nic bardziej mylnego” i „Włam się do mózgu”. Mój tata mówi, że jego styl wypowiedzi oraz
forma przekazu nawiązuje do dawnych programów historycznych Bogusława Wołoszańskiego i
chyba jest w tym trochę prawdy.
W Polimatach opowiada z wielkim dowcipem o wybranym zagadnieniu np.: jakie są granice
bólu, co mówi o tobie twoje biurko albo jak wyglądała nasza Polska 200 mln lat temu. Każdy
odcinek jest podzielony na kilka części, w których są różne zagadki, przemyślenia oraz
najważniejsze - żarty. Odcinki zazwyczaj mają tematy związane z Polską, edukacją, kulturą czy
geografią. Można powiedzieć, że są o wszystkim, co nas otacza. Najbardziej podobał mi się
odcinek, w którym opowiadał o wakacjach, a dokładnie skąd wzięła się ich nazwa i kiedy powstały.
Tak naprawdę był to pierwszy odcinek Polimatów, który oglądałem.
W nowych Polimatach2 czytana jest także bardzo ciekawa i interesująca powieść Elizy
Orzeszkowej pt. Nad Niemnem. Cykl ten nazywa się: „Przeczytaj w końcu Nad Niemnem, a potem
niech wali się Świat”.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, dlaczego Radek Kotarski tak bardzo „lubi” Nad Niemnem,
chcesz się pośmiać, a także odprężyć, to odwiedź jego kanał, który jest pod adresem:
https://www.youtube.com/user/Polimaty/featured
Miłego oglądania i do usłyszenia następnym razem.
Adam Miąsik, IV
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KWADRATY MAGICZNE
Wpisz brakujące liczby naturalne od 1 do 9
tak, aby powstał kwadrat magiczny, w którym
suma liczb w każdej kolumnie, w każdym
wierszu i na przekątnych jest taka sama.

Wpisz brakujące liczby naturalne od 1 do 16 tak, aby
powstał kwadrat magiczny, w którym suma liczb w
każdej kolumnie, w każdym wierszu i na przekątnych jest
równa 34.

Wpisz brakujące liczby naturalne od 1 do 16 tak, aby powstał kwadrat magiczny, w którym suma liczb w
każdej kolumnie, w każdym wierszu i na przekątnych jest równa 34.

Zagadki matematyczne przygotowała p. Agnieszka Solecka

______________________________________________________________
W zdrowym ciele zdrowy duch!
•

Warzywno – sportowe zagadki :)
Co założymy na nogi, aby zjechać ze stoku ?

•
To warzywo jest pomarańczowe i zdrowe, a zimą także bałwankowi się przyda.
•
Gdy zimą na nogi te buty z ostrzem założysz to pędzisz po lodzie niczym błyskawica.
•
Ma zieloną skórkę, a w środku jest różowy, jest słodki i składa się głównie z wody (90%)
•
Jest potrzebny, gdy wybieramy się na wycieczkę rowerową.
•
Ma zieloną nóżkę, a głowa wygląda jak korona drzewa.
•
Jedziesz na nich z górki „ na pazurki” i nie są to narty.
•
To warzywo dodajemy do kanapki, do sałatki. Ma na sobie zielony garniturek, a nazywa
się.......
•
„Polska - gola” Jaki okrągły przedmiot jest potrzebny?
•
Wielkie,
pomarańczowe
warzywo
–
w
środku
ma
smaczne
i zdrowe pestki. W listopadzie często jest „ uśmiechnięta”.
•
Każdy sportowiec o nim marzy – może być złoty, srebrny albo brązowy.
•
Bywa zielone lub czerwone, słodkie lub kwaśne, a najsmaczniejsze z polskich sadów.
•
Jaką dyscyplinę sportową uprawia Kamil Stoch?
Przygotowali uczniowie z klasy II b
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To i owo ze świetlicy
Witamy Nowy Rok
Nasza świetlicowa gromadka przywitała Nowy Rok. Wprawdzie prawdziwych fajerwerków nie było,
jednak stworzyliśmy prace, które nawiązywały do ostatniej w roku nocy. Niebo nocy sylwestrowej
przenieśliśmy na kartki papieru za pomocą techniki plastycznej zwanej wydrapywanką.

Śladami polskich legend
Tym razem na zajęciach z cyklu „Śladami polskich legend” odwiedziliśmy naszą stolicę, Warszawę.
To właśnie tu rozgrywa się akcja legendy o „Złotej kaczce”. To tutaj warszawski szewczyk Lutek w noc
świętojańską udaje się do lochów zamku, by odnaleźć kaczkę, która obiecuje mu bogactwo. Oczywiście
zwieńczeniem zajęć była praca plastyczna. Ulepiliśmy kaczki z masy solnej, ozdabiając je brokatem.
Następne zajęcia przeniosły nas na południe Polski, do stolicy polskich Tatr – Zakopanego. Legenda
opowiadała o śpiących w jaskini pod Giewontem rycerzach, którzy strzegą nie tylko Zakopanego, ale całej
Polski. Po wysłuchaniu utworu na ciemnych kartkach za pomocą pasteli rysowaliśmy szczyty górskie.

Dzień Bezpiecznego Internetu
11 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). To okazja do
propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Z tej
okazji w świetlicy szkolnej zostały zorganizowane zajęcia poświęcone Internetowi i zachowaniu jego
użytkowników w sieci. Odbyły się dyskusje na temat korzystania z Internetu, poznaliśmy także mniej znane
pojęcia związane z Internetem. Omówione zostały zalety Internetu. Uświadomiliśmy sobie, jakie
możliwości daje Internet w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, podawaliśmy przykłady wykorzystania
Internetu jako formy twórczej rozrywki. Odbyła się również pogadanka na temat niebezpieczeństw
czyhających na użytkowników sieci oraz przypomnieliśmy sobie zasady dobrego zachowania internautów
(netykieta). Zajęcia bardzo nam się spodobały. Uświadomiliśmy sobie, że każdy z użytkowników Internetu
ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Międzynarodowy Dzień Kota
Kot to spełnienie ludzkich marzeń o udomowionym tygrysie – wciąż nieco dziki, chadzający
własnymi drogami, obdarzony taką samą gracją jak wielkie kotowate, żyjące na afrykańskich sawannach,
ale jednocześnie dostępny, przyjacielski, pozwalający podrapać się za uchem. W tygodniu, w którym
przypada Dzień Kota (17 lutego) wszystko w naszej świetlicy "kręciło się" wokół niego. Przez cały dzień
odbywały się różnorodne zajęcia z kotem w roli głównej. Były rozmowy, pogadanki, czytanie fragmentów
książek, oglądanie zdjęć, ilustracji, wykonywanie prac plastycznych, nawet zajęcia komputerowe skupiły się
na naszym BOHATERZE. Z okazji Dnia Kota została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka karmy dla
kotków będących pod opieką fundacji FELINEUS. Podczas zajęć świetlicowych poznaliśmy także
ciekawostki z życia kotów dzikich i domowych. Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy drapaki dla
kotów, które przekazaliśmy przedstawicielce Fundacji FELINEUS. Zwieńczeniem tego wspaniałego
tygodnia było oglądanie filmu dla dzieci, oczywiście z kotem w roli głównej - GARFIELDEM.

Walentynki i Zabawa Karnawałowa
14 lutego w naszej świetlicy obchodziliśmy wyjątkowy, jedyny taki dzień w roku – walentynki. Ten
dzień kojarzy nam się przede wszystkim z zakochanymi parami, ale w tym dniu nie zapominamy o kolegach
i koleżankach, na których zawsze możemy liczyć i z którymi zawsze dobrze się bawimy. Jak co roku
zorganizowany został konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Ruszyła również poczta
walentynkowa. W konkursie świetlicowym na najpiękniejszą walentynkę nagrodzone zostały: Aleksandra
Trela, Zosia Kajzar i Amelka Zagórska. Wyróżnienia otrzymali: Michalina Sakra, Kacper Bawelski oraz
Ania Kijowska. Tego dnia w świetlicy szkolnej odbył się także karnawałowy bal przebierańców. Spotkanie
rozpoczęliśmy od poznania tradycji zabaw karnawałowych. Udekorowaliśmy salę balonami, serpentynami i
kolorowymi łańcuchami. Podczas tańców mieliśmy okazję brać udział w wielu zabawach. Oczywiście, nie
mogło zabraknąć króla i królowej balu. W tym roku te zaszczytne funkcje pełnili Julia Tadla i Szymon
Latosiński.
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Kącik religijny
Witajcie!
W tym miesiącu rozpoczyna się w naszym życiu kolejny Wielki Post. Jest to czas
szczególnej pracy nad usunięciem z naszych postaw zachowań oddalających nas od Pana Boga.
Pamiętajmy, że w tych staraniach cierpiący Jezus jest naszą mocą i siłą oraz wzorem miłowania
bliźniego swego bardziej niż siebie samego. Ta miłość pomaga nam zło przemieniać w dobro, a w
Wielkim Poście przybiera ona szczególnie trzy formy. Poniższe rebusy pozwolą je odgadnąć.
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Zachęcam was do udziału w wielkopostnych nabożeństwach:
Drogi Krzyżowej – odprawianej w piątki
i Gorzkich Żali śpiewanych w niedziele.
To jeszcze jedno zadanie. Jakie jest imię kobiety, która otarła twarz Panu Jezusowi?
Nie zapomnijcie, że za zrobienie zadania można zdobyć „6” z religii.

Anna Borowik, katechetka
7

Wstrząs mózgu
1. Internet, czyli ogólnoświatowa …
komputerowa
2. Część komputera, która się rozświetla
3. Np. grymas twarzy, uśmiechnięta buźka –
znak służący do wyrażania nastroju w
Internecie
4. Potocznie osoba łamiąca zabezpieczenia
komputerowe
5. Może być … grypy lub … komputerowy
6. Najpowszechniejszy system operacyjny
7. Internetowa encyklopedia
8. Obraźliwy komentarz zamieszczony w
Internecie
Amelia Zagórska, IIa Robert Rzeczyca, IIIb

1. Podobne do rolek
2. Nosisz w nim książki i zeszyty
3. Polewa się nim pierniki
4. Wskazuje godzinę
5. N… Mała Reporterka
6. Zwierzę domowe
7. Legendarny człowiek śniegu
8. Pora, kiedy się śpi
9. Ozdoba uszu
10.
Instrument strunowy
Lenka Sierżęga, Julia Rębisz, Ia
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Nakład: 70 egzemplarzy
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Gazetka bezpłatna

