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Drodzy czytelnicy!
Podzielcie się z nami waszą opinią na temat „Naszego Echa”!
Co wam się podoba, o czym chcielibyście jeszcze poczytać, czego brakuje? Opinie
przesyłajcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com lub przynoście do biblioteki szkolnej.
Czekamy z niecierpliwością!
Chcemy tworzyć pismo, które będzie przez was chętnie czytane. Zapraszamy do
współpracy.
Zespół Redakcyjny
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W piękny, słoneczny dzień 1 września cała
społeczność szkolna spotkała się na
uroczystości rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2015/2016. Po wprowadzeniu
Pocztu
Sztandarowego
Szkoły
i odśpiewaniu hymnu narodowego Pan
Dyrektor powitał serdecznie wszystkich
uczniów,
rodziców,
nauczycieli
i pracowników szkoły. Szczególnie ciepłe
słowa zostały skierowane do 6 i 7-latków,
którzy rozpoczęli swoją edukacyjną
przygodę w szkole podstawowej oraz najmłodszych uczniów oddziałów przedszkolnych. Po
uroczystej inauguracji uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

W dniach 14 – 18 września, w naszej
szkole została zorganizowana zbiórka
makulatury na budowę studni w Zambii.
Zachęcaliśmy do przynoszenia starych
gazet, ulotek, niepotrzebnych notatek,
książek i kartonów. Akcja zakończyła się
wielkim sukcesem. Wszyscy uczniowie
zaangażowali się w akcję dzięki czemu w ciągu jednego tygodnia zebraliśmy około
pół tony makulatury! Dziękujemy za pomoc.

17 i 18 września uczniowie klas I - III
szkoły
podstawowej
uczestniczyli
w spotkaniach z funkcjonariuszami
Policji. Głównym celem spotkań była
pogadanka
na
temat
zasad
bezpiecznego poruszania się po drodze
oraz jak zachować bezpieczeństwo
w stosunku do nieznanych nam osób.
Dzieci chętnie
słuchały
rad
i odpowiadały na zadawane im pytania.
Na koniec spotkania każda z klas udała
się na najbliższe przejście dla pieszych,
gdzie
wraz
z funkcjonariuszem
przypominała sobie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
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21 i 22 września uczniowie klasy VI B,
z okazji 22 Akcji Sprzątania Świata, wzięli
udział warsztatach na temat segregacji
odpadów. Dowiedzieli się jak segregować
odpady, które z nich nadają się do
recyklingu oraz jak długo mogą się
rozkładać. Podczas warsztatów uczniowie
samodzielnie wykonali plakaty oraz
materiały, które zawisły na gazetce
szkolnej.

28 września do naszej szkoły przybył
szczególny gość - pan Hubert Kamecki
- ornitolog, który opowiadał nam o życiu
ptaków - ich wyglądzie, zwyczajach,
trasach
przelotów,
gniazdowaniu.
Dzięki temu spotkaniu uczniowie klasy
4a, 5a i 6a dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji o badaniach
i
pracach
terenowych
jakie
są
prowadzone w stacji badawczej „Akcji
Carpatica”,
która
zajmuje
się
obrączkowaniem i badaniem migracji
ptaków przez Karpaty.

27 października na Rynku w Rzeszowie,
prezentowali się żołnierze 173 Brygady
Powietrznodesantowej
Armii
Stanów
Zjednoczonych.
Towarzyszyli
im
Podhalańczycy.
Na spotkanie z żołnierzami ruszyły klasy
2d oraz 2b. Dzieci obejrzały wojskowy
sprzęt górski, działa, karabiny i pojazdy
opancerzone.
Żołnierze
chętnie
opowiadali
uczniom
o
swym
wyposażeniu, pozwalali też na wsiadanie
do wozów bojowych. Na pamiątkę
uczniowie otrzymali małe chorągiewki amerykańskie, ołówki i inne gadżety oraz słodkie
polskie "krówki". Nie obyło się również bez tradycyjnej wojskowej grochówki.
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28 i 29 października, po wielu dniach
przygotowań
uczniowie
klas
pierwszych zostali przyjęci do grona
braci uczniowskiej naszej szkoły. Po
zaprezentowaniu rodzicom swoich
talentów aktorskich i piosenkarskich
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie
na Sztandar Szkoły. Na koniec
Pan Dyrektor i Pani Dyrektor przy
pomocy ogromnego kolorowego
ołówka
dokonali
pasowania
na ucznia. Uroczystość ta odbywała
się przez dwa dni ze względu na dużą
liczbę pierwszoklasistów.

9 listopada Uczniowie klas
3 w ramach ogólnopolskiej
akcji „ŚNIADANIE DAJE
MOC” przygotowali zdrowe
klasowe
śniadania.
Na
zajęciach
lekcyjnych
przypomnieli sobie zasady
zdrowego żywienia oraz to,
że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia,
gdyż zapewnia energię do nauki i siłę do zabawy. Następnie
przygotowali swoje zdrowe śniadania. Na stolikach pojawiły
się ziarniste bułeczki, wesołe kanapki z ciemnego pieczywa,
owocowe szaszłyki. Nie zabrakło również soków i jogurtów.
Było pysznie, zdrowo, kolorowo!

O tym jak podziwiać i być dumnym
ze swego kraju, w przeddzień
Narodowego Święta Niepodległości
śpiewali uczniowie klas 2a i 2c. W
programie artystycznym wzięli też
udział
przedstawiciele
klas
szóstych
oraz
uczniowie
ze
szkolnego koła teatralnego. Powagi
i uroczystego nastroju dodała
obecność Pocztu Sztandarowego.
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Uprawianie sportów oraz podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności
fizycznej to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu. Regularne „zażywanie ruchu”
wpływa bowiem nie tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie
oddziałuje na nastrój.
Uczniowie naszej szkoły nie tylko chętnie uprawiają różne dyscypliny sportu,
ale również odnoszą w nich sukcesy.

W Indywidualnych Mistrzostwach w LA dziewcząt
i chłopców Szkół Podstawowych, które odbyły się 15
września, naszą szkołę reprezentowali: Adrian
Szarek, Rafał Zaborowski, Karolina Czopik, Krystian
Paluszak i Filip Rząsa. Najlepszy wynik w zawodach
uzyskała Karolina Czopik - 27,5 m w rzucie piłeczką
palantową.

3
października
w
okolicach
Millenium Hall w Rzeszowie odbyły
się biegi młodzieżowe. Uczestniczyło
w nich 23 uczniów z naszej szkoły.
Zawodnicy mieli do pokonania trasę
o długości 600 m. Wszystkim
naszym zawodnikom udało się
dobiec do mety. Najlepszy w tej
konkurencji,
spośród
naszych
uczniów był Krystian Paluszak.
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Wrzesień, to w naszej szkole nie tylko rozpoczęcie roku
szkolnego, ale także początek aktywnej promocji
czytania. Przygotowujemy plakaty, wystawki książek,
tablice informacyjne, organizujemy różne konkursy
i akcje.

29.09.2015 r. zorganizowano Szkolny Dzień Głośnego
Czytania. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie. W
samo południe, we wszystkich klasach, słychać było jak
uczniowie i nauczyciele głośno czytają. Oczywiście
również w bibliotece szkolnej, na wszystkich przerwach,

można było posłuchać fragmentów
książek i wierszy. Najaktywniejsi
w głośnym czytaniu byli uczniowie
klasy 3c.
Biblioteka organizuje często godziny
głośnego czytania, czy maratony
czytelnicze. Można wtedy w ciszy
i spokoju przeczytać naprawdę dużo
książek. Z wielkim zaangażowaniem
uczniowie pracują także nad projektami edukacyjnymi z wykorzystaniem księgozbioru
biblioteki szkolnej. Oto przykłady efektów ich pracy.
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„Złodziejka książek” - Markus Zusak
Mroczne czasy III Rzeszy, II wojna światowa i historia
dziewczynki o imieniu Liesel przygarniętej przez rodzinę
Hubermannów. W czasie pogrzebu młodszego brata w jej ręce
trafia książka p.t.”Podręcznik grabarza”. Jest to pierwsza
zdobycz naszej tytułowej „Złodziejki książek”. Uczy się z jej
pomocą czytać i poznawać sens słów. Apetyt rośnie w miarę
czytania i chcąc go zaspokoić zaczyna wykradać inne książki.
W poznawaniu literatury towarzyszy jej ukrywany przez
przybranych rodziców Żyd o imieniu Max. Styl, jakim się
posługuje australijski pisarz Markus Zusak sprawia, że jest to
ciekawa propozycja dla dorosłych i młodzieży.

„Uciekinierka” - Elżbieta Borek
Uciekinierka to przejmująca i mądra opowieść dla nastolatków
o młodzieńczym buncie, poszukiwaniu tożsamości, potrzebie
akceptacji i problemach rodzinnych. To książka o sprawach
ważnych i trudnych.
„…Policja uspokaja nas, że to jeszcze nic nie znaczy, ale ja już
tracę nadzieję. No bo dlaczego ona nie dzwoni? Dlaczego nie
odbiera telefonów. Nigdy jeszcze tak nie było. Przecież zawsze
mieliśmy do siebie zaufanie, nigdy nie robiliśmy jej wyrzutów
o jakieś głupstwa. Co się stało takiego strasznego, że musiała
uciec i uniemożliwia wszelki kontakt z sobą…”
Masza w tajemniczych okolicznościach znika z domu. Rodzice i przyjaciele podejmują
poszukiwania. Czy uda im się ją odnaleźć i rozwikłać tajemnicę jej zniknięcia? Czy zdołają
odbudować więzi rodzinne, wzajemne zaufanie i szacunek?

„Rady nie od parady czyli wierszyki
z morałem” - Małgorzata Strzałkowska
Książka, która w ciekawej, zabawnej formie przekazuje bardzo ważną
i potrzebną wiedzę o tym, jak postępować z koleżankami i kolegami
w szkole. Wiersze zawierają cenne rady i wskazówki, a każdy z nich
kończy się morałem.
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WYCIECZKA DO KOLBUSZOWEJ
9 października 2015 roku, o godz. 8:00, przed szkołą
odbyła się zbiórka klas 5a i 5b. Jedziemy do
Kolbuszowej zwiedzić skansen i Muzeum Kultury
Ludowej. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani
i nie mogliśmy się doczekać kiedy wreszcie ruszy
nasz autokar. Tradycyjnie kilka osób się spóźniło
(pozdrowienia dla Kacpra i Filipa). W końcu po przeliczeniu wszystkich uczniów zajęliśmy
miejsca w autobusie, około 8:45 autobus ruszył. Pogoda była ładna, słońce świeciło, jednak
nie było zbyt ciepło. Zapowiadał się wspaniały dzień! Wisłok pokonaliśmy nowym mostem
im. Tadeusza Mazowieckiego. Most zrobił na wszystkich duże wrażenie, można powiedzieć,
że była to pierwsza atrakcja naszej wycieczki. Przed 10. dojechaliśmy na miejsce. Podróż
umilała nam pani przewodnik opowiadając o Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Z opowiadania dowiedzieliśmy się, że w skansenie, czyli parku etnograficznym,
prezentowane są wsie Lasowiacka i Rzeszowska z przełomu XIX i XX wieku. Pani
opowiadała, że na terenie 30 ha, wśród łąk, lasów i stawów, rozmieszczone jest około 60
obiektów architektury drewnianej w tym: zagrody
chłopskie, wiatraki, młyny wodne. Znajduje się
tam również remiza strażacka, szkoła i karczma
wiejska.
Nagle… autobus zatrzymał się,
dojechaliśmy. „Pobudka śpiochy – wysiadamy”!
Po wyjściu z autokaru zobaczyliśmy, że miejsce
jest piękne, śpiewały ptaki i szumiał wierzbowy
las, w pobliżu płynął mały strumyk. Do skansenu
szliśmy kamienną ścieżką biegnącą przez łąki
żółte od kwitnących mleczy. Kiedy dotarliśmy do
celu musieliśmy chwilkę poczekać, ponieważ była
kolejka do wejścia – widać, że skansen cieszy się
dużą popularnością. Wreszcie przeszliśmy przez
„magiczne wrota” – cofnęliśmy się w czasie i znaleźliśmy się na wsi takiej, jaką pamiętali
nasi pradziadkowie.
Zwiedzaliśmy zagrody, zaglądaliśmy do drewnianych
chat, spichlerzy, kuźni, studni, piwniczek. Podziwialiśmy
kościół, małe kapliczki, remizę, karczmę, olejarnię i
menaż.
Na odpoczynek zatrzymaliśmy się nad stawem przy
którym był młyn, po wodzie pływały kaczki, a na brzegu
pasły się gęsi. Wszyscy zbierali pióra. Daniel podszedł za
blisko ptaków, które myślały, że chce im coś dać do
jedzenia i zaczęły go gonić chcąc odebrać mu życie Po
tej niesamowitej gonitwie zwiedziliśmy również starą
szkołę, w której robiliśmy ludowe dekoracje, czyli kwiaty
z bibuły.
Do autobusu wsiedliśmy z kolorowymi kwiatami, zmęczeni, ale szczęśliwi !!
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Po powrocie z wycieczki przeprowadziłam wywiad z pełnymi wrażeń uczestnikami: Mileną
Wilgą i Kacprem Konradem.
Milena, czy podobała Ci się wycieczka do skansenu
w Kolbuszowej?
- Tak, była bardzo ciekawa, dowiedziałam się jak
wyglądało życie na wsi w dawnych czasach na
Podkarpaciu. Skansen w Kolbuszowej podzielony
jest na dwie części: na osadę Lasowiaków
i Rzeszowiaków.
Kacper, czym zajmowali się ludzie w tamtych
czasach ?
- Ludzie w tamtych czasach zajmowali się rolnictwem, hodowlą zwierząt i pszczół, tworzyli
wyroby z drewna i ceramikę, kobiety zajmowały się dziećmi i gospodarstwem,
i wykonywaniem różnych ludowych dekoracji jak np. pająki, palmy, stroiki, pisanki.
Milena, jak wyglądała chałupa z przełomu XIX
i XX wieku i co się w niej znajdowało?
- Chałupy były zbudowane z drewna i gliny.
W chałupach był przedsionek i zazwyczaj dwie
izby, w bogatszych chatach nawet cztery.
W każdym domu był duży piec, na którym sypiały
dzieci. Znajdowały się tam różnego rodzaju
meble, stoły i ławy, naczynia ceramiczne,
narzędzia i zabawki wykonane z drewna.

Kacper, co podobało Ci się najbardziej ?
- Bardzo podobał mi się kredens w chałupie
Rzeszowiaków, w którym umieszczona była
kolekcja
pięknie
malowanych
naczyń
ceramicznych.
Milena, a Tobie co podobało się najbardziej?
- Najbardziej podobały mi się warsztaty, na
których nauczyliśmy się robić kwiaty
z bibuły. Takie, jak robiły kobiety w tamtych
czasach, by ozdabiać domy i kościoły.
Kacper,
czy
poleciłbyś
komuś
taką
wycieczkę?
- Tak, poleciłbym ją mojej rodzinie i bliskim, ponieważ jest tam bardzo ładnie
i przyjemnie. Można się dużo dowiedzieć i fajnie spędzić czas.
Dziękuję za wywiad.
Dominika Smaga 
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Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż ona
sama.

Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion mrówek.

Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może sobie nim wyczyścić
uszy.

Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył.

Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać.

W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi.
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Rzeszów to miasto piękne, pełne uroku i dobrego klimatu, w niezwykły sposób
łączące w sobie tradycję i dostojeństwo zabytków z nowoczesnością i żywiołowością
młodzieży. Dlatego warto go dobrze poznać. W kolejnych numerach „Naszego Echa”
będziemy prezentować najciekawsze, naszym zdaniem, atrakcje turystyczne Rzeszowa.
Rynek
Centralnym placem Starówki jest Rynek z Ratuszem i studnią z XVII w. Obecny Rynek
odbiega nieco od pierwotnego XV-wiecznego wyglądu – tylko trzy pierzeje zabudowane są
kamienicami, które w ciągu wieków ulegały przebudowom. Znajdują się w nich hotele,
restauracje, kluby, puby, muzea, różne instytucje.

Ratusz
Najokazalszą budowlą w Rynku jest Ratusz
stojący samotnie w narożu zachodniej
pierzei. Początki jego powstania sięgają
końca XVI w. Zbudowany został przez
Mikołaja Spytka Ligęzę przypuszczalnie
przed 1591 r. na murach wcześniejszej
budowli.
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Podziemna Trasa Turystyczna "Rzeszowskie Piwnice"
Podziemna Trasa Turystyczna, o długości 369 m, przebiega pod kamienicami i płytą Rynku.
Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi, którym nadano nazwy
odnoszące się do funkcji oraz do historii miasta. Można tu obejrzeć relikty
średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, tajemne
przejścia.

Dawny Konwent Pijarów
Konwent Pijarów obejmował kościół, klasztor i szkołę. Centralne miejsce w Zespole
Popijarskim zajmuje kościół pw. Św. Krzyża, wybudowany w latach 1644-1649 według
projektu Tylmana z Gameren.
W budynku
klasztornym znajduje
się obecnie Muzeum
Okręgowe,
posiadające bogate
zbiory z zakresu
sztuki, historii,
etnografii i
archeologii,
eksponowane w
formie stałych
ekspozycji (m.in.
Galeria Dąbskich) lub
wystaw czasowych.
Ojcowie Pijarzy w
1658 r. założyli przy
klasztorze Collegium
Ressoviense. Uczył tu
ks. Stanisław Konarski
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Moje życie jest jak kwiat
rozkwitający co chwilę,
jak róża,
albo kłuje, albo zachwyca,
Nie jest smutna,
nie jest wesoła,
ale jest piękna,
jak przyjaźń moja.
Martyna

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy
"Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy
głosowali na swoje własne mamy, a Ty
dostałaś dwa głosy....

Nauczyciel języka polskiego pyta się
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!

Pani pyta Jasia:
- Jakie zęby wyrastają u człowieka najpóźniej
- Sztuczne, proszę pani

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ „ NASZE ECHO” NR 1-2015/2016
Dominika Smaga, Milena Wilga
Opiekun: Elżbieta Dymek
Kontakt:
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie
ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów
e-mail: bibliotekazsp9@gmail.com
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