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W tym numerze:
Z życia szkoły – s. 2
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Powiem ci na ucho – s. 6
Owczarek niemiecki – s. 7
Spotkanie z podróżnikiem – s. 8
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Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Naszego
Echa. Tym razem gazetka w znacznej części została przygotowana przez uczniów klasy
IV b. Młodzi dziennikarze włożyli wiele wysiłku w pisanie artykułów
i opracowanie materiałów. Jesteśmy ciekawi, jak ocenicie ich pracę. Jak zawsze piszcie
na adres bibliotekazsp9@gmail.com
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W dniach 24 i 25 listopada 2015 r.
w świetlicy szkolnej odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów
klas pierwszych na Świetlika. Po
zapoznaniu dzieci z cechami,
które powinien mieć każdy
Świetlik, uczniowie wykonywali
ciekawe i zabawne zadania
sprawdzające ich wyobraźnię,
zręczność, spostrzegawczość i
koncentrację uwagi. Następnie
wszyscy
uczniowie
klas
pierwszych
złożyli
uroczyste
ślubowanie zakończone wspólnym odśpiewaniem piosenki.

4 grudnia 2015 r. naszą szkołę odwiedził miły
gość. Wszystkie dzieci od dawna na Niego
czekały. To Święty Mikołaj, jak co roku
pamięta o wszystkich.

8 grudnia odbyła się próba generalna
przed sprawdzianem szóstoklasisty.
Wiemy, że trening czyni mistrza!
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Przed
Bożym
Narodzeniem
w
świąteczny nastrój wprowadzili nas
uczniowie
klas
trzecich
pięknym
przedstawieniem jasełkowym "Broda
Heroda". Spotkanie uświetnił swoją
obecnością Ksiądz Proboszcz Parafii
św. Józefa.

Pierwsze dwa tygodnie stycznia upłynęły naszym uczniom
w świątecznej i muzycznej atmosferze. 5.01.2016 roku
odbył się I Etap Szkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej.
Celem konkursu było: propagowanie kultury muzycznej
wśród dzieci, popularyzacja polskich oraz obcojęzycznych
piosenek świątecznych, kolęd i pastorałek, wspieranie
uzdolnionych muzycznie uczniów i umożliwienie
prezentacji swoich talentów na forum szkoły, a także
rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.

12 stycznia w bibliotece szkolnej uczniowie klas I – III pięknie
recytowali wiersze w ramach szkolnego konkursu „Świąteczne
inspiracje w wierszach”.

21 stycznia sala gimnastyczna zamieniła sie w
salę balową. Uczniowie klas młodszych
założyli barwne kostiumy i ruszyli do
tanecznych korowodów. Księżniczki tańczyły
z królami, myszkami i wróżkami a rycerze Jedi
z Batmanami, kowbojami i wampirami. Tak
naprawdę ważny był dobry humor i świetna
zabawa. Na zmęczonych tancerzy czekał słodki
poczęstunek.
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Uczniowie klas starszych 26 stycznia spotkali się na
apelu wychowawczym podsumowującym pracę
w pierwszym półroczu. Na forum zostali wyróżnieni
najlepsi. Byli wśród nich kandydaci do miana Ucznia
Roku, zdobywcy największej liczby punktów
w konkursie "Super Liga 19-tki" oraz uczestnicy
i laureaci konkursów szkolnych, międzyszkolnych
i kuratoryjnych. Oklaski otrzymali również sportowcy.

Przed feriami zimowymi uczniowie wysłuchali
pogadanki znajomego Pana Policjanta na temat
zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na
wolnym powietrzu, na drodze, wobec obcych
dorosłych i w innych sytuacjach. Uczniowie klas
młodszych odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy
za wyróżnienia w konkursach Pięknego czytania
oraz Recytatorskim.

W naszej szkole bardzo mocno
promujemy aktywny sposób
spędzania wolnego czasu, bo
wierzymy, że sport to zdrowie. W
„Rodzinnym Marszobiegu Po
Zdrowie”
Memoriale
im. Henryka
Czerwińskiego,
który odbył się 11 listopada
wzięło
udział
niemal
100
uczestników.
Pokonali
oni
dystans 1000m. W rodzinnej
rekreacji uczestniczyli rodzice,
dziadkowie, dzieci i młodzież
oraz honorowi goście. Pod
Pomnikiem „10-ciu Rąk” prezes TKKF oraz dyrektor ZSP Nr 9 złożyli wieniec w rocznicę
Święta Niepodległości Polski.
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Proponujemy wam sprawdzone przez nas przepisy na sałatki owocowe i
warzywne! Są bardzo smaczne, niezwykle kolorowe i odświeżające. Można je jeść jako
deser, lunch, albo podwieczorek. Są pełne witamin, a więc są zdrową alternatywą dla
słodyczy!

SAŁATKA OWOCOWA
Składniki: winogrona, sok z cytryny, mandarynki,
pomarańcze, gruszki.
Obrać winogrona, mandarynki, pomarańcze
i gruszki, a potem pokroić. Na końcu polać
sokiem cytrynowym i pomieszać.

SAŁATKA JARZYNOWA
Składniki: marchewki, pietruszki, ogórki
kiszone, ziemniaki, groszek, jajka, jabłko,
cebula, seler, majonez, sól, pieprz.
Ugotowane warzywa trzeba obrać i pokroić.
Jabłko i jajka też trzeba obrać i pokroić
w kostkę. Wszystko wrzucić do miski. Wsypać
groszek i przyprawić do smaku solą, pieprzem
i majonezem. Zamieszać i już sałatka jest
gotowa do jedzenia.
SMACZNEGO

Wiktoria Ingot

str. 5

Od września do końca grudnia
w naszej szkole zbieraliśmy karmę
dla
potrzebujących
zwierząt
ze schroniska
KUNDELEK.
Uczniowie wykazali się dużym
zaangażowaniem.
Łącznie zebraliśmy około 100 kg
suchej i mokrej karmy. Oprócz
pokarmu,
uczniowie
przynieśli
zabawki, koce oraz miski - również
bardzo potrzebne.
27.01.2016 wszystkie te rzeczy zostały zapakowane i zawiezione do schroniska. Na
miejscu przywitały nas bezpańskie pieski, które od razu okazały swoją wdzięczność.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy pomóc potrzebującym zwierzakom. Na pewno
będziemy o nich pamiętać i powtórzymy naszą akcję w przyszłości. Pamiętajmy, że warto
pomagać a szczególna pomoc powinna być kierowana również do tych najmniejszych
i bezbronnych.
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OWCZAREK NIEMIECKI
Owczarek niemiecki to jedna z ras psów
należąca do grupy psów pasterskich
i zaganiających, zaklasyfikowana do sekcji
psów pasterskich (owczarskich). Zaliczany
do psów obronnych. Typ wilkowaty.
Owczarek niemiecki wygląda na silnego,
masywnego psa. Z powodu podobieństwa
do wilka, mylnie nazywany wilczurem.
Umaszczenie najczęściej spotykane u owczarków niemieckich to czarne podpalane,
czarne z rudym, brązowym, czerwonym, płowym lub jasnoszarym podpalaniem,
czaprakowate wilczaste, żelaziste, od jasnoszarego do ciemnoszarego, czerwonożółte,
czerwonobrązowe z siodłem, czaprakowate, wilczaste itd.
Owczarek niemiecki powinien być psem żywiołowym, energicznym. Szybko
i chętnie się uczy, współpracuje. Wymaga od właściciela zapewnienia dużej ilości ruchu
i zajęcia. Dobrze prowadzony pies tej rasy będzie przywiązany do rodziny, odważny,
posłuszny i towarzyski. Psy nieprawidłowo socjalizowane i źle wychowywane mogą stać
się lękliwe, nerwowe, co może prowadzić do agresji.
Owczarek niemiecki to jedna z najpopularniejszych ras w Polsce i na świecie.
Psy te często są wykorzystywane w policji. Sławę owczarki niemieckie zdobyły m.in. w
filmach: „Czterej pancerni i pies”, „Przygody psa cywila”, „Komisarz Rex”, „Komisarz
Alex”.
Przeciętna długość życia psów tej rasy to ok. 12 - 15 lat.
Wielkość miotu: 5-8 szczeniąt.
Wzrost: Pies: 60 - 65 cm.
Suka: 55 - 60 cm.
Waga: Pies: 30 - 40 kg.
Suka: 22 - 32 kg.
Aktywność: Wysoka
Szybkość uczenia się: Bardzo wysoka
Posłuszeństwo: Wysokie
Stosunek do dzieci: Jest świetnym towarzyszem zabaw dla dzieci, wobec których jest
opiekuńczy i tolerancyjny.
Źródło informacji:
- Wikipedia
- Rasy-psow.com
Martyna Kryszewska
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3 lutego 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z podróżnikiem z grupy
Trzask - panem Krystianem Pyrzakiem. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać
kulturę i zwyczaje mieszkańców Brazylii.
Pan Krystian opowiadał o miejscach najbardziej znanych, ale też o takich do
których przeciętny turysta nie dociera. Pokazał nam prawdziwą Brazylię z jej piękną
przyrodą, niezwykłą kulturą i wspaniałą kuchnią. Dzięki niemu przekonaliśmy się, że
daleki świat nie musi być wcale tak odległy, a my jesteśmy w stanie spełniać swoje
marzenia o podróżach.
Zapytaliśmy naszych kolegów o wrażenia ze spotkania, o to co najbardziej ich
zaciekawiło.

Najciekawsze były piranie, wodospady i rzeka, która łączy Brazylię i
Argentynę. Są tam również bardzo niebezpieczne i biedne zakątki.

Bardzo podobała mi się plaża Copacabana, Rio de Janeiro.
Podróżnik opowiadał o spotkaniu Indian na plaży.

Jest tam wiele gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.

Piękne laguny z małymi kąpieliskami.

Podobało mi się opowiadanie o ostronosach, które podbiegały całymi
stadami do ludzi i zaczepiały ich, by dostać coś do zjedzenia.

Szum wodospadów był tak głośny, że nawet jak turyści do siebie
krzyczeli, to nie mogli się zrozumieć.

Bardzo ciekawa była opowieść o podróży łodzią po Amazonce
oraz o sztuce walki capoeira.

Emilia Ataman, Mateusz Serafin
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W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu rządowego
„Książki naszych marzeń”. Dzięki temu uczniowie mogą cieszyć się wieloma nowymi,
wybranymi przez siebie książkami.
Z wielkim zaangażowaniem uczniowie pracują także nad projektami edukacyjnymi
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. W pierwszym półroczu były to
projekty: „Pies – bohater książki dla dzieci”, „CDN – nowe przygody Pinokia”, „Mikołajek
w naszej klasie”, „Spotkanie z chłopcami z Placu broni”, „Książki rozwijają naszą
wyobraźnię”, „ Książka w życiu pomaga”, „Ten obcy – nowe przygody”

11 grudnia 2015 r. w bibliotece szkolnej odbyła się
impreza czytelnicza dla dzieci z klas pierwszych ze
świetlicy szkolnej. Była to inscenizacja baśni Hansa
Christiana Andersena pt.: „Dziewczynka z zapałkami”.
Spektakl połączony
z prezentacją
multimedialną
przygotowali
uczniowie z koła czytelniczego.

W styczniu zorganizowany został Szkolny Konkurs
Pięknego Czytania dla uczniów z poszczególnych poziomów klas I – III. W tym roku
najpiękniej czytali: Maciej Wisz z klasy 1d, Szymon Mierzejewski z klasy 2c i Julia
Jaworska z klasy 3c.
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„Kumpel”, to czasopismo, w którym można znaleźć
zadania, ciekawostki, krzyżówki, strefę śmiechu. Zadania
dostępne w gazecie przeznaczone są dla uczniów klas I-III,
nie są one zbyt trudne, ale też nie są nudne. Krzyżówki są
ciekawe, nie są czasochłonne. Czytając „Kumpla” można się
wiele dowiedzieć. Kiedy po lekcjach idę do biblioteki szkolnej
dużo czasu spędzam na rozwiązywaniu zadań i krzyżówek.
Myślę, że każdy może znaleźć w ”Kumplu” odpowiednia dla
siebie artykuły, dostosowane do wieku, zainteresowań i
poziomu wiedzy.

W naszej szkolnej bibliotece uczniowie mogą
także poczytać sobie „Victora Juniora” i „Kaczora
Donalda”.

Katarzyna Jakson
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Zapytaliśmy uczniów klasy 4b jak spędzają ferie zimowe. Oto ich odpowiedzi:

- wyjazd do Aquaparku,
- wyjazd na narty, łyżwy,
- zabawy w Fantazji,
- czytanie lektur,
- przygotowanie do konkursu historycznego i
religijnego,
- zajęcia sportowe (siatkówka, piłka nożna, tenis
stołowy)
- wyjazd do Zakopanego,
- wyjazd do babci, do rodziny,
- odpoczynek od szkoły,
- spacery z rodziną,
- oglądanie telewizji,
- nauka gotowania.
- opieka nad młodszym rodzeństwem,
- wyjazd do kręgielni,
- opieka nad zwierzętami,
- gry komputerowe,
- gry planszowe,
- zwiedzanie Polski

Mateusz Serafin, Brajan Tronina, Emilia Ataman
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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.
Część 2.
Zamek Lubomirskich
Budowę zamku rozpoczął pod koniec
XVI w. ówczesny właściciel Rzeszowa –
Mikołaj Spytek Ligęza.
W 2 połowie XVII w. Lubomirscy
rozbudowali i otoczyli zamek
kamiennym murem obronnym
z bastionami. Obecny wygląd
zawdzięcza ostatniej przebudowie
na przełomie XIX i XX w. Obecnie
w zamku mieści się Sąd i Prokuratura.

Letni Pałac Lubomirskich
Wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w.
przez Tylmana z Gameren,
rozbudowany w połowie XVIII w. przez
K.H. Wiedemanna, przebudowany w
1904 r. Dawna letnia rezydencja
Lubomirskich, odnowiona w latach
1981-1985.
Od 2002 roku budynek dzierżawił
Uniwersytet Rzeszowski. W lipcu 2013
roku nieruchomość odzyskali ostatni
prywatni właściciele - rodzina Nieciów,
która pałac wystawiła na sprzedaż.
Budynek zakupiła Okręgowa Izba
Lekarska w Rzeszowie. Obecnie trwa
tam remont.
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Wille secesyjne
Aleję Pod Kasztanami tworzą trzy
malowniczo usytuowane wille,
powstałe w niewielkich odstępach
czasu począwszy od k. XIX w.
Jako pierwsza powstała willa
wybudowana w 1899 r. wg projektu
architekta Tadeusza Tekielskiego
dla radnego miejskiego
Włodzimierza Pilińskiego.
Jest to interesujący przykład
architektury willowej
z dekoracyjnym wykorzystaniem
muru szachulcowego w górnej
partii budynku. Następna
chronologicznie była willa własna
Tekielskiego, która została wybudowana w 1900 r. Powstał budynek o zróżnicowanej
bryle i kształcie dachów. W całkiem odmiennej stylistyce powstała natomiast wschodnia
willa nr 2/4/6, wybudowana przez inż. Kazimierza Hołubowicza w 1903 r.
Jest interesującym przykładem neobarokowego budynku o charakterze rozbudowanej
willi/pałacyku. Architekt projektując tę willę, twórczo wykorzystał sąsiedztwo
barokowego pałacu letniego Lubomirskich.
Kościół Farny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha
Kościół parafialny istniał już
przed 1363 r. natomiast
powstanie obecnej budowli
można datować na początek XV
w. Najprawdopodobniej
najstarsza jego część, czyli
gotyckie prezbiterium, pochodzi z
1434 r. Na początku XVI w.
kościół został otoczony ziemnym
wałem, później zniszczony przez
pożar w 1621 r. i odbudowany w
1623 r. staraniem Mikołaja Spytki
Ligęzy. W 1754 r. przebudowano
nawę główną, dobudowano nawy
boczne i nadano mu wystrój
barokowy. Ostatnio był
restaurowany w latach: 1962-65,
1971-72 i 1976. W swojej obecnej postaci kościół tworzy masywną trójnawową budowlę
utrzymaną w stylu barokowym. Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące
przeważnie z XVIII w. Przy kościele wznosi się wysoka, kwadratowa wieża-dzwonnica,
barokowa, przykryta kopulastym hełmem, wybudowana w XVII w.
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Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać.
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani
- Emerytem.

-

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
Bo nie mogę się obudzić na czas...
Nie masz budzika?
Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ?
Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do
szkoły i pani go wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.
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