GAZETKA SZKOLNA NR 3-2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
IM. KS. PIOTRA SKARGI

W tym numerze:
Z życia szkoły – s. 2
W zdrowym ciele zdrowy duch! - s. 6
„Stumilowy Las” w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym Nr 9 w Rzeszowie – s. 7
Dzień Ziemi w naszej szkole. – s. 8
Warto wiedzieć – s. 9
Wieści biblioteczne – s. 10
Warto czytać – s. 11
Nasza mała ojczyzna – s.13
Uśmiechnij się – s. 15

Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania kolejnego,
wiosennego numeru Naszego Echa. Wszystkim uczniom przypominamy, że 26 maja
obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajcie o życzeniach!
Jak zawsze piszcie do nas na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Zespół Redakcyjny
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DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
04.03.2016 roku nasza szkoła zamieniła
się w bajkową krainę. Zaproszeni
goście z przedszkoli mieli okazję
zwiedzić każdy zakątek szkoły
i uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach - muzycznych, ruchowych,
artystycznych i multimedialnych z wykorzystaniem tablic
interaktywnych. W tym czasie ich
rodzice mogli porozmawiać
z pracownikami szkoły, obejrzeć
prezentację fotografii z życia szkoły
oraz posilić się w szkolnej stołówce
lub kawiarence.
Podczas trzydniowych Rekolekcji
(09-11.03.2016) przygotowywaliśmy się
do Świąt Wielkanocnych. Nasz specjalny
gość - Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał nam, że tylko człowiek
bogaty w miłosierdzie dostanie się do
Nieba. Siostra misjonarka ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny opowiadała
o trudnej i ważnej pracy misjonarskiej
w różnych zakątkach świata.

11.03.2016 roku obchodziliśmy Święto patrona
szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowano
sylwetkę ks. Piotra Skargi oraz Henryka
Sienkiewicza - patrona roku 2016. Spektakl
wzbogacony był prezentacją multimedialną.
Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody
uczestnikom konkursów:
Najważniejsze wydarzenia historii Polski
Początki państwa polskiego
Postacie i wydarzenia z utworów
Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz patron roku 2016
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15.03.2016 uczniowie z koła teatralnego złożonego
z uczniów klas II-III postanowili przybliżyć społeczności
szkolnej prawa i obowiązki młodych ludzi. W pierwszej
części za pomocą wierszy przedstawiono pragnienia,
życzenia dzieci na całym świecie, bez względu na wiek,
płeć, czy kolor skóry. W drugiej części uczniowie
przedstawili inscenizację pt. „Baśń o prawach dziecka”,
gdzie w humorystyczny sposób Kopciuszek, Księżniczka
na
ziarnku
grochu,
Czerwony
Kapturek
oraz
Przedstawiciel UNICEF-u pokazali niektóre przysługujące
dzieciom prawa. W części trzeciej uzmysłowiono uczniom
ich obowiązki wynikające z pełnionej przez nich roli
ucznia.

Uczniowie naszej szkoły w bieżącym
roku szkolnym przystąpili do akcji
edukacyjnej UNICEF-u „MALI uczniowie
idą do szkoły”. W ramach projektu
zaproszono do szkoły rodziców uczniów,
żeby zapoznać ich z tematem dostępu
do
edukacji
na
świecie,
w tym
szczególnie sytuacji dzieci z Mali. Na
początku
pokazano
prezentację
multimedialną, a następnie uczniowie
szkolnego koła teatralnego przedstawili
spektakl teatralny dotyczący Praw
Dziecka.
Na
końcu
zaprezentowano
samodzielne prace uczniów naszej szkoły –
wykonane przez nich książeczki, aby
poprzez ich zakup umożliwić zaproszonym
gościom
przekazanie
darowizny
na
edukację dzieci z Mali. Po uroczystości Pan
Dyrektor
podziękował
wszystkim
za
przybycie i zachęcał do włączenia się
w akcję.
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Dzieciaki Sadzeniaki to ogólnopolska
akcja Leroy Merlin Polska skierowana
do
przedszkolaków
i
uczniów
młodszych klas szkół podstawowych.
Jej
celem
jest
uczenie
dzieci
pielęgnacji roślin i rozbudzanie w nich
zainteresowań przyrodą. W naszej
szkole pracownicy Leroy Merlin
przeprowadzili 15.03.2016 bezpłatne
warsztaty
dla
uczniów
klas
pierwszych. Podczas zajęć dzieci
nauczyły się podstaw pielęgnacji
roślin dowiedziały się jakie warunki są
najlepsze dla prawidłowego ich
rozwoju.
Twórcy
akcji
wyszli
z założenia, że dzieci najlepiej
przyswajają wiedzę przez zabawię.
Dlatego Dzieciaki Sadzeniaki to
zabawa „w przesadzanie kwiatów”.
Warsztaty składały się z dwóch
części: teoretycznej i praktycznej. Po
prezentacji o ekologii i roślinach,
dzieci założyły rękawiczki, otrzymały
doniczki i kolorowe kwiaty. Każde
dziecko dostało do przesadzenia
piękny cyklamen. Na koniec zajęć
wszystkie dzieci otrzymały dyplom
Leroy Merlin i zabrały doniczkę
z kwiatkiem do domu, gdzie mogą
samodzielnie dbać o swoją roślinę.
22.03.2016 obchodziliśmy
Dzień Wody.

Światowy

Tematem przewodnim w tym roku była
„Woda i praca” – czyli, jak odpowiednia
ilość i jakość wody może odmienić
życie i los pracowników, a nawet
całych społeczności i gospodarek. Z tej
okazji uczniowie wszystkich klas
od kl. I do VI w tym dniu przyszli ubrani
w kolorze niebieskim, aby uczcić
święto wody. Ponadto na godzinach
wychowawczych, każda chętna klasa
pracowała nad wspólnym plakatem,
którego
tematyka
obejmowała
wszystkie zagadnienia związane z wodą. Uczniowie wykorzystując swoją wyobraźnię
i wiedzę stworzyli bardzo ciekawe plakaty, które zostały zawieszone na szkolnej gazetce.
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APEL WIELKANOCNY
23 marca uczniowie z klas 2a
i 2d w ciekawy sposób przedstawili
adaptację
średniowiecznego
misterium Mikołaja z Wilkowiecka
pt.
„Historia
o
chwalebnym
Zmartwychwstaniu
Pańskim”.
Ukazano
w
nim
wydarzenia
opisane
w
Piśmie
Świętym.
Po złożeniu życzeń świątecznych
Pan Dyrektor i Pani Dyrektor
wręczyli dyplomy uczniom, którzy
zostali nagrodzeni w szkolnym konkursie na wykonanie palmy wielkanocnej.

WARSZTATY EKOLOGICZNE
"JEŻ SWÓJ ZWIERZ"

W ramach podkarpackiej kampanii
„Jeż swój zwierz” odbyły się 23
marca w naszej szkole warsztaty.
Zostały
przeprowadzone
przez
stowarzyszenie
„EKOSKOP”.
W warsztatach wzięli udział uczniowie
klas 6a, 6b, 5a, 5b oraz klasy 3c i 2b.
Głównym celem warsztatów było
upowszechnianie wiedzy o jeżach,
które są pod całkowitą ochroną - o tym, co jedzą, jakie jest ich środowisko życia, jakie
mają strategie przetrwania i jak im pomóc, gdy tego wymagają mówili trenerzy
stowarzyszenia Pani Kasia Ruszała i Pan Maciej Kunysz. Warsztaty były bardzo
interesujące, uczniowie mogli również obejrzeć pod mikroskopem wiele gatunków
owadów, które są potencjalnym pożywieniem takiego jeża.
Wiedza zdobyta podczas warsztatów z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci
i od tej pory każdy uczeń będzie wiedział, jak pomóc naszym polskim jeżom –
pamiętajmy przecież każdy jeż to swój zwierz!

str. 5

Za nami sprawdzian szóstoklasisty 2016.
Uczniowie opuszczający sale mieli różne
opinie co do trudności rozwiązywanych
testów. Twierdzili, że to zależało od
przedmiotu
i umiejętności
każdego
z nich. Dobry humor dopisywał jednak
wszystkim. Swoje wyniki szóstoklasiści
poznają 27 maja.
W dniu zakończenia roku szkolnego – 24
czerwca
wraz
ze
świadectwem
ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia.

04.02.2016
Reprezentacja
naszych
chłopców: Paweł Lechowicz, Marcin
Skrabalak, Gracjan Tronina rozegrała
mecze tenisa stołowego w SP Nr 6
w Rzeszowie.
Po
rozegraniu
serii
meczów ostatecznie zajęliśmy V miejsce.
02.03.2016Reprezentacja naszej drużyny
dziewcząt: Klaudia Szpond i Daria
Gniewek brały udział w zawodach tenisa stołowego. Dziewczęta
ostatecznie zajęły IX miejsce.
10.04.2016 Przy C.H. Millenium Hall w Rzeszowie
odbyły się biegi młodzieżowe, w których
uczestniczyli nasi uczniowie. Na starcie zgłosiło się
21 uczniów. Wszyscy świetnie się bawili

Przez cały marzec odbywały się mecze
dwójek siatkarskich. Mecze finałowe
odbyły się 20.04.2016r.
I miejsce zajęła para: Izabela Woś, Adrian
·Szarek
II miejsce: Anna Rościszewska, Krystian Paluszak
III miejsce: Kamila Drozd, Kacper Molęda
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„Stumilowy Las” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9
w Rzeszowie
4 marca nasza szkoła zamieniła się w Stumilowy Las.
Można było w niej spotkać Kubusia Puchatka, Maleństwo,
Prosiaczka, Królika, Tygryska, Sowę, a nawet Hefalumpy.
Wszystko to za sprawą organizacji Dnia Otwartego, na który zaproszono dzieci
z okolicznych przedszkoli wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczęło się koncertem uczniów
naszej szkoły. Po nim wszystkie przedszkolaki zostały podzielone na grupy. Każda grupa
otrzymała odznaki z bohaterami bajki „Kubuś Puchatek”.
Dzieci, pod opieką nauczycieli i uczniów, zwiedzały szkołę i uczestniczyły w wielu
różnych zajęciach np.: sportowych, z języka angielskiego, multimedialnych, teatralnych.
Goście odgadywali zagadki, śpiewali, grali na instrumentach, uczyli się tańca
hawajskiego, układali puzzle. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach przedszkolaki
dostawały naklejki i kolorowanki. W stołówce szkolnej każdy mógł się wzmocnić zjadając
pyszne pierogi lub bigos, a w kawiarence można było dostać coś słodkiego i napić się
kompotu, herbaty lub kawy.
To było naprawdę wspaniałe popołudnie.
Emilia Ataman, Katarzyna Jakson
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Dzień Ziemi w naszej szkole.
Apel z okazji Dnia Ziemi przygotowali uczniowie klas 6a i 6b oraz chór szkolny.
Przygotowano piękne dekoracje, dużo zieleni oraz ogromne plakaty pokazujące różne,
odmienne oblicza Ziemi. Mogliśmy wybrać, czy chcemy żyć na planecie pięknej - zielonej,
czy na brzydkiej – zniszczonej, brudnej, szarej.
Nasi starsi koledzy i koleżanki przygotowali specjalną inscenizację pokazującą, jak
młodzi ludzie zachowują się podczas pikniku na leśnej polanie. Niestety często
pozostawiają po sobie bałagan, odpadki, butelki, puszki. Zrozumieliśmy, że tak nie
można się zachowywać, trzeba dbać o nasza Ziemię. Każdy z nas może pomóc, by Ziemia
była czysta i piękna.

Mateusz Serafin
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UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera
edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach
średnich. Największy problem z poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej
Azji oraz we wschodniej i środkowej Afryce. Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju
człowieka, przekłada się na
wszystkie sfery życia.
Wykształcenie przyczynia się
do zmniejszenia ubóstwa, gdyż
daje szansę na podjęcie dobrej
pracy zarobkowej
i zaspokojenie przynajmniej
podstawowych potrzeb.
Problem ten widoczny jest
w Mali – kraju w Afryce
Zachodniej, którego ponad
połowę społeczeństwa
stanowią dzieci. 40% z nich nie
chodzi do szkoły podstawowej.
Jeszcze mnie kontynuuję naukę
w szkole średniej. Niestety
będzie to skutkować
tragicznymi efektami
w przyszłości, dlatego tak
ważne jest, by dzieci w Mali
zdobyły wykształcenie.
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Na początku lutego uczniowie klas
pierwszych zostali uroczyście przyjęci do
grona czytelników biblioteki szkolnej.

W
marcu
najstarsi uczniowie naszej szkoły, czyli z
klas
szóstych
wzięli
udział
w zorganizowanej w bibliotece szkolnej
debacie
oksfordzkiej,
w
której
zdecydowanie zabronione jest obrażanie
bądź
wyśmiewanie
mówców
strony
przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja
nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej
obrońcy. My poddaliśmy pod dyskusję tezę:
Książka jest lepsza niż film. Debata była
bardzo kulturalna, a argumenty merytoryczne i celne. Wynik debaty był jednoznaczny. W
naszej szkole wygrywa książka!

Wielką popularnością cieszyły się
zorganizowane dla klas czwartych
kalambury literackie. Ileż było radości z odgadywania tytułów książek lub nazw postaci
literackich.
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CZYTAJ DZIECIOM , BO WARTO!
Takie hasło przyświecało promocji głośnego
czytania dzieciom przez starszych. Podczas
comiesięcznych konsultacji, rodzice mieli
możliwość zapoznania się z zaletami
i korzyściami płynącymi z czytania książek oraz
wpływem czytania na rozwój dzieci.

Sprawdźcie, co tym razem proponujemy wam do
przeczytania.

„Kroniki Archeo” Agnieszki Stelmaszyk to wartka akcja, przygody na miarę
Indiany Jones, bohaterowie, z którymi nie będziesz chciał się rozstawać
i mnóstwo humoru! Oto książka, którą czyta się jednym tchem!
Tajemnica klejnotu Nefertiti to nie tylko zapierające dech w piersiach
przygody piątki przyjaciół. To odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych
historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat i nikomu
nieznanych grobowców.

„Tajemnica cyrku”
Karl Martin Widmark, Helena Willis
Na arenie cyrku Splendido, który właśnie zawitał do Valleby, klaun Bobo
i magik Trocadero zabawiają publiczność swoimi sztuczkami, a potężny
Ali Pasza popisuje się swoją siłą. Zapatrzeni w nich widzowie okradani są
przez nieuchwytnego kieszonkowca. Czy w przestępstwo zamieszani są
pracownicy cyrku? Tę zagadkę wyjaśnią bez większego trudu Lasse
i Maja.
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„Dasz radę, Marcelko”
Marcin Pałasz
Marcelka po wypadku chodzi o kuli i musi dużo ćwiczyć, żeby wyzdrowieć.
Nie jest jej łatwo, tym bardziej że jej klasę zdominowały dwie dziewczyny,
które dokuczają jej i się z niej wyśmiewają. Dziewczynka marzy o tym, żeby
mieć psa, ale mama mówi: „Nie ma mowy”, nawet kiedy ciocia znajduje na
ulicy małego psiaka i musi go oddać do schroniska. Jednak pan doktor
twierdzi, że taki psiak pomógłby Marcelce w leczeniu.

„Filipek i szkoła”
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Filipek i jego nieodłączni koledzy z osiedla idą do szkoły. Nowa sytuacja
stwarza wiele możliwości. Psocąc i dokazując, każdego dnia poznają
życie na własną rękę.
Pełna ciepłego humoru, mądra i wzruszająca książka Małgorzaty
Strękowskiej-Zaremby to doskonała lektura dla młodego czytelnika,
ale i dla dorosłych, którzy uwielbiali bestsellerową serię o Mikołajku.

„Jak kura zgubiła pióra”
Joanna Krzyżanek
Kura Adela, to pierwsza seria książek dla małych czytelników, którzy
rozpoczęli już przygodę z czytaniem i mogę samodzielnie poznawać
przygody gdaczącej bohaterki. Opowiastki o kurze Adeli są bazą do
przygotowania domowych i szkolnych warsztatów, w których główną rolę
grają litery lub głoski. Każda książka zawiera trzy opowiastki oraz wiele
odpowiedzi na trudne pytania.

„Zielony i Nikt”
Małgorzata Strzałkowska
Baśniowa przypowieść z mądrym, optymistycznym przesłaniem spodoba
się fanom "Małego Księcia". Przenosi ona czytelnika daleko, daleko stąd,
za siódmą górę i dziesiątą rzekę, gdzie pośrodku opuszczonej leśnej polany
znajdowała się stara wyschnięta studnia. Na dnie tej studni mieszkał Nikt.
Studnia była całym jego światem... do czasu, gdy pewnego ranka zajrzał do
niej Zielony.
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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 3.
Zespół Klasztorny Bernardynów
Klasztor Bernardynów z kościołem pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii
powstał w pierwszej połowie XVII w.
Pierwotnie stał tu drewniany kościółek,
zbudowany w 1536 r. W prezbiterium
znajdują się pomniki rodziny Ligęzów.
W sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej –
Patronki
Rzeszowa
–
znajduje
się
późnogotycka figurka Matki Boskiej z
Dzieciątkiem z 1513 r. W 2008 r. kościół
otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej –
pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny
w Rzeszowie, założony w 1944 r. jako
Teatr Narodowy Ziemi Rzeszowskiej –
to
dawny
gmach
Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół, wzniesiony w
latach 1890-1900. Na jego scenie
debiutowali tak znakomici artyści, jak
Adam Hanuszkiewicz czy Zdzisław
Kozień. Co roku organizowane są tu Rzeszowskie Spotkania Teatralne.
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Synagoga Staromiejska
Przyjmuje się, że pierwsza synagoga
murowana wzniesiona na przełomie
XVI/XVII w., stanowiła bastion w
systemie obronnym Rzeszowa. Po
pożarze w 1842 r. poddana została
odbudowie. W obecnej formie
bożnica przetrwała do czasów II
wojny światowej. W czasie okupacji
wnętrze Synagogi Staromiejskiej
zostało doszczętnie zniszczone i
ogołocone z wyposażenia. W lecie
1942 r. Niemcy urządzili skład mebli
po wywiezionych Żydach, natomiast
w 1945 r. zawaliły się sklepienia.
Pierwotnie Synagoga Staromiejska
po odbudowie miała być przeznaczona na sale wystawowe Związku Polskich Artystów
Plastyków, ostatecznie jednak budynek przekazano na siedzibę Archiwum Państwowego.
Od 1999 r. stanowi własność Gminy Żydowskiej.

Synagoga Nowomiejska
Synagoga Nowomiejska została
wzniesiona w latach 1705-1712
według projektu działającego w
Rzeszowie, włoskiego architekta
Jana
Chrzciciela
Belottiego.
W
konsekwencji
wielkiego
pożaru z 1842 r. synagoga
przeszła zasadniczą przebudowę.
Ostatecznie
była
budowlą
monumentalną o charakterze
obronnym.
W czasie okupacji hitlerowskiej
wnętrze
synagogi
zostało
doszczętnie
zniszczone
i ogołocone z wyposażenia. W
lecie 1942 r., została zamieniona
przez Niemców na stajnię, a
następnie na skład i magazyn. W
1944 r. w trakcie odwrotu wojsk niemieckich została podpalona przez opuszczające
miasto oddziały. Od 1999 r. stanowi własność Gminy Żydowskiej. Obecnie w budynku ma
swoją siedzibę Biuro Wystaw Artystycznych.
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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....

Wszystkim Mamom życzymy
pogody ducha, uśmiechu,
chwil pełnych radości
i spełnienia marzeń.
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