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W tym numerze:

Z życia szkoły – s. 2
W zdrowym ciele zdrowy duch – s. 8
Warto wiedzieć – s. 9
Wieści biblioteczne – s. 10
Warto czytać – s. 12
Nasza mała ojczyzna – s.13
Uśmiechnij się – s. 15

Drodzy czytelnicy!

Zapraszamy do przeczytania ostatniego już,
w tym roku szkolnym, numeru Naszego Echa. Życzymy Wam wspaniałych wakacji.
Odpoczywajcie, bawcie się, poznajcie nowe miejsca i do zobaczenia we wrześniu!
Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
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Uczniowie klasy 5a i 5b wzięli udział w konkursie organizowanym przez Oceanarium
Prehistoryczne 3D w Warszawie pt: „OŻYWIAMY WYMARŁE GATUNKI”. Celem konkursu
było stworzenie podobizny zwierzęcia morskiego pływającego w głębinach na PGE
Narodowym. Przez około miesiąc uczniowie obydwu klas piątych pracowali nad
projektem. W pierwszej kolejności wybrali swojego ulubieńca oraz stworzyli projekt
w postaci rysunku. Były to – MOZAZAUR I MEGALODON. Następnie przeszli do działania
wybierając techniki, w których wykonają swój model.
Klasa 5b z pianki budowlanej wycięła model dwumetrowego Mozazaura, a następnie
pokryła go gipsem i pomalowała. Klasa 5a wykonała Megalodona z masy solnej
i również pomalowała. Uczniowie nadali imiona swoim ulubieńcom i tak Mozazaur stał się
Dziobusiem a Megalodon – Zębusiem.
Dzięki zajęciom i pracy nad projektem uczniowie poznali dokładną budowę i tryb życia
sworzeń, które już dawno wymarły.

str. 2

18 maja 2016 r. kolejny już raz gościliśmy w szkole Pana Krzysztofa Ignaczaka – siatkarz,
po 9 latach gry w drużynie, pożegnał się z Asseco Resovią , ale nie z Rzeszowem. Pan
Krzysztof obiecał, że chętnie znów odwiedzi naszą szkołę, a dla nas zawsze będzie
najmilszym gościem, bo jest dla nas
wzorem
wspaniałego
człowieka
i
wielkiego sportowca. Za wszystkie
pozytywne
emocje,
których
doświadczaliśmy serdecznie dziękujemy,
życzymy powodzenia i spełnienia planów
i marzeń na przyszłość.
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25 maja 2016 r. świetnie bawiliśmy się na zorganizowanym już po raz siedemnasty
Festynie Rekreacyjno – Sportowym. Jak zawsze było mnóstwo atrakcji: występy
artystyczne
naszych
przedszkolaków,
uczniów, zaproszonych
gości;
rozgrywki
sportowe, koncerty, gry,
zabawy, smakołyki…
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10 czerwca o godz. 1000 wszyscy
uczniowie naszej szkoły spotkali się na
boisku
szkolnym
w
ramach
ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak
czytam”.
W miłej atmosferze i przy pięknej
pogodzie czytaliśmy razem swoje
ulubione książki.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się
w
akcję,
w
której
uczniowie
ze szkół z całej Polski ustanowili rekord
w masowym, jednoczesnym czytaniu
książek.

W dniach 13 – 15
czerwca młodszych uczniów
naszej szkoły odwiedził pan
pszczelarz z pasieki "Boża
Iskierka". Opowiadał dzieciom
o życiu pszczół, o tym jakie są
pożyteczne i jak cenny jest
miód i inne pszczele produkty.
Na zakończenie zajęć każdy
uczeń
otrzymał
certyfikat
zaświadczający, że "zwyczaje
pszczół poznał, żywe pszczoły
w
ulu szklanym widział,
świeczkę z wosku pszczelego
robił, miodek kosztował i jadać go każdego dnia ślubował".
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Uczniowie
klas
2c
i
3c
16 czerwca zorganizowali dla
społeczności szkolnej oraz dla
przedszkolaków koncert piosenek
turystycznych.
Dzieci
śpiewały,
tańczyły
i recytowały. Aktorzy wprowadzili
wszystkich w radosny wakacyjny,
słoneczny nastrój.

Uczniowie klasy 2b wzięli udział
w
plenerowych
warsztatach
literackich "Chodnikowa poezja"
organizowanych przez Filię nr 10
Wojewódzkiej
i
Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
oraz Koło Animatorów Kultury
Literackiej
Dzieci
Wydziału
Pedagogicznego
przy
Uniwersytecie
Rzeszowskim.
Były
wspólne
recytacje,
przedstawienia
kukiełkowe,
zabawy ruchowe i rysowanie
kredą
po asfalcie.
Zajęcia
pokazały dzieciom, że poezja może być inspiracją do wspaniałych zabaw w towarzystwie
kolegów na świeżym powietrzu.
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Koniec roku szkolnego
to czas podsumowań.
20
czerwca
na
szkolnych
apelach
wychowawczych
klas
I-III oraz klas IV-VI
przypomniani
zostali
wszyscy
tegoroczni
laureaci różnorodnych
konkursów i zwycięzcy
zawodów sportowych.
Wyróżnieni zostali też
Uczniowie
Roku.
Odwiedzili nas też nasi
znajomi policjanci. Przynieśli nam sporą garść wakacyjnych porad dotyczących
bezpiecznego spędzania czasu w domu, na podwórku, koloniach, obozach i wyjazdach
z rodzicami.
Zakończył się kolejny rok nauki szkolnej, dla
tych najmłodszych pierwszy, a dla najstarszych
ostatni. Pożegnali oni szkołę z uśmiechem,
zaśpiewali nam "Do widzenia" i przekazali
piątoklasistom Sztandar Szkoły. Na koniec
zatańczyli pięknego poloneza. Pan Dyrektor
życzył wszystkim udanych i bezpiecznych
wakacji oraz wręczył wyróżnionym uczniom
nagrody. Otrzymali je Uczniowie Roku, najlepsi
sportowcy, ekolodzy i Giganci SuperLigi - 19tki.
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Jak co roku w Dzień Sportu
chłopcy rywalizowali w konkurencji
piłki nożnej. Wygrały klasy: IVb, Vb,
i VIa. Dziewczęta z klasy IV a
wygrały konkurencję w dwa ognie,
z klasy V a – kwadranta, a klasa VIb
wygrała mecz piłki siatkowej.

Nasza szkoła wzięła udział
w
ogólnopolskiej
imprezie
biegowej
SportGeneracja.
W biegach uczestniczyło 30
osób z naszej szkoły. Nie udało
nam się pokonać Dębicy,
w sztafecie chłopców zajęliśmy
II miejsce.

W ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego" uczniowie klas drugich i trzecich
rywalizowali w turnieju sportowym. Liczyła się szybkość, precyzja i moc, oraz
umiejętność współpracy zespołowej. Przede wszystkim jednak zawody były dla
wszystkich dobrą zabawą.
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Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się
do wakacyjnych wyjazdów MEN uaktualniło „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.
Spakuj dziecku odpowiedni bagaż
Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Tak by
był on dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma
osoby, która pomoże w niesieniu. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak,
walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o
charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do
warunków fizycznych i umiejętności dziecka
W bagażu dziecka powinny się znaleźć:
Ubranie:
nieprzemakalna kurtka, nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, pantofle,
bielizna na każdy dzień pobytu, ubranie na ciepłą (z krótkim rękawem) i zimną pogodę,
nakrycie głowy, dwa stroje kąpielowe.
Kosmetyki i środki higieny osobistej:
pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon (najlepiej w saszetkach), duży ręcznik
plażowy i dwa ręczniki, grzebień, chusteczki higieniczne, krem z filtrem UV, klapki pod
prysznic (japonki).
Ponadto:
w przypadku wyjazdu na obóz: śpiwór, latarka, płaszcz przeciwdeszczowy, legitymacja
szkolna, kartka z adresem wypoczynku i telefonami kontaktowymi do rodziców, saszetka
do zawieszania na szyi (na pieniądze), długopis i notes.
WAŻNE:
Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi wraz
z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny
sposób dawkowania leku.
Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?
Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji, np. na kolonii, powinni
zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce
lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości,
rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby
interwencyjne.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce
Wypoczynek.
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Organizatorem głównym akcji
„Jak nie czytam, jak czytam” była
redakcja miesięcznika
„Biblioteka w Szkole”.
Głównym
celem
akcji
była
promocja
czytelnictwa
wśród
dzieci i młodzieży. Jak podkreślają
eksperci, jedyna nadzieja na
wzrost
fatalnych
wskaźników
czytelnictwa leży w dorastającym
pokoleniu, a przewodnią rolę w
jego aktywizacji pełnić powinny
biblioteki szkolne. Wszyscy uczniowie naszej szkoły z ogromną przyjemnością wzięli
bardzo aktywny udział w akcji.
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W czerwcu uczniowie klas piątych
wzięli udział w projekcie UNICEF
„Prawa
dziecka
a
problemy
współczesnego świata”.
Głód, ubóstwo, klęski humanitarne
i brak dostępu do edukacji – to tylko
niektóre
z
najpoważniejszych
problemów, z jakimi muszą radzić
sobie mieszkańcy naszej planety.
UNICEF alarmuje, że skutki tych
zjawisk
najdotkliwiej
uderzają
w najmłodszych. To właśnie dzieci cierpią najbardziej z powodu zmian klimatycznych,
ograniczonego dostępu do wody, czy braku opieki medycznej. Istniejący do 2015 roku
plan działań, znany pod nazwą
Milenijnych Celów Rozwoju,
pozwolił
na
osiągniecie
poprawy w wielu obszarach,
jednak
okazało
się
to
niewystarczające. Pojawiła się
potrzeba stworzenia nowego,
systemowego programu, który
pozwoli skutecznie walczyć
z
chorobami,
ograniczyć
poziom ubóstwa, zlikwidować
nierówności. Program ten to
Cele
Zrównoważonego
Rozwoju. Precyzyjne określenie
celów
do
osiągnięcia
w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej, daje dużą nadzieję, że za 15 lat będziemy
mogli świętować powodzenie tego przedsięwzięcia. Zanim się to jednak stanie, najpierw
musimy w pełni uświadomić sobie co i jak chcemy zrobić.

Uczniowie z koła czytelniczego włożyli
bardzo dużo pracy w wykonanie plakatu z
hasłem „Biblioteka zaprasza na przerwę z
Gigantem”.
Celem Konkursu dla bibliotek,
organizowanego przez wydawnictwo
Egmont, była promocja serii komiksów
„Gigant”.
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Pamiętajcie, że na wakacjach można znaleźć dużo czasu na czytanie!

Rynek komiksów w Polsce rozwija się naprawdę
nieźle, a oferta „rysunkowych książek” coraz
bardziej się rozszerza, starając się trafić
w różnorodne gusta i oczekiwania.
W bibliotece szkolnej można znaleźć kilka tytułów
komiksów. W szczególności polecamy serię
komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek” Henryka Jerzego
Chmielewskiego

„Dziennik cwaniaczka” - Jeff Kinney
Książka opowiada o życiu nastoletniego chłopca, Grega
Heffleya, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Greg
chodzi do gimnazjum i w humorystyczny sposób opowiada o
swoim życiu i wydarzeniach szkolnych w prowadzonym przez
siebie dzienniku. Najlepszym przyjacielem chłopca jest
Rowley Jefferson. Greg ma starszego brata, Rodricka, a także
młodszego, Manny'ego.

„Baśniobór” - Brandon Mull
Pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla
dzieci „The New York Timesa"!
Kendra i Seth zostają wysłani na dwa tygodnie do dziadka.
I wcale nie są zadowoleni. Na przywitanie dostają mnóstwo
przestróg. Dzieci nie mają pojęcia, że ten dziwny staruszek
jest strażnikiem tajemniczego Baśnioboru. W pilnowanym
przez niego lesie żyją ze sobą w zgodzie zachłanne trolle,
figlarne satyry, zgryźliwe czarownice, psotne chochliki i zazdrosne wróżki....
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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 4.

Okrągła kładka
Nad
skrzyżowaniem
ulic
Piłsudskiego i Grunwaldzkiej
wybudowano
oryginalne
przejście - jedyną w Europie
okrągłą kładkę dla pieszych.
Ze
względu
na
kształt
i wykorzystane
materiały
budowlane, została uznana
za najciekawszą budowlę w
tej kategorii. Szczególnie
efektownie wygląda nocą.

Rzeszowska Fontanna Multimedialna
U podnóża Zamku i Pałacu
letniego Lubomirskich znajduje
się
Rzeszowska
Fontanna
Multimedialna. Główną atrakcją
kompleksu fontann są tańczące
w rytm muzyki strumienie wody
oraz ekran wodny, na którym
wyświetlane są prezentacje
filmowe
i
laserowe.
Największym zainteresowaniem
cieszą się pokazy specjalne,
prezentowane
w
sobotnie
wieczory. Spektakle, będące
połączeniem muzyki, światła
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i wody, można podziwiać codziennie od maja do października. Amfiteatr, fontanna i Aleja
Lubomirskich
z podświetlonymi zabytkowymi drzewami, to atrakcyjne miejsce: zabawy dla
najmłodszych, spotkań dla młodzieży oraz wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Most im. Tadeusza
Mazowieckiego
Posiada drugi co do
wysokości pylon w
Polsce (108,5 m).
Został też uznany za
najpiękniejszy obiekt
tego typu w kraju.

Park Papieski
Został
założony
jako
upamiętnienie
wizyty
w
Rzeszowie papieża św. Jana
Pawła II w 1991 roku.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
Międzynarodowy
port
lotniczy
położony
w
województwie
podkarpackim, 10 km od centrum
Rzeszowa we wsi Jasionka.
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