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W tym numerze:
Z życia szkoły – s. 2
W zdrowym ciele zdrowy duch - s. 4
Ekoskop i tajemnice przyrody – s. 6
Ekogala – s. 7
Warto czytać – s. 8
A to ciekawe… – s. 10
Wieści biblioteczne – s. 11
Warto czytać! - s. 12
Główka pracuje – s.13
Uśmiechnij się – s. 14

Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru „Naszego Echa”.
Tym razem gazetka w znacznej części została przygotowana przez uczniów klasy IVc.
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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25 października 2016 r. uczniowie klasy
4c odwiedzili Podkarpackie Centrum
Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.

Dzień Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2016 r. najmłodsi uczniowie
naszej szkoły, czyli klasa 1a, 1b i 2b
wspólnie ze szkołami z całej Polski
rozpoczęli dzień od przygotowania
wspólnych klasowych śniadań.
Powstały wspaniałe, zdrowe i kolorowe
zestawy śniadaniowe. Bogate
w składniki dające siłę i moc do nauki
i zgodnej zabawy na cały dzień.

10 listopada 2016
Koncert Pieśni Patriotycznych w
naszej szkole.
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18 listopada 2016 r. wszyscy
uczniowie szkoły wzięli udział
w ustanowieniu rekordu Polski
w masowym śpiewaniu szant. Bicie
rekordu rozpoczęto o godzinie 11.20
za pośrednictwem Radia Rzeszów.
Uczniowie
wspólnie
zaśpiewali
piosenkę „John Kanaka”. Impreza
odbyła
się
z
okazji
rozpoczynających się w Rzeszowie
XX Dni Kultury Marynistycznej.
Rekord został pobity, piosenkę
w tym samym czasie zaśpiewało
14 tysięcy 501 osób.

28 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej
odbyło się pasowanie uczniów klasy I a i I
b na Świetlika.
W czasie uroczystości dzieci wykonywały
różne zadania: rysowały, rozwiązywały
zagadki, popisywały się swoją zręcznością
i spostrzegawczością.

6 grudnia 2016 r.
Mikołajki – w całej szkole
pełno było aniołków, elfów
i oczywiście prezentów
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22 grudnia 2016 r. uczniowie klas 3b
i 3d wprowadzili nas w świąteczny
nastrój bożonarodzeniowy
przedstawieniem pt. „Jasełkowa
łezka – humoreska”.
Lekka, humorystyczna forma
przypadła do gustu zarówno małemu
jak i dużemu widzowi. Oprócz
niezbędnych postaci, pojawili się
zaskakujący bohaterowie – myszki
i kot - który przechodzi duchową
przemianę. Całość przedstawienia
zakończyły zabawne dialogi, gra na
flecie kolędy „Lulajże Jezuniu” oraz
wspólne kolędowanie z całą
społecznością szkolną
i zaproszonymi gośćmi. Spotkanie
uświetnił swoją obecnością Proboszcz Parafii p.w. św. Józefa w Rzeszowie, który złożył
wszystkim życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

22 grudnia 2016 r.
Klasowe wigilie i opłatki

11 stycznia 2017 r.
Apele wychowawcze podsumowujące
pracę uczniów w pierwszym półroczu
oraz spotkanie z policjantami, którzy
kolejny raz przypominali nam, jak
bezpiecznie spędzić ferie.
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8 listopada 2016 r. w naszej
szkole, w ramach programu
"Lekkoatletyka dla
każdego", odbyły się
zawody lekkoatletyczne klas
trzecich. Konkurencje
polegały na bieganiu,
skokach i rzutach.
Wszystkim bardzo podobały
się zawody, uczestnicy
walczyli uczciwie
przestrzegając zasad "fair
play". Od dobrej lokaty
ważniejsza była zabawa
i współpraca w zespole.

11 listopada 2016r,
tradycyjnie już
uczniowie naszej
szkoły wraz
z rodzicami, dziadkami
i rodzeństwem brali
udział w „Rodzinnym
Marszobiegu Po
Zdrowie” - Memoriale
im. Henryka
Czerwińskiego.

str. 5

25 października 2016 r. uczniowie klasy 4c odwiedzili Podkarpackie Centrum
Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.
Podczas zajęć prowadzonych przez liderów ekologii pana Macieja Kunysza, panią
Katarzynę Ruszałę oraz wolontariuszy uczniowie mogli przekonać się jakie
tajemnice skrywa świat zwierząt i roślin.
Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali budowę owadów, nauczyli się oznaczać
wiek i płeć świerszczy oraz wykonali ich szczegółowy rysunek. Następnie każdy
miał do dyspozycji mikroskop stereoskopowy, dzięki któremu mógł zaobserwować
elementy budowy anatomicznej różnych gatunków owadów, które następnie na
podstawie obserwacji mieli za zadanie zidentyfikować. Zajęcia były bardzo
atrakcyjne, a zadanie z pozoru łatwe okazało się nie lada wyzwaniem. Aby sobie
z nim poradzić na godzinę uczniowie musieli stać się prawdziwymi entomologami.
Na zajęciach z botaniki uczniowie samodzielnie wykonali prace zielnikowe, nauczyli
się rozpoznawać różne gatunki drzew liściastych oraz poznali zasady wykonania
zielników. Prace wykonane przez uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej
gazetce przyrodniczej.
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9 grudnia 2016 r. uczniowie klasy 4C reprezentowali nasza szkołę
w Międzynarodowych Targach Produktów Żywności i Wysokiej Jakości w Jasionce.
Uczniowie wzięli udział w seminarium dla szkół podstawowych klas I – IV pt. „Magia
ekologicznych Świąt Bożego Narodzenia”. Obejrzeli Inscenizację i prezentację
multimedialną na temat polskich i zagranicznych bożonarodzeniowych zwyczajów
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
Ostatnim punktem spotkania był wykład „W oczekiwaniu na Święta Bożego
Narodzenia – zwyczaje świąteczne i tradycyjne potrawy na bazie ekologicznego
produktu”.
Po seminarium uczniowie udali się na zwiedzanie targów w trakcie których mieli
okazję spróbować naturalnych, tradycyjnych wypieków i przetworów kuchni
polskiej.
Na koniec każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci suszonych owoców
i naturalnych soków.
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Mając kilka białych kwiatków i różnorodne barwniki spożywcze możesz zabarwić
każdy kwiat inaczej i stworzyć „tęczowy bukiet”.
Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie jak to zrobić i dlaczego tak się dzieje sięgnij po książkę
Steve’a Parkera z serii Młody Naukowiec „Woda”

W książce znajdziesz wiele pomysłów na nowe doświadczenia, dzięki czemu
możesz eksperymentować i zdobywać więcej informacji o wodzie.
Dowiesz się także, na jakich naukowych podstawach oparte jest każde
doświadczenie.
Pamiętaj: prawdziwi naukowcy zawsze dbają o bezpieczeństwo, dlatego
przygotowuj każde doświadczenie ostrożnie i postępuj zgodnie z instrukcją!
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Zima w bibliotece przebiega pod znakiem licznych konkursów i spotkań czytelniczych.
Organizowaliśmy konkursy recytatorskie dla klas I-III: „Ojczyste strofy” i „Magia świąt
Bożego Narodzenia w poezji”.
Rozstrzygnęliśmy konkurs dla klas IV-VI „Zasady dobrego wychowania”. Zwycięzcą
został Patryk Piątek z klasy Vb.
Przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, w którym zwyciężyły:
Aleksandra Pączek (kl. I-III) oraz Emilia Ataman (kl. IV-VI). Obydwie dziewczyny będą
reprezentowały szkołę w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania.
W lutym 2017r. dobiegł końca etap szkolny Wielkiej Ligi Czytelników. W zmaganiach
konkursowych wzięło udział 34 uczniów z klas I-III i 8 uczniów z klas IV-VI. 26 uczniów
z klas I-III i 6 uczniów z klas IV-VI zaliczyło wszystkie wymagane 10 testów i wezmą udział
w teście kwalifikacyjnym do półfinału.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH
DO PÓŁFINAŁU ( etapu wojewódzkiego) KONKURSU
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w szkolnym
teście kwalifikacyjnym do półfinału.
- Test kwalifikacyjny odbywa się w miejscu przeprowadzenia pierwszego etapu
(biblioteka szkolna) bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
- Termin testu kwalifikacyjnego: 7 marca 2017 r.
- Testy będą dotyczyć treści całej książki.
- W testach nie będzie pytań nie związanych z książką. Wszystkie odpowiedzi muszą
być zawarte w książce.
- Po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6), którzy uzyskali
najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału.
W przypadku trudności w wyłonieniu półfinalistów na skutek równej liczby punktów,
koordynator etapu pierwszego przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
Książki do testu kwalifikacyjnego
klasy 1-3: Zbudź się Ferdynandzie - L.J. Kern
klasy 4-6: Tomek w krainie kangurów- A. Szklarski
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Poziomo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rano głośno pieje
Uparty, jak …
Najchłodniejsza pora roku
Rośnie tam trawa i kwiaty
Mieszka w zamku
…. Dziwaczka
Zna pszczółka
Hasło: …………………………………………………………………

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło utworzone z liter na żółtym tle czytanych
pionowo.
Wydrukuj ( przerysuj ) krzyżówkę, rozwiąż i przynieś do biblioteki szkolnej. Wśród
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Na wasze rozwiązania czekamy do
końca grudnia. Wszystkie odpowiedzi należy podpisać ( imię, nazwisko i klasa ).
Krzyżówka przeznaczona jest dla uczniów klas I - II.
Maja
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Maja Kopeć, Julia Świętoń-Pikor, Oliwia Szwagiel, Małgosia Lechowicz, Julia Jaworska, Iza Wysowska
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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