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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. 8
Warto wiedzieć – s. 9
„Wszystkie kolory świata” – s. 10
„Ziemia – planeta ludzi” – s. 12
Święto patrona szkoły – s. 13
Mateusz Krul nagrodzony przez
strażaków – s. 14
Wieści biblioteczne – s. 15
Warto czytać! - s. 18

Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru „Naszego Echa”.
Po feriach zimowych wróciliśmy do szkoły pełni zapału do pracy. Zobaczcie, jakie były
efekty naszych działań. Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
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1 lutego 2017 r. uczniowie klas
drugich przygotowali koncert
dla Babć i Dziadków
z okazji ich święta. Dzieci
życzyły im dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności
i dziękowały za troskę i miłość.

6 lutego 2017 r. w teatrze Maska odbyło się
podsumowanie międzyszkolnego konkursu
spektakli bożonarodzeniowych. Uczniowie klas 3b
i 3d przygotowali spektakl pt."Jasełkowa łezka", za
który otrzymali wyróżnienie. Pamiątkowy puchar
dla nagrodzonych został ufundowany przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10
w Rzeszowie.

14 lutego 2017 r.
w naszej szkole
odbyła się zabawa
karnawałowa dla klas
młodszych.
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W tym roku Dzień Otwarty Szkoły został zorganizowany 24 lutego.

6 marca 2017 r.
podsumowaliśmy nasze
działania w ramach akcji
pomocowej UNICEF
„Wszystkie Kolory Świata”
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Paulina Depa reprezentowała naszą szkołę
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pastuszkowie z Fatimy”. 6 marca 2017 r.
pojechała do Nowego Sącza ze swoim tatą
po odbiór nagrody specjalnej.

Chociaż 13–ty uznawany jest za
dzień pechowy, to naszej szkoły
pech nie dotyczy. Wręcz
odwrotnie mieliśmy szczęście
w tym dniu, czyli 13 marca gościć
znakomitych gości - Siatkarzy
Assseco Resovii Rzeszów –
Piotra Nowakowskiego i Damiana
Wojtaszka.
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14 marca 2017 r. odbyła się
w naszej szkole „Lekcja na
wesoło z ciekłym azotem”.
Uczniowie klasy 4a, 4b i 4c
wzięli udział w ekscytującym
pokazie z wykorzystaniem
ciekłego azotu, który
poprowadził Pan Dariusz
Bem. Pokaz pozwolił
przybliżyć każdemu magię
i tajemnice niskich
temperatur. Bohaterem
pokazu był ciekły azot, którego temperatura (-197 C) pozwala odczuć granicę zimna
w okolicy temperatury zera krytycznego.
Na zajęciach powstawało dużo "dymu", dużo wybuchów, które są następstwem wysokiej
rozprężności ciekłego azotu. Bananem pan Dariusz przybił gwoździa do deski. Z balona
pod wpływem ciekłego azotu powstał kawałek szeleszczącej folii. Piłeczki do tenisa
stołowego z małym otworem wirowały z bardzo dużą szybkością, piękna róża zmieniła się
w kruchy jak ze szkła przedmiot.
Bardzo efektowny okazał się pokaz połączenia ciekłego azotu z wrzącą wodą –powstała
ogromna chmura, w której na kilka chwil mogli zanurzyć się uczniowie.
Na koniec dla wszystkich została przygotowana niespodzianka! Każdy mógł spróbować
lodów śmietankowych z bitej śmietany oraz czekoladowych lizaków.
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20 marca 2017 r. –
„Godzina dla Ziemi”

Podczas trzydniowych
rekolekcji
wielkopostnych,
w dniach 20-22 marca
uczniowie brali udział
w uroczystościach w Kościele
pw.
Świętego
Józefa
oraz
naukach
rekolekcyjnych
w
szkole. Obchodzono także święto
patrona naszej szkoły.

6 kwietnia uczniowie klasy 3b
zwiedzili Muzeum Dobranocek
i obejrzeli krótki pokaz filmowy
wybranych bajek sprzed lat.
Z radością odkrywali pamiątki
związane z bajkami oglądanymi
w telewizji przez nich samych
ale też ich rodziców. Na koniec
wzięli udział w warsztatach
plastycznych.
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12 kwietnia wspólnie oglądaliśmy
przedstawienie wielkanocne
przygotowane przez uczniów
klas 2a i 2e.

26 kwietnia
wychowawcy
świetlicy
podsumowali
szkolny konkurs
plastyczny pt.
"Wiosenny bukiet",
w którym wzięły
udział dzieci
z klas I - III.

26 kwietnia obchodziliśmy uroczyście Dzień
Ziemi.
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7 lutego odbyły się Mistrzostwa
Szkoły w Tenisie Stołowym
Dziewcząt. I miejsce zajęła
Aleksandra Kosmowska,
II miejsce Anna Rościszewska,
a III miejsce Karolina Kruczek.
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie
Stołowym Chłopców odbyły się
dzień później - 8 lutego.
Po zaciętym boju o tytuł Mistrza
zwyciężył Kacper Molęda,
II miejsce zajął Korneliusz
Wiącek, III Krystian Paluszak.

10 lutego odbyły się zawody
Szkół Podstawowych w tenisie
stołowym chłopców.
Naszą szkołę reprezentowali:
Krystian
Paluszak,
Kacper
Molęda oraz Korneliusz Wiącek.
Po
wygranych
meczach
uczniowie
awansowali
do
rozgrywek w ścisłej czołówce.
Niestety trafili na bardzo dobry
zespół z SP nr 3 i ostatecznie
zajęli VI miejsce.
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28 lutego naszą szkołę odwiedził
były mistrz świata w Ringo, członek
Polskiego Towarzystwa Ringo pan
Andrzej Osak.
Ringo to gra sportowa wymyślona
przez znanego szermierza
i dziennikarza mgr Włodzimierza
Strzyżewskiego. Istnieje już ponad
50 lat, a jako polski sport dla
każdego od 1973 r. Gra w ringo to
znakomita zabawa i wspaniały sport
rekreacyjny możliwy do uprawiania
przez każdego i w każdych
warunkach bez względu na porę
roku. Ringo jest grą sportową
o bogatej technice i taktyce,
a jednocześnie o licznych walorach
zdrowotnych.
Pan Andrzej Osak przeprowadził
treningi z dziećmi z klas IV, V i VI.
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„WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA”
24 października 2016 r. nasza
szkoła przystąpiła do
organizowanej przez UNICEF
Polska akcji pomocowej
„Wszystkie Kolory Świata”.
W projekcie udział wzięli uczniowie
klasy 6a, 6b i 5a, łącznie
66 uczniów.
Tematem pierwszych zajęć było
wprowadzenie do projektu, które
obejmowało:
–
zapoznanie z organizacją UNICEF ;
–
zapoznanie uczniów z celami projektu;
–
kształtowanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości na inne kultury,
uświadomienie im, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także
przyjemne;
Na kolejnych zajęciach uczniowie rozpoczęli podróż na kontynent afrykański od projekcji
filmu, który ukazał prawdziwe życie mieszkańców Afryki. Dzięki pokazowi
multimedialnemu dzieci przeniosły się do Angoli, kraju leżącego w sercu Afryki oraz
zapoznały się ze zwyczajami oraz obyczajami tam panującymi.
Kolejnym etapem był wybór przez każdego ucznia kraju, który go interesował oraz
zdobycie informacji o jego kulturze, mieszkańcach i codziennym życiu. Następnie
uczniowie otrzymali materiały niezbędne do wykonania laleczki (szablon laleczki, akt
urodzenia, zakładki).
W grudniu i w styczniu dzieci
wraz nauczycielami i swymi
bliskimi szyły laleczki . Łącznie
wykonano 45 lalek. Uczniowie z
wielką pasją i zaangażowaniem
wykonali swoje lalki, którym
nadali imiona i akt urodzenia.
„List w butelce”
Po zebraniu informacji na
temat
wybranego
państwa
uczniowie na lekcjach języka
polskiego pisali listy od swoich
rówieśników z innych krajów.
W ramach lekcji przyrody,
uczniowie wykonali plakaty
przedstawiające
historię,
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kulturę, zabytki oraz
tradycje
państw,
z
których
pochodzą
wykonane
lalki.
Następnie każdy uczeń
na
forum
klasy
prezentował
swój
plakat. Po zakończeniu
prezentacji
plakaty
zawisły na tablicy w
holu szkoły.
Dnia 10 stycznia 2017
r. w szkole został
zorganizowany Dzień
Wszystkich
Kolorów
Świata
–
laleczki
przygotowane
przez
uczniów
zostały
wystawione w holu szkolnym podczas spotkania z rodzicami. Uczniowie zaprezentowali
wykonane przez siebie laleczki rodzicom, dziadkom, rodzeństwu. Tego dnia wszystkie
laleczki znalazły swoich opiekunów.
Na zakończenie projektu uczniowie wykonali tablicę i plakaty informujące o projekcie
i jego celach. Rezultaty swojej pracy: listy, prace plastyczne, symbole związane
z projektem zostały umieszczone na korytarzu szkolnym, aby cała społeczność szkolna
(uczniowie, nauczyciele, rodzice) mogli zapoznać się z projektem.
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„Ziemia – planeta ludzi”

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 4c
wspólnie z dziewczynami z klas szóstych
przygotowali przedstawienia pt.: „Ziemia –
planeta ludzi”. Ze spektaklu mogliśmy się
dowiedzieć, jak ludzie i ich cywilizacja
niszczą Ziemię. Aby ją uratować każdy z nas
musi zacząć szanować naszą planetę
w miejscu, w którym żyje. Musimy pamiętać o segregowaniu odpadów, dbaniu o zwierzęta,
sprzątaniu po sobie, niewypalaniu traw, bo „każdy człowiek potrzebuje swojego ogrodu,
czyli zakątka przyrody, w którym odradza swoje siły życiowe, słuchając muzyki lasu,
wiosennego śpiewu słowika i patrząc na powrót bocianów do gniazd”.

Dzień Ziemi został ustanowiony w
latach 70-tych przez obrońców
środowiska w Stanach Zjednoczonych.
Z czasem obchody tego dnia przyjęły
się w innych krajach świata. W Polsce
po raz pierwszy zorganizowano je
w 1990 roku.
Dziś jest to święto międzynarodowe.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – PIOTRA SKARGI

W dniu 20 marca odbył się w naszej
szkole uroczysty apel z okazji Dnia
Patrona ks. Piotra Skargi. Apel
przygotowali uczniowie klas 6a i 6b.
Akademia upamiętniła również
jednego z patronów roku 2017,
„przyjaciela Pana w ubogich”,
człowieka „dobrego jak chleb”
- św. Brata Alberta Chmielowskiego.
W dniu 21 marca odbyło się
spotkanie z prezesem
Rzeszowskiego Towarzystwa
Pomocy im. brata Alberta, panem
Aleksandrem Zaciosem. Uczniowie
poznali działalność towarzystwa,
a zaproszony gość przybliżył
uczniom postać świętego.
Wartości głoszone przez Alberta
Chmielowskiego podkreśliły
szkolne konkursy, organizowane
z okazji Dnia Patrona.
W towarzystwie szacownego
gościa wręczone zostały dyplomy
dla nagrodzonych i wyróżnionych
w tych konkursach uczniów.
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Mateusz Krul nagrodzony przez strażaków.
O Mateuszu pisaliśmy już w specjalnym
wydaniu „Naszego Echa”.
Mateusz Krul uczeń klasy 6b spacerował
w styczniu nad Wisłokiem. Usłyszał wołanie
o pomoc. Bez namysłu pomógł tonącemu
mężczyźnie. Za ten czyn otrzymał już nagrodę
Prezydenta miasta Rzeszowa, został też
wyróżniony przez Dyrektora naszej szkoły.
Tym razem odebrał odznaczenie z rąk
strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży
Pożarnej.
Uroczyste
wręczenie
odznaczenia odbyło się w naszej szkole.
Pod okiem kamery TVP Rzeszów Mateusz
odebrał dyplom i upominek niespodziankę
z rąk bryg. Tomasza Barana komendanta PSP
w Rzeszowie.
Spotkanie zakończyło się dydaktyczną
pogadanką
i
pokazem
sprzętu
strażackiego. Rzecznik strażaków - mł.
bryg. Grzegorz Wójcicki opowiedział
uczniom
o
pracy
strażaków
i sposobach radzenia sobie wobec
zagrożeń
pożarem
lub
zatrucia
tlenkiem węgla. Być może to nie
koniec wyróżnień dla Mateusza,
ponieważ Dyrektor szkoły wraz ze
strażakami wystąpili do ministra
spraw wewnętrznych o przyznanie
chłopcu medalu Młodego Bohatera.
Trzymamy kciuki za Mateusza!
Zobacz film i przeczytaj artykuł na www.nowiny24.pl
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VI PODKARPACKI KONKURS
PIĘKNEGO CZYTANIA

W dniach 28 lutego – 08 marca 2017 roku odbyły się
przesłuchania
międzyszkolnego
etapu
VI
Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania,
do którego zakwalifikowanych zostało 244 uczniów.
W I etapie w eliminacjach szkolnych uczestniczyło
3189 uczniów, z 87 miejscowości, ze 155 szkół
województwa podkarpackiego ze wszystkich etapów
kształcenia.
Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Pączek
z klasy 3c.

PÓŁFINAŁ KONKURSU WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
Półfinał III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników już
za nami. W piątek 21 kwietnia 2017 roku, punktualnie o godzinie
10.30, uczniowie szkół podstawowych z całej Polski rozpoczęli
pisanie testów w 2 kategoriach wiekowych: kl. 1-3 i kl. 3-6. Pytania
testowe dotyczyły dwóch książek, odpowiednio: „Bohaterskiego
misia” Bronisławy Ostrowskiej oraz „Tomka na Czarnym Lądzie”
Alfreda Szklarskiego.
W województwie
podkarpackim półfinał
odbywał się w 10 miastach,
jednym z nich był Rzeszów. W Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie, pełniącej
funkcję Koordynatora Wojewódzkiego konkursu,
w tym dniu test pisało 49 uczniów z 17 drużyn.
Szkołę Podstawową Nr 19 w Rzeszowie
reprezentowali zwycięzcy eliminacji szkolnych tj.:
Viktoria Mierzwa, Jan Cichanowski i Michał
Rudnicki – w kategorii klas I-III
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oraz Julia Jaworska, Ewelina Pęk i Julia
Świętoń – Pikor w kategorii klas IV-VI.
W dniu półfinału został odczytany list od
głównego
Organizatora
konkursu
(Stowarzyszenia Wielka Liga z Katowic),
adresowany
do
uczestników
–
„Wytrwałych Podróżników po Krainach
Historii i Wyobraźni”.
Uczniowie na wypełnienie testów mieli
70 minut. W tym czasie na sali panowała
prawdziwa burza mózgów. Młodzi Czytelnicy z wielkim zapałem szukali właściwych
odpowiedzi na pytania testowe.
Po zakończeniu części konkursowej, dzieci wspólnie z opiekunami zapoznały się z
prezentowanymi w bibliotece książkami, czasopismami oraz zbiorami audiowizualnymi.
Wypożyczalnia przygotowała dodatkową atrakcję dla uczestników, zapraszając laureatkę
przeglądu „Tak piszą uczniowie. Student – żak pisze – tak”. Małgorzata Jagieła, uczennica
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie (opiekun Barbara Lach) przeczytała swoją pracę
„Kopalnia przygód”, która zdobyła pierwszą nagrodę w tym konkursie. Praca Małgosi to
ciekawe opowiadanie z zagadkami matematycznymi. Słuchacze mieli okazję spróbować
swoich sił w ich rozwiązywaniu oraz zadawać pytania Autorce.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek,
zaś nauczyciele – podziękowania, zakładki oraz informatory o ofercie PBW w Rzeszowie.
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Konkurs wychowawczy „Każdy może zostać Damą i Dżentelmenem "
Uczniowie klas
I - III wzięli udział
w organizowanym przez bibliotekę szkolną i
pedagoga konkursie wychowawczym „Każdy
może zostać Damą i Dżentelmenem”.
Po
multimedialnych
zajęciach
przeprowadzanych
przez
wychowawców
przedstawiciele klas (Dama i Dżentelmen)
pisali test dotyczący
znajomości zasad
dobrego wychowania. Zwycięzcami konkursu
zostali Julia Janusz i Kacper Czwałga z klasy
2e.
Ogłoszenie
wyników
i
wręczenie
pamiątkowych dyplomów i nagród miało
Wielkanocnego.

miejsce

podczas

uroczystego

Apelu

"Moja książka dla ciebie"
Zachęcamy wszystkich uczniów do włączenia się w akcję „Moja książka dla ciebie”
prowadzoną przez WiMBP w Rzeszowie. Organizujemy zbiórkę książek dla dzieci
z domowych bibliotek. Prosimy o przynoszenie do biblioteki szkolnej książek ciekawych
i w bardzo dobrym stanie. Książki powinny być opatrzone stosowną dedykacją od
przekazującego ucznia dla nieznajomego dziecka.
Zgromadzone książki zostaną przekazane Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie i wykorzystane w happeningu „Moja książka dla ciebie”.
3 czerwca 2017 r., wolontariusze, w towarzystwie bibliotekarzy organizujących akcję,
wyruszą na spotkanie dzieciom, którym podarują zebrane książki i wręczą je osobiście.
Oddając swoje „wyczytane” książki innym dzieciom dadzą im nowe życie, a obdarowanym
radość i przyjemność poznania ciekawej historii.
Jest to akcja obdarowywania książkami dzieci bawiących się na placach zabaw,
spacerujących z rodzicami w parkach.
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Seria
detektywistyczna
„Biuro
śledcze.
Tomuś
Orkiszek
i partnerzy” Agnieszki Stelmaszyk jest skierowana do dzieci, które
pierwsze próby czytania mają już za sobą. Jest to seria pełna humoru
i zadziwiających zdarzeń, dzięki zabawnym bohaterom zachęci dzieci
do czytania. Dorosła forma książek detektywistycznych dodaje serii
smaczku – to już nie są bajki dla maluchów.

„Teraz tu jest nasz dom” - Barbara Gawryluk
Kiedy w Doniecku robi się coraz niebezpieczniej i na ulice
wyjeżdżają pierwsze czołgi, rodzina Baranowskich decyduje się na
organizowaną przez polskie władze ewakuację z Ukrainy. Ciepłe
przyjęcie
w
obozie
dla
uchodźców
osładza
Romkowi
i jego rodzeństwu pobyt w nowym miejscu, ale dzieci tęsknią za
dziadkami i dopytują, kiedy będą wracać do domu. Niestety nie
nastąpi to szybko, dlatego cała rodzina uczy się polskiego, żeby
dzieci mogły iść do szkoły, a rodzice do pracy. Romek zaczyna
powoli rozumieć, że teraz tu ma być ich dom. Ale jeszcze nie wie,
czy go lubi, czy nie.

„Marcin Jan Gorazdowski opowiada o psach”
Atrakcyjnie
ilustrowane
opowieści
dla
całej
rodziny
o czworonożnych pupilach. Zoolog i hodowca psów z pasją
opowiada, jak wyhodowano popularne rasy, jaki mają charakter
i jak należy się nimi opiekować.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ „ NASZE ECHO” NR 3 – 2016/2017
Maja Kopeć, Julia Świętoń-Pikor, Oliwia Szwagiel, Małgosia Lechowicz, Julia Jaworska, Iza Wysowska,
Liwia Wisz
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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