GAZETKA SZKOLNA NR 1-2017/2018

ROK SZKOLNY 2017/2018

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. 9
Warto wiedzieć – s. 10
„Erasmus+” – s. 10
„Nauczyciel na medal” – s. 11
A to ciekawe „Rzeszowski Zlot
Owadów z Ekoskopem – s. 12
Wieści biblioteczne – s. 13
Warto czytać! - s. 14
Uśmiechnij się! – s. 15

Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru „Naszego Echa”
w nowym roku szkolnym. Po wakacjach wróciliśmy do szkoły wypoczęci i pełni zapału
do pracy. Zobaczcie, jakie były efekty naszych działań. Jak zawsze piszcie na adres
bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja

str. 1

4 września 2017
Uroczystość rozpoczęcia Roku
Szkolnego 2017/2018
Tegoroczna inauguracja roku
szkolnego, ze względu na
deszczową pogodę, odbyła się
w sali gimnastycznej.
Wprowadzony został Sztandar
Szkoły i odśpiewany Hymn
Narodowy. Po krótkim
przemówieniu Pana Dyrektora
i komunikatach
organizacyjnych uczniowie
rozeszli się do klas na
spotkania z wychowawcami.

21 września 2017
Spotkanie uczniów klas
1-3 z policjantem, na
którym zostali zapoznani
z zasadami
bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły.
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22 września 2017
Rzeszowski Zlot Owadów
z EKOSKOPEM.
Nasza szkołę
reprezentowała klasa 5c.
W tym roku spotkanie
odbyło się w hali
Podpromie w Rzeszowie.

29 września 2017
III Szkolny Dzień Głośnego
Czytania
29 września obchodzony jest
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania ogłoszony przez
Polską Izbę Książki po raz
pierwszy w 2001 roku. Nasza
Szkoła uczestniczy w tej akcji
już po raz trzeci.
Ponadto uczniowie klasy 1a
reprezentowali naszą szkołę
w Plenerowej akcji
czytelniczej „Głośne Czytanie Prosta Rzecz” organizowanej przez Filię nr 10 Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Relacja telewizyjna z imprezy
do obejrzenia na stronie TVP3
Rzeszów
Relacja z imprezy oraz galeria
zdjęć dostępna na stronie
Biblioteki Publicznej w
Rzeszowie
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4 października 2017
Medal Młodego Bohatera dla Mateusza Krula

Mateusz Krul, uczeń klasy 6b,
otrzymał z rąk Ministra Spraw
Wewnętrznych I Administracji
pana Mariusza Błaszczaka
Medal Młodego Bohatera.
Medal ten jest wręczany
dzieciom, które ocaliły komuś
życie lub miały swój udział w
takim ocaleniu. Nasz uczeń
zimą tego roku uratował
tonącego w Wisłoku 29letniego mężczyznę.

Mateuszowi w odbiorze nagrody towarzyszyli: mama, nauczyciele i koledzy z jego klasy.

O bohaterskim czynie
Mateusza pisaliśmy w
Numerze Specjalnym gazetki
„Nasze Echo” z 2016 r.
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11 października 2017
Segreguję z Ekoskopem
Uczniowie klasy 1a mieli okazję
obejrzeć bajkę Ekologiczną w
wykonaniu Pani Kasi Ruszały ze
stowarzyszenia EKOSKOP dotyczącą
zasad segregowania smieci.

Z walizkowego teatrzyku wyłoniły się
postacie wesołych lisków i dziadzia,
który nie wiedział co należy robić ze
śmieciami, zabrudził leśną polanę i
zanieczyścił powietrze. Na szczęście
mądre liski poradziły dziadkowi aby
segregował odpadki. Odtąd wszyscy
mogli cieszyć się wspólnym czystym
DOMEM PRZYRODY. Segregujmy, bo
warto!

12 października 2017
Uroczystość
Pasowania na Ucznia
"Ślubuję być dobrym
Polakiem
dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły..."
to najważniejsze słowa
pierwszoklasistów,
jakie zostały
wypowiedziane
podczas tego wieczoru.
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Uroczystość rozpoczęła się
występami naszych
najmłodszych uczniów, którzy
prezentowali wiersze o sobie i
o szkole, śpiewali pięknie
piosenki - również w języku
angielskim! Kiedy już
udowodnili, że zasługują na
miano Ucznia złożyli
uroczyste ślubowanie.
Następnie Pan Dyrektor
pasował każdego pierwszaka
kolorowym ołówkiem.

Na zakończenie
uroczystości wykonane
zostały pamiątkowe
fotografie klasowe, a
wychowawcy wręczyli
dzieciom Dyplomy i
kuferki z pomocami
szkolnymi. Rodzice zaś
przygotowali dla
wszystkich napoje i słodki
poczęstunek.
Wszystkim pierwszakom
gratulujemy i życzymy
samych sukcesów w
naszej szkole.

19 października 2017
Lekcja z policjantem
W ten słoneczny październikowy
poranek uczniowie klas
młodszych przenieśli się z sal
lekcyjnych na osiedlowe ulice.
Nauczycielem był Pan Policjant i
uczył dzieci jak przechodzić
prawidłowo przez jezdnię na
przejściu dla pieszych.
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8 listopada 2017
Pasowanie na "Świetlika"
W świetlicy szkolnej odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów
klas pierwszych na "Świetlika".
Dzieci w czasie uroczystości
doskonale bawiły się, wykonując
różnorodne zadania kształtujące
nie tylko wyobraźnię, pamięć,
zręczność, ale także rozwijające
kreatywność i samodzielność.

Po zakończeniu zabaw i złożeniu ślubowania wszyscy uczniowie zostali pasowani na
"Świetlika". Na koniec uroczystości każda klasa pozowała do wspólnego zdjęcia oraz
otrzymała pamiątkowy dyplom.

9 listopada 2017
Śniadanie daje moc
Najmłodsi uczniowie
naszej szkoły, jak co
roku, włączając się do
ogólnopolskiej akcji
ŚNIADANIE DAJE MOC
samodzielnie
przygotowywali i
wspólnie spożywali
klasowe śniadanie.
Było smacznie, zdrowo
i bajecznie kolorowo.
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6 - 10 listopada 2017
Zbiórka zniczy na Cmentarz
Łyczakowski we Lwowie
Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w
akcję „Światełko Pamięci dla
Łyczakowa” organizowaną przez
szkolne koło wolontariatu i koło
geograficzne. Znicze zostały
zawiezione przez Panią Karolinę
Krzanowską – Wienc na cmentarz
w Łyczakowie gdzie zapłonęły
na grobach naszych rodaków.

10 listopada 2017
Koncert Pieśni Patriotycznych w
wykonaniu uczniów klas 1a, 2a i 2b
oraz Chóru szkolnego.
"Gdzie są chłopcy z tamtych lat..."
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20 września 2017
Indywidualne
Mistrzostwa w Lekkiej
Atletyce dziewcząt i
chłopców szkół
podstawowych
W zawodach wzięli
udział: Bartłomiej
Sobczyk, Bartosz
Kaczorowski, Daniel
Ostrowski - Rzepko,
Oliwia Jurek, Lena
Macko, Oliwia
Przebieradło, Iga
Głuszak, Karolina
Kruczek, Chiara Nicosia
oraz Oriana Molęda,
która zdobyła III miejsce w skoku w dal.

28 września 2017
Rozgrywki w mini
piłce nożnej szkół
podstawowych dla
klas V.
Drużynę stanowili:
Hubert Płonka, Jakub
Filipowski, Piotr
Rudnicki, Eryk
Stojek, Tymoteusz
Cichowski, Jakub
Łosiewicz oraz Daniel
Ostrowski - Rzepko,
który otrzymał
nagrodę za
Najlepszego
bramkarza.
Drużyna zdobyła IV
miejsce.
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Z radością informujemy, że od września
2017 w naszej szkole rozpoczynamy
działania w ramach programu
ERASMUS+ .
Tytuł projektu „ WAY- Water Around
You”- „Dlaczego - Woda otacza nas”
Projekt realizowany będzie w okresie od
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
w ramach programu: „Erasmus +” Edukacja Szkolna - Współpraca Szkół.
Będziemy współpracować ze szkołami z Finlandii, Hiszpanii, Portugali i Grecji.
Główne cele projektu to:
Rozwój świadomości ekologicznej na temat wód powierzchniowych oraz ochrony
bioróżnorodności organizmów w nich żyjących.
Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń
kulturowych, w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi.
Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur,
języków i wartości europejskich.
Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania
szkoły.
Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności
komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na
rynku pracy.
Rozwój współpracy międzynarodowej

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do współpracy!
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NAUCZYCIEL NA MEDAL !

9 grudnia 2017 r. odbyła się
uroczysta gala wręczenia
nagród w plebiscycie Gazety
Codziennej „Nowiny” –
„Nauczyciel na medal”.

Fot. Krzysztof Kapica

Plebiscyt organizowany był pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Ewy
Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby.
Miło nam poinformować, że Pani Ilona Kruk nauczycielka biologii i przyrody w Szkole
Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie , zajęła I miejsce w finale wojewódzkim, w kategorii
nauczycieli klas IV-VII i gimnazjum.
Gratulujemy Pani Ilonie i dziękujemy wszystkim za oddane głosy.

Więcej informacji na temat finału wojewódzkiego plebiscytu „Nauczyciel na medal” na
stronach Gazety Codziennej „Nowiny”
http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/g/nauczyciel-na-medal-2017-najlepsi-nauczyciele-z-podkarpacianagrodzeni-zdjecia-wideo,12752567,26626055/

– Serdecznie dziękuję rodzicom
uczniów, a także moim
kochanym dzieciom za oddane
głosy. Ogromnym zaszczytem
jest dla mnie to, że znalazłam się
w gronie tych nauczycieli, którzy
mają wieloletnie doświadczenie
w tym zawodzie – powiedziała
Pani Ilona Kruk odbierając
statuetkę i nagrodę.
Fot. Krzysztof Kapica
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Rzeszowski Zlot Owadów z EKOSKOPEM
Klasa 5c reprezentowała naszą szkołę w „Trzecim Rzeszowskim Zlocie Owadów”, który
odbył się w Hali Podpromie w Rzeszowie, 22 września 2017 r.

Happening
rozpoczął się od
godziny 11.00 –
„gwieździstym
zlotem owadów z
czterech stron
świata”
O godzinie 11.59
odbył się
tradycyjny (od
1997 roku)
happeningowy
„Alert w obronie
Ziemi”. W tym
roku pod hasłem:
„Alarm w obronie
starych drzew”.
Uczniowie
przebrani za
owady brali udział w licznych warsztatach i konkursach ekologicznych.
Na koniec reprezentacja klasy wzięła udział w konkursie na najdłuższy lot samolotem.
Każdy uczestnik miał
za zadanie
samodzielnie
skonstruować
samolot z papieru.
Konkurs odbył się pod
patronatem Fundacji
Wspierania Edukacji
przy Stowarzyszeniu
Dolina Lotnicza.
Najdalej poszybował
samolot, który
skonstruowała Julia
Świętoń – Pikor!
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Wrzesień w bibliotece szkolnej to
czas podręczników. Całe
pomieszczenie jest pełne pudeł,
stosów elementarzy, podręczników i
zeszytów ćwiczeń.

29 września obchodziliśmy III Szkolny Dzień Głośnego Czytania. W całej szkole, we
wszystkich klasach, o tej samej porze słychać było głośne czytanie. Starsi uczniowie
czytali samodzielnie, młodszym czytali nauczyciele. Książki do czytania wybierały dzieci,
ale wychowawcy również przedstawiali swoje propozycje ciekawych lektur.
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Jak co roku, w ramach jego
obchodów organizujemy wiele ciekawych wydarzeń, m. in. Godziny Głośnego Czytania w
bibliotece. Czytaliśmy „Mikołajka”, „Akademię Pana Kleksa”, „Dzieci z Bullerbyn”.
Przez cały rok szkolny w bibliotece realizowane są zajęcia w ramach programu
innowacyjnego „Agresja – można ją pokonać!” Jest to program profilaktyczny z
wykorzystaniem tekstów literackich przeznaczony dla uczniów klas piątych.
Listopad w bibliotece stał pod znakiem konkursów, m. in. odbył się konkurs recytatorski
dla uczniów klas I – III, konkursy znajomości treści lektur „Szatan z siódmej klasy” i „Ten
obcy”.
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Christian Dreller
„Czy słonie boją się myszy? Historyjki dla ciekawskich dzieci”
Książka zawiera bardzo pomysłowe historyjki wyjaśniające i
prostujące najbardziej popularne stereotypy, obiegowe opinie i
powszechne poglądy, bawiąc i dostarczając dociekliwym
czytelnikom solidnej porcji frapującej wiedzy.

Adam Wajrak
„Przewodnik prawdziwych tropicieli”.
W rozwijaniu tych umiejętności i zdobywaniu wiedzy o
otaczającym nas świecie pomoże nam seria książek
„Przewodnik prawdziwego tropiciela”!
Zima to czas twardzieli. Będziemy pokonywać zaspy,
biegać na nartach, zdobywać bagna, zamarznięte rzeki i
jeziora. I to bez słowa narzekania, bo zupełnie nie ma na to
czasu. Zimą trzeba tropić, i kropka.

Pierdomenico Baccalario
Ulysses Moore. Tom 1. Wrota czasu
Troje dzieci, Jason, Julia i Rick, rozkochanych w przygodzie.
Willa Argo nad urwiskiem, wysoko nad morzem, z
tajemniczymi pokojami. Drzwi ukryte za szafą, zamknięte na
cztery spusty, niedające się otworzyć. Ale dzieci za wszelką
cenę chcą je otworzyć...
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Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą i trzyma w reku wędkę.
Podchodzi do niego osiołek i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

Sowa pyta kolegę:
- Dlaczego chcesz, aby mikołaj przyniósł Ci dwie kolejki
elektryczne?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest w domu.

Mama pyta synka:
- W kuchni były trzy kawałki ciasta. Teraz jest jeden. Czy
wiesz dlaczego?
- Tak, wiem. Światło zgasło i tego trzeciego już nie
zauważyłem.
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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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