GAZETKA SZKOLNA NR 2-2017/2018

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. 4
Warto wiedzieć – s. 5
A to ciekawe „karnawał”– s. 12
Wieści biblioteczne – s. 8
Warto czytać! - s. 10
Uśmiechnij się! – s. 11

Drodzy czytelnicy!
„Zima, zima, zima …” Chcecie wiedzieć co w naszej szkole działo
się zimą? Zapraszamy do czytania, wspominania, komentowania i uzupełniania
informacji. Jak zawsze piszcie do nas na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja

str. 1

Jak co roku 11 listopada Dyrekcja szkoły,
nauczyciele, uczniowie, rodzice,
mieszkańcy osiedla zgromadzili się, aby
w sportowy sposób uczcić Narodowe
Święto Niepodległości.

24 listopada w klasie 1a odbyła się
pierwsza lekcja kulinarna w ramach
programu edukacyjnego „Zdrowe nietrudne". Celem zajęć było
rozbudzanie
chęci
do
eksperymentowania i próbowania
zdrowych posiłków, kształtowanie
nawyków higieniczno-kulturalnych
oraz doskonalenie umiejętności
samodzielnego przygotowywania
prostych potraw.
Przed przystąpieniem do pracy
dzieci
dokładnie
umyły ręce
i przygotowały stanowiska pracy.
Następnie, wraz z nauczycielem, ustaliły plan zajęć, według którego wykonały pastę
jajeczną z twarożkiem i ozdobiły ją warzywami: ogórkiem, pomidorem, papryką i zieloną
pietruszką. Wkrótce całą salę wypełnił aromat pysznego jedzenia. Kolorowe talerze
cieszyły wzrok. Dla niektórych dzieci smaki takie były nowością i ostrożnie próbowały
swej potrawy. Większość zajadała ze smakiem, pamiętając jednak by odrobinę pasty
jajecznej zanieść do domu i podzielić się z bliskimi.

6 grudnia Święty Mikołaj wraz ze swoją
baśniową ekipą odwiedził uczniów naszej
szkoły - tych starszych i tych młodszych.
Nie przyszedł z pustymi rękami. Worki
pełne prezentów bardzo nadwyrężyły siły
dobrego Mikołaja. Trud jednak został mu
wynagrodzony gorącymi podziękowaniami
wszystkich obdarowanych.
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18 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego odbył się
podkarpacki finał konkursu
„OZE-CIAKI”.
Podkarpacka Agencja
Energetyczna przeprowadziła
test
z wiedzy o odnawialnych źródłach
energii. Przedstawiciele Agencji
przygotowali
również
ciekawą
prelekcję
na
temat
korzyści
stosowania odnawialnych źródeł
energii.
Zaraz
po
ogłoszeniu
wyników organizator przeprowadził galę wręczenia nagród i dyplomów. Naszą szkołę
reprezentowała siódemka uczniów klasy 5c : Szymon Falandysz, Maja Kopeć, Gabriela
Kurpyta, Anna Felisiak, Julia Świętoń-Pikor, Wiktoria Goral, Aleksandra Arciszewska.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i podziękowanie. Wyróżnienie w konkursie zdobyli
Szymon Falandysz i Maja Kopeć.

22 grudnia mogliśmy obejrzeć
jasełka. Przedstawienie pt.:
„Dzieciątko Jezus"
przygotowali uczniowie klas
3a, 3b oraz 3e.
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25 stycznia w klasach
1 – 3 zapanowało karnawałowe
szaleństwo.

25 stycznia odbyły się apele
wychowawcze podsumowujące pracę
uczniów w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2017/2018. W tym dniu
odwiedził nas również Pan Policjant,
który wygłosił pogadankę na temat
bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych w domu i w czasie zabaw
na śniegu.

14 grudnia drużyna reprezentująca naszą
szkołę w ramach programu "Lekkoatletyka
dla każdego", uczestniczyła w
międzyszkolnym turnieju, który odbył sie
na hali ROSiR w Rzeszowie.
18 zawodników klas młodszych po
dzielnych zmaganiach sportowych,
wróciło do szkoły z pamiątkowymi
medalami, dyplomami, mnóstwem emocji i
wrażeń oraz wspaniałym pucharem, który
z wielką radością - od razu po powrocie wręczyli Panu Dyrektorowi.
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Od 1 września 2017 r. w Przedszkolu Publicznym
Nr 39 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Nr 9 realizowany jest projekt Erasmus+ „Different Education
Methods And Techniques In Early School Education”
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Karnawał - to okres od święta Trzech Króli do wtorku “diabelskiego”, czyli “kusego”,
przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki
Post. Początki karnawałowych zabaw,
połączonych z przebieraniem się, sięgają
w Zachodniej Europie czasów Średniowiecza,
skąd przywędrowały do Polski i zaowocowały
powstaniem przebogatej obrzędowości,
wyrosłej na gruncie narodowych i ludowych
zwyczajów. W miastach urządzano
w najpiękniejszych salach, np. ratuszowych,
bale karnawałowe, które często były balami
maskowymi, natomiast w prywatnych
mieszczańskich domach – potańcówki.
Szczególnie huczne były zapusty w dworach
szlacheckich i magnackich.
W XVII wieku śpiewano, że na zapusty „nie
chcą państwo kapusty; wolą sarny, jelenie
i żubrowe pieczenie”. Faktycznie od jadła
i napitków uginały się stoły.
Urządzano kuligi z pochodniami, odwiedzano
się wzajemnie wśród sąsiadów. Tańce trwały
przez całe noce do białego rana, czego echa
przetrwały w znanej do dziś w piosence pt.
“Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek
świta”. Oprócz mazura w modzie był wówczas
polonez, młynek, hajduk i taniec świeczkowy.

W czasie karnawału popularne były
korowody przebierańców. W wesołym
pochodzie nie brakowało – w zależności
od regionu kraju – konia, kozy, bociana,
kominiarza, diabła, śmierci, doktora,
baby i dziada, anioła, którym
towarzyszyli muzykanci “uzbrojeni” w
tak oryginalne instrumenty ludowe jak
mazanki, dudy, liry korbowe.
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W ostatnie dni zapustne, zwane
diabelskimi lub ostatkami, zabawom
i jedzeniu nie było umiaru. Raczono
się tłustymi słodkościami - racuchami,
blinami i pampuchami oraz ciastem
nadziewanym słoniną i smażonym na
smalcu. Stąd pochodzi tradycja
“tłustego czwartku”, który rozpoczynał
„tłusty tydzień”, wieńczący karnawał.
Dziś z bogactwa dawnych obyczajów
pozostał tylko “tłusty czwartek”,
w którym królują na naszych stołach
pączki i faworki, czyli chrust.
Podczas ostatnich trzech dni zapustów,
zarówno kobiety, jak i mężczyźni przebierali
się w stroje różnych postaci, zwierząt lub
maszkar, a napotkanym osobom wręczali
zielone bukiety z gałązek drzew leśnych.
We wtorek zapustny, dzień przed Popielcem,
młodzież z całej wsi zbierała się w gospodzie,
by wesoło zakończyć mięsopust (trzy ostatnie
dni karnawału).
W litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy
przybywały dwie postacie: Konopiasty i
Słoninowy. Symbolizowały okres postu i czas jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczali ze
sobą walkę, którą
z założenia wygrywał Konopiasty, a to oznaczało zakaz spożywania posiłków mięsnych.
Punktualnie o północy rozsypywano po podłodze popiół - i tak rozpoczyna się Wielki Post.
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14 grudnia uczniowie klas
pierwszych po raz pierwszy
samodzielnie wypożyczyli
książki w bibliotece szkolnej.
Zanim jednak zostali
wprowadzeni w magiczny
świat książek zapoznali się
z zasadami korzystania
z księgozbioru. Ślubowali
uroczyście czytać
i szanować książki.
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15 stycznia w bibliotece
szkolnej odbył się „Szkolny
Konkurs Pięknego Czytania”
dla uczniów klas I-III.
Wzięli w nim udział zwycięzcy
eliminacji klasowych.
Celem konkursu było
propagowanie czytelnictwa,
popularyzacja literatury,
doskonalenie umiejętności
pięknego czytania,
kształtowanie kultury
czytelniczej.
Podczas przesłuchań
konkursowych oceniana była:
płynność i bezbłędność
czytanego tekstu, prawidłowa dykcja, intonacja czytanego fragmentu i ogólny wyraz
artystyczny.
Spośród wszystkich uczniów
najpiękniej czytał Radosław Kot
z klasy 1b.
Zwycięzca Szkolnego Konkursu
Pięknego Czytania będzie
reprezentował Szkołę
w Podkarpackim Konkursie
Pięknego Czytania
organizowanym przez
Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką w Rzeszowie, Polskie
Radio Rzeszów oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie.
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„Dziadek i Niedźwiadek” - Łukasz Wierzbicki
Książka autora „Afryki Kazika”, pod honorowym patronatem pani
generałowej Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie
opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, który
przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt
do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, pomagał
nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został
uwieczniony w oficjalnym emblemacie 22. Kompanii
Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskiego. "Wspaniała, ciepła
opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu, niezapomniana lekcja
historii, która brzmi jak bajka…”

„Opowieści z krainy nudzimisiów” - Rafał Klimczak
Chcecie wiedzieć, co nowego słychać w krainie nudzimisiów?
Gusia i Mutek stają przed nie lada wyzwaniem! Czaruś wymyśla
grę, którą pokochają wszystkie nudzimisie. Zabawa pochłania je
bez reszty, przez co zapominają o codziennych zajęciach i nie
mają czasu dla swoich kolegów. Czy Gusia i Mutek zdołają
ustrzec przed nią swoich przyjaciół?
Będziecie również świadkami pierwszej wyprawy Ciapka do
krainy ludzi. Czego nauczy się podczas niej pechowy nudzimiś?
Przekonajcie się koniecznie i sięgnijcie po nowe przygody
nudzimisiów już dziś!

„Zeszyt z aniołami” - Monika Madejek
Jak bardzo ciekawe może być życie dziesięciolatka? Przekonacie
się o tym, sięgając po „Zeszyt z aniołami”!
Kajtek, w ramach zadania domowego, pisze pamiętnik. Ponieważ
rodzinkę ma dość nietypową i przyjaciół o szalonych pomysłach,
jest o czym pisać!
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Dzieci w szkole opowiadają o swoich zwierzątkach:
- My mamy psa.
- A my kota
- U nas są rybki w akwarium.
Zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce…

Rowerzysta zderzył się z krową. Na miejscu zjawia się policjant:
- No to komu mam wypisać mandacik?
Na to krowa
- Muuuuuuu!

Pani pyta Jasia:
- Dlaczego ściągałeś od kolegi?
- A skąd Pani wie?
- Bo tak się rozpędziłeś, że przepisałeś też jego imię i nazwisko!

- Jak Pan zasypia?
- Bez problemu. Liczę owce przed snem…
- Do której zdąży Pan doliczyć zanim Pan zaśnie?
- Do trzeciej.
- Tak szybko?
- No, czasami do wpół do czwartej…
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