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Drodzy czytelnicy!
Nowe półrocze, nowe wyzwania! Zapraszamy do czytania,
wspominania, komentowania i uzupełniania informacji. Jak zawsze piszcie do nas na
adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja
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Nasza
szkoła
jest
organizatorem
międzyszkolnego konkursu geograficznego
„Cudze chwalicie, swego nie znacie",
którego celem jest promowanie wiedzy o
Polsce i województwie podkarpackim.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
klas V-VII. W dniach 21-22 lutego odbył się
I etap konkursu w którym wzięło udział 59
uczniów z 4 szkół z terenu Rzeszowa.

Na lekcjach przyrody, w okresie 26 lutego - 2 marca
2018 r. uczniowie projektowali ekologiczne gry
planszowe!
Uczniowie klasy 5C, 6A i 6B podczas zajęć
z przyrody samodzielnie zaprojektowali i wykonali
edukacyjne gry przyrodnicze. Tematyka gier była
skupiona wokół bieżącego materiału realizowanego
na lekcjach. Uczniowie pracowali w zespołach
kilkuosobowych. Klasa 5C wykonała gry o tematyce „Odkrywamy piękno Gór”, natomiast
klasy 6A i 6B „Tajemnice kręgowców”. Młodzi twórcy wykazali się niebywałą
pomysłowością i zaangażowaniem. Na koniec każda z grup zagrała w grę wykonaną przez
siebie i swoich kolegów. Była to świetna metoda umożliwiająca powtórzenie całego
materiału i jednocześnie zapewniła niezapomnianą zabawę.

Dzień otwarty szkoły
2 marca 2018r
do naszej szkoły zawitali
szczególni goście. Zaprosiliśmy przedszkolaków,
którzy wraz z rodzicami dokonają niebawem
wyboru swojej pierwszej w życiu szkoły. Po
przywitaniu ich przez Pana Dyrektora i Panią
Pedagog dzieci obejrzały krótki występ naszych
utalentowanych uczniów. Później w bajkowych grupach, pod opieką nauczycieli
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i starszych kolegów zwiedzili szkołę i
uczestniczyli w ciekawych zajęciach. Rodzice
w tym czasie mogli udać się na poczęstunek,
obejrzeć pokaz slajdów z życia naszej szkoły
albo odwiedzić wystawę pamiątek zebranych
przez uczestników projektu Erasmus +.
Uśmiechnięte i radosne buzie przedszkolaków
świadczyły, że podobało im się i dobrze się u
nas czuły.

Z okazji Dnia Patrona ks. Piotra Skargi odbył się 6
marca 2018r. koncert laureatów Szkolnego
Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej oraz
wystawa lapbook’ów – prac wykonanych na

konkurs ,, Polska - moja ojczyzna”. Apel był
okazją do podkreślenia wartości ojczyzny i
włączenia się naszej szkoły w tegoroczne
obchody
100-lecia
odzyskania
niepodległości.

8 marca 2018r. rozstrzygnięty został
Międzyszkolny konkursy plastyczny
dla klas I-III "Młody Ekolog"
Konkurs realizowany był w ramach
projektu „Szkiełkiem i okiem młodego
ekologa” autorstwa p. Ilony Kruk
nauczyciela przyrody w naszej szkole.
Przebiegał w przebiegał w dwóch
kategoriach: plakat „Jestem młodym
ekologiem – dbam o rzeszowskie
powietrze i wodę” (kl.1) oraz album „Album młodego ekologa – Nasze powietrze i woda” (kl.2 i kl.3). Na konkurs wpłynęło
łącznie 80 prac. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe sponsorowane przez Urząd Miasta Rzeszowa.
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Podczas tegorocznych rekolekcji
wielkopostnych, w dniach 6, 7 i 19
marca
odbyły
się
spotkania
z księdzem rekolekcjonistą, konkursy
plastyczne i quizy. Były również
pokazy filmów o tematyce religijnej
oraz przedstawienie Teatru dla dzieci
i
młodzieży
Eden
"Opowieść
o dobrym człowieku". Uczniowie
uczestniczyli też w drodze krzyżowej
i mszy świętej w kościele.

W czasie tegorocznej inscenizacji
wielkanocnej, która miała miejsce
28 marca, sceny drogi krzyżowej
przedstawione zostały w pracach
plastycznych.
Wydarzenia związane ze śmiercią
Jezusa i Jego zmartwychwstaniem
zaprezentowano
w
formie
prezentacji multimedialnej. W role
Jezusa, uczniów, Marii i kobiet
będących świadkami wcielili się
uczniowie
naszej
szkoły.
Za
pomocą
nowoczesnej
technologii przenieśli się w czasie i
miejscu do starożytnej Jerozolimy. Całość pokazu uzupełniał tekst Ewangelii czytany
przez kolegów. Chór szkolny uświetnił występ pieśniami wielkanocnymi.

Uczniowie klas I - III wzięli udział w konkursie
plastycznym, zorganizowanym przez wychowawców
świetlicy
szkolnej
pt.
"Najciekawsza
kartka
wielkanocna".
Dzieci
wykonały
piękne
prace
konkursowe,
wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, np.:
wycinankę, wydzierankę, origami, rysunek kredkami.
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Czy znasz polskie przysłowia? Pamiętaj, że warto sięgać do mądrości ludowej. Dzisiaj
prezentujemy przysłowia dotyczącę marca.

Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.
Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.
Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i Zmartwychwstanie.
Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec
sprowadza.
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Na całym świecie ludzie z radością żegnają zimę i cieszą
się nadejściem wiosny. Jest to okazja do świętowania i
organizowania różnych festiwali i uroczystości.
W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie Marzanny
czyli słomianej kukły. Lalka ze słomy ma symbolizować
ponurą, zimową aurę, którą żegnamy. W niektórych
miastach, przed wrzuceniem Marzanny do najbliższej
rzeki, organizowane są marsze ulicami miast.
W Szwajcarii koniec zimy celebruje się świętem
Sechseläuten (znany także jako Böögg), podczas którego rozpalane jest ogromne
ognisko, w którym pali się… bałwana.
Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal
kolorów) organizuje się pod koniec
lutego lub na początku marca. Święto
rozpoczyna się przy ognisku, gdzie
ludzie zbierają się żeby śpiewać i
tańczyć. Następnego dnia rano odbywa
się karnawał kolorów, uczestnicy
odgrywają pościg
polegający na
wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu
na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak podczas polskiego śmigusa-dyngusa.
Tradycyjny wiosenny zwyczaj w Japonii stanowi święto Hanami. Polega ono na
podziwianiu urody kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami praktykowane jest od kilkuset lat i
cieszy się w Japonii ogromną popularnością.
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W lutym i marcu w bibliotece szkolnej prowadzone były zajęcia w ramach projektu
edukacyjno –pomocowego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”
Celem Projektu było:
Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka,
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
Promowanie zbierana środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy
dla dzieci z Syrii.
Uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję pomocy dzieciom
z Syrii. Pisali listy, wykonali, specjalnie dla celów akcji, ekologiczne kule pieniące do
kąpieli, które następnie przekazywali uczniom, nauczycielom i rodzicom w zamian za
dowolne datki przekazywane dla dzieci z Syrii na konto UNICEF.

W bibliotece organizowano także liczne wystawki i promocje książek, konkursy, zabawy
i maratony czytelnicze.
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„Wielkie pytania małych ludzi” - Wojciech Mikołuszko

Jak smakuje chmura? Co by się stało z Ziemią, gdyby wpadła do
czarnej dziury? Dlaczego nie można się samemu połaskotać?
Dlaczego muzyka wesoła jest wesoła, a smutna - smutna?
Jak wygląda nic? Po co żyjemy, skoro umieramy? To pytania
najbardziej wnikliwych filozofów, badaczy, obserwatorów zjawisk
tego świata i wszechświata. To pytania dzieci…

„Gdy przy słowie jest przysłowie” - Agnieszka Frączek

Co się kryje między okładkami tej książki? Pan Makary w
dziurawych spodniach. Słoń w krawacie i w kusych szeleczkach.
Zdun, wielbiciel bobu. Ćwirnięty wróbel. Mleko w plasterkach.
Kolekcjonerka plam na odzieży. Komar-hazardzista… Że co…?
Mało to wszystko poważne? Dobrze, spróbujmy więc jeszcze raz:
To co się kryje między okładkami tej książki? Przysłowia.

„Kuna za kaloryferem” - Adam Wajrak, Nuria Selva Fernandez

„Kuna za kaloryferem” doczekała się drugiego wydania.
Książka dziennikarza „Gazety Wyborczej”, przyrodnika Adama
Wajraka i biolożki Nurii Selvy Fernandez jest dowcipną i pełną
ciepła opowieścią o ratowaniu zwierząt, które inaczej czekałaby
śmierć. Wszystko zaczęło się od wrony Kra – pisklaka
znalezionego przez Wajraka na warszawskim Żoliborzu.
Potem było gospodarstwo w Teremiskach …
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Rozmawiają dwie koleżanki:
- Moja mama jest tłumaczką i zna wiele języków.
- A mój tata zna wszystkie języki, bo jest laryngologiem.

- Co rysujesz?
- Psa.
- A gdzie ten pies ma ogon?
- Jeszcze w kredce.

Środek zimy. Ślimak gramoli się na pień jabłoni. Widzi
to mrówka i pyta:
- Hej, a ty dokąd?
- Po jabłka!
- Ale przecież jeszcze nie ma jabłek.
- Zanim wejdę na czubek drzewa, to już będą.

- Które koło najmniej zużywa się na zakrętach?
- Zapasowe!
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