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Drodzy czytelnicy!
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny.
W związku z realizacją programu Erasmus+ zapowiada się on bardzo ciekawie.
Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
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3 września uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice oficjalnie powitali nowy rok
szkolny 2018/2019.
Szczególnie serdecznie witamy wszystkich
pierwszoklasistów. Pozostałym uczniom
życzymy wytrwałości oraz sukcesów.
Całemu gronu pedagogicznemu
zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej
pracy.
14 września 2018 r. uczniowie klas
młodszych spotkali się z policjantami aby
wysłuchać pogadanki na temat
bezpieczeństwa w domu, szkole i drodze do
szkoły. Po części teoretycznej dzieci uczyły
się prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię na przejściu dla pieszych.

9 października 2018 uczniowie klas
starszych przygotowali dla młodszych kolegów
przedstawienie "Polskie legendy morskie"

16 października obchodzony jest Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca. Wspólnie z WOŚP
wzięliśmy udział w ogólnopolskim biciu rekordu
polegającym na jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem
inicjatywy jest promowanie nauki udzielania
pierwszej pomocy. W tym roku akcja otrzymała
wsparcie Centrum Medycznego MEDYK.
O tym wydarzeniu można przeczytać również w portalu nowiny24.pl
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30 października 2018 r. pierwszoklasiści
ślubując przed Panem Dyrektorem,
wychowawcami i rodzicami stali się
pełnoprawnymi członkami społeczności
szkolnej. Dziewczynki i chłopcy z klasy 1a i 1b
rozpoczęli uroczystość pięknym polonezem.
Swoje talenty zaprezentowali również podczas
recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Po części
artystycznej uczniowie zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek. Spotkanie zakończyło się
wykonaniem wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

8 listopada uczniowie klas młodszych
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ŚNIADANIE
DAJE MOC. Samodzielnie przygotowywali
zdrowe, kolorowe śniadania zaakceptowane
przez specjalistę do spraw żywienia - samego
szefa szkolnej kuchni i naszego Pana Dyrektora.
Następnie wspólnie przystąpili do spożywania
zdrowego posiłku. Było wesoło, smacznie i
kolorowo.

9 listopada biliśmy Rekord dla Niepodległej
Uroczystą Akademię z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęliśmy o godzinie 1111 wspólnym
odśpiewaniem 4-zwrotkowego hymnu
narodowego. Śpiewaliśmy jednocześnie z
uczniami tysięcy przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych w całym kraju. Do akcji tej
zaprosili Minister Edukacji Narodowej oraz Rada
Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
13 listopada gościliśmy w naszej szkole
drużynę CZARNYCH ŻMIJ, która przeprowadziła dla
nas żywą lekcję historii. Uczniowie klas trzecich,
mieli okazję przenieść się w czasy wczesnego
średniowiecza (IX – XI w.). Poznawali warunki życia,
naszych przodków Wiślan, sposób odżywiania,
zajęcia oraz przedmioty codziennego użytku, rodzaj
ubioru i sposób jego wykonania. Największą
atrakcją był pokaz walk średniowiecznych wojów,

str. 3

wyposażonych w prawdziwą piętnastokilogramową kolczugę, zbroję, tarczę, hełm oraz
dawne narzędzia walki. To spotkanie z historią dostarczyło wszystkim dużo
niezapomnianych emocji i wrażeń.
20 listopada w świetlicy szkolnej odbyło
się pasowanie uczniów klas I na
"Świetlika". Celem uroczystości była
integracja grupy, utrwalenie znajomości
zasad zachowania obowiązujących w
świetlicy szkolnej, poszerzenie wiedzy z
zakresu ekologii oraz dobra, wspólna
zabawa.
Uczniowie w czasie uroczystości wzięli
udział w zabawie dydaktycznej pt.
"Ośmiornica", która od dzieci wymagała
znajomości treści przyrodniczych i
ekologicznych. Po zakończeniu zabawy i
złożeniu ślubowania, uczniowie klas I
zostali pasowani na "Świetlika". Na zakończenie tej uroczystości, każda klasa otrzymała
pamiątkowy dyplom.

22 - 23 listopada najstarsi uczniowie
naszej szkoły pisali próbne egzaminy
ósmoklasistów.

30 listopada w świetlicy szkolnej można było
pobawić się we wróżby andrzejkowe.
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17września 2018 r. na stadionie Resovii
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w LA
dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych „Igrzyska Dzieci”
Jurek Oliwia zajęła I miejsce w rzucie p.
palantową, Piotr Rudnicki II miejsce w skoku
w dal, Molęda Oriana II miejsce w skoku w
dal.

6 października przy Millenium Hall w Rzeszowie
odbyły się biegi młodzieżowe w których jak co roku
brali udział uczniowie z naszej szkoły. Dziewczęta i
chłopcy z klas IV-VIII stanęli na starcie i dzielnie
przebiegli dystans. Wszystkim dopisywał dobry
humor.

12 października 2018 r. w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej odbyły się Mistrzostwa
Rzeszowa Szkół Podstawowych w Szachach.
W rozgrywkach udział wzięli: Anna
Rościszewska, Piotr Dziura, Filip Łopatka
i Krystian Augustyn. Uczniowie uzyskali IV
lokatę.

11 listopada tradycyjnie braliśmy udział w
Marszobiegu na 100-lecie Niepodległości
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15 listopada odbyły się Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców. Naszą
szkołę w zawodach reprezentowali: Piotr Lęcznar
i Kacper Molęda z klasy VIII b. Po wygranych
meczach w grupie ulegliśmy mistrzowi i
ostatecznie drużyna nasza zajęła VIII miejsce.

Zajęcia Chemiczne na
Politechnice Rzeszowskiej

Od tego roku nasza szkoła bierze
udział w projekcie unijnym ,,Szkoła
młodych chemików”. Tematem
pierwszych zajęć na Politechnice
Rzeszowskiej były ,,Właściwości
fizyczne i chemiczne substancji
chemicznych”.
W laboratorium chemicznym Politechniki zobaczyliśmy odczynniki, metale, polimery
w najróżniejszych barwach i odcieniach, sprzęt który do tej pory widzieliśmy tylko na
filmach, dlatego skoro byliśmy w prawdziwej pracowni, to aby poczuć się jak prawdziwi
chemicy potrzebowaliśmy już tylko fartuchów laboratoryjnych i okularów, które od razu
włożyliśmy. Na dobry początek z pomocą naszego opiekuna, badaliśmy właściwości
substancji.
Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej minęły nam bardzo szybko. Nim się obejrzeliśmy
musieliśmy już wracać do domów. Jednak wrażenia z warsztatów na pewno pozostaną
z nami na długo.
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Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału
w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”
dla uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich
rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia
do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego
czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest
promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej
formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest
również wyłonienie najlepszych czytelników.
Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj
nagrody i baw się świetnie!
Nasze działania doceniło m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, liczne grono
przedstawicieli miast i gmin oraz nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, uczniowie wraz ze
swoimi rodzinami. Dołącz i Ty !

I etap
LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH
Klasy 1 – 4

1. Jak Wojtek został strażakiem, Czesław Janczarski,
2. Pilot i ja, Adam Bahdaj,
3. Nie płacz, Koziołku, Siergiej Michałkow,
4. Piątka z Zakątka, K. Drzewiecka,
5. Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Czesław Centkiewicz,
6. Dziecię elfów, Hans Christian Andersen,
7. Detektyw Pozytywka, Grzegorz Kasdepke,
8. Asiunia, Joanna Papuzińska,
9. O psie, który jeździł koleją, Roman Pisarski,
10. Pan Kuleczka, Wojciech Widłak,
11. 120 Przygód Koziołka Matołka, K. Makuszyński, M. Walentynowicz,
12. Słup soli, Elżbieta Zubrzycka,
13. Nasza mama czarodziejka, Joanna Papuzińska,
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14. Szewczyk Dratewka, Janina Porazińska,
15. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren,
16. O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów, Elżbieta Zubrzycka, tł. Jan
Szwykowski
17. Kapelusz Pani Wrony, Danuta Parlak,
18. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), Justyna
Bednarek,
19. Wierszyki domowe, Michał Rusinek
20. Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica szkoły, Widmark M., Willis H., tł. Barbara
Gawryluk

LISTA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH
Klasy 5 – 8

1. Mała księżniczka, Frances Hodgson Burnett, tł. Józef Birkenmajer
2. Tajemniczy ogród, Frances Hodgson Burnett, tł. J. Włodarkiewicz lub
A. Staniewska
3. Ucho od śledzia, Hanna Ożogowska
4. Duch starej kamienicy, Anna Onichimowska
5. Kłamczucha, Małgorzata Musierowicz
6. Kwiat kalafiora, Małgorzata Musierowicz
7. Dynastia Miziołków, Joanna Olech
8. Lassie wróć!, Eric Knight, tł. Czesław Dembiński lub Zbigniew Batko
9. Mikołajek, Jean-Jacques Sempé i René Goscinny, tł. Tola Markuszewicz
i Elżbieta Staniszkis
10. Władca Lewawu, Dorota Terakowska
11. Bromba i inni, Maciej Wojtyszko
12. Legendy warszawskie, Artur Oppman
13. Opowieści z Narnii. Cz. 3, Podróż „Wędrowca do świtu", Clive Staples
Lewis, tł. Andrzej Polkowski
14. Opowie ści z Narnii. Cz.4 Srebrne krzesło, Clive Staples Lewis,
tł. Andrzej Polkowski
15. Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Andrzej Maleszka
16. Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa
17. Chłopcy z Placu Broni, F. Molnar, tł. Janina Mortkowiczowa
18. Pinokio, Carlo Collodi, tł. Halina Kozioł lub Zofia Jachimecka
19. Mały Książę, Antoine de Saint- Exupéry, tł. Jan Szwykowski
20. Magiczne drzewo. Olbrzym, Andrzej Maleszka
W I etapie jest do zdobycia 6 sprawności.
Zdobywanie sprawności trwa do 21 stycznia 2019

str. 8

Już tradycyjnie pracę w bibliotece
rozpoczynamy od przygotowania
nowych podręczników dla
wszystkich uczniów.

Po uporaniu się ze stosami zeszytów ćwiczeń i podręczników
rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do międzynarodowego
spotkania uczniów organizowanego w naszej szkole
w ramach projektu „WAY – Water Around You” programu Erasmus+.
W tym roku nasza szkoła włączyła się w
ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników,
który cieszy się ogromną popularnością wśród
uczniów i rodziców.
2 października obchodziliśmy IV Szkolny Dzień
Głośnego Czytania. W całej szkole, we
wszystkich klasach, o tej samej porze słychać
było głośne czytanie. Starsi uczniowie czytali
samodzielnie, młodszym uczniom czytali
nauczyciele. W bibliotece szkolnej można było
posłuchać głośnego czytania bajek dla dzieci na
długich przerwach i po lekcjach.

Klasa 6c, pod opieką nauczyciela
bibliotekarza bierze aktywny udział w
programie „Wychowanie przez czytanie”
opracowanym przez Fundację Cała Polska
Czyta Dzieciom.
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.
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„Cudowny chłopak”
R. J. Palacio
August jest inteligentnym, dowcipnym chłopcem i jego życie
wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z
powodu którego ma zdeformowaną twarz i, zanim skończył 10 lat, musiał
przejść 27 operacji. Do tej pory patrzył na siebie oczami bezwarunkowo
kochających go rodziców i siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu
do piątej klasy – przyjdzie mu się zmierzyć ze światem rówieśników i
starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a czasem ze
zwykłym chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z dobrocią,
przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Kontakt z rówieśnikami odmieni
Augusta. Ale czy tylko jego?

„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”
Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska i inni...
Zbiór opowiadań dla dzieci w wieku 11–15 lat – o tym, co w życiu
najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze,
wolności, ale też optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do
świata…
Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika.
Znakomicie napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza,
rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do sporów i dyskusji.

„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”
Justyna Bednarek
Wszyscy znamy tę sytuację: wyciągamy odzież z pralki i znowu
brakuje nam jednej skarpetki od pary. Niejednokrotnie zastanawialiśmy
się, czy przypadkiem nie istnieje jakiś potwór skarpetkowy lub
równoległy świat, w którym znikają w tajemniczy sposób brakujące
elementy garderoby…

str. 10

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest
najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na swoje własne
mamy, a Ty dostałaś dwa głosy....

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ „ NASZE ECHO” NR 1 – 2018/2019
Opiekun: Elżbieta Dymek
Kontakt: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie
ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów
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