GAZETKA SZKOLNA NR 3-2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Drodzy czytelnicy!
To wydanie
naszej szkolnej gazetki
w całości poświęcamy działaniom
związanym z organizacją w naszej szkole
spotkania międzynarodowego
uczniów i nauczycieli ze szkół
partnerskich projektu
„WAY – Water Around You”
realizowanego w ramach programu
Erasmus+.

O swoich wrażeniach piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja
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W dniach od 01.10.18 do 05.10.18 gościliśmy
partnerów z Projektu Erasmus+ ”WAY - Water
Around You” „Woda wokół nas”. Odwiedzili nas
goście z Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Finlandii.
Głównymi celami projektu był rozwój świadomości
ekologicznej na temat wód powierzchniowych i
ochrona bioróżnorodności organizmów w nich
żyjących oraz otwarte i innowacyjne praktyki w erze
cyfrowej.
Zgodnie z założeniami
projektu cała
społeczność szkolna
zaangażowała się w
działania projektowe
przed, jak i podczas
spotkania
międzynarodowego w
Rzeszowie.

Uczniowie brali udział w konkursach o następującej tematyce:
Klasy I – Zwierzęta wodne.
Klasy II – Życie w kropli wody – organizmy które spotykamy w morzach, oceanach,
rzekach, jeziorach.
Klasy III – Akcja segregacja- ochrona środowiska
wodnego.
Klasy VI – wykonały Labbooki o tematyce związanej
z wodą
Klasy VIII- wykonały plakaty z informacjami o państwach
partnerskich projektu
Klasy V- VIII- przygotowały zielniki
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Poniedziałek
1 października 2018 r.

Pierwszy dzień rozpoczął się
od wspólnego spotkania w
szkole i powitania gości przez
pana dyrektora Pawła Grodzkiego.
Uczniowie z Finlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii zaprezentowali
nam swoje szkoły i opowiedzieli o sobie.
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Po części oficjalnej wszyscy zostali
zaproszeni
do
obejrzenia
przygotowanego specjalnie na tę
okazję przedstawienia teatralnego
w języku angielskim o polskich
legendach związanych z wodą.

Po obiedzie i krótkim odpoczynku wszyscy
zabrali się do pracy. Uczniowie wzięli udział
w różnorodnych warsztatach tematycznych i
zajęciach w grupach międzynarodowych.
Były to np. warsztaty: „H20 – to jest to!”,
„Jak czytać wodę?”,
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„Fizykochemiczne oznaczenie badania
wody”,

Wprowadzenie do badań wody – biologiczne
oznaczenie jakości wody, mikroskopowanie”,

„Matematyka wokół nas”

Podczas, gdy uczniowie intensywnie pracowali, nauczyciele z Finlandii, Portugalii, Grecji
i Hiszpanii pod opieką dyrekcji i koordynatorów projektu poznawali naszą szkołę.
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Poniedziałek był dniem bardzo intensywnych
zajęć. Podczas „Wieczoru z tradycją i kulturą
polską” uczniowie wraz z nauczycielami
obejrzeli wspaniałe występy w wykonaniu
zespołów ludowych „Rudki’ oraz „Wisłok”, a
także skosztowali przepysznych przysmaków
staropolskich
przygotowanych
przez
nauczycieli naszej szkoły. Oczywiście mogli
też poznać współczesne polskie potrawy,
które bardzo im posmakowały.
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To był naprawdę cudowny dzień! Wspaniała integracja uczniów i nauczycieli!

Wtorek – 2 października 2018 r.
We wtorek pogoda nas nie rozpieszczała, ale mimo wszystko
udało się zrealizować zaplanowane działania. Młodzież
wzięła udział w zajęciach nad Wisłokiem prowadzonych
przez Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej
EKOSKOP.
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Troszeczkę zmarznięci, ale pełni dobrego humoru i nowych
doświadczeń wróciliśmy do szkoły.

W szkole uczniowie wzięli
udział w kolejnych warsztatach,
tym
razem
z
języka
angielskiego
oraz
języka
polskiego.
Podczas
zajęć
zagraniczni goście poznawali
podstawowe polskie zwrotami
powitalnym i pożegnalnymi, a
także
symbole
narodowe
naszego kraju.

Środa – 03.10.2018 r.

Dzięki współpracy z Wydziałem Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego uczniowie
wzięli
udział
w
zajęciach
poprowadzonych przez pracownika
uczelni panią mgr Annę Kamycką,
podczas
których
zapoznali
się
z tajemnicami projektowania 3D.
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Pan dr Jarosław Herbert
zorganizował dla naszych
uczniów
warsztaty
z EKSPLORATORIUM. Były
to
bardzo
pasjonujące
zajęcia.

Po zakończeniu zajęć
na
Uniwersytecie
Rzeszowskim
udaliśmy się z wizytą
do stacji uzdatniana
wody
MPWIK
w Rzeszowie.

Tam uczniowie dowiedzieli się jak
wygląda biomonitoring oraz na czym
polega ozonowanie wody.
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Czwartek – 04.10.2018 r.

W
tym
dniu
wielką
i
radosną
międzynarodową
grupą
uczniów
i
nauczycieli udaliśmy się na wycieczkę do
Krakowa. Przyświecały nam trzy główne
cele.

Odkrywanie sekretów kopalni soli i podziemnego jeziora w
Wieliczce,

podróż śladami polskich królów w poszukiwaniu źródeł Wisły
i przede wszystkim świetna zabawa
podczas przedstawiania gościom
polskiej
historii.
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Piątek – 05.10.2018
W piątek nasi uczniowie i goście uczestniczyli w kolejnych
bardzo ciekawych warsztatach zorganizowanych na Wydziale
Biologiczno
Rolniczym
Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Były to zajęcia: „Magia gazów”
oraz
„Świat
pod szkiełkiem
mikroskopu – od czystej wody do
ścieków”.

Po zakończeniu zajęć warsztatowych wszyscy wzięli udział w konferencji pt.: „Woda
otacza nas”. Konferencję zorganizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Biologiczno –
Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Konferencję rozpoczął dr hab. Wojciech Walat
oraz
Dziekan
Wydziału
BiologicznoRolniczego prof. dr hab. Czesław Puchalski.
W prelekcji udział wzięli także przedstawiciele
RDOŚ w Rzeszowie dr Łukasz Lis oraz
kierownik Laboratorium MPWiK w Rzeszowie
mgr inż. Maria Tendera.
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Po powrocie do szkoły nadszedł czas
podsumowań i pożegnań. Był to już ostatni
dzień
wizyty
naszych
zagranicznych
szkolnych partnerów.

Do pożegnań dołączyli się także
rodzice
naszych
uczniów,
przygotowując
wspaniały
poczęstunek. Bardzo
za to
dziękujemy.

Dziękujemy
wszystkim
za
zaangażowanie i pomoc w organizacji
zajęć dla naszych gości. Było to dla nas
niezapomniane
przeżycie.
Dzięki
projektowi Erasmus+ „WAY – Water
Around
You”
narodziły
się
międzynarodowe przyjaźnie. Mogliśmy
zapoznać się z różnymi kulturami
i obyczajami, a co najważniejsze rozwijać umiejętności językowe.
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Najbardziej nas cieszy, że nasi goście dobrze się u nas czuli i
trudno było im się rozstać!
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie,
tym razem w Portugalii!

Koordynatorka
projektu
Erasmus+ Pani Ilona Kruk
wraz z uczennicami Emilią
Górnicką i Oliwią Chmiel
gościły
w programie
"Południe z TVP3 Rzeszów"

Zachęcamy
audycji z ich udziałem (rozmowa rozpoczyna się w 5 min. i 45 sek.)

do

obejrzenia
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Nagranie
dotyczące
spotkania
międzynarodowego zorganizowanego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w
Rzeszowie, w dniach 1-5 października 2018 r. w
ramach projektu „WAY – Water Around You”
programu Erasmus+. W spotkaniu brali udział
uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich z
Finlandii, Portugalii, Grecji i Hiszpanii.

Nagranie zostało wyemitowane 8 października
2018 r. w audycji Kalejdoskop Polskiego Radia
Rzeszów.
http://sp19.rzeszow.pl/images/mp3/erasmusplus.mp3

Czysta
przyjemność
Co
zanieczyszcza
rzeki i jeziora oraz jak
je przed tym chronić –
to
temat
projektu
„WAY – Water Around
You”, realizowanego
przez młodych ludzi z
pięciu krajów Europy.
O jego przebiegu rozmawiano podczas konferencji w Rzeszowie.
Ideę projektu zaproponowali uczniowie szkoły podstawowej w Järvenpää w Finlandii.
Pomysł podchwyciły placówki z Grecji, Portugalii i Hiszpanii, leżące blisko rzek i
zbiorników wodnych, oraz Szkoła Podstawowa nr 19 z położonego nad Wisłokiem
Rzeszowa. Głównym tematem działań była oczywiście troska o czystość wody. Gdy na
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przełomie września i października 2018 r. 24 młodych uczestników projektu spotkało się w
stolicy Podkarpacia, przez pięć dni zajmowali się Wisłokiem. Udali się na wycieczkę
katamaranem, analizowali jakość wody i przyglądali się lokalnej faunie i florze. Na
Uniwersytecie Rzeszowskim zorganizowano dla nich również warsztaty z wykorzystaniem
najnowocześniejszego specjalistycznego sprzętu – dzieci w dwóch grupach badały próbki
wody z Wisłoka, a pracownicy akademiccy szczegółowo opowiadali o funkcjonowaniu i
wpływie zaobserwowanych drobnoustrojów na zdrowie człowieka. – Wierzyliśmy, że dla
uczniów temat wody okaże się interesujący i będą oni chcieli uczyć się o niej z różnych
perspektyw – tłumaczyła w Rzeszowie fińska nauczycielka Mirja Karjalainen-Väkëva.
Jak podkreślają twórcy projektu WAY, inicjatywa nie ogranicza się do budowania postaw
proekologicznych wśród najmłodszych. – Cele pośrednie to m.in. przybliżenie uczniom i
nauczycielom różnorodności kultur, języków, a także wartości europejskich – zaznacza
Ilona Kruk, koordynatorka projektu w Polsce. Stąd też w trakcie kolejnych wizyt
uczestników projektu w poszczególnych państwach dużą rolę odgrywają aktywności
kulturalne. Podczas pobytu w Rzeszowie dzieci z Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii
miały szansę spróbować lokalnych potraw, odwiedzić kopalnię soli w Wieliczce oraz
posłuchać związanych z wodą polskich legend.
Wizyta uczniów z krajów partnerskich była też okazją do podsumowania
dotychczasowego przebiegu projektu. W spotkaniu na Wydziale Biologiczno-Rolniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego oprócz dzieci i organizatorów projektu wzięły udział władze
uczelni, w tym rektor Czesław Puchalski. O szczegółach inicjatywy opowiedziała Mirja
Karjalainen-Väkëva. Jak podkreśliła, uczestnicy projektu WAY nie tylko biorą udział w
różnego rodzaju warsztatach, ale także korzystają z nowoczesnych aplikacji
umożliwiających dzielenie się wynikami doświadczeń z partnerskimi placówkami,
organizowanie sympozjów czy publikacje rezultatów w internecie. – Nasz projekt stwarza
środowisko, w którym uczniowie ćwiczą swoją kreatywność, krytyczne myślenie i
aktywność obywatelską – podkreśliła Mirja Karjalainen-Väkëva.
Projekt WAY jest dopiero na półmetku. Zakończy się w 2019 r., a zanim to nastąpi,
uczniowie odwiedzą jeszcze Portugalię. Jak twierdzi Ilona Kruk, „takie projekty dają
młodym ludziom szansę na rozwój, pokonywanie barier językowych, a także zdobywanie
nowych przyjaciół – niekiedy na całe życie”. A że idzie to w parze z nauką o ekologii – tym
lepiej dla wszystkich.
Autor, Jakub Mirowski, jest uczestnikiem projektu „Mobilni dziennikarze programu
Erasmus+”
https://europa.eu/youth/pl/article/54/62803_pl
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