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1 marca 2019 r.
Dzień otwarty szkoły
Gościliśmy w naszych progach
przyszłych uczniów szkoły
wraz z rodzicami. Na tę okazję
przygotowano wiele ciekawych
i
interesujących
zajęć.
O godz. 17.00 Dyrekcja szkoły
oraz nauczyciele przywitali
serdecznie gości, a uczniowie
zaprezentowali
krótki,
ale
bardzo bogaty film promujący
naszą
placówkę.
Młodzi
aktorzy naszej szkoły pokazali
zdolności
aktorskie,
prezentując się w kabaretowym
spektaklu teatralnym pt. „Kopciuszek”. Po obejrzeniu szkoły i sal lekcyjnych dzieci wzięły
udział w warsztatach plastycznych podczas, których miały okazję wykazać się
umiejętnościami manualnymi wykonując zakładkę do książki – „Liska Czytuska”. Czekały
na nich także konkurencje sportowe, zajęcia interaktywne: „W bajkowym świecie języka
angielskiego”, prowadzone przez samą Myszkę Miki oraz zabawy z matematyką
i programowaniem- „ROBOT PHOTON”, jak również niezwykle ciekawe warsztaty
w „Małym laboratorium przyrodniczym. Nie zapomniano też o „małym co nieco”.
Po zakończonych zajęciach nasi najmłodsi goście wraz z rodzicami mieli okazję
skosztować pyszności naszej szkolnej kuchni. Tradycyjna szarlotka oraz znakomita pizza
z całą pewnością przypadła wszystkim do gustu. Milusińscy pełni wrażeń, z uśmiechem na
buzi i kolorowym balonikiem w ręku wrócili do domu.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, miło spędzony czas i zapraszamy we wrześniu!

6 marca 2019 r. po raz kolejny
odwiedzili naszą szkołę siatkarze
klubu ASSECO RESOVIA. Tym
razem zaszczycili nas swoją
obecnością Dawid Dryja grający
na pozycji środkowego bloku
i Nicolas Szerszeń – przyjmujący.
Odpowiedzieli na mnóstwo pytań
zadanych przez naszych kolegów
i
pozowali
z
grupami
przedszkolnymi oraz wszystkimi
klasami
do
pamiątkowych
fotografii.
Przeprowadzili
też
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krótki trening siatkarski z naszymi szkolnymi zawodnikami. Spotkanie zakończyło się
rozdawaniem autografów, po które ustawiła się spora kolejka. Dziękujemy za miłe
spotkanie i zapraszamy jeszcze raz!

12 marca 2019 r. miały miejsce kolejne
zajęcia dla uczniów naszej szkoły w
ramach
Rzeszowskiego
Uniwersytetu
Młodych Odkrywców.

18 - 20 marca 2019 r. w ramach
Rekolekcji
Wielkopostnych
uczniowie uczestniczyli w wielu
ciekawych zajęciach. Między innymi
mogli
nauczyć
się
tańców
lednickich,
układali
puzzle
przedstawiające wnętrza kościoła
parafialnego oraz wysłuchali nauk
księży i zaproszonych na tę okazję
gości. Jednym z nich było
wspaniałe
spotkanie
z wolontariuszem i obejrzenie filmu
ukazującego papieża Franciszka
podczas Światowych Dni Młodzieży
w Panamie.
W czasie rekolekcji nasza szkoła obchodziła także święto Patrona Szkoły. W tym roku
uzdolnieni uczniowie klas 5 i 4 pod kierunkiem nauczycieli przygotowali z tej okazji
program artystyczny, w którym nawiązali do dwóch ważnych postaci naszej placówki:
Piotra Skargi oraz Św. Józefa. Młodsze klasy natomiast obejrzały program artystyczny
przygotowany przez uczniów klasy 3.

26 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie „Do Hymnu!”
Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe
Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach
Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Nasza szkoła
zakwalifikowała się do konkursu jako jedna z trzystu placówek oświatowych.
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Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie
umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni
hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój
umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie
do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska
wewnątrzszkolnego.
Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów
szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
W przesłuchaniu konkursowym wzięło udział 323 uczniów. Społeczność uczniowska
odśpiewała a cappella hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, hymn „Marsz Polonia”
oraz hymn Unii Europejskiej „Odę do radości”. Ponad trzysta głosów i serc pokazało
jedność, przyjaźń oraz miłość do kraju ojczystego.
Na podsumowanie prezentacji przedstawiciele komisji konkursowej przekazali na ręce
Pana Dyrektora pamiątkowy dyplom dla szkoły oraz imienne dyplomy dla uczestników
przesłuchań.

30 kwietnia z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja
społeczność szkolna wraz
z nauczycielami wysłuchała
występu naszego szkolnego
chóru oraz krótkiego programu
artystycznego,
upamiętniającego to ważne
wydarzenie dla naszej
ojczyzny.
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20 maja 2019 r. odbyło się
podsumowanie
XVII
EDYCJI
PODKARPACKIEGO
KONKURSU
RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO
pod hasłem „Artyści nigdy nie
przestają być dziećmi, ale niektóre
dzieci rodzą się dorosłe”.
Prace konkursowe wpłynęły z 13
szkół Podkarpacia.
Do naszej szkoły przybyli
zaproszeni uczniowie wraz
z opiekunami - zwycięzcy
tegorocznego konkursu.

Dnia 25 maja, odbyły się
ostatnie zajęcia na Politechnice
Rzeszowskiej
w
ramach
Politechniki
Młodych
Odkrywców.
Po
rutynowej
kontroli obecności i wręczeniu
nam
małych
upominków
przystąpiliśmy do ostatnich
zajęć.
Temat
zajęć
,,Jak
wyznaczać
temperatury
rożnych przemian fazowych”
brzmiał raczej jak zajęcia z dużą
ilością wyliczeń. Ku naszemu
zdziwieniu obliczeń było bardzo
mało. Za pomocą specjalnych
urządzeń,
mierzyliśmy
temperaturę różnych przemian
fazowych, jak np. krystalizację. Byliśmy w stanie zaobserwować zmiany na ekranie
komputera. Przyjrzeliśmy się również specjalnym wykresom i określaliśmy zachodzące
reakcje. Przeprowadzaliśmy doświadczenia z ciekłym azotem. Zabawa ciekłym azotem
może być niebezpieczna, w końcu bezproblemowo zamroził on bańki mydlane i białko w
jajku. Przyglądaliśmy się również suchemu lodowi i jego właściwościom.
31 maja 2019 r.
XX Festyn sportowo - rekreacyjny
Tegorocznemu
piknikowi
rodzinnemu, towarzyszyło mnóstwo
atrakcji np. dmuchane zjeżdżalnie i
warsztaty
z
klockami
Lego
EDUKIDO, natomiast dla starszych
przygotowane sportowe rozgrywki.
Dla intelektualistów były brydż i
symultana
szachowa
a
dla
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zwolenników ruchu i ekologii lekkie pojazdy
elektryczne - ELECTRICAL.
Wszyscy obecni mogli podziwiać występy
sceniczne
naszych
wychowanków
oraz
przybyłych na tę okazję gości.
W programie artystycznym zobaczyliśmy:
Prezentację dorobku artystycznego
Przedszkola Publicznego Nr 39 i Szkoły
Podstawowej Nr 19.
Uczestników "Mam talent"
Szkołę Tańca STREET LIFE
Szkołę Tańca AKSEL
Zespół Tancerzy ART DANCE z Rzeszowskiego Domu Kultury
Studio Tańca AIR SWING z Osiedlowego Domu Kultury
Pokaz Zumby
Zespół Tańca Ludowego RZESZOWIANKA
Pokaz Szkoły Chow Gar Kung Fu
Koncert zespołu muzycznego PARADEX

Podczas festynu
można było
również
zasięgnąć
fachowej porady
psychologicznej
i skorzystać z
konsultacji
policjanta na
temat bezpieczeństwa uczniów. Zaprezentowano też pokaz udzielania pierwszej pomocy.

17 czerwca 2019 r. - Minecraft Demo Day
Nasi uczniowie: Krystian Sikora, Dominika Ali,
Oliwia Inglot oraz Zofia Pelc brali udział w
warsztatach
poświęconych
wdrażaniu
innowacji technologicznych na starówce
Rzeszowa. W wirtualnej mapie rynku Rzeszowa
uczniowie w grupach lub indywidualnie
budowali pomniki, parki rozrywki, kina, zoo.
Pod koniec warsztatów odbył się quiz
ze znajomości gry Minecraft.
Nasi uczniowie wykazali się wysoką wiedzą z
tego zagadnienia a Zofia Pelc zajęła III miejsce.
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Od wielu już lat nasza szkoła współpracuje z
UNICEF Polska w realizacji projektów edukacyjno
–
pomocowych.
W
tym
roku
szkolnym
realizowaliśmy już drugi projekt, tym razem pt.:
Szkoła z Prawami Dziecka.
W zajęciach łącznie wzięło udział 172 uczniów.
Podczas tych zajęć odbył się również plebiscyt na
Szeryfa Praw Dziecka - zdecydowaną większością
głosów wybrane zostały osoby dobrze dzieciom
znane i skuteczne w działaniu - Dyrektor ZSP Nr 9
Pan Paweł Grodzki, Wicedyrektor ZSP Nr 9 Pani
Agnieszka Fijałkowska, Pan dzielnicowy - mł. asp.
Radosław Kowal oraz Pani Agnieszka Płonka pedagog
szkolny.
Podczas
apelu
podsumowującego rok szkolny 2018/2019, zorganizowanego dla wszystkich uczniów klas
IV-VIII, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podsumowali pracę w projekcie i
uroczyście wręczyli dyplomy oraz Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka.

7 marca 2019 r. w naszej szkole
odbyły się rozgrywki w mini
siatkówce chłopców Szkół
Podstawowych – „Igrzyska
Dzieci”.
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4 kwietnia w naszej szkole odbyły się
coroczne Mistrzostwa Szkoły w Gimnastyce.

Wszystkie dziewczęta wykazały się
dużymi umiejętnościami
gimnastycznymi.

28 maja 2019 r. na stadionie Orlik
przy SP Nr 13 odbył się finał piłki
nożnej chłopców Szkół
Podstawowych klas IV – VI.
Uczniowie naszej szkoły zajęli
III miejsce i otrzymali pamiątkowe
puchary, medale i dyplomy.

23 maja po raz kolejny
w naszej szkole odbyły
się zawody tanecznogimnastyczne "Mam
Talent",
w których wzięło udział
22 uczennice z klas
I-VI.
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Czesław Janczarski
Jedziemy na wakacje
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI

WAKACJE NAD MORZEM , JEZIOREM I RZEKĄ
- Pływaj tylko w miejscach strzeżonych.
- Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana informują o tym znaki i tablice.
- Przestrzegaj regulaminu kąpieliska.
- Nie pływaj w czasie burzy, mgły i gdy wieje porywisty wiatr.
- Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów.
- Nie skacz do wody, której nie znasz głębokości.
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WAKACJE W GÓRACH
- Aby wybrać się w góry trzeba mieć dobrą kondycję.
- Trzeba mieć odpowiedni strój np. buty, czapkę.
- Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA NA SŁOŃCU
- Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
- Noś nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne.
- Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
- Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
Aleksandra Ostromęcka
Liliana Bereś
Julia Zaborowska

NASZE WYMARZONE WAKACJE W LONDYNIE

Nasze wymarzone wakacje spędzimy w Londynie. Wybierzemy się tam przynajmniej na
jeden tydzień. Oczywiście polecimy samolotem.
Gdy dotrzemy na miejsce pojedziemy do hotelu . Pierwszego dnia przejedziemy się
dwupiętrowym autobusem i zatrzymamy się koło BIG BENA..
Jest to słynny londyński zegar . Gdy zrobimy zdjęcia to pojedziemy coś zjeść .
Drugiego dnia pojedziemy na Tower Bridge, aby zwiedzić najsłynniejszy londyński most.
Mamy nadzieję, że uda nam się pogoda. Trzeciego dnia udamy się na diabelski młyn
zwanym Okiem Londynu.
Czwartego dnia pójdziemy do Buckingham Palace i mamy nadzieję, że spotkamy samą
królową Elżbietę II.
Piątego dnia wybierzemy się do słynnego sklepu, w którym można zakupić wiele
ciekawych pamiątek z wizerunkiem Shreka. Kupimy dużo rzeczy.
Szóstego dnia wybierzemy się na basen, pod warunkiem, że będzie ładna pogoda.
Siódmego dnia się spakujemy i wieczorem wrócimy do Polski. To będzie nasza
wymarzona wakacyjna podróż.
Nikola Wcisło
Klaudia D’ercole
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NASZE WYMARZONE WAKACJE

Azja
Naszą podróż zaczęłybyśmy od Azji, a dokładnie w Pekinie. Pekin jest stolicą
Chin oraz jednym z czterech miast wydzielonych, podlegający bezpośrednio
władzom kraju. Na początku zwiedziłybyśmy Bramę Niebiańskiego Spokoju,
Plac Tian’anmen, Pałac Letni, Świątynie Nieba, zakazane miasto oraz Mur
Chiński.
Następnie wybierzemy się do Szanghaju, to miasto we wschodnich Chinach,
leży ono przy ujściu rzeki Jangcy. Wybrałybyśmy się tam do Ogrodu Yuyuan,
Oriental Pearl Tower, Świątyni Nefrytowego Buddy, Jin Mao Tower oraz
przenocujemy w najwyższym hotelu Szanghaj Tower.
Ameryka Północna
Następnym celem naszej podróży będzie New York. Jest to najludniejsze miasto
w USA. Zobaczymy Metropolitan Museum of Art, Statułę Wolności, Times
Squere oraz Empire State Builiding. Pod wieczór pójdziemy na spektakl do
Minskoff Theatre.
Los Angeles znajduje się w stanie California. Jest najludniejszym miastem w
tym stanie. Zwiedzanie zaczniemy od Aleji Gwiazd, Disneyland, Uniwersal
Studios, Obserwatorium Griffitha, Santa Monica Pier oraz o zachodzie słońca
pójdziemy na Hollywood Sign.
Hanna Pac
Oliwia Breńska
Emilia Gurbała
Wiktoria Wilk
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„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu
lewych)”
Autor: Justyna Bednarek
Czy nie zastanawiało was, gdzie znikają wrzucone do pralki skarpetki? Bo
jest faktem, że znikają, skoro wsadzamy je parami, a wyjmujemy
pojedyncze. Przynajmniej w domu Małej Be. Otóż zaginione skarpetki
ruszają w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: zostają
gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi mamami albo po prostu
uszczelniają wronie gniazdo.

Olbrzym. Magiczne drzewo.
Autor: Maleszka Andrzej
Kuki zostaje obdarzony nadludzką siłą, by pokonać olbrzyma o siedmiu
wcieleniach. Wędrują z nim mądra Gabi, gracz komputerowy Blubek i
gadający pies. Walczą ze zwierzomaszynami, stalowym ptakiem i
pożeraczem światła. W dalekiej Azji szukają tajemniczego domu
pilnowanego przez złotego tygrysa. Powieść w tempie gry komputerowej,
pełna przygód i humoru. Nie można się od niej oderwać!
Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na świecie cyklu
filmowego, nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za wyobraźnię,
mądrość i humor.
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- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest
tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego
drugiego.

- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak Ty.
- Nowak?

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą.
- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka.
- Stałam całą noc przed lustrem z zamkniętymi
oczami.
- Ale po co?
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię.
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