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Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do czytania nowego wydania naszej szkolnej gazetki.
Cieszymy się, że powiększa się grono chętnych do pisania artykułów.
Jak zawsze piszcie na adres bibliotekazsp9@gmail.com
Redakcja
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2 września 2019 r.
Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

17 września 2019 r.
Spotkanie młodszych uczniów z policjantami
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich
odbyli
coroczne
spotkanie
z policjantami. Najpierw wysłuchali krótkiej
pogadanki
na
temat
zachowania
bezpieczeństwa w domu i szkole. Następnie
każda
klasa
udała
się
na
pobliskie
skrzyżowanie, gdzie pod czujnym okiem Pani
i Panów policjantów dzieci uczyły się
prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

17 września 2019 r.
Uroczystość Pasowania pierwszoklasistów
na uczniów naszej szkoły.

25 września 2019 r.
Igrzyska Dzieci - Szachy
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział
w „Igrzyskach Dzieci - Szachy”. Rafał Winiarski,
Olaf Wais, Maciej Wisz, Julia Zaborowska
zajęli V miejsce na 17 szkół rzeszowskich.
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Mamy Rekord w Pierwszej Pomocy!!!
W tym roku 16 października, w całej Polsce
jednocześnie prowadziło resuscytacje aż 150 560
osób w 1 380 instytucjach!!!
To niesamowity wynik, który mogliśmy osiągnąć
dzięki Waszemu zaangażowaniu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom
wspólnego
bicia
rekordu
oraz
każdemu
uczestnikowi.
Wspólnie zwróciliśmy uwagę na to, jak ważna jest
umiejętność udzielania pomocy, że zasady
powinien znać każdy i że każdy może uratować
czyjeś zdrowie i życie.

16 i 27 września, 22 października 2019 r.
Klasa 2a wzięła udział w zajęciach w ramach
projektu „Uniwersytet Rzeszowski dla
Młodych Odkrywców”. Uczniowie poznali
zasady
projektowania,
budowania
i programowania robotów z klocków LEGO.
Pracowali również z programem Scratch.
Odebrali także Indeksy, w których pojawiły
się pierwsze zaliczenia przedmiotów. Na
zakończenie spotkania dzieci obejrzały
wystawę „Jak i dlaczego?”

25 października 2019 r.
Światełko pamięci dla Łyczakowa
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25 października 2019 r.
Jubileusz 50-lecia szkoły

Październik 2019 r.
Lekcje muzealne w Łańcucie

30 października 2019 r.
W świetlicy szkolnej odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klas
pierwszych na Świetlika, czyli
pełnoprawnego członka gromady
świetlicowej.

8 listopada 2019 r.
Koncert pieśni patriotycznych
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11 listopada 2019
Rodzinny Marszobieg
im. Henryka Czerwińskiego

15 listopada 2019 r.
W
ramach
ogólnopolskiej
akcji
ŚNIADANIE DAJE MOC, jak co roku
w
naszej
szkole
przyrządzaliśmy
i
spożywaliśmy
zdrowe
śniadanie.
W salach lekcyjnych pojawiły się
wykonane przez nas plakaty o zdrowym
odżywianiu, a na stolikach zamiast książek
i zeszytów, pojawiły się przepyszne
kolorowe kanapki, owocowe szaszłyki.

20 listopada 2019 r.
Spotkanie Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych
Kół Caritas

20 listopada 2019 r. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
W naszej szkole z tej okazji uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły i przedszkola ubrali się na niebiesko, jako
symbol wsparcia dla praw dziecka. A w bibliotece szkolnej
można było rozmawiać o prawach dziecka, oglądać filmy
i prezentacje, słuchać głośnego czytania książki pt.: „Która
to Malala?”.
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9 września 2019 r. na stadionie Resovii
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w
Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców
Szkół Podstawowych „Igrzyska Dzieci”.
Do finału dostały się: Maria Sączawa
z klasy VII b w rzucie piłką palantową
i Katarzyna Mróz z klasy V b w biegu na
60 m. W zawodach brali także udział:
Iga Królikowska z klasy VII a oraz
Liliana Jaworska, Anna Arciszewska,
Katarzyna Bereziewicz, Filip Radwański
i Rafał Winiarski z klasy VI a.

16 września 2019 r. na stadionie Resovii
odbyły
się Indywidualne
Mistrzostwa
w
LA
dziewcząt
i chłopców
Szkół
Podstawowych
„Igrzyska
Młodzieży
Szkolnej”. W pchnięciu kulą I miejsce
zajęła Agata Tokarz a II miejsce Oliwia
Jurek, I miejsce w biegu na 1000 metrów
zajął Bartłomiej Sobczyk, II miejsce w biegu
na
100
metrów
wywalczyła
Oliwia
Przebieradło.
Do
finału
w swoich
konkurencjach weszli także: Liwia Wisz
i Adrian Krok w pchnięciu kulą, Julia
Jaworska w biegu na 600 m, Oliwia
Szwagiel w biegu na 300 m, Piotr Rudnicki
w skoku w dal.

25 września 2019 r. Bartłomiej Sobczyk
reprezentował naszą szkołę w biegu na
1000 m w zawodach na szczeblu
wojewódzkim
w
Indywidualnych
Mistrzostwach w LA dziewcząt i chłopców
Szkół Podstawowych „Igrzyska Młodzieży
Szkolnej”.
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5 października 2019 r. przy
Centrum Handlowym Millenium
Hall w Rzeszowie zorganizowano
biegi młodzieżowe.
W zawodach uczestniczyło 46
uczniów naszej szkoły.

50-lecie szkoły – moje przeżycia
Każdy uczeń naszej szkoły wie, że 25 października 2019 r. obchodziliśmy bardzo ważny
dzień dla naszej szkoły- 50 lat jej istnienia. Odbyła się z tej okazji wielka uroczystość,
która miała swój początek w kościele i rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą. Dalsza jej
część miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie mogliśmy podziwiać talenty uczniów
naszej szkoły oraz wysłuchać przemówień zaproszonych gości. Odsłonięto także
pamiątkową tablicę.
Każdy z nas przeżył ten czas inaczej. Niektórzy z nas śpiewali w chórze, tańczyli, grali
na instrumentach czy też mówili wierszyki, a może brali udział tylko we Mszy świętej, czy
podziwiali występy kolegów i koleżanek, jako delegacja klasy.
Ja osobiście miałam zaszczyt brać udział w tej uroczystości jako prowadząca. Czułam
się wyróżniona, dlatego chciałam wypaść jak najlepiej, nie zawieść. Z każdą próbą bałam
się myśli czy nie zawładnie mną stres, czy się nie pomylę, nie popełnię przysłowiowej
„gafy”.
Kiedy nastał ten dzień, jestem przekonana, że każdy z nas bał się tego jak wypadnie.
Jednak czuliśmy ekscytację, iż możemy uczestniczyć w tak wielkim święcie dla naszej
szkoły. Jednak w zupełności mogę stwierdzić, że część artystyczna była bardzo udana,
każdy dał z siebie wszystko, a gościom na pewno się podobało.
Szkoła to nasz pewnego rodzaju dom, tu uczymy się czytać, pisać, poznajemy
przyjaciół, piszemy egzamin, który „waży” o naszej przyszłości, poznajemy świat. 19-stka
to część naszego życia.
„Szkoła, ach ta szkoła, czymże byłyby bez niej świat”.
Oliwia Chmiel
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Wyjazd do Łańcuta –sprawozdanie
31 października klasa 8b udała się na wycieczkę do Zamku Lubomirskich i Potockich
w Łańcucie. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8:00, kiedy to wyjechaliśmy spod szkoły,
na miejscu byliśmy ok. godziny 8:30. Gdy weszliśmy do zamku, pierwsze swoje kroki
skierowaliśmy do muzealnej szatni, gdzie mogliśmy zostawić nasze rzeczy oraz założyć na
obuwie specjalne pantofle. Około godziny 9:00 rozpoczęła się pierwsza część wycieczki lekcja poświęcona „Panu Tadeuszowi”, naszej obowiązkowej lekturze szkolnej. Pani
przewodniczka mówiła bardzo ciekawie i miała bardzo bogaty zasób słownictwa.
Dowiedzieliśmy się przede wszystkim o strojach i zwyczajach staropolskich. Zajęcia
trwały około godziny podczas nich zobaczyliśmy niektóre pomieszczenia np. salę balową,
eksponaty oraz obrazy. Zwiedzanie zamku było drugą częścią naszej wycieczki. Inna Pani
przewodniczka oprowadziła nas po zamku i przedstawiła jego historię. Wnętrza były
zachwycające.
Wycieczka zakończyła się około 13- tej. Wszystkim uczestnikom wyjazd bardzo się
podobał i każdy wrócił zadowolony!
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Pamiętamy o zmarłych
Dnia 7 listopada uczniowie
reprezentujący naszą szkołę
w Poczcie Sztandarowym wzięli
udział w wypominkowej Mszy
św. za zmarłych, która została
odprawiona w kościele pw.
Chrystusa Króla w Rzeszowie.
Podczas Mszy św. i procesji
żałobnej modlili się za 30-tu
nauczycieli,
pracowników
i uczniów naszej szkoły, których
już
nie
ma
z
nami.
Po modlitwach poczęstowano
ich
gorącą
czekoladą
i ciastkami.

Przedstawienie anglojęzyczne
8 listopada klasy IV, V, VI, VII, VIII, pod opieką wychowawców i nauczycieli języka
angielskiego wybrali się do Wojewódzkiego Domu Kultury na spektaklu w języku
angielskim pt.: „Black Peter” czyli Czarny Piotruś. Jak wiemy z gier karcianych czy filmów
Czarny Piotruś symbolizuje pecha.
Przedstawienie opowiadało o mężczyźnie, który nazywał się Czarny Piotruś i miał
ogromnego pecha. W jednym dniu stracił miłość swojego życia, dom, pieniądze, prawo
jazdy, samochód i wiele innych drogocennych rzeczy. Główny bohater poznaje wiele
osób, które mu pomagają, ale też takie, które przyczyniają się jeszcze bardziej do jego
fatalnej życiowej sytuacji. Przykładem takiej osoby jest pewien obcokrajowiec, który był
„sprzedawcą” i nakłonił głównego bohatera do kupna zepsutego roweru, za jego ostatnie
pieniądze.
Uważam, że wszyscy aktorzy byli idealnie dopasowani do swych ról pod względem
wyglądu oraz charakteru. Aktorzy mieli współczesne ubrania. Scenografia sztuki była
świetna. Muzyka oraz barwy światła nadawały charakteru sytuacjom, było też dużo
rekwizytów.
Podsumowując, sztuka ta była naprawdę humorystyczna i wspaniała, bardzo mi się
podobała.
Marta

str. 10

Recenzja „Balladyny”
W dniu 19 listopada 2019 uczniowie klas siódmych i ósmych wraz z wychowawcami
i nauczycielkami języka polskiego udali się do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
na spektakl pt. „Balladyna”.
Wszyscy zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 8:00, a wróciliśmy około 12-tej.
Przedstawienie trwało 2,5 h z 10-minutową przerwą. Spektakl „Balladyna” jest wierną
adaptacją dzieła Juliusza Słowackiego o tym samym tytule. Profesjonalni aktorzy
przyjechali z teatru „Cracovia”, aby wystawić sztukę w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. Premiera spektaklu odbyła się 15.10.2008 roku w Krakowie. Reżyserem
i scenografem była Anna Kasprzyk grająca także postać Goplany.
Głównym wątkiem spektaklu były dwie siostry rywalizujące o męża. Nazywały się
Balladyna i Alina. Pochodziły z ubogiej rodziny, ich matka była wdową. Balladyna dążyła
do władzy za wszelką cenę - bezlitośnie mordowała innych, w tym swoją siostrę, aby
zdobyć koronę. Aktorzy doskonale wczuli się w swoje role. Starszą siostrę zagrała Urszula
Sadowińska, młodszą - Zuzanna Gacek a Kirkora - Jakub Palacz. Najbardziej urzekła mnie
jednak postać Grabca grana przez Tomasza Smotera, ponieważ idealnie oddawał osobę
pijaną, chwiejnym krokiem chodząc po scenie.
Scenografia widoczna na scenie była dość uboga. Twórcą dekoracji była Anna
Kasprzyk. Na scenie, nie wliczając oświetlenia i efektów dźwiękowych, była pewna
konstrukcja, z każdą sceną zmieniająca wygląd, abyśmy mogli sobie lepiej wyobrazić
miejsce otaczającej nas akcji.
Nie licząc wcześniejszej „wpadki” ze scenografią urzekła mnie muzyka, skomponowana
przez Ewę Komecką, która świetnie oddawała klimat dramatycznych wydarzeń. Z każdą
sceną, zależnie od akcji, muzyka była spokojniejsza bądź dynamiczniejsza.
Podsumowując cały spektakl sądzę, że sztuka jest warta obejrzenia i zachęcam do
wybrania się na to przedstawienie.
Oliwia Przebieradło
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Spotkanie Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych Kół „Caritas”
W dniu 20 listopada przedstawiciele wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas, działającego
przy naszej szkole: Anna Felisiak, Wiktoria Goral, Oliwia Chrobak i Małgorzata
Lechowicz z klasy 7c z opiekunem p. Joanną Rosół, wzięli udział w spotkaniu Opiekunów
i Wolontariuszy Szkolnych Kół „Caritas”.
Na spotkaniu wysłuchaliśmy, inspirujących do dalszej pracy, relacji z działalności
Szkolnych Kół Caritas naszej diecezji. Gościem specjalnym był ks. Jakub Bartczak –
znany raper i twórca muzyki chrześcijańskiej. Ksiądz Barczak zachęcił nas do stałego
i wytrwałego dążenia, aby być świadkami Bożego Miłosierdzia wszędzie tam, gdzie
przebywamy. Razem mogliśmy śpiewać i modlić się dziękując Bogu za swoje życie, za
wiarę i za rodziców. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą a po nim zaproszono nas
na mały poczęstunek.

Bicie rekordu resuscytacji
Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Biciu Rekordów Resuscytacji KrążeniowoOddechowej, organizowanej przez WOŚP. 16 października 2019 roku w całej Polsce
jednocześnie 150 560 osób prowadziło resuscytację.
Z naszej szkoły udział wzięło 81 uczniów. Każdy uczeń biorący udział w akcji wykonywał
30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechy.
Taka akcja ma na celu pokazanie jak ważna jest znajomość podstawowych czynności
wykonywanych podczas resuscytacji. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak wykonuje się
resuscytację, ponieważ możemy uratować komuś życie.
Katarzyna Jakson
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Andrzejkowe wróżby
„W wigilię świętego Andrzeja,
Spełniona moja nadzieja.
Bodaj się to sprawdziło.
Co mi się ongi śniło’
(Dawne przysłowie)
29 listopada w naszej szkole obchodzono Andrzejki, z tej okazji Samorząd Uczniowski
przygotował andrzejkowe wróżby dla uczniów całej szkoły.
Zwyczaj wróżenia na św. Andrzeja w Europie znany był już w wieku XII, do Polski dotarł
cztery wieki później. Andrzejkowy wieczór zaczynano często od modlitwy o jego
orędownictwo, był opiekunem małżeństw i zakochanych.
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Sukcesy naszych uczniów w konkursach recytatorskich
Uczniowie naszej
recytatorskich.

szkoły

wzięli

udział

w

dwóch

międzyszkolnych

konkursach

I konkurs odbył się 26 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie wzięło w nim
udział 12 szkół.
Julia Zaborowska z kl. 6c została Laureatką I-go miejsca XIII Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Patriotycznej objętego Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, uczeń kl. 5b
Maksymilian Działowski otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy!
II Konkurs odbył się 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie.
Olaf Wais z kl. 6c otrzymał III miejsce w XI edycji Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego „Polska Ojczyzna nasza”. Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Koło nr 9 ZŻWP im. Bohaterów 10
Sudeckiej Dywizji Piechoty oraz Instytut Pamięci Narodowej. Uczennica kl. 5c Oliwia
Surowiec otrzymała wyróżnienie.
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„Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”
autor: Leszek Kołakowski
Tytułowy Nosorożec nie może się pogodzić z faktem, że nie
potrafi... latać. Tak bardzo chciałby oglądać świat z góry! Jego
dobry znajomy – wróbel usilnie próbuje pomóc mu w spełnieniu
marzenia. Ale jak wróbel ma nauczyć Nosorożca latać? I właściwie
do czego jest mu to potrzebne?

„Sposób na Elfa”
autor: Marcin Pałasz
Nigdy nie miałem psa, nie wiedziałem więc, jak to jest. Kiedy jednak
zobaczyłem wesoły pysk Elfa na zdjęciu zakochałem się w nim od
pierwszej chwili! Okazało się, że pies to mnóstwo czułości,
przezabawnych sytuacji i miłość na całe życie! Oraz kilka niezłych
przygód. Zresztą, sami przeczytajcie!

„Gwiazd naszych wina”
autor: John Green
Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę
kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został
spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu
grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego
młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i
okazuje się, że jej historia być może zostanie napisana całkowicie
na nowo.
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Zagadki

Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego?
(Jutro)

Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie zdołał
tego zrobić. Dlaczego?
(Ołówek leżał przy ścianie)

Którą ręką miesza się kawę...?
(Kawę miesza się łyżeczką, a nie ręką)

Jeśli kupisz koguta i spodziewasz się, że złoży 5 jajek na tydzień, ile zbierzesz jajek przez
miesiąc?
(Żadnego. Koguty nie znoszą jaj)

Co się stanie, jeśli jasny kamień wrzucimy do Morza Czarnego?
(Kamień będzie mokry)

Ile jabłek możesz zjeść, gdy masz pusty żołądek?
(Jedno. Potem żołądek już nie będzie pusty)

opracowała Emilia Ataman

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ „NASZE ECHO” NR 3 – 2018/2019
Opiekun: Elżbieta Dymek, Agnieszka Trzeciak - Mazur
Kontakt: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie
ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów
e-mail: bibliotekazsp9@gmail.com
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