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U nas nie można 
się nudzić:)

Lekcja języka niemieckiego 

Omawialiśmy tradycje świąteczne w nowoczesny
sposób. Wykorzystaliśmy smartfony do celów
edukacyjnych, przeszukiwaliśmy słowniki online oraz
skanowaliśmy kody QR. Wszystko po to, by oswoić
nowy dla nas język obcy:-)

Klasa 2b - Wystawa w Centrum Nauki "Eugeniusz"

Lekcja przyrody
 W naszej szkole uczymy się na różne sposoby -
ostatnio gościł u nas teatr edukacyjny z
przedstawieniem "Podróże po Polsce". Utrwaliliśmy
wiadomości o kulturze, tradycjach i geografii naszego
kraju w nietypowy i jednocześnie zabawny sposób. 

.

.

Lekcja w klasie trzeciej
  Podczas zajęć korzystaliśmy z atlasów i książek
geograficznych. Układaliśmy kontynenty z puzzli.
Porównywaliśmy powstałe części, podchodząc do
atlasów i map. Podróżowaliśmy przez kontynenty,
doklejając do wybranego, wylosowany w zabawie
element, np. Sahara - Afryka, Himalaje - Azja.

.

A. Z.

A.Z.
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   Wystawa malarstwa Pani Barbary  Hubert pt.; "FULL MOON"  w rzeszowskim BWA 
 
Przeprowadziliśmy wywiad z autorką wystawy i wyszliśmy bogatsi o nowe doświadczenia:) - Karol Nowocień 
kl. 6b.

.

.

Cykl lekcji bibliotecznych w ramach innowacji "Rozwijanie przez czytanie" 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

A. Z.

A.Ch.

https://www.facebook.com/barbara.hubert.33?fref=mentions
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Europejski projekt Erasmus plus
Projekt obejmuje szkolenie nauczycieli z Polski i
Rumunii. Podczas, gdy nauczyciele z Rumunii
zdobywali doświadczenie, ucząc się od naszych
nauczycieli, metod, form pracy oraz poznając
specyfikę pracy w szkole integracyjnej, my mieliśmy
okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami.

.

.

Junior Media

    Uczniowie kl. 4a i 4c (klasy dziennikarskie) przez
cały rok realizują różne zadania indywidualne i
grupowe z zakresu edukacji medialnej (tworzą
interaktywne reportaże, przeprowadzają wywiady ze
znanymi postaciami, biorą udział w konkursach
dziennikarskich). 
    Za każde zadanie otrzymują punkty. Kilkoro
uczniów z najwyższą liczbą punktów ma szansę na
wyjazd na Letnią Szkołę Dziennikarstwa (tygodniowa,
darmowa wycieczka, w której biorą udział najlepsi
uczniowie z całej Polski). 
 Obecnie na 198 szkół  biorących udział w
projekcie, nasza szkoła zajmuje 6. miejsce w
Polsce. 
Marta Aksamit- biorę udział w projekcie i podoba mi
się, że można konkurować z innymi szkołami.
Paweł Sadło- Dzięki temu projektowi rozwinąłem
swoje umiejętności pisania, np. recenzji.
Angelika Trześniowska – Podobają mi się konkursy.
Są na różne tematy, dlatego możemy rozwijać swoją
kreatywność.

 X Edycja Programu Insta. Ling dla szkół

  Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek
języków obcych oraz ortografii języka polskiego.
Nauczyciel przydziela nam słówka z omawianego w
szkole materiału, a my razem z Insta.Ling powtarzamy
je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe
raporty o systematyczności naszej pracy i naszych
postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki
słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb
każdego ucznia.

.

Projekty, 
                   projekty...

A.Z.

M.G

A.Z.
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W zdrowym ciele, zdrowy duch

..

  Nasza szkoła posiada Certyfikat Wojewódzkiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie. Realizujemy programy
prozdrowotne:
-„Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”- Nasi
nauczyciele uczą nas, jak zdrowo się odżywiać.
Otrzymujemy bezpłatnie
świeże owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i
przetwory mleczne.
- Organizują dla nas warsztaty kulinarno –
edukacyjne „Wkręceni w zdrowie” z coachem
zdrowia i żywienia, które pobudzają wyobraźnię,
rozwijają zdolności manualne, poszerzają naszą
wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia.
-Możemy w ciekawy sposób spędzić przerwy.
Prowadzimy akcje „Przerwy z grami planszowymi jako
alternatywa dla samotności lub smartfona” oraz
„Taneczne przerwy” .
-Możemy rozwijać nasze umiejętności sportowe
(zimą jeździmy na nartach, uczęszczamy na zajęcia
basenowe, bierzemy udział w corocznym Rajdzie
Rowerowym "Wiatr we włosach".
-Organizujemy ciekawe dni, np. Dzień Tańca, Dzień
Bezpiecznych Ferii, Dzień Jabłka, itp.

.

.

M.G.

J.G.

A.Z.
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Zabawa to też sztuka

Jasełka - teatr cieni.Dzień Nauczyciela

  Lekcje w naszej szkole to nie tylko siedzenie w ławkach. Często to my mamy możliwość przygotować coś
wyjątkowego dla innych. Jest tego dużo. Wybraliśmy tylko kilka wydarzeń:
Dzień Nauczyciela - Śmiechu i podziękowań nie było końca, ale widok naszych uśmiechniętych nauczycieli-
bezcenny. 
Jasełka - W tym roku były wyjątkowe. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć teatr cieni. Niesamowite przeżycie!
Dzień Integracji - Mieliśmy okazję poczuć na własnej skórze, jakie trudności stoją przed naszymi kolegami z
dysfunkcjami. Tak wygląda INTEGRACJA NA SZÓSTKĘ!!!
Dzień Bezpiecznego Internetu - Klasa 4a przygotowała dla nas świetne, pouczające, ale zarazem śmieszne
przedstawienie, przypominając jednocześnie zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie.

M.J.A.Z
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Jesteśmy najlepsi,
czyli kilka słów o naszych sukcesach

Sukcesy w konkursach ogólnopolskich

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt.
"Moja wakacyjna przygoda" - Oskar Mazur, kl. 4a
Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
"Alfik":
- Filip Chciuk kl. 5b - laureat - 2. miejsce w
województwie podkarpackim, a 23. w Polsce, wygrał
tygodniowy obóz matematyczny.
- Angelika Trześniowska kl. 4c - wynik bardzo dobry
.
 - Natalia Gaweł kl. 5b - wynik dobry.

Ogólnopolski Internetowy Konkurs Matematyczny
"Maks Matematyczny" :
 - Karina Zielińska kl. 5b- wynik bardzo dobry - 2.
miejsce w woj. podkarpackim, 14. w Polsce.
 - Antoni Szteliga kl. 4a - wynik bardzo dobry - 4.
miejsce w woj. podkarpackim, 142. w Polsce.
 - Natalia Gaweł kl. 5b - wynik bardzo dobry - 15.
miejsce w woj. podkarpackim, 154. w Polsce.

Sukcesy w konkursach wojewódzkich 
i międzywojewódzkich

1. II miejsce dla Alicji Sztembis, kl. 5b -Wojewódzki
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Kiedy
myślę, Ojczyzna..." 
2 . III miejsce - Marek Stawarz kl. 4c,
wyróżnienia: Weronika Rajzer kl. 6b, Kacper
Świder kl. 5b - Wojewódzki Konkurs 
"MAGICZNE MIASTO RZESZÓW".

3 . II miejsce dla Dawida Marczaka -
Wojewódzki Konkurs "Herb mojego rodu".

4 . Wyróżnienia dla Konrada Rajzera i
Seweryna Gutowskiego w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym "Dom Marzeń".

5 . Wyróżnienie dla Anny Kowalskiej  w
Powiatowym Konkursie Plastycznym "Jesienią
góry są najszczersze".

Sukcesy w konkursach międzyszkolnych

1 . II miejsce dla Filipa Chciuka z kl. 5b w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji
Religijnej "Słowa Twe, Panie..."

2 . III miejsce dla Anny Ślońskiej z kl. 7b w XII
Międzyszkolnym Konkursie "Bliżej wieszcza".

3 . I miejsce dla Natalii Gaweł z kl. 5b w konkursie
wiedzy "Z Doliny Muminków" - organizator Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie. 

 4. Wyróżnienie dla Wiktorii Gieroń, z kl. 6b w VI
MiIędzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Sowy,
sówki, sóweczki na gałązkach choineczki".

5. I miejsce dla Angeliki Batko z kl. 3a, II miejsce
dla Kludii Szum z kl. 2b, wyróżnienie dla Mileny
Sochy z kl. 2a w Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorskim "Cztery Pory Roku".

6 . Nagroda dla Grzegorza Łagodzińskiego w
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "My się
mówić nie boimy".

Laureatki Międzyszkolnego Konkursu XY.
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1. Jaką nazwę nosi program prozdrowotny, dzięki któremu otrzymujemy za darmo w naszej szkole
świeże owoce oraz produkty mleczne?
..................................................................................................................................................................

2. Jaki tytuł nosiła wystawa malarska, w której uczestniczyła kl. 6b?
………………………………………………………………………………………………………..............................

3 . Dokończ poprawnie zdanie: Klasy 4a i 4c uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Junior Media”. Obecnie na 198 szkół z całej Polski, nasza szkoła zajmuje (które?) ……………….
miejsce. 

4. Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

Klasa 2b uczestniczyła w Wystawie w Centrum Nauki „Eugeniusz”  P  F

Uczniowie kl. 3c uczestniczą w ciekawych lekcjach bibliotecznych w ramach innowacji pedagogicznej
„Rozwijanie przez czytanie”  P  F

5. Z rozsypanki wyrazowej ułóż nazwy projektów i programów ogólnopolskich i międzynarodowych
realizowanych w naszej szkole.

J R I O U N  EDMAI
……………………………………………………………

RASEMMU  UPLS
………………………………………………………….

6. Które miejsce zajął Filip Chciuk w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik" i jaką nagrodę
otrzymał?
......................................................................................................................................................................

7. Wymień 3 opinie wybranych uczniów na temat naszej szkoły , które pojawiły się w tym numerze
gazetki.
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

.

Quiz
  Sprawdź, czy uważnie przeczytałeś wszystko o
naszej szkole i odpowiedz na pytania.

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny: Pani Monika Gancarczyk - Dul

Uczniowie - dziennikarze: Marta Aksamit, Angelika Trześniowska, Oliwka Janik, Wiktoria Sowa, Paweł Sadło,
Jakub Jędrzejczyk, Dominik Sowa.

pixabay.pl
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