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Wybierz się z nami w podróż!

"Szkolne podróże"

Szkoła to przygoda, 
która uczy nas życia.
Nie tylko się uczymy, 

ale też się bawimy.
Nauczyciele nas 

we wszystkim wspierają,
o naszą edukację dbają.

W konkursach wygrywamy,
dużo dobrych ocen mamy.
Sale są piękne i kolorowe,

do powitania nowych uczniów gotowe.

Wiersz napisany przez uczniów kl. 6b

Dlaczego w naszej szkole jest fajnie?

1. Mamy miłych i bardzo pomysłowych nauczycieli.
2. Lekcje prowadzone są w ciekawy sposób.
3. Nasza szkoła jest mała, czujemy się tu bezpiecznie.
4. Mamy weekendy bez zadania domowego.
5. Możemy bawić się na placu zabaw, grać na dużych

boiskach.
6. Uczymy się w klasach, które są nowocześnie wyposażone.
7. Wokół naszej szkoły jest cicho i spokojnie.
8. Uczestniczymy w zajęciach, na których możemy rozwijać

swoje zainteresowania (każdy może być w czymś dobry).
9. Zdobywamy nowe umiejętności, np. uczymy się pływać,

wyjeżdżamy na narty,  uczymy się tańczyć.
10. Możemy brać udział w ciekawych konkursach.
11. Jeździmy na fantanstyczne wycieczki.

Propozycje podali uczniowie z klas: 4c, 5a, 5c, 6b.
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Klasy dziennikarskie

   Nasi uczniowie rozwijają pasje dziennikarskie. Od
10 lat redagują gazetkę szkolną "PiSAK". Natomiast
od ponad roku wydajemy ją również w wersji
elektronicznej. Już drugi rok uczestniczymy w
ogólnopolskim projekcie Junior Media. 

 I miejsce w Polsce

   Nasi młodzi dziennikarze (uczniowie klas czwartych)
stworzyli reportaż "Ponad barierami" i wygrali
ogólnopolski konkurs dziennikarski. W nagrodę
pojechali na darmową dwudniową wycieczkę do
Warszawy, gdzie przeprowadzili wywiad z
ambasadorem Niemiec.

Letnia Szkoła Dziennikarstwa

   Nasi dziennikarze w projekcie Junior Media zajęli 5.
miejsce na 232 drużyny z całej Polski. W nagrodę
mogli  wybrać się na tygodniową, całkowicie darmową
Szkołę Dziennikarstwa. Pojechali do Żor i mieszkali w
Weternowym Miasteczku Twimpigs. Tam szlifowali
swoje umiejętności, ale przede wszystkim świetnie się
bawili.

Spotkanie z Ambasadorem Niemiec.

Letnia Szkoła Dziennikarstwa.

.

.

.

.
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Uczymy innowacyjnie

   W naszej szkole nie poprzestajemy na tradyjnym
uczeniu. Dbamy o rozwój naszych dzieci,
wsłuchujemy się w ich potrzeby, a przy okazji idziemy
z duchem czasu. Dlatego też co roku nasi nauczyciele
realizują innowacje pedagogiczne (tworzą własne,
autorskie programy zajęć). 
W tym roku szkolnym realizujemy następujące:

1. Innowacja pedagogiczna realizowana w klasach
piątych na języku polskim "Jestem kowalem własnego
losu - uczę się aktywnie".

2. Innowacja pedagogiczna realizowana w klasie
trzeciej z robotyki " Z programowaniem na ty".

.

Innowacja z programowania w klasie

  W klasie trzeciej Pani Ela Jankowska realizuje
innowację pedagogiczną "Z programowaniem na ty". 
 Dzieci uczą się programowania na robotach
edukacyjnych (Ozobotach) za pomocą kodów
opartych na kolorach. 
 Dzięki takim zajęciom rozwijają algorytmiczne
myślenie, analizę, syntezę, ćwiczą zapis strategii za
pomocą kodu oraz uczą się debugowania, czyli
wyszukiwania błędów w programie, a nastepnie je
poprawiają. 
  Dla dzieci to niesamowicie ciekawa zabawa, dzięki
której wiele mogą się nauczyć.

. .

Innowacja z języka polskiego w kl. 5a i 5c

1. Brak zadań domowych - maksimum pracy na lekcji.
2. Ocena za prace pisemne po serii ćwiczeń i
informacji zwrotnej od nauczyciela, co trzeba
poprawić.
2. Magiczne kartki "Czy wszystko rozumiem", czyli za
pomocą kart na lekcji daję znać, czy zrozumiałem
przekazany materiał.
3. Ocenianie kształtujące (znam cele, nacobezu,
umiem podsumować lekcję).
4. Ocena koleżeńska (potrafię wskazać zalety i wady
pracy kolegi lub koleżanki).

M.G

. .
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Odnosimy sukcesy

Sukcesy naszych 
redakcyjnych dziennikarzy

Mistrz województwa!

 Marcin Witalec, uczeń 3G został mistrzem
Podkarpacia w skoku wzwyż! Pokonał wysokość
175cm i zdobył złoty medal.

Finalista konkursów przedmiotowych

   Jakub Jabłoński z kl. 3G został finalistą aż trzech
konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Jakub jest finalistą konkursu z matematyki, fizyki i
informatyki. 

Najmłodsi też potrafią wygrywać
1.  Drugie miejsce dla Antoniego Kowalskiego z

kl. 3b w Międzyszkolnym Konkursie o Ruchu
Drogowym.

2. Wyróżnienie dla Nikodema Niecia z kl. 1b w
Międzyszkolnym Konkursie "Bezpieczna droga
do szkoły".

3. Nagrody dla Wojciecha Dziopaka i Michała
Niemczyka z Międzyszkolnym Konkursie
Logopedycznym.

. .

1. Drugie miejsce dla Alicji Sztembis z kl. 6b oraz
wyróżnienie dla Aleksandry Adamczuk z kl. 6b
w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
"Mistrz słowa".

2. Wyróżnienie dla Aleksandry Adamczuk z kl. 6b
i Alicji Sztembis z kl. 6b w Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim pod patronatem
Prezydenta Miasta Rzeszowa "Poezja o żołnierzu
polskim".

3. Wyróżnienie dla Angeliki Trześniowskiej z kl.
5c oraz Aleksandry Adamczuk z kl. 6b w
Międzyszkolnym Konkursie Literackim "Drogi
Autorze" organizowanym przez Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie.

. .
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Uczymy skutecznie i nowocześnie

Edukacyjny Teatr

Warsztaty Exploratorium

Szkolna stacja meteorologiczna

Stawiamy na aktywność
Nasi uczniowie aktywnie zdobywają wiedzę:
uczestniczą w warsztatach na Uniwersytecie
Rzeszowskim, dokonują pomiarów w szkolnej stacji
meteorologicznej, korzystają z nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, uczestniczą w spotkaniach z
cenionymi i poważanymi osobami.

Zajęcia w bibliotece osiedlowej.

M.

M.

.

.
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Wspólnie zwiedzamy świat

Spływ kajakowy.

W naszej szkole stawiamy 
na zdrowie i sport

   Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami biorą
udział w tygodniowych projektach edukacyjnych w
Bawarii w Niemczech. Wyjazdy te wspierane są
finansowo przez PNWM (Polsko-Niemiecka
Współpraca Mlodzieży), organizację miedzynarodową
od wielu lat dzialajacą na rzecz współpracy i integracji
młodzieży polskiej i niemieckiej. 
  Uczniowie z Polski i Niemiec, realizujac wspólny
program, biorą udział w wycieczkach po bawarskich
zakątkach (szlaki górskie, ruiny, muzea, "Szklana
wioska"), pływają kajakami, uczestniczą w rajdach
rowerowych, zwiedzaja Monachium, Regensburg, a
przez to uczą się tolerancji i rozwijają swoją otwartość
na inne kultury.W bieżacym roku szkolnym weźmiemy
udział w trzecim już projekcie.

  Organizujemy ciekawe wycieczki szkolne w różne
zakątki Polski, aby dzieci mogły poznać swój
kraj,zintegrować się w zespole klasowym, a przede
wszystkim przyjemnie spędzić czas.

  

Wyjazd na narty.

.

.
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