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35-207, Rzeszów

Numer 14 05/19

6b w roli przewodników!

 W tym numerze:

-Teatralne sukcesy
naszych koleżanek.

-Mamy w szkole
mistrza.

-Klasa 6b
oprowadza po
Rzeszowie.

-Jak wyglądałaby
szkoła bez
nauczycieli?

-Dlaczego palenie
szkodzi?

-Humor wiosenny.

Natalia Gaweł 
Moja motywacja

Szukałam jej wszędzie,
Ukradkiem schowana w zeszycie,
Całe życie byłam w błędzie,
Chyba mi nie uwierzycie.

LAJKI to moja motywacja,
Ale nie te z mediów społecznościowych,
Tylko takie papierowe,
Które czasem do zeszytu przyklejam.

Nasza  pani to wymyśliła,
Szkolna młodzież bardzo je lubi,
Nas na początku też zdziwiła
Teraz na lekcjach nam się nie nudzi.

Te lajki są zielone,
Na sprytnych uczniów zawsze gotowe,
Bo gdy często się zgłaszamy,
Co raz więcej w zeszycie ich mamy.

Kiedy uczeń uzbiera lajków pięć,
W dzienniku świetna ocena  pojawia się
Każdy ma na nie chęć,
Tak to już u nas od dawna działa.

.

Szymonie, jesteś wielki!

  Chieliśmy serdecznie pogratulować
naszemu szkolnemu koledze Szymonowi
Jabłońskiemu, który w Przedmiotowych
Konkursach, organizowanych przez
Podkarpackie Kuratorium Oświaty został:
-Finalistą z matematyki i fizyki.
-Laureatem z informatyki.

Gratulacje!!!

.
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W głąb historii 
Rynku Rzeszowskiego

   04 kwietnia 2019 r. klasa 6b oprowadziła Panią
Monikę Gancarczyk-Dul po Rzeszowskim
Rynku. Sami zaplanowali trasę, wybraliśmy miejsca, o
których warto byłoby coś wiedzieć, a następnie w
parach przygotwaliśmy piekne przemówienia na
temat każdego z miejsc. Wszyscy byliśmy bardzo
zaangażowani i przygotowani. Byłam po wielkim
wrażeniem.
  Wycieczkę rozpoczęliśmy od Zamku Lubomirskich.
Poznaliśmy historię tak wspaniałego zabytku oraz kto
w nim urzedował, a co znajduje się tam teraz. Oprócz
tego dowiedzieliśmy się o jego przebudowie i co się
zmieniło na przestrzeni lat. Opowiadał nam o tym Filip
Chciuk i Radek Krokowski.
   Kolejnym miejscem była Fontanna Multimedialna.
Co ciekawe, jest jedną z największych w Polsce. Po
upływie kilku minut znaleźliśmy się pod murami
bardzo starego kina Zorza. Następnym miejscem było
I Liceum Ogólnkoształcące. Uczyli się w nim wybitni
Polacy. Jest to najstarsze liceum w Rzeszowie. 
   Następnie dowiedzieliśmy się o historii ulicy 3-go
Maja. Wiele razy była przebudowywana. Zaskoczyło
mnie, że kiedyś nosiła inną nazwę.
   Poznaliśmy Tadeusza Nalepę i mogliśmy podziwiać
jego pomnik. Później zatrzymaliśmy się przy Kościele
Fary pod wezwaniem św. Stanisława i Wojciecha.
Zaczerpnęliśmy wiedzy o historii i ciekawostkach
związanych z wieżą, która stoi obok kościoła. 
   Nastepnie podeszliśmy pod Rzeszowski Ratusz.
Dowiedzieliśmy się, jaką funkcję pełnił kiedyś oraz kto
w nim teraz urzęduje. Ciekawie opowiedzieli nam o
tym Ania i Kacper.  Po kilku minutach znaleźliśmy się
na Placu Cichociemnych, gdzie poznaliśmy historię
żołnierzy, którzy za wszelką cenę chcieli dostać się do
ojczyzny. Kolejnym miejscem była stara Synagoga
Żydowska. 
   Na zakończenie Pani Monika Gancarczyk-Dul
zabrała nas na lody i pyszne pączki.
    Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana,
wartościowa i pouczająca. Dużo dowiedzieliśmy się o
tak wspaniałym miejscu, jakim jest nasz Rynek
Rzeszowski. 
Autorka: Aleksandra Adamczuk, kl. 6b.

.
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Wielki sukces aktorski!

Brawo Alicja Sztembis i Angelika Trześniowska! 
   Dziewczyny zajęły ex aequo 2. miejsce w konkursie teatralnym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr
13 w Rzeszowie. Przesłuchania odbywały się na profesjonalnej scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie. W konkursie brało udział aż 48 uczestników, więc tym większe gratulacje dla naszych laureatek.
Dziewczyny otrzymały wspaniale nagrody, które wręczyła laureatom Pani Renata Szczech - Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych I Administracji.
(oprac. M.G)

Czy możliwe jest życie bez szkoły?

   Ostatnio wydarzyły się w szkole niecodzienne
rzeczy, a mianowicie był strajk nauczycieli.
Oczywiście na początku było super. Nie trzeba było
wstawać o szóstej, można było  więcej czasu
poświęcić na oglądanie  telewizji,  Internet i gry. Lecz
przedłużał się on przez wiele kolejnych dni. Więc nie
mając co robić, zacząłem rozmyślać, co by było,
gdyby szkoła wcale nie istniała. 
   Po długich rozmyślaniach doszedłem do wniosku, iż
na pewno nie wiedziano by, że istnieje takie coś jak
język polski i matematyka. Ludzie nie byliby
wykształceni. Nie umieliby liczyć, czytać. Nie mówię
już o zasadach pisowni i ortografii. Nie byłoby
żadnych zawodów. Kto by nas leczył? Kto by łapał
złodziei? Kto by gasił pożary? Kto naprawiałby zamki
w drzwiach, gdy się zepsują? 

   Kto by szył i projektował ubrania? Kto budowałby
domy? Przecież w każdym zawodzie trzeba umieć
liczyć i pisać. Nie byłoby nic. 
  Więc doszedłem do wniosku, iż szkoła jest
niesamowicie ważna. Przecież w szkole nawiązują się
przyjaźnie. A właśnie dużo przyjaźni wywodzi się
jeszcze z czasów szkolnych ław. W szkole uczymy się
jak ze sobą współpracować. Oprócz nauki,
wyjeżdżamy w ciekawe miejsca, zwiedzamy, krótko
mówiąc, poznajemy świat. Gdybyśmy nie chodzili do
szkoły, byłoby po prostu nudno.

                                        Autor: Paweł Sadło.
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Razem po zdrowie!

.

Ważne daty(związane ze zdrowiem):

06.05 - Światowy Dzień Śmiechu
11.05 - Dzień Bez Śmiecenia

18.05 – Światowy Dzień Rodziny
19.05 – Dzień Dobrych Uczynków

31.05 – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Aktualności
  Nasza szkoła wzięła udział w I edycji konkursu
plastycznego dla klas IV szkół podstawowych
realizujących program edukacji antytytoniowej „Bieg
po zdrowie” w ramach kampanii Światowego Dnia
Bez Tytoniu, a organizowanej przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 
  Konkurs poprzedzały zajęcia kształtujące postawy i
zachowania zgodne z zasadami zdrowego stylu życia
– wolnego od uzależnień. Uczniowie poszerzali też
wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu. 
  Wpłynęło wiele prac. Najaktywniejsi byli uczniowie
klas 4a i 4b. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli:
Gabrysia Kornak i Milenka Palkij z klasy 4a oraz
Marysia Mitał, Kasia Majka i Kamil Gieroń z klasy 4b.
Gratulujemy sukcesu na etapie szkolnym i życzymy
powodzenia na szczeblu powiatowym!
                                                     D.M.
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Na koniec jeszcze apel do Rodziców: 

Wasze dziecko ma prawo do dorastania w
środowisku wolnym od dymu nikotynowego!

Jeżeli dziecko wdycha dym nikotynowy, to :
·  Częściej zapada na zapalenia górnych dróg
oddechowych oraz płuc
·  Wzrasta ryzyko pojawienia się astmy
·  Częściej choruje na nieżyt żołądkowo – jelitowy
·  Gorzej rozwija się umysłowo.

Nigdy nie jest za późno, aby przestać palić
papierosy! (oprac. D.M.)

Uwaga! Z przyczyn od nas niezależnych szkolne Dni
Zdrowia oraz zapowiadany na kwiecień ”Wielki Test o
Zdrowiu” odbędą się w innym terminie, o czym
poinformujemy.

Z notesika kulturalniaka

(Na ulicy, w autobusie…)
·  Jeśli zauważysz na ulicy znajomego, ukłoń się
grzecznie!
·  Przy powitaniu osoba starsza podaje rękę młodszej.
·  Przedstaw swoich znajomych osobom dorosłym i
starszym.
·  Używanie wulgarnych słów i krzyki na ulicy to
oznaka braku kultury!
·  Poczekaj, aż pasażerowie jadący autobusem wyjdą,
potem dopiero wejdź do środka.
·  Jeśli masz bagaż i siedzisz, np. z plecakiem, niech
twój plecak nie zajmuje dodatkowego miejsca na
siedzeniu!
Miłych spotkań!

Moda na niepalenie

   Brzmi dziwnie? A jednak! Palenie przestało być w
modzie i to dawno temu! Sprzedaż i spożycie
papierosów w Polsce zaczęły gwałtownie rosnąć po II
wojnie światowej i osiągnęły punkt szczytowy pod
koniec lat 70. Od połowy lat 90. obserwuje się ciągły
spadek sprzedaży i spożycia papierosów. Niestety, są
jeszcze tacy, którzy sięgają „po dymek”. Z różnych
powodów. Najgorszy to – uzależnienie. Uzależnienie
jednak nie bierze się znikąd. Musi być ten pierwszy
raz. Przyczyn sięgania po papierosy ( i używki) jest
sporo:
·  Ciekawość
·  Chęć dorównania rówieśnikom
·  Presja otoczenia
·  Dla towarzystwa
·  Obawa przed wykluczeniem z grona znajomych
·  Dla pokonania nieśmiałości

   Jeśli młody człowiek myśli, że sięgając po używki,
rozwiąże swoje problemy (osobiste, związane z
relacjami z rówieśnikami), to jest w błędzie! Pakuje się
w ogromne kłopoty! Zdrowotne przede wszystkim.
Warto z uwagą przeczytać, jakie związki zawiera dym
nikotynowy. Nic dodać – nic ująć. Wnioski aż nadto
proste! – Oby dla Ciebie również, Drogi Czytelniku!

D.M
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Wiosenny humor

Konkurs

   Jeśli chcesz wygrać nagrodę, przeczytaj dokładnie
naszą gazetkę i odpowiedz prawidłowo na 2 pytania.
Wytnij kupon i wrzuć do skrzynki znajdującej się w
bibliotece szkolnej. W tym miesiącu nagrodę
wylosowała: 

Pytanie 1.: 
Kto wręczał nagrodę Alicji Sztembis i Angelice
Trześniowskiej, laureatkom konkursu teatralnego?
Pytanie 2.: 
Wymień 3 związki chemiczne zawarte w dymie
papierosowym.

KUPON

Imię i nazwisko: ......................................................

Klasa:.......................................................................

Odpowiedź 1:
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................
Odpowiedź 2:
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................

Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Monika Gancarczyk - Dul
Nauczyciele - dziennikarze: Dorota Murawska
Uczniowie - dziennikarze: Aleksandra Adamczuk, Natalia Gaweł, Angelika Trześniowska, Alicja Sztembis,
Paweł Sadło.

-Dlaczego ostatnio w Polsce rodzi się mniej dzieci?

-Bo wiosną przylatuje coraz mniej bocianów.

UŚMIECHNIJ 
SIĘ!!!

Żona do męża:
Kochanie, przyszła wiosna, więc najwyższa pora
na wiosenne porządki?
Masz rację Kochanie, jest taka piękna pogoda,
słońce świeci, cieplutko, więc może zamiast
sprzątać w domu, umyłabyś mój samochód, który
stoi na parkingu?

Pracownik wykręca numer do swojego kolegi z innego
działu:
-Słuchaj, dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, czyli
dzień wagarowicza. Mam pomysł, abyśmy dla żartu
zgadali się z kilkoma osobami i zwinęli się z biura po
lunchu! Co Ty na to?
Z drugiej strony odzywa się rozgniewany głos:
-Wybrałeś chyba zły numer!!! Wiesz z kim
rozmawiasz???!!
-Nie!?!
-Z naczelnym dyrektorem!!!
-A Ty wiesz z kim rozmawiasz?
-Nie!!!
-Uff, to dobrze 
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