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Wrzesień 2017
04.09.2017 - Rozpoczęcie roku szkolnego
4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor Alicja
Bartoszek powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Szczególnie gorąco powitaliśmy w murach naszej szkoły pierwszoklasistów, dla których szkoła jest
jeszcze wielką niewiadomą. Wierzymy, że nasi najmłodsi uczniowie szybko zaadoptują się i będą czuć
się dobrze w naszej szkole. Życzymy wszystkim samych sukcesów i dobrych ocen.

Beata Trzcińska

05.09.2017 - Narodowe Czytanie Literatury 2017
Pamiętamy, że piękna literatura jest bardzo ważna dla ukształtowania człowieka wrażliwego i
mądrego. Dlatego nasza szkoła, jak co roku, uczestniczy w akcji Narodowego Czytania. W tym roku
poznawaliśmy urok "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Akcja w której uczestniczymy odbywa się
pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Uzasadnił on wybór tegorocznej lektury:
(…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu
Wesele ‒ tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te
niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy
polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego –
przekonywał w lutym 2017, jak ogłosił wyniki głosowania. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z
"Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego, "Pamiątkami Soplicy" Henryka Rzewuskiego i "Beniowskim"
Juliusza Słowackiego.
W ramach akcji odbyło się w naszej szkole czytanie "Wesela" m. in. na Świetlicy Szkolnej przy
współpracy z paniami Teresą Łojowską i Mirosławą Trafidło. W klasach uczniowie mieli także
możliwość, jako że jesteśmy szkołą integracyjną, obejrzenia filmu z fragmentami przedstawienia w
języku migowym. Z niecierpliwością czekamy, aż zostanie wybrana następna pozycja i za rok się z nią
zapoznamy.

Jacek Skrzypacz

12.09.2017 Ogólnopolski projekt "Wybieram wodę"
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Wybieram Wodę”. Ogólnopolski
program edukacyjny „Wybieram wodę” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz
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Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Warto zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu
zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu.
Głównym celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz
promocja racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie. Mamy nadzieję, że działania podjęte
w ramach programu pomogą ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, a także nauczą
najmłodszych konsumentów świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych oraz dbania o
nie.
W ramach programu przygotowano konspekty lekcji, które z powodzeniem mogą zostać
wykorzystane przez nauczycieli jako pomoce w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej przewidzianej w
Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.
Uczestnicy programu będą mieli ponadto szansę na wygranie nagród rzeczowych w konkursach,
które wkrótce zostaną ogłoszone w ramach akcji "Wybieram wodę".
Koordynator: Beata Trzcińska

12.09.2017 Kartka dla Lenki
W lutym tego roku u Lenki wykryto guza pnia mózgu. Od tego czasu szpital dla Lenki jest z
konieczności drugim domem. Dziewczynka przeszła już radioterapię, a teraz przyjmuje wyczerpującą
chemioterapię. 19 września Lenka obchodzi swoje szóste urodziny i z tej okazji prosimy Was o
urodzinowe przesyłki.
Lenka uwielbia otrzymywać listy i kartki więc nasze przesyłki z pewnością sprawią, że zrobi się jej
cieplej na serduszku i choć na chwilę zapomni o chorobie. Kartki można przynieść do p. Beaty BrykPokrzywa i Agnieszki Bednarczyk (s.109) do 15 września 2017r.
B. Bryk- Pokrzywa
A. Bednarczyk

12.09.2017 Program "Wybieram wodę" w naszej szkole!
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Wybieram Wodę” wychowawców klas
I-III, którzy pragną promować zdrowy styl życia oraz ochronę zasobów wodnych wśród swoich
uczniów.
Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz promocja
racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie. Mamy nadzieję, że działania podjęte w
ramach programu pomogą ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, a także nauczą
s. 2

najmłodszych konsumentów świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych oraz dbania o
nie.

W ramach programu przygotowano konspekty lekcji, które z powodzeniem mogą zostać
wykorzystane przez nauczycieli jako pomoce w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej przewidzianej w
Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.
Uczestnicy programu będą mieli ponadto szansę na wygranie nagród rzeczowych w konkursach,
które wkrótce zostaną ogłoszone w ramach akcji "Wybieram wodę".
Serdecznie zapraszamy!
Informacji na temat programu udziela koordynator Beata Trzcińska

12.09.2017 Ogólnopolski Finał 80 Rocznicy Powstania Centralnego Okręgu
Przemysłowego
W dniach 8 – 10 września 2017r. odbywał się organizowany przez władze miasta Ogólnopolski Finał
80 Rocznicy Powstania COP. Poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystej polowej Mszy
Świętej, która zakończyła obchody.
Odbyła się ona na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Monika Potocka-Witek

12.09.2017 Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu
Jak wskazują badania, nawyki żywieniowe kształtujące się i utrwalające w okresie dzieciństwa i
młodości trudno zmienić w wieku dorosłym. Codzienne spożywanie zbilansowanych i jednocześnie
smacznych posiłków, jedzenie w przyjaznej atmosferze i o regularnych porach to najlepszy sposób na
budowanie u dzieci prawidłowych zwyczajów żywieniowych na całe życie.
Szkoła jest miejscem, w którym dzieci zdobywają wiedzę, ale też uczą się, jak żyć. Spędzają w niej
nawet 8 godzin dziennie. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten program, aby pomóc szkołom w
prowadzeniu ciekawej i mądrej edukacji żywieniowo-kulinarnej.
Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest długofalowym projektem, którego pierwsza edycja
w roku 2017/2018 jest skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. Celem Organizatorów jest
przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie
najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami,
pedagogami i partnerami.
s. 3

Program realizować będą p. Beata Trzcińska z klasą III g, p. Jolanta Łuszczak z klasą I d

Beata Trzcińska

19.09.2016 Wkręć się w pomaganie 2017
Butelki w domu ma każdy, a na nich zakrętki. W plastikowych butelkach nosimy do domu wodę,
słodkie napoje, mleko, oleje, szampony, różnego rodzaju płyny i chemikalia. Nie ma rodziny, która nie
miałaby takich butelek w domu. Cenne nakrętki, wykonane z dobrej jakości plastiku łatwo można
sprzedać w ilościach hurtowych. Warto więc je zbierać. - Małe, kolorowe, niepozorne, pojedyncze nic
nie znaczą, ale zebrane w miliony sztuk czynią magię :) Dlatego też zwracamy się z prośbą do
wszystkich, co by dużo wody pili, bo woda źródłem życia jest, zakrętasy w wory zbierali i nam
przekazywali.
Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na zakup karmy dla stalowowolskich piesków,
którymi opiekuje się Psia Przystań.
Akcja potrwa do 30 września 2017 roku. Nakrętki można przekazywać do p. Doroty Grobel s.17 i
Beaty Bryk- Pokrzywa s.109.

Beata Bryk-Pokrzywa,
Dorota Grobel

20.09.2017 Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce
19 września odbyły się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę
reprezentowało 12 uczniów. Pięcioro z nich stanęło na podium:

* Wiktor Pioterczak (6B) – I miejsce w biegu na 1000 m
* Rafał Orszak (6B) - II miejsce w skoku wzwyż
* Karol Barabasz (6C) – II miejsce w biegu na 60 m
* Jońca Oliwia (6D) - III miejsce w biegu na 60m
* Marchut Szymon (5C) - III miejsce w biegu na 60 m
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Pozostali reprezentanci: Alicja Książek, Julita Dziura, Amelia Pyjor, Paweł Frankiewicz, Adam Rybicki,
Adam Zawrotniak oraz Igor Kolasa.
Uczniowie: Wiktor Pioterczak, Rafał Orszak i Karol Barabasz będą reprezentować naszą szkołę w
Finale Wojewódzkim, który odbędzie się w Rzeszowie 26 września.
Wszystkim uczniom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Anna Telega

21.09.2017 Dyskoteka szkolna - wrzesień
Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca odbędzie się w dniu 28 września w godzinach 17:00-19:00.
Anna Sawicka, Agnieszka Moskal

21.09.2017 Samorząd Uczniowski rozpoczyna działalność 2017/2018!
W dniu 25 IX 2017 przeprowadzimy plebiscyt dla klas IV-VII pod hasłem "Chłopak z klasą". Członkowie
Samorządu odwiedzą każdą klasę na 6 i 7 lekcji w celu zebrania głosów.
Samorząd Uczniowski

21.09.2017 Dyskoteka szkolna - wrzesień
Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca odbędzie się w dniu 28 września w godzinach 17:00-19:00.
Samorząd Uczniowski

22.09.2017 Pozdrowienia z Sidziny!
Od wtorku klasa Va przebywa wraz z opiekunami panią Iwoną Stasiak i panią Elżbietą Sobol na
zielonej szkole w Sidzinie. Wyjazd obfituje w liczne atrakcje turystyczne, sportowe, warsztaty
edukacyjne, dyskoteki oraz gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Do tej pory uczniowie
uczestniczyli między innymi w warsztatach pieczenia chleba w parku etnograficznym w Zubrzycy oraz
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warsztatach decoupage. Zwiedzając miejscowy skansen przenieśliśmy się do krainy przodków
wsłuchani w opowieści i baśnie.

Wiele emocji towarzyszyło zabawom Randka w ciemno, pokaz mody, twister czy konkurs piosenki.
Najbardziej oczekiwanym punktem programu jest wycieczka do Zakopanego, na którą wybieramy się
jutro. Pozdrawiamy wszystkich z urokliwego miejsca jakim jest Sidzina.

Iwona Stasiak

22.09.2017 Zawody "Lekkoatletyka dla każdego" wrzesień
W dniach 14, 15, 18 i 21 września odbyły się w naszej szkole zawody lekkoatletyczne w ramach
programu , , Lekkoatletyka dla Każdego!'' dla uczniów klas młodszych.
W zawodach wzięły udział następujące klasy: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H.
Młodzi sportowcy po przeprowadzonej wspólnej rozgrzewce rywalizowali w następujących
konkurencjach:
* bieg sprinterski przez płotki
* bieg z wykorzystaniem drabinki koordynacyjnej
* skok w dal z miejsca
* rzut oszczepem piankowym
* sztafeta klasowa
Na zakończenie zawodów każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.
Mamy nadzieję , że wśród młodych lekkoatletów wyłonią się przyszli Mistrzowie.
Wszystkim uczestnikom zawodów GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Ewa Barszcz
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25.09.2017 "Władcy Polski" w MBP
22 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli uczniowie klasy III G mieli możliwość
wzięcia udziału w zajęciach o władcach Polski. Uczniowie obejrzeli portrety i wysłuchali krótkich
informacji na temat polskich królów. Dowiedzieli się jak wybierano władców, z jakich dynastii
pochodzili, jakie były atrybuty władzy królewskiej.
Zaprezentowano również książki dla dzieci i młodzieży o polskich królach i polskiej historii. Na
zakończenie uczniowie wspólnie rozwiązali zadania tematyczne sprawdzające znajomość. Dziękujemy
za możliwość współpracy i już nie możemy doczekać się następnych zajęć.

Beata Trzcińska

25.09.2017 "Zabawa w gotowanie" - wrzesień
Uczniowie z klasy III g w ramach realizowanego Ogólnopolskiego Programu, , Dobrze jemy ze szkołą
na widelcu" uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez państwo Szkutnik , , Zabawa w
gotowanie". Głównym tematem warsztatów była piramida żywieniowa oraz wspólne przygotowanie
jabłek pod kruszonką. Zabawa w gotowanie wpływa korzystnie na rozwój wielu umiejętności dziecka.
Wspólne przyrządzanie posiłków jest również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni
między dziećmi.

Beata Trzcińska

26.09.2017 Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017 w naszej szkole
Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017 odbyła się tradycyjnie w trzeci weekend września: 15-17
września 2017

„Nie ma śmieci - są surowce” to hasło tegorocznej edycji, a jej celami są zmiana postrzegania
odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Fundacja
Nasza Ziemia, organizator Akcji, zwraca uwagę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi,
drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak
jest w przypadku aluminiowej puszki). Do akcji może się włączyć każdy na wiele sposobów, m. in.
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zorganizować wydarzenie lub happening towarzyszący kampanii „Sprzątanie świata – Polska”
promujący nieśmiecenie i selektywną zbiórkę odpadów.
W tym roku w akcji wzięli aktywny udział uczniowie następujących klas, wraz z wychowawczyniami:
I B – Liliana Kobos i Małgorzata Włodarczyk
III A – Renata Czernecka – Skrok
III B – Beata Bryk – Pokrzywa i Agnieszka Bednarczyk
III G – Beata Trzcińska
VI A – Olga Bila i Urszula Szkutnik
VI D – Joanna Grzegorczyk
VII A – Dorota Grobel.
Akcję przygotowały i koordynowały nauczycielki przyrody – Joanna Grzegorczyk i Joanna Puka

26.09.2017 Dzień Chłopaka w "Madejówce"
Z okazji Dnia Chłopaka klasy integracyjne 6a i 7a wraz ze swoimi wychowawcami wybrały się na
wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego do pobliskiej miejscowości Obojna, prowadzonego
przez p. Agnieszkę i Andrzeja Madejów.

Na rozległym terenie gospodarstwa mieszczą się stajnie oraz zwierzyniec, po którym oprowadzała nas
pani Agnieszka z pasją opowiadając o zwierzętach, którymi się opiekuje. Uczniowie poznali wygląd i
zwyczaje wielu zwierząt. Mogli także karmić zwierzaki ich przysmakami: marchewką, burakami i
kapustą. Po zwiedzaniu przyszedł czas na odpoczynek i pyszny poczęstunek - dzieci zajadały się
pysznymi placuszkami z masłem lub miodem, pieczoną kiełbaską i pysznym, domowym ciastem.
Niezwykłą atrakcją okazała się jazda na koniu , a także szaleństwa na placu zabaw. Niestety wszystko
co dobre, szybko się kończy. Będziemy miło wspominać to niezwykłe miejsce i jego przemiłych
gospodarzy.
Urszula Szkutnik

26.09.2017 Konkurs plastyczny - Ilustracje do książki Hugh Loftinga:
"Doktor Dolittle i jego zwierzęta"
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Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla klas drugich organizowanym przez
Filię 1 - Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli pod
hasłem: Ilustracje do książki Hugh Loftinga: "Doktor Dolittle i jego zwierzęta".
Celem konkursu jest przybliżenie postaci Hugh Loftinga - twórcy cyklu książek o zwierzętach,
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz prezentacja twórczości dziecięcej.
Prace konkursowe wykonane dowolną techniką w formacie A-4, opatrzone metryczką z danymi: imię
i nazwisko autora, tytuł pracy i adres szkoły należy składać u nauczycieli świetlicy szkolnej lub w Filii 1
- oddział dla Dzieci MBP w Stalowej Woli, ul. Staszica 14 do 23 października 2017 r.
Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w kinie
"Ballada" przy ul. Staszica 14. W programie przewidziano seans filmowy dla wszystkich uczestników
konkursu.

Irena Sajdak

26.09.2017 IV Forum Pszczelarskie, pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”
22 września odbyło się IV Forum Pszczelarskie, pt. „Stalowa pszczoła nie istnieje”. Na Politechnice
Rzeszowskiej zapachniało miodem, propolisem, letnio- jesiennym lasem i kwiatami. Bursztyno brunatne miody zaklęte w słoikach były obiektem ożywionej dyskusji…
Wydarzenie poświęcone ochronie pszczół jest organizowane przez Powiat Stalowowolski od 2014
roku. Każdego roku w Forum uczestniczyło około 150 pszczelarzy, a już w roku ubiegłym było ich aż
300! Początkowo było ono adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało charakter lokalny.
Rozrosło się jednak w błyskawicznym tempie i dziś ma już zasięg międzywojewódzki.
Podczas kiermaszu w obiekcie Politechniki Rzeszowskiej zorganizowano stoiska, przy których dzieci
mogły spróbować przepysznych naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko
złocisty nektar, ale i inne wytwory pszczele, jak choćby kosmetyki, świece i figury z wosku.
Klasa III a została zaproszona przez Starostwo Powiatowe do udziału w IV Forum Pszczelarskim.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach pszczelarskich, mieli możliwość oglądać ule, pszczoły pracujące
oraz popróbować miód , który wyprodukowały owady.

Renata Czarnecka-Skrok, Marta Bańka
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28.09.2017 Nietypowe Czytanie Literatury - Poznajemy się!
Za nami już spotkania w dwóch nowych grupach "Nietypowego Czytania Literatury". Dzięki
zaangażowaniu dziewcząt z klasy 7E w tym roku szkolnym rozpoczął się nowy cykl zajęć.
Zajęcia odbywają się w czytelni biblioteki szkolnej dwa razy w tygodniu. Pierwsza grupa spotyka się
we wtorki o 13:55, a druga w czwartki o tej samej godzinie. Dzieci do klasy 3 włącznie w ramach zajęć
mają szansę nabycia nowych umiejętności oraz zacieśnienia szkolnych znajomości. Akcja "Nietypowe
Czytania Literatury" wpisuje się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa. Stawia sobie za cel
przybliżenia książki w atrakcyjnej formie, ale sięga dalej, bo uczy także jak dokonać jej adaptacji. Uczy
zamiłowania nie tylko do prozy, ale i teatru. Zajęcia młodszym kolegom i koleżanką przybliżają
uczennice Katarzyna Światowiec, Paulina Kurz, Karolina Kuraś, Iga Mścisz i Magdalena Bis z 7E, klasy
pani Moniki Potockiej-Witek. Dziewczęta dzielą się swoim talentem dzięki czemu widzimy
uśmiechnięte twarze ich młodszych rówieśników.
Jacek Skrzypacz

29.09.2017 Chłopak z klasą 2017!
W plebiscycie pod hasłem CHŁOPAK Z KLASĄ dziewczyny z klas IV - VII wybrały chłopców z
uśmiechem Banderasa, głosem Iglesiasa, rozumem Einsteina, siłą Pudziana i celnością Zidana. A oto
oni:

Igor Moskal 7b
Wiktor Pioterczak 6b
Wiktor Bąk 6e
Karol Wargacki 6a
Mateusz Litwin 5b
Adrian Bawiec 4f

Serdecznie gratulujemy!
Samorząd Uczniowski.
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Październik 2017
02.10.2017 Zaczarowany Ołówek 2017/2018
Od tego roku szkolnego rozpoczęła się nowa akcja biblioteczna. Nazywa się "Zaczarowany ołówek".
Co piątek o godzinie 13:05, czyli na 7 godzinie lekcyjnej, dzieci spotykają się w czytelni biblioteki
szkolnej. Już za nami jest zapoznanie się przy kredce, a to dopiero początek wielkiej przygody! Jeszcze
wiele przed nami!

Byłoby one niemożliwe bez pomocy i chęci Amelii Gąsiorowskiej i Julii Sochy z klasy 6C pani Ewy
Barszcz. Ich wysiłek zaowocował uśmiechem kolegów i koleżanek. O ile "Nietypowe Czytanie
Literatury" kładzie nacisk na teatr o tyle "Zaczarowany ołówek" koncentruje się na elementach
plastycznych. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijają swoje talenty i zaprzyjaźniają się z książkami
korzystając z dużej dozy wyobraźni. Działanie te włączają się w krajowy program rozwoju
czytelnictwa i pozwalają młodszym uczniom na odkrycie i rozwój umiejętności a przy okazji
zaprzyjaźnienie się z literaturą. Tutaj dowiadują się, że książki to nie tylko czytanie.

Jacek Skrzypacz

02.10.2017 Inauguracja Zawodów Wojewódzkich Igrzysk dzieci w Lekkiej
Atletyce 2017/2018
26 września 2017r. w Rzeszowie odbyła się inauguracja zawodów wojewódzkich igrzysk dzieci w
lekkiej atletyce. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Rafał Orszak, Karol Barabasz i Wiktor
Pioterczak.
Startowali oni w takich konkurencjach jak: skok wzwyż, bieg na 60 metrów oraz 1000 metrów. Na
"pudło" nie udało się wskoczyć, ale zajęte miejsca w pierwszej 10 województwa też należy uznać za
duży sukces. Przypominamy, że w naszej szkole są zajęcia z lekkiej atletyki, na które serdecznie
zapraszamy.

Paweł Cieśliński
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02.10.2017 "Machiny Leonarda da Vinci"
"Machiny Leonarda da Vinci" to tytuł nowej wystawy interaktywnej, którą można oglądać do 11
lutego 2018 roku w Centrum Edukacji Dziecięcej Muzeum Regionalnego przy ulicy Staszica 14. Na
ekspozycję składa się 24 zrekonstruowanych wynalazków Leonarda (helikopter, samochód, łożysko
kulkowe, czołg) oraz reprodukcje 18 jego obrazów (Mona Lisa, Dama z gronostajem, Ostatnia
wieczerza). To spotkanie z wielką sztuką, duchem renesansu i geniuszem człowieka.
Wybrane realizacje są wiernie odtworzonymi modelami, wykonanymi przez włoskich rzemieślników
na podstawie oryginalnych szkiców i projektów. Na szczególną uwagę zasługuje samochód. Szacuje
się, że zaprojektowany przez Leonarda pojazd był w stanie przejechać około czterdziestu metrów
przed ponowną potrzebą "nakręcenia". Mimo że nie był wyposażony w żadne siedziska jest
pierwszym znanym pojazdem korzystającym z kolumny kierownicy, systemu regałowego i
zębatkowego, które są używane w obecnych układach kierowniczych. Przedstawiona bombarda jest z
kolei pierwowzorem współczesnych bomb kasetowych, których zakaz stosowania podpisało w 2008
roku w Dublinie 111 państw. Jako wynalazca licznych maszyn wojennych, określał wojnę jako
"bestialski obłęd". Każdy na pewno zna autorstwa Leonarda skrzydłowiec zwany też ornitopterem).
Mówi się, że gdy był małym dzieckiem nad jego kołyską przeleciał jastrząb. Da Vinci uznał to za
proroczy znak. Konstruując ornitopter bazował na skrzydłach nietoperza. W 1946 roku przeprowadził
test maszyny latającej, który zakończył się niepowiedzeniem. Szkic roweru został odnaleziony dopiero
w 1974 roku podczas prac konserwatorskich. Pojazd ma dwa jednakowej wielkości koła ze
szprychami, kierownicę, mechanizm korbowy i zębatkę. Na ekspozycji wypatrzyliśmy również łódź
wiosłową, helikopter, łańcuch, maszynę do produkcji pilników, pociski ostrołukowe, wiatromierz,
zegar oraz drabinę wysuwaną. Ekspozycja ma charakter dynamiczny, edukacyjny i nowoczesny.
Wśród prezentowanych modeli znajdują się prace interaktywne, które angażują widza do działania.
Beata Bryk-Pokrzywa

02.10.2017 Festiwal Nauki w Stalowej Woli 2017
29.września uczniowie z klasy III g wybrali sie na Piknik Naukowy przy siedzibie Wydziału Inżynierii
Materiałowej przy ulicy Kwiatkowskiego. W programie były polowe laboratorium chemiczne, zabawy
animacyjne, warsztaty ekologiczne, występy na scenie, w tym koncerty.
Beata Trzcińska
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02.10.2017 Ogólnopolski program "Wybieram wodę" - Konkurs!
W ramach konkursu zachęcamy uczniów klas 1-6 do nakręcenia krótkiego filmu edukacyjnego (do 3
min.) promującego wodę. Na zgłoszenia filmów przez szkoły czekamy do 20 października 2017 r. Dla
autorów zwycięskich filmów edukacyjnych przewidziano nagrody rzeczowe, a dla szkoły zapas wody!

Po rejestracji przystąp do konkursu "Wybieram wodę - Akcja edukacja"! skierowanego do uczniów
klas 1-7 szkół podstawowych .
3. Do 20 października 2017 r. (liczy się data zgłoszenia pracy poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie www Konkursu) czekamy na filmy edukacyjne:
a) projekty indywidualne uczniów danej szkoły
b) projekty mogą być z udziałem osób trzecich (za ich zgodą)
c) projekty mogą być skierowane do najbliższego otoczenia ucznia: koledzy, sąsiedzi, rodzina,
środowisko szkolne
d) projekty dotyczą wody (istotna rola wody w życiu człowieka lub konieczność picia wody, lub wpływ
wody na zdrowie człowieka, lub wpływ oszczędzania wody na ochronę środowiska i budżety
gospodarstw domowych, lub eksperymenty chemiczne/fizyczne z wodą, lub znaczenie wody w
przyrodzie/środowisku/ekosystemach)
4. Każdy film edukacyjny w formie video (do 3 min.) należy umieścić na stronie szkoły i wraz z krótkim
opisem zgłosić do konkursu wypełniając formularz.
5. Do 6 listopada 2017 r. nagrodzone filmy edukacyjne będą zaprezentowane na stronie
www.wybieramwode.pl
Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół "Wybieram wodę"

03.10.2017 "Mądra Szkoła czyta dzieciom" 2017/2018
Jak co roku w naszej szkole ruszyła akcja "Mądra Szkoła Czyta Dzieciom". Co tydzień w poniedziałki o
8:50 uczniowie naszej szkoły zbierają się w czytelni biblioteki szkolnej. Uczestniczą w zajęciach
czytelniczych. Nieodzowną pomoc okazuje tutaj Świetlica Szkolna.
Czytanie pozwala na budowanie więzi emocjonalne. Uczy także posługiwania się językiem i myślenia.
Dzięki niemu ćwiczy się pamięć i koncentracja. Poszerza ono wiedzę i ułatwia przyszłą naukę dziecka.
Wzbogaca również myślenia abstrakcyjnej i przez to rozwija wyobraźnię. Wskutek tego czytanie już
s. 13

20 minut dziennie dziecku pozwala mu w przyszłości osiągnąć sukces w życiu. Wspiera ono bowiem
także jego rozwój psychiczny i ułatwia analizowanie treści.

Jacek Skrzypacz

03.10.2017 I miejsce w pucharze Gwardiana!
W dniu 29.09.2017 odbył się VII Turniej Piłki Nożnej o "Puchar Gwardiana" dla szkół podstawowych.
W turnieju brała udział reprezentacja siedmiu szkół podstawowych. Nasza drużyna zajęła I miejsce w
tym turnieju wygrywając mecz finałowy z PSP nr 9. Drużyna "Siódemki" wystąpiła w składzie:

Igor Moskal
Szymon Paterek
Szymon Krawiec
Przemysław Buława
Mateusz Kogut
Adam Zaniewicz
Fabian Mścisz
Oskar Kołodziej

Krzysztof Ludjan

04.10.2017 Tutaj stał twój dom...
Uczniowie klasy 3B rozpoczęli kolejny rok zajęć w Muzeum Regionalnym. Celem wycieczki w dniu 2
października była wystawa ”Tutaj stał twój dom, ” Dzieci poznały zamierzchłą i mało znaną historię
wsi Pławo, genezę powstania i dzieje nadsańskiej wioski. Zainteresowały nas także losy mieszkańców,
szczególnie opowieść pana Steca. Podczas warsztatów powstała mapa Małej Ojczyzny. Inspiracją była
wystawa i literatura dostępna w muzeum.
Beata Bryk Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk
s. 14

04.10.2017 3B w piekarni
29 września w piekarni "Dziubek" uczniowie klasy 3 B wzięli udział w pokazie wypieku chleba. Dzieci
obejrzały cały warsztat piekarski, specjalistyczne maszyny, a także spróbowały pysznych wypieków.
Nazywały i rozpoznawały rodzaje mąk i pieczywa za pomocą różnych zmysłów. Bardzo dziękujemy
pracownikom piekarni za tak ciekawą i wspaniałą wycieczkę.
Beata Bryk-Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk

04.10.2017 Dzień Chłopaka w 4e
W piątek 29 września klasa 4e świętowała Dzień Chłopaka. Uczniowie wraz z wychowawczynią panią
Dorotą Rejzerewicz i nauczycielem wspomagającym panią Kingą Korzeniowską wybrali się do pizzerii
Rustica. Miło spędzili czas, rozmawiając ze sobą i jedząc przepyszną pizzę. Wrócili do szkoły bardzo
zadowoleni i w doskonałych humorach.
Kinga Korzeniowska

05.10.2017 Zdrowo i kolorowo w IIIF
3 października 2017r. uczniowie z klasy IIIf robili kanapki ze zdrowej żywności. Oprócz sałaty,
pomidorów i rzodkiewek królowały polskie pomidory i szczypior oraz ciemne pieczywo. Dzieci
zwracały uwagę na higienę i bezpieczeństwo podczas robienia kanapek oraz na końcowy efekt i
sposób podania posiłku. Ta lekcja na długo zostanie im w pamięci, było " zdrowo i kolorowo".
Anna Madej

06.10.2017 Piramida Koszykówki 2017/2018 - ruszyły zapisy!
Ruszyły zapisy na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy uczniów z klas od 4 wzwyż. Szczegółowe
informacje u p. Pawła Cieślińskiego i p. Bogusławy Mikuli.
Paweł Cieśliński, Bogusława Mikula

s. 15

06.10.2017 Sprawozdanie ze Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 2017
29 września 2017 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to
międzynarodowa akcja, w którą zaangażowało się 3 885 szkół. W tym dniu ludzie z całego świata
uświadamiają innym iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym,
udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.

W naszej szkole zostały przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne egzaminy z tabliczki mnożenia
dla chętnych. Do egzaminów przystąpiło 118 uczniów. Uczniowie mieli okazje odświeżyć sobie
niezbędną wiedzę, dzięki plakatom zamieszczonym na terenie szkoły oraz w dniu święta zmierzyć się
z łamigłówkami matematycznymi, które cieszyły się zainteresowaniem. Propagowaliśmy zasadność
uczenia się tabliczki mnożenia, a także matematyki.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji,
wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich
pamięci. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, dziękujemy uczniom, którzy
włączyli się w organizację tego dnia!

Agnieszka Moskal

06.10.2017 „Ciepły kocyk dla psiaka” 2017
Samorząd Uczniowski PSP 7 zaprasza do włączenia się w akcję „Ciepły kocyk dla psiaka” ze schroniska
„Psia Przystań”.
Przez cały październik zbieramy dla psiaków niezbędne akcesoria:
• słomę na zimę do ocieplania legowisk,
• koce, ręczniki, narzuty (uwaga, nie przyjmujemy kołder ani poduszek, ponieważ psy je rozszarpują),
• smycze, obroże dla psów średnich i dużych (nie kolczatki),
• środki czystości,
• legowiska,
• zabawki dla zwierząt.
Powyższe akcesoria mogą być używane ale czyste i nie zniszczone.
Poza tym ucieszymy się z każdego rodzaju psiej karmy.
s. 16

Samorząd Uczniowski

09.10.2017 Szczęśliwy Numerek
Dnia 01.10.2013r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, po akceptacji Dyrektora szkoły,
wprowadzony zostaje na nowo „Szczęśliwy Numerek”
Bardzo proszę zapoznać uczniów z poniższym regulaminem.
1.Na kilka dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca, począwszy od października 2013r,
losowane są numerki, z przedziału od 1 do ostatniego numeru przyporządkowanego uczniowi z
najliczniejszej klasy. Po wylosowaniu wszystkich numerów z danej puli, numery wracają do
losowania.
2."SZCZĘŚLIWE NUMERKI" są losowane przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub jego
zastępcę w obecności Opiekuna Samorządu. Następnie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń
szkolnych wg kolejności w jakiej zostały wylosowane.
3."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" obowiązuje tylko w danym dniu.
4."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych
kartkówek w bieżącym dniu.
5."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, prac
klasowych i kartkówek, nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych przyborów.
6."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
7."SZCZĘŚLIWY NUMEREK" nie funkcjonuje na trzy tygodnie przed klasyfikacją półroczną i roczną.
8.Losowanie „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” jest zawieszone w „DNIU BEZ JEDYNEK” (czytaj poniżej)
9.Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" oraz nie przestrzega zasad
zawartych w Statucie Szkoły, wychowawca zawiesza danemu uczniowi przywilej „Szczęśliwego
Numerka”.
10.Przywilej "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w
przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.
DZIEŃ BEZ JEDYNEK oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wstawiona do dziennika żadna ocena
niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosują swój
ubiór do wymogów danego dnia (kolor).

Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.
s. 17

Wyboru z dnia kalendarza dokonuje się biorąc pod uwagę takie okoliczności jak:
pechowa trzynastka (np. piątek trzynastego);
szczególny układ cyfr w dacie;
dzień świąteczny, ale nie wolny od zajęć;
inne, a szczególne
Oceny z pisanych wcześniej prac klasowych, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wstawiane do
dziennika.
Pisane w tym dniu zapowiedziane prace klasowe są oceniane wg całej skali ocen, a oceny zostają
wstawione do dzienników w dowolnym dniu.
Informacja o tym, który dzień będzie „DNIEM BEZ JEDYNEK” pojawi się zawsze na 3 dni przed
planowanym dniem (forma plakatu).

09.10.2017 Dzień bez Jedynki
Dzień bez jedynki oznacza dzień szkolny, w którym nie zostaje wystawiona do dziennika żadna ocena
niedostateczna z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki uczniom, którzy dostosowują swój
ubiór do wymogów danej akcji szkolnej.
• Dzień ten typuje Samorząd Uczniowski i ogłasza po uzyskaniu akceptacji Grona Pedagogicznego i
Dyrekcji Szkoły.
• Oceny z pisanych wcześniej sprawdzianów, a oddanych w tym dniu, są wszystkie wpisywane do
dziennika.
• Pisane w tym dniu zapowiedziane sprawdziany są oceniane wg całej skali ocen.
Dzień bez jedynki jest wspólną zabawą uczniów i nauczycieli, a jej powodzenie zależy od obu stron!
Samorząd Uczniowski

09.10.2017 Z razowej będzie chleb, a z wikliny koszyk...
Uczniowie klas III "B" i III "H" odwiedzili w dniu 6 października 2017 r. młyn w Rudniku nad Sanem
oraz Centrum Wikliniarstwa. W ciekawą podróż po zabytkowym młynie wybudowanym przez
hrabiego Tarnowskiego w 1905 roku zabrał nas właściciel młyna pan Leszek Tutka.
s. 18

Od ponad 30 lat zarządza obiektem , gdzie można kupić zdrową mąkę na chleb, bułki, a także
pachnącą i ekologiczną kaszę. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści młynarza. Poznały historię
młyna , oglądały maszyny oraz obserwowały przemiał zboża na mąkę. W sklepie oglądały i czytały
etykiety na produktach ekologicznych. W ogródku za młynem mogły podziwiać poletka gryki, żyta i
innych zbóż.
W Centrum Wikliniarstwa dzieci zobaczyły ekspozycje wikliny artystycznej i użytkowej, podziwiały
piękną wiklinową modę oraz niecodzienne, artystyczne instalacje w przestrzeni miasta.
Anna Brodziak, Agnieszka Bednarczyk, Beata Bryk- Pokrzywa

09.10.2017 Nauczyciel bliski dziecku 2017
Koleżanki i koledzy klas IV-VII!
Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 13 X 2017r. SU
zaprasza was do wzięcia udziału w sondażu pod Hasłem NAUCZYCIEL BLISKI DZIECKU.
We wtorek na 2 i 5 lekcji przedstawiciele SU zawitają do waszych klas w celu zebrania głosów.
Możecie głosować na jednego nauczyciela, który wg was odznacza się uprzejmością, życzliwością i
taktem. Dzięki temu będziemy mogli wyłonić pięciu nauczycieli godnych waszego uznania.

Samorząd Uczniowski

09.10.2017 Wyjazd integracyjny klasy IV „c” - październik
W dniu 7 października br. uczniowie, rodzice i wychowawczyni klasy IV „c” wybrali się na wspólny
wyjazd do Janowa Lubelskiego. Celem wyjazdu była integracja zespołu klasowego, rodziców i
wychowawczyni p. Iwony Jabłońskiej.

Impreza rozpoczęła się od spartakiady, podczas której uczestników czekał szereg konkurencji np.:
narty wieloosobowe, gąsienica wieloosobowa, skoki w workach, przenoszenie siebie wzajemnie na
„noszach” itp. Udział we wszystkich konkurencjach wymagał od uczestników ścisłej współpracy aby
wykonać określone zadanie. Poza tym dzieci, rodzice oraz wychowawczyni musieli się nieźle
napracować aby przetrwać konkurencję Twister, podczas której trzeba było wykazać się sporą
gibkością, wytrzymałością oraz zdolnością planowania.
Aby odsapnąć od ciężaru zmagań uczestnicy zjedli pieczoną kiełbaskę i wypili ciepłą herbatkę. A
później znowu do zabawy. Tym razem była to zagadka kryminalna. Wszyscy podzieleni na zespoły
s. 19

musieli odnaleźć ukryte w terenie informacje dotyczące sprawy kryminalnej. Po wielu zagadkach i
zmaganiach zręcznościowych wszystkim udało się rozwiązać zagadkę kryminalną. Na zakończenie
wyjazdu chętni uczestnicy wzięli udział w godzinnej przejażdżce jeepami po leśnych bezdrożach.
Iwona Jabłońska

13.10.2017 Wyniki sondażu "Nauczyciel bliski dziecku 2017"
Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!

W wyniku sondażu pod hasłem , , Nauczyciel bliski dziecku" najwięcej głosów zdobyli następujący
nauczyciele:
pan Grzegorz Błahuciak
pani Brygida Małek
pan Krzysztof Ludjan
pani Agnieszka Moskal
ksiądz Krystian Kałuża

Samorząd Uczniowski

17.10.2017 Obserwacje przyrodnicze w parku
16 października uczniowie klasy I a wybrali się do Parku Miejskiego, aby poszukać oznak jesieni. Z
uwagą prowadzili obserwacje przyrodnicze, ciesząc się jesiennym słońcem. Mieli wiele szczęścia, gdyż
podczas wycieczki spotkali na swej drodze sójkę, dzięcioła, sikorki, wiewiórki i wiele owadów.
Rozpoznawali gatunki drzew i krzewów oraz zebrali piękne, kolorowe liście, żołędzie, kasztany i
szyszki do kącika przyrodniczego. Obserwowanie przyrody sprawiło dzieciom wiele radości.

s. 20

Anna Dąbek, Renata Maziarz

17.10.2017 "Jesień to wspaniała pora" - Zdrowo jemy, więcej wiemy
Jesień to wspaniała pora, aby poznawać walory odżywcze warzyw i owoców. Uczniowie klasy I a z
wielkim zapałem zamienili się w kucharzy i zachowując zasady higieny przyrządzili zdrowe sałatki.
Samodzielnie obrane, pokrojone i wymieszane owoce smakowały wyśmienicie nawet tym, którzy do
tej pory za nimi nie przepadali. Witamin potrzebujemy wszyscy!

Anna Dąbek, Renata Maziarz

17.10.2017 Listopadowe Śniadanie Daje Moc 2017
Nasza szkoła po raz drugi bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym pt. „Śniadanie Daje
Moc”, którego celem jest:
• Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
• Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez
edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Serdecznie zapraszamy uczniów do włączenia się w przygotowanie wspólnego, zdrowego śniadania,
które odbędzie się 8 listopada o godzinie 9.20
• Główne działania programu:
Kluby Śniadanie Daje Moc – kluby śniadaniowe zakładane w klasach, w ramach których nauczyciele
prowadzą lekcje edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem roli
śniadania w diecie dziecka, na podstawie scenariuszy w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania
opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka.
• 8 listopada – Dzień Śniadanie Daje Moc – najważniejszy dzień w Programie, podczas którego
uczniowie wspierani przez dorosłych przygotowują i jedzą wspólne śniadanie w klasie. W ten sposób
nie tylko kadra pedagogiczna, ale także rodzice angażują się w kwestie żywienia dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.
Patroni honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka. Patron regionalny programu:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ORGANIZATORZY AKCJI: Beata Trzcińska, Marta Woszczyna, Beata Bryk-Pokrzywa
s. 21

18.10.2017 Pomaganie jest cool! 2017
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli zaprasza uczniów do
udziału w konkursie plastycznym "Pomaganie jest cool!". Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i
młodzieży idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, a także ukazanie, że
każdy z nas ma wiele do zaoferowania swojemu otoczeniu.
Zachęcamy uczniów do wykonania prac plastycznych dowolną techniką artystyczną w formacie A3.
Prace można składać osobiście lub wysłać pocztą do dnia 30 października 2017 roku na adres
Stowarzyszenia tj. ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (budynek MOPS w Stalowej Woli, pokój nr
18, do godz. 15.30). Można je również złożyć u nauczycieli świetlicy szkolnej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Wolontariatu, która odbędzie się w terminie do 15
grudnia 2017 roku.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody i podziękowania, a wszystkie nagrodzone i
wyróżnione w konkursie prace wezmą udział w wystawie w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej
Woli.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mops-stalwol.pl oraz w świetlicy
szkolnej.

Irena Sajdak

19.10.2017 3B śladami bocheńskich górnikow i wawelskiego smoka
W dniu 16 października uczniowie klasy 3 "B" udali się na wspaniałą wycieczkę do kopalni soli w
Bochni oraz do dawnej stolicy Polski - Krakowa. Kopalnia Soli to niezwykłe miejsce, gdzie można
przeżyć wspaniałą przygodę oraz poznać historię Polski, Spotykaliśmy na trasie dawnych królów
Polski, zakonników oraz obecnie pracujących górników. Po ciekawej przygodzie pod ziemią
pojechaliśmy do Krakowa, gdzie po smacznym obiedzie w "Zielonej Pietruszce" przeszliśmy trasę,
którą niegdyś przechadzał się Smok Wawelski.Na koniec w Manufakturze Cukierków " Ciuciu"
uczestniczyliśmy w warsztatach powstawania karmelowych cukierków i lizaków. Szczęśliwi i pełni
wrażeń wróciliśmy do domu.

Agnieszka Bednarczyk, Beata Bryk- Pokrzywa

s. 22

20.10.2017 Warsztaty z Michałem Zawadką w 3G
18 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli uczniowie z klasy III g wzięli udział
w warsztatach przeprowadzoanych prze Michała Zawadkę. Pan Michał jest aktorem, i pisarzem, i
znawcą ludzkiej natury, i wielkim przyjacielem ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży. I właśnie w trosce o
ich dobro przeprowadza niezwykle ciekawe warsztaty, które dają wiele do myślenia, podczas których
zwraca uwagę na rzeczy ważne. Warsztaty zatytułowane były: „Społeczny Savoir Vivre, czyli jak nie
nadepnąć światu na odcisk”. Dzieci podczas wspólnej zabawy nauczyły się, co znaczy” gra w życie”,
czyli co dzieje się z nami każdego dnia. Spotkanie przebiegało w dość głośnej, pełnej humoru
atmosferze, ale tak być powinno , jeśli zabawa i nauka idą razem. Poprzez to dzieci zaznajomiły się z
takimi pojęciami jak: umiar, rozsądek, przyjaźń, tolerancja. Wszystkie te sentencje przedstawione
zostały w książce Michała Zawadki pt.”Mądrość z natury”, której fragmenty uczestnicy spotkania
wysłuchali, oczywiście w wykonaniu autora.
Było to niezapomniane spotkanie.
Beata Trzcińska

20.10.2017 Międzyszkolny Konkurs Literacki Dla Uczniów Klas IV-VII
Międzyszkolny konkurs literacki dla uczniów klas IV-VII „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub
integracji”

Drodzy nauczyciele i uczniowie!

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie literackim
Pt.: „najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”. Celem konkursu jest propagowanie idei
integracji, przyjaźni, pomocy drugiej osobie, tolerancji I akceptacji.

Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego „najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”

Tematyka:
Organizatorzy oczekują, że uczestniczący w tym konkursie uczniowie wyrażą swoje myśli, uczucia,
spostrzeżenia, poglądy na temat przyjaźni lub integracji osób niepełnosprawnych. Przelewając swą
twórczość na kartkę papieru, w postaci ciekawego wiersza.
s. 23

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych klas iv-vii

Kryteria kwalifikujące pracę (wiersz) do konkursu:

1.

Wiersz powinien zawierać

•

tytuł

•

maksymalnie do 4 zwrotek

•

mile widziane: rymy, przenośnie, porównania, epitety itp.

•

nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych

•

napisany na komputerze lub czytelnym pismem

•
nie może być plagiatem- a więc wierszem napisanym już wcześniej przez inną osobę,
przepisanym z dostępnych źródeł.
2. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna,
adres szkoły.
3. Termin dostarczenia prac:
do 20 listopada, do pani Bogusławy Dynek lub do sekretariatu szkoły.

Bogusława Dynek

25.10.2017 Godziny przy piórze 2017
W październiku 2017 roku uczniowie klasy IV a Lena Iwanicka i Adrian Szczupak zdobyli wysokie
lokaty w Powiatowym Konkursie Poetyckim pt., , Godziny przy piórze ". Serdecznie gratulujemy.

Zuzanna Bielecka

s. 24

26.10.2017 W zdrowym ciele zdrowy duch - Racławice X 2017
17 października 2017r. klasy IIID i IIIF pojechały na wycieczkę do Racławic pod hasłem "W zdrowym
ciele zdrowy duch". Dzieci bawiły się na placu zabaw i ćwiczyły na siłowni "pod chmurką". Po tych
atrakcjach chłopcy z obu klas rozegrali mecz piłki nożnej, który wzbudził wiele emocji zarówno
"małych piłkarzy" jak i widzów. Dzieci jeździły również bryczką i konno. Atrakcją był także grill
integracyjny. Dzieci posiliły się po tak aktywnie spędzonym czasie i utrwaliły zasady kulturalnego
spożywania posiłków. Wycieczka bardzo się udała i na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Anna Madej, Izabela Madej

26.10.2017 Klasa 0A z wizyta w Muzeum Regionalnym
Klasa 0A zwiedziła interaktywną wystawę edukacyjną „Machiny Leonarda da Vinci”. Dzieci zobaczyły
opracowane przez Leonarda da Vinci łożysko kulkowe, rower, skrzydła dla człowieka, pierwowzór
współczesnego śmigła do helikoptera. Mogły sprawdzić ich działanie, dotykać, próbować,
uruchamiać. Obok tytułowych machin na wystawie pokazana była twórczość malarska Leonarda, w
postaci reprodukcji jego wielkich dzieł. Wśród nich dzieci obejrzały najbardziej znane: „Mona Lisa”,
„Dama z gronostajem”, „Ostatnia wieczerza” czy najsłynniejszy rysunek świata - Autoportret mistrza.
Wystawa była okazją do poznania sylwetki włoskiego malarza, wynalazcy, rzeźbiarza i filozofa. Dzieci
własnoręcznie zaprojektowały i wykonały wiatraczek.

Anna Konefał, Jadwiga Klimek

30.10.2017 Warsztaty origami z przedszkolakami 2017 - październik
W dniach 25 i 26 października nauczyciele i uczniowie naszej świetlicy gościli dzieci z dwóch
stalowowolskich Przedszkoli Niepublicznych Chatka Misia.Celem wizyty były obchody Światowego
Dnia Origami. Podczas wspólnych warsztatów przedszkolaki poznały technikę składania papieru w
kategoriach: origami płaskie z koła i origami tradycyjne. Na dużych arkuszach papieru pojawiły się
najpierw kolorowe żabki, muchomorki, kaczuszki i motyle. A następnie krok po kroku, bardzo
wytrwale, dzieci składały papierowe solniczki. Wielkim zainteresowaniem obecnych cieszyła się
wystawa prac origami, ukazująca barwny świat papierowych zwierząt, kwiatów, postaci i
różnorodnych figur. Wspólne spotkanie zakończone zostało zaproszeniem do udziału w XII
Wojewódzkich Wędrówkach Po Krainie Origami, których organizatorem jest nasza szkoła.
Zajęcia przeprowadziły panie: Anna Dziurny, Teresa Łojowska i Irena Sajdak.
Irena Sajdak
s. 25

31.10.2017 Pasowanie na ucznia 2017
Pasowanie na Ucznia to jedna z uroczystości, która wpisuje się w kalendarz imprez naszej szkoły. Dnia
26 października 2017 roku 83 dzieci podzielonych na cztery klasy, w tym dwie integracyjne uczestniczyło w takim święcie. Sześcio- i siedmiolatki odświętnie ubrane przybyły do szkoły w
towarzystwie Rodziców, Dziadków i Rodzeństwa. Uroczyście wprowadzone przez Nauczycieli do sali
gimnastycznej wzięły czynny udział w wielkim szkolnym wydarzeniu.
Wielka Gala - Talent z Gwiazdami pt. „Jak Oni ślubują…” to część artystyczna połączona z prezentacją
multimedialną zaprojektowana i przygotowana przez wychowawczynię integracyjnej klasy III „a”
panią Renatę Czernecką – Skrok i nauczyciela wspomagającego panią Martę Bańkę. Ich podopieczni
przedstawili występ w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Uczniowie klasy trzeciej, jako
„starszaki” bardzo wspierali maluchy, trzymali za nie kciuki. Program artystyczny został tak
skomponowany, by można było ukazać - ile pierwszaki się nauczyły, jaką posiadają wiedzę i talenty,
tak, by - nasze małe wielkie Gwiazdy klas pierwszych mogły zaprezentować śpiew, recytację, taniec.
Podczas Gali dzieciaki z klas pierwszych wykazały się wiadomościami i umiejętnościami wskazanymi
przez Konferansjerów i zostały pozytywnie ocenione przez Jurorów. Ich występy przeplatane były
przerywnikami w wykonaniu uczniów integracyjnej klasy III „a” (tańce, śpiewy, karate, recytacje).
Okazało się, że pierwszaki „siódemki” są świetnie przygotowane do ślubowania i pasowania,
Wzorowo zdały swój pierwszy szkolny egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano
ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w
Stalowej Woli. Egzamin na ucznia zdały na szóstkę śpiewająco, ich życie w tej szkole zapowiada się
obiecująco.
Po programie artystycznym nastąpił kulminacyjny moment uroczystości czyli złożenie przez
pierwszaków przysięgi uczniowskiej. Pierwszoklasiści ślubowali starać się być dobrymi i uczciwymi,
strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się
tego, co piękne oraz kochać swoją Ojczyznę. Po ślubowaniu pierwszaki dostąpiły zaszczytu
uroczystego aktu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem i magicznymi słowami
wypowiedzianymi przez Panią Dyrektor Szkoły Alicję Bartoszek. Świadkowie uroczystości uwiecznili
całe wydarzenie na zdjęciach i filmach.
To było wielkie święto. Uroczystość Pasowania na ucznia pozwoliła sześcio- i siedmiolatkom oficjalnie
stać się częścią uczniowskiej społeczności. Pod koniec uroczystości uczniowie klas pierwszych ze
swoimi Nauczycielami i Dyrekcją pozowali do pamiątkowych zdjęć. Potem rozeszli się do klas i tam
świętowali przy poczęstunku przygotowanym przez Rodziców i Dziadków.
Cała impreza wypadła niezwykle okazale. Na długo zostanie w sercach i pamięci.
Brawo Pierwszaki! Pierwszoklasiści, gratulujemy Wam, Waszym Nauczycielom, Rodzicom. U progu
nauki szkolnej życzymy Wam wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu nowych doświadczeń w zawiłym
labiryncie wiedzy.
Nauczyciele, dziękujemy Wam za przygotowanie dzieci do uroczystości i życzymy sukcesów w pracy
zawodowej.
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Za dekorację dziękujemy pani Annie Sawickiej, a za nagłośnienie i włączenie się w uroczystość
uczniów z Samorządu Uczniowskiego dziękujemy pani Annie Majkowskiej - Sobiło. Za pomoc
techniczną dziękujemy panu Jarkowi.
Organizatorzy: Renata Czernecka – Skrok i Marta Bańka

s. 27

Listopad
02.11.2017 Uczta dla ducha i ciała IIIF w Ann Rose
1 października 2017r. klasa IIIF wybrała się do sklepu ze zdrową żywnością Ann Rose. Uczniowie od
wejścia oczarowani byli wspaniałym zapachem ziół i przypraw oraz wystrojem wnętrza sklepu.
Właściciele pani Ania i pan Tomek przekazali uczniom bardzo dużo informacji na temat zdrowej
żywności i naturalnych kosmetyków. Dzieci zostały poczęstowane morelami suszonymi na słońcu i
rodzynkami, które bardzo różniły się smakiem i kolorem od tych, które są dostępne w każdym
sklepie. Kosztowały również zdrową wegetę i niedźwiedzi czosnek. Pani Ania opowiedziała dzieciom o
właściwościach naturalnych kosmetyków. Pod koniec pobytu uczniowie zrobili zakupy. Królowało
naturalne mydło, kasza gryczana i jęczmienna, glicerynowa pomadka do ust, zdrowa kawa Inka a
także kardamon z cynamonem. Dzieci były oczarowane, zadowolone i bogatsze o zdobyte
wiadomości na temat zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków. To byłe cudowne i
niezapomniane chwile. Miejsce to jest godne polecenia.
Anna Madej

03.11.2017 Dzień Papieski w 4E
24 października uczniowie klasy 5B świętowali Dzień Papieski. Wraz z opiekunami p. Anną Telega i
Joanną Puka wybrali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze oraz wspólną modlitwą
podziękowali za wspaniałego papieża Polaka. Później poszli do Klubokawiarni Tipi na kremówki –
ulubione ciastko papieża. Zakończeniem spotkania była wspólna zabawa, która sprawiła dzieciom
wiele radości.
Joanna Puka

03.11.2017 Wycieczka do Lublina 4E
Dnia 27 października 2017 r. klasa 4e wraz z panią Dorotą Rejzerewicz, panią Anną Dąbek i panią
Kingą Korzeniowską wyjechała na wycieczkę do Lublina.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie zapoznali się z ciekawymi legendami. Mieli okazję
wcielić się w ich bohaterów, odgrywając scenki w urokliwej scenerii dawnych drewnianych
zabudowań. Uczniowie chętnie brali udział w przedstawieniach, z dużym zaangażowaniem
podchodząc do swoich ról.Klasa poznała również część skansenu odtwarzającą dawne miasteczko.
Uczniowie obejrzeli wnętrza m. in. zakładu krawieckiego, gabinetu dentystycznego, sklepu. Bardzo
zaciekawiła ich studnia umieszczona pośrodku rynku.
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Szczególne zainteresowanie wzbudziły zwierzęta gospodarskie: króliki i 2 koziołki. Uczniowie chętnie
je obserwowali i robili im zdjęcia.W drugiej części dnia klasa zwiedziła Stare Miasto. Rozpoczęła od
lubelskiego zamku, gdzie zapoznała się z różnorodnymi wystawami. Szczególną atrakcję stanowiły
prace Pabla Picassa.Następnie uczniowie przeszli ulicą Zamkową, podziwiając stare kamieniczki.
Dotarli do Placu po Farze, Rynku i Bramy Krakowskiej. Poznali legendy związane z odwiedzanymi
miejscami. Na koniec mieli okazję do zakupienia pamiątek.
Wszyscy wrócili do Stalowej Woli w doskonałych humorach. Podczas podróży radośnie śpiewali i
żałowali, że wycieczka już się skończyła.
Dorota Rejzerewicz, Kinga Korzeniowska

03.11.2017 Dzień Postaci z Bajek
Piątego listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Jest to święto wszystkich
bajkowych postaci i dobry moment by je sobie przypomnieć.
Aby uczcić ten dzień, w bibliotece szkolnej, odbyło się bajkowe spotkanie w którym wzięła udział
klasa 3b.
Uczniowie rozwiązywali zadania i zagadki które wymagały wykazania się znajomością treści bajek.
Wszyscy uczniowie świetnie sobie poradzili, a najlepszym znawcą bajkowych postaci została Oliwia
Rostek.
Uczniowie klasy 3b , 4a i 4f wykonali piękne prace plastyczne, które ozdobiły biblioteczną tablicę.
Na koniec spotkania odbyły się wybory najpopularniejszej bajkowej postaci. Został nią Kot w Butach i
to on będzie w tym roku szklonym honorowym patronem biblioteki szkolnej.
Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy
życiowe. Bajkowe postacie sprawiają, że świat staje się barwny i radosny.

Iwona Sibiga
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06.11.2017 Spotkanie z panem Piotrem Korycińskim
30 października pan Piotr Koryciński absolwent naszej szkoły, który wspiął się na najwyższy szczyt w
Europie Mont Blanc(4810 m.n.p.m) odwiedził klasy VI e, VII a, VII d, VII e i poprowadził warsztaty na
temat wypraw wysokogórskich pt.: „Jak osiągnąć cel, który sobie obieramy”.

Podczas spotkania z młodzieżą pan Piotr opowiadał jak należy przygotować się do takiej wyprawy,
pokazał sprzęt, który należy ze sobą zabrać. Mówił na co zwrócić szczególną uwagę będąc w wysokich
górach aby wyprawa zakończyła się sukcesem. Uczniowie z uwagą słuchali prelekcji, oglądali zdjęcia z
wyprawy i zadawali wiele pytań. Rozmawiając ze swoimi młodszymi kolegami pan Piotr życzył im,
żeby cokolwiek sobie zaplanują w życiu za cel, osiągnęli sukcesy.

Monika Potocka - Witek

06.11.2017 Lekcja muzealna nt. "Co wiemy o COP i naszym mieście"
Uczniowie klasy III „a” w czasie zajęć edukacyjnych poszerzali wiedzę na temat Centralnego Okręgu
Przemysłowego i naszego miasta. Poparli ją wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi w muzeum
Regionalnym w Stalowej Woli, gdzie byli niedawno.
W czasie wycieczki przedmiotowej w muzeum zwiedzali wystawę "COP i miasto - nowoczesność i
dziedzictwo", uczestniczyli w lekcji "Tutaj stał mój dom", wzięli udział w warsztatach "Miejska oaza".
Dowiedzieli się o lokalnym dziedzictwie, wzbogacając edukację regionalną - ważny fragment polskiej
historii gospodarczej, techniki i wynalazczości związanej z dziedzictwem Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Zwrócili uwagę na innowacje, które zmieniły Podkarpacie.
To była ważna lekcja historii.

Renata Czernecka – Skrok i Marta Bańka

07.11.2017 Ze sztuką za Pan Brat - teatr "Maska" Rzeszów
Uczniowie klasy IIIa i IIIg byli na wycieczce edukacyjnej w Rzeszowie. W Teatrze „Мaska” zgłębiali
tajniki sztuki teatralnej podczas spektaklu teatralnego pt. "Tylko jeden dzień".
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Podczas spektaklu dzieci mogły dowiedzieć się o tym, że na Świecie jest wiele rzeczy i zjawisk małych i
wielkich, ważnych i nieważnych oraz o tym, że czasem trudno odróżnić jedne od drugich. To była
opowieść wypełniona mnóstwem przygód, śmiechu, wrażeń i emocji. Okazuje się, że jeden dzień to
dosyć czasu, aby zdobyć prawdziwego przyjaciela (a nawet dwóch!), poznać świat, przejrzeć się
czyimś losem i zarazić wszystkich wokoło swoim optymizmem.
Dzieci mogły odkryć jeden z najważniejszych sekretów szczęścia nie jest ważne to, jak długie życie
mamy przed sobą, ale jak dobrze wykorzystamy dany nam czas. Lekka i dowcipna forma, w jakiej
ukazano trudny zarówno dla dzieci jak i dorosłych temat przemijania, pomaga oswoić problem
odejścia, żalu i godzenia się ze stratą kogoś bliskiego. Po obejrzeniu sztuki teatralnej uczniowie
spacerowali po mieście, zwiedzając Rynek i Starówkę. Potem bezpiecznie wrócili do szkoły w Stalowej
Woli.

Renata Czernecka – Skrok, Marta Bańka, Beata Trzcińska

07.11.2017 Wspomnienia z Zielonej Szkoły w Sidzinie 3H
2017 r. dzieci z klasy III „h” z p. Anną Brodziak i p. Justyną Madej spotkały się na parkingu przy MDK.
Wszyscy byli szczęśliwi, że wyjeżdżają po wielką przygodą na „zieloną szkołę” do Sidziny. Rodzice
pomogli zapakować bagaże, policja skontrolowała stan autobusu i kierowcę, aby jazda była
bezpieczna. Dzieci pożegnały się ze swoimi rodzicami i opiekunami, i o godz. 7.00 wyjechaliśmy do
Sidziny koło Jordanowa.
Po przyjeździe na miejsce zamieszkaliśmy w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2. Tu nastąpiło
przydzielenie pokoi, rozpakowanie bagaży, a następnie zjedliśmy obiad. Po obiedzie wzięliśmy udział
w warsztatach pt. „Bibułkowe Cuda”. Każde dziecko własnoręcznie przygotowało bukiet róż z
kolorowej bibuły. Uczestnicy zielonej szkoły wykonali także wizytówki, które zostały przypięte na
drzwiach pokoi.
Po kolacji odbył się wieczorek zapoznawczy i dyskoteka. Po udanej imprezie - toaleta i cisza nocna.
Następnego dnia zwiedzaliśmy Skansen w Sidzinie. Tu zapoznaliśmy się z budownictwem wsi
beskidzkiej, z przedmiotami codziennego użytku, strojami ludowymi z dniem codziennym górali
żyjących ponad 100 lat temu. Po obiedzie mieliśmy zajęcia z naszymi paniami, a później
odwiedziliśmy ekomuzeum - pasiekę, gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu i pracy
pszczół, kosztowaliśmy różne miody i mogliśmy się przebrać w stroje, których pszczelarze używają w
pracy przy ulach.
Po kolacji braliśmy udział w turnieju gier i zabaw na sali imprez, gdzie panowała wspaniała atmosfera.
I w ten oto sposób zakończył się kolejny dzień naszej przygody. W środę kolejna atrakcja - wyjazd do
Zakopanego. Pan kierowca przywiózł nas do miejscowości Ząb i pieszo wyruszyliśmy na Gubałówkę.
Po dotarciu na miejsce mogliśmy podziwiać piękne, ośnieżone Tatry i całe Zakopane.
s. 31

Następnie część grupy razem z p. Justyną zeszła z Gubałówki na piechotę, a pozostałe dzieci razem z
p. Anią i p. Dorotą zjechały kolejką linowo – szynową. Wielką atrakcją dla wszystkich były zakupy na
targu zakopiańskim. Każdy tu znalazł coś dla siebie.
Następnie poszliśmy do drewnianego kościoła na Pęksowym Brzysku, spacerowaliśmy po
Krupówkach, oglądaliśmy skocznie narciarskie. Przed wyjazdem z Zakopanego zwiedzaliśmy
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wieczorem była kolejna atrakcja.
Uczestniczyliśmy w pokazie mody. Wszystkie dzieci samodzielnie zaprojektowały i zaprezentowały
swoje stroje. Nasze panie bacznie obserwowały wszystkich uczestników pokazu i przyznawały punkty.
W czwartek po śniadaniu wybraliśmy się na wycieczkę. Weszliśmy na górę Krupowy Groń. Mieliśmy
okazję pobawić się z „echem” oraz podziwialiśmy panoramę Sidziny i okolic. To były niezapomniane
widoki. Po obiedzie mieliśmy zajęcia z naszymi paniami, a następnie spakowaliśmy swoje bagaże.
Później poszliśmy na pożegnalne ognisko. Był konkurs piosenek, pieczenie kiełbasek i chleba.
Wieczorem wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych. Wykonywaliśmy zabawki z sianka. Każde
dziecko wykonało dwie zabawki i zabrało je ze sobą do domu. Było dużo wrażeń i radości. Na
zakończenie dnia były zabawy i tańce integracyjne. Później już tylko toaleta i smaczny sen. W piątek
rano odbyło się podsumowanie naszego pobytu. Wszyscy wychowawcy spotkali się z nami na sali
imprez. Wręczono pamiątkowe dyplomy za udział w różnych konkursach, maskotki oraz kosze
słodyczy.
Nasz pobyt w Sidzinie dobiegł końca. Wyruszyliśmy w drogę powrotną. W przerwie podróży
zatrzymaliśmy się m.in. w Krakowie - Łagiewnikach. Zwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
wjechaliśmy na wieżę, skąd podziwialiśmy najbliższą okolicę. Wieczorem o godzinie 18.30
przyjechaliśmy na parking przy MDK w Stalowej Woli, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice. To była
fantastyczna przygoda. Dzieci, które uczestniczyły w „zielonej szkole” poznały wiele ciekawych miejsc,
ludzi oraz zdobyły dużo wiadomości. Poprawiły swoje samopoczucie i zdrowie oddychając świeżym,
górskim powietrzem. Wszyscy dobrze się poznali i zżyli.
Przez długi czas wspominać będziemy wspólnie spędzone chwile w Sidzinie.

Anna Brodziak

07.11.2017 Sobota z lekką atletyką - listopad 2017
W sobotę 4 listopada grupa uczniów, trenujących lekką atletykę w programie LDK wzięła udział w
zawodach wojewódzkich w Mielcu.
Pięcioro z nich zdobyło medale:
Jerzy Zegadłowicz ( 7 d ) – srebrny medal w biegu na 60 m oraz srebrny w skoku w dal
s. 32

Jakub Cieśliński ( 7 b ) – srebrny medal w biegu na 300 m oraz brązowy w skoku w dal
Kuziora Dominika ( 4 g ) – srebrny medal w skoku w dal
Barabasz Karol ( 6 c ) - srebrny medal w skoku w dal
Alicja Deka ( 5 b ) – brązowy medal w skoku w dal
Gratulacje !!!
Anna Telega

08.11.2017 Siódemka biega 11 listopada
Upamiętnijmy setną rocznicę odzyskania niepodległości! Każdy uczeń może wziąć udział. Serdecznie
zapraszamy do udziału w biegu! Szczegóły w regulaminie.

Anna Telega, Ewa Barszcz

09.11.2017 Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 2017
8 listopada w Europie obchodzony jest jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W Polsce zaś
obchodzony jest jako Dzień „Śniadanie daje moc”.
Program ten ma na celu:
- zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,
- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz
promocję prawidłowego żywienia.
To ósma już edycja akcji Śniadanie Daje Moc. W akcji wzięło udział 8200 szkół w całym kraju.
W trakcie spotkań dzieci przygotowywały smaczne i zdrowe posiłki, brały udział w warsztatach
kulinarnych, oglądały występy artystyczne przygotowane przez klase III b oraz III g związane z
tematem akcji i uczyły się 12 zasad zdrowego odżywiania opracowane przez Instytut Matki i Dziecka
W akcję zaangażowali się również rodzice uczniów, wyrażając aprobatę oraz uznanie dla takich
działań, także zaopatrując dzieci w zdrowe artykuły spożywcze. Uczniowie z entuzjazmem
uczestniczyli w podjętej akcji, przygotowując wspólnie posiłek oraz nakrywając do stołu, a także
wyrazili chęć powtórzenia takich działań. Na zdrowe, pyszne śniadanie, które daje moc i energię na
cały dzień została zaproszona również Dyrekcja Szkoły.
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Akcja dała uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również dała szansę na integrację grupy,
zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowiek.

Beata Trzcińska

10.11.2017 Listopadowe wyjście na cmentarz 4C
Okres przed i po Święcie Zmarłych to czas na wspomnienie tych , którzy od nas odeszli. To również
odpowiedni moment na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych i zachowania się na cmentarzu.
7 listopada uczniowie kl. IV „c” wraz z wychowawcą p. Iwoną Jabłońską, wybrali się na Cmentarz
Komunalny w Stalowej Woli.
Spacer alejkami cmentarza był dla uczniów głębokim przeżyciem, wprowadził w chwile zadumy oraz
wspomnień o bliskich zmarłych. Przy Mauzoleum uczniowie z wychowawczynią zapalili znicze i
rozmawiali o osobach poległych, podczas II wojny światowej, za Ojczyznę i nasze miasto. Poza tym
uczniowie obeszli cały cmentarz odwiedzając groby swoich bliskich, którzy odeszli. Zapalali znicze i w
ciszy się modlili. Wracając, przeszli alejkami, gdzie spoczywają małe dzieci, by tam na zapomnianych
grobach również zapalić znicze.
To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego oraz patriotycznego, która
pozostanie uczniom w pamięci.

Iwona Jabłońska

13.11.2017 Bieg Niepodległości 2017
dany start w Biegu Niepodległości!
Mimo chłodu wielu uczniów siódemki stanęło na starcie Biegu Niepodległości, by uczcić Narodowe
Święto Niepodległości.
Każdy uczestnik otrzymywał medal, a najlepsze szóstki pamiątkową koszulkę.
Nie zabrakło w nich i naszych uczniów:
2 miejsce - Patryk Węgliński 3 h
s. 34

3 miejsce - Aleksandra Chachura 3 e, Jakub Wronowski 4 a, Mateusz Kogut 5 c
4 miejsce - Sebastian Wronowski 2 b, Patrycja Telega 4 c, Szymon Marchut 5 c
Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli bieg.

Anna Telega

13.11.2017 11 listopada 2017 – Narodowe Święto Niepodległości
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego
wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w naszej szkole 9
listopada 2017r. odbyła się z tej okazji akademia.
W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania
hymnu narodowego, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły. Uczniowie
klas: VI b, VI c, VI d oraz VII c i VII e przedstawili program artystyczny o patriotycznym charakterze.
Przybliżyli społeczności szkolnej historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i
zniknęła na 123 lata z map świata. Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie – uczniowie
opowiadali historię walki Polaków o odzyskanie niepodległości oraz recytowali wiersze i śpiewali
pieśni patriotyczne.
Najważniejsze wydarzenia, daty, postacie, symbole narodowe umieszczono na wspólnie zrobionej
gazetce.
Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Do
występów przygotowały uczniów: pani Beata Stępak i pani Monika Potocka – Witek.
Oprawę muzyczną przygotowała pani Anna Majkowska – Sobiło.
Dekorację i kotyliony dla wszystkich uczestników wykonał nauczyciel plastyki – pani Anna Sawicka.
11 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej
Woli uczestniczyli w miejskich obchodach 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w Bazylice Konkatedralnej, w której przedstawiciele Siódemki
godnie nas reprezentowali wraz z pocztem sztandarowym .
Następnie młodzież Szkoły wzięła udział w Ulicznym Ogólnopolskim Biegu Niepodległości.
Główna część uroczystości miała miejsce na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury.
Gościem honorowym obchodów był Prezydent RP Andrzej Duda, z którym uczniowie naszej Szkoły
mieli możliwość spotkania się na wspólnej scenie i osobistego przywitania.
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Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień Pana Prezydenta Miasta – Lucjusza
Nadbereżnego i Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zapłonęło V Ognisko Patriotyzmu, przy którym odbyło
się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz żołnierski poczęstunek.

Beata Stępak

15.11.2017 Doktor Dolittle i jego zwierzęta - roztrzygnięcie konkursu 2017
Uczennica klasy IIB Nikola Krupa reprezentowała naszą szkołę w konkursie organizowanym przez
Miejską Biblioteką dla dzieci "Doktor Dolittle i jego zwierzęta" i otrzymała nagrodę.

Regina Guzek

16.11.2017 Prośba o kartkowo-listowne wsparcie dla Pawełka 2017
olejnym dzieckiem czekającym na nasze kartkowo-listowne wsparcie jest 6-letni Pawełek, który w
Katowicach przechodzi aktualnie chemioterapię. Bardzo prosimy Was o wsparcie chłopca w walce z
"potworem" - złośliwym nowotworem oka.
Od lutego tego roku 6-letni Pawełek walczy z „potworem” – złośliwym nowotworem oka. W
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka chłopiec przechodzi aktualnie chemioterapię. Pawełek dzieli
swój czas pomiędzy dom, a szpital. Pomimo wzroku osłabionego przez chorobę chłopiec uwielbia
przeglądać i czytać otrzymane listy i kartki. Sprawmy mu tej radości jak najwięcej! Napiszmy od
każdej klasy list do Pawełka .
Listy można przynosić do B.Bryk- Pokrzywa (s.109), A. Bednarczyk (s.109) lub D. Grobel (s.17) do dnia
1 grudnia 2017r.

Beata Bryk- Pokrzywa
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17.11.2017 "Spotkanie z wielką sztuką" 2017
Uczniowie klas II a i III b obejrzeli interaktywną wystawę "Machiny Leonarda da Vinci". Była to okazja
do spotkania ze sztuką, człowieka uchodzącego za najbardziej utalentowaną osobę w historii.
Ekspozycja zawierała reprodukcje najsłynniejszych obrazów mistrza oraz wiele interaktywnych
stanowisk z wynalazkami i modelami projektów włoskiego geniusza.
Dzieci mogły sprawdzić ich działanie i próbować je uruchamiać. Następnie uczniowie uczestniczyli w
warsztatach plastycznych, wykonując model samolotu. Wizyta w muzeum dostarczyła wszystkim
wiele niezapomnianych wrażeń.

Iwona Dybus, Agnieszka Kogut, Beata Bryk - Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk

20.11.2017 Spotkanie klasy 1A z lekarzem weterynarii 2017
15.11 klasa I a gościła lekarza weterynarii panią Katarzynę Mączkę. Pani doktor niezwykle ciekawie
opowiadała uczniom o swoim zawodzie, zwyczajach i trybie życia wybranych zwierząt oraz o
sposobach ich pielęgnacji. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną i mieli okazję
posłuchać bicia swego serca używając stetoskopu. Dzieci dowiedziały się jak prawidłowo odczytywać
sygnały wysyłane przez zwierzęta za pomocą mowy ciała. To bardzo ważna umiejętność - dla
komfortu zwierząt i dla naszego bezpieczeństwa.

Renata Maziarz, Anna Dąbek

20.11.2017 Szlachetna Paczka 2017
Charytatywny kiermasz ciast odbędzie się 29 XI 2017 w holu szkoły w godz. 8:15-12:15. Cena ciastka 2
zł. Nasza szkoła po raz piąty bierze udział w tym pięknym projekcie. Liczymy na zaangażowanie
każdego z Was. Informacje o potrzebach wybranej przez nas rodziny znajdziecie poniżej. Akcja trwa
do 5 grudnia. Artykuły proszę przynosić do B.Bryk-Pokrzywa ( s.109), A. Bednarczyk ( s.109), D. Grobel
( s.17) lub do wychowawców klas.
Opis rodziny:
Pani Anna (68 l.) i pan Marek (68 l. )są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem.
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Rodzina radziła sobie dobrze, dopóki obydwoje byli zdrowi. Niestety, obecnie Pan Marek choruje na
nowotwór i w tym roku przeszedł ciężkie operacje, w tym amputację nogi.
Obecnie codzienność małżonków jest niezwykle trudna, bo pan Marek wymaga obecnie żywienia
pozaustrojowego, a pani Anna, mimo że sama jest schorowana (choroba tarczycy, nadciśnienie),
skupia się na jego pielęgnacji. Ponadto małżonkowie zmagają się z problemami finansowymi.
Aktualnie po odliczeniu kosztów leczenia i utrzymania mieszkania, rodzinie zostaje zaledwie 530 zł
miesięcznie.
Małżeństwo lubi wspominać czasy młodości, gdy oboje byli zdrowi i pracowali. Obecnie są skupieni
na zmaganiu się z trudną codziennością. Małżeństwo jest ze sobą niezwykle zżyte, chcą być razem i
tylko tak są w stanie widzieć swoją przyszłość.
Najważniejszymi potrzebami dla rodziny są środki czystości i żywność trwała. Są to produkty
niezbędne do codziennego funkcjonowania, a często ich koszt jest zbyt duży w porównaniu do
możliwości finansowych małżeństwa. Pani Anna byłaby również bardzo wdzięczna za nowe komplety
pościeli.
Potrzeby rodziny: Żywność trwała: podstawowe produkty żywnościowe: Herbata, konserwy mięsne,
kawa, konserwy rybne , cukier, kasza, ryż…
Środki czystości i artykuły higieniczne potrzebne środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia
naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon
Wyposażenie mieszkania: koce, ręczniki, pościel, kołdy, poduszki
Szczególne upominki:
Pani Anna prosi o słodycze i kosmetyki, pan Marek o kosmetyki do golenia.
Najważniejsze potrzeby: orteza dla pana Marka

Beata Bryk-Pokrzywa

22.11.2017 "Literatura i Dzieci" XI 2017
15 listopada w SDK w Stalowej Woli odbyły się eliminacje powiatowe Podkarpackiego Konkursu
"Literatura i Dzieci" pod hasłem " Dzień bez komputera" organizowanego przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie.
Naszą szkołę w grupie wiekowej kl.0 - III w kategorii recytacja reprezentowali uczniowie:
Emilia Bąk - kl. I a,
Michał Wojtanowicz - kl. I a
s. 38

Faustyna Iwanicka - kl. II a
Izabela Sałach - kl. III g,
Maryla Stachera - kl. III g.
W kategorii inscenizacja wystąpili uczniowie klas III b i III g z przedstawieniem pt. "Na straganie".
W grupie wiekowej kl. IV - VIII w kategorii recytacja prezentowali się:
Lena Bartnik - kl. IV a
Julia Dziedzic - kl. IV a
Lena Iwanicka - kl. IV a
Mateusz Kijanka - kl. IV a
Filip Nawracaj - kl. IV a
Milena Nicałek - kl. IV a
Marcelina Suhajda - kl. IV a
Miło nam poinformować, że nominację do etapu rejonowego, który odbędzie się 25 listopada w
Tarnobrzegu otrzymały:
Faustyna Iwanicka z klasy II a i Lena Iwanicka z klasy IV a
Wyróżnienie otrzymał Mateusz Kijanka z klasy IV a
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Iwona Dybus, Renata Maziarz

s. 39

22.11.2017 Projekt „W kraju Orła Białego”
Uczniowie z klasy 0 A przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „W kraju Orła Białego”.
Podczas realizacji założeń projektu dzieci wzbogaciły wiedzę o naszej Ojczyźnie, uczyły się szacunku
do kraju ojczystego i jego kultury. Poznały symbole narodowe, legendy polskie i tradycje związane ze
Świętem Niepodległości. Słuchały pieśni patriotycznych i wykonywały ciekawe prace plastyczne.
Dzieci uczyły się jak dbać o swoją Ojczyznę oraz pielęgnować wartości patriotyczne. Dzięki tym
działaniom uczniowie klasy 0A otrzymali Certyfikat „Polska- Moja Ojczyzna”- W kraju Orła Białego i
pamiątkowe dyplomy.

Anna Konefał, Jadwiga Klimek

22.11.2017 COP warsztaty z panią Joanną Rybak
Często zdarza się, że z zajęciami bibliotekarze stalowowolskiej MBP wybierają się do szkół. Jednym z
takich zajęć realizowanych poza budynkiem biblioteki były warsztaty o historii Centralnego Okręgu
Przemysłowego dla uczniów klas IVa, VIId, VIIe naszej szkoły.

16 listopada w ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się o genezie budowy, roli Eugeniusza
Kwiatkowskiego wicepremiera i ministra skarbu w powstaniu tego wielkiego przedsięwzięcia,
lokalizacji i przyczynach wyboru miejsca i inwestycjach jakie powstały w ramach COP. Szerzej
omówiono historię powstania Zakładów Południowych, Elektrowni Stalowa Wola i budowy osiedla.
Uczniowie dowiedzieli się także o "Sztafecie" Melchiora Wańkowicza, opatrzonej podtytułem
"Książka o polskim pochodzie gospodarczym" , reporterskiej panoramie z czasów dwudziestolecia
międzywojennego, opowieści o odbudowie II Rzeczypospolitej. Tam przecież znalazły się reportaże o
budowie Stalowej Woli. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem brali udział w zajęciach. Pani Joanna
Rybak obiecała, że w najbliższym czasie przyjdzie aby kontynuować informacje o COP.

Monika Potocka - Witek
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27.11.2017 Zawody LDK 23 XI 2017
23 listopada drużyna złożona z uczniów klas drugich i trzecich wraz z opiekunami panią A. Dąbek i
panem P. Cieślińskim wzięła udział w Międzyszkolnych Zawodach Lekkoatletyka dla każdego.
Każdy uczestnik miał do zaliczenia 3 konkurencje zespołowe. Po wykonaniu zadań uczestnicy
otrzymali medale i dyplomy. Pełni radości wrócili do szkoły twierdząc, że lekka atletyka jest dla
każdego.

Anna Telega

28.11.2017 "Jemy zdrowo i kolorowo" XI 2017
W piątek 24 listopada w ramach programu "Dobrze jem ze szkołą na widelcu" w związku z tym,
uczniowie klas I d i III g podjęli wyzwanie pod hasłem: „Robimy zdrowe kanapki!”. Dzieci samodzielnie
smarowały pieczywo masłem, a następnie z zaangażowaniem dobierały składniki tak, aby każda
kanapka wyglądała wyjątkowo. Na stolikach nie zabrakło pomidorów, ogórków, rzodkiewek i innych
zdrowych produktów.
Podczas przygotowywania posiłku dzieci kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały
kreatywność i dbały o higienę. Na koniec okazało się, że najlepiej smakują kanapki wykonane
samodzielnie.

Beata Trzcińska, Jolanta Łuszczak

29.11.2017 "Dzień bez komputera" - wyróżnienie 2017
25 XI 2017 r.w MDK w Tarnobrzegu odbył się konkurs recytatorski pt., , Dzień bez komputera".
Miło nam poinformować, że Lena Iwanicka - uczennica klasy IV a zdobyła wyróżnienie. Serdecznie
gratulujemy.

Zuzanna Bielecka
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30.11.2017 Światowy Dzień Pluszowego Misia w klasie 0 A
24 listopada 2017 r. klasa 0A brała udział w obchodach Dnia Pluszowego Misia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Stalowej Woli. Uczniowie zaproszeni zostali do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Dla
nich przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki i
misiowe tańce.

Anna Konefał, Jadwiga Klimek

s. 42

Grudzień 2017
1.12.2017 Kiermasz ozdób świątecznych
W dniach 13 i 14 grudnia odbędzie się w naszej szkole kiermasz ozdób świątecznych.
Jak co roku, będą to prace wykonane przez niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej "Szansa" w Stalowej Woli. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą spełnić drobne
marzenia tych szczególnych artystów.
Serdecznie zapraszamy!
Irena Sajdak

4.12.2017 Zaczarowany Ołówek: Święto Integracji 2017
W ramach obchodów Święta Integracji na zajęciach "Zaczarowany Ołówek" 1 grudnia 2017 uczyli się
czym w praktyce jest integracja. Próbowali ciężkiej sztuki współdziałania i działania razem.
Choć dzieci nie miały zbyt łatwego zadania uporały się z nim wyśmienicie. Pomagały im niezwykle
zaangażowane uczennice z klasy 6C p. Ewy Barszcz: Amelia Gąsiorowska i Julia Socha.
Na ostatnich zajęciach dzieci miały okazję do posłuchania "Zwierzaków rozrabiaków" czytanej przez
dziennikarkę i prezenterkę Joannę Jabłczyńską. Zajęcia "Zaczarowany ołówek" odbywają się co
tydzień w bibliotece szkolnej. Dzieci rozwijają na nich swoje zainteresowania plastyczne i obcują ze
słowem mówionym. Tematem wcześniejszych zajęć był m. in. Kubuś Puchatek i Święto
Niepodległości.

Jacek Skrzypacz

4.12.2017 "Partyzancka dola" - I miejsce dla Siódemki

16 listopada 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie zabrzmiały utwory znane dla każdego
Polaka.Odbył się bowiem XIX Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej "Partyzancka
dola".
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Na scenie wystąpiło 30 solistów oraz 4 zespoły.W kategorii II, wśród solistów wyróżniła się uczennica
naszej szkoły - Jagoda Oczkowska, która utworem "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos",
wyśpiewała I miejsce. Jury konkursu doceniło doskonała interpretacje i aktorskie wykonanie tego
bardzo trudnego utworu. Gratulujemy Jagodzie i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

Anna Majkowska- Sobiło

4.12.2017 Wyniki: „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji” 2017
Podczas uroczystości Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych obchodzonego w naszej szkole,
wręczone zostały dyplomy i nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pt.
„Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”.
Konkurs ten organizowany jest od dziesięciu lat przez naszą szkołę. Uczeń kl. 5 „a” Dawid Misiaszek
recytował podczas uroczystości nagrodzony wiersz, napisany przez Karinę Majerską (uczennicę
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3).
Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pt. "Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji":

Karina Majerska uczennica kl. VII „a” PSP Nr 3 - I miejsce
Lena Iwanicka uczennicy kl. IV „a” PSP z OI Nr 7, ex aequo Aleksandra Walczyk uczennica kl. VII PSP Nr
3 - II miejsce
Kornelia Tofilska uczennica kl. VI „c” PSP z OI Nr 7 – III miejsce
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

Maja Nawisielska uczennica kl. IV „b” PSP Nr 5
Hubert Furman uczeń kl. VI „a” PSP Nr 4
Emilia Szczęch uczennica kl. IV „a” PSP Nr 9
Wiersz Kariny Majerskiej:
„W POSZUKIWANIU DEFINICJI PRZYJAŹNI”
s. 44

Przyjaźń to nie przelotna chwila
nietrwała jak mydlana bańka.
Przyjaźń to nie uczucie
krótkie i przemijające niczym muśnięcie motylich skrzydeł.
Przyjaźń to magiczna przygoda!
Jak lot ku chmurom.
Bez pasów bezpieczeństwa
Bez spadochronu i kasku.
Wprost ku nieznanemu.
Z niezawodnym przeświadczeniem,
że obok jest osoba,
która mnie nigdy nie zawiedzie.
Przyjaźń to pewność!

Bogusława Dynek

4.12.2017 "Bezpieczny na drodze" 2017 - II miejsce
Marysia Temporale z kl.0 A zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpieczny na
drodze” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.
Nasze maluchy uczą się zasad bezpieczeństwa i biorą aktywny udział w budowaniu bezpiecznej i
przyjaznej szkoły.

Anna Konefał, Jadwiga Klimek
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4.12.2017 "Jemy codziennie zdrową żywność, bo to wzmacnia naszą
aktywność"
Pod tym hasłem uczniowie klasy 3 d wybrali się do sklepu ze zdrową i ekologiczną żywnością "Ann
Rose". Z pogadanki przeprowadzonej przez panią dietetyczkę dowiedzieli się , że ekologiczna żywność
, to dla dzieci klucz do zdrowia. Prawidłowo zbilansowana dieta, wsparta wysokiej jakości produktami
dostępnymi w sklepie, wpływa pozytywnie na zdrowie, dostarcza energii na cały dzień i wspomaga
odporność całego organizmu. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać etykiety zamieszczone na
produktach, oraz zrozumieli negatywny wpływ jaki mają konserwanty i barwniki chemiczne na nasze
zdrowie. Wspólnie postanowili zwracać większą uwagę na etykiety znajdujące się na produktach i
zmienić swoje nawyki żywieniowe: codziennie jeść owoce i warzywa.

Opracowała: Izabella Madej

4.12.2017 Wizyta w schronisku „Psie Przytulisko”
W sobotę - 2 grudnia, przedstawiciele społeczności szkolnej pod opieką p. Iwony Jabłońskiej,
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, udali się do schroniska „Psie Przytulisko”. Celem wizyty było
przekazanie zebranych w szkole przez SU potrzebnych rzeczy dla psiaków. Przez cały październik oraz
listopad w szkole prowadzona była akcja „Ciepły kocyk dla psiaka”, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem tak wśród uczniów jak i nauczycieli. Samorząd Uczniowski zebrał ogromną ilość
karmy, kocy, narzut, ręczników, poduszek oraz zabawek dla podopiecznych schroniska.

Wizyta w schronisku pozwoliła dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje instytucja, jakie są
przyzwyczajenia zwierzaków, jak się nimi zajmować itp. Pracownicy schroniska oprowadzili nas po
nim, opowiadając historie każdego psiaka, który w nim przebywa. Mieliśmy możliwość zobaczyć
radość psów z nowych zabawek, które przynieśliśmy a które zostały przez nie bardzo szybko
wyciągnięte z reklamówek i pochowane w różne miejsca schroniska. Mogliśmy się również pobawić z
psiakami i wyprowadzić je na spacer.
Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję
i przynosili karmę, koce, ręczniki i zabawki i jednocześnie zachęca do dalszej pomocy bezdomnym
zwierzętom. Mając lat 13 i więcej oraz otrzymując zgodę rodziców można zostać wolontariuszem w
„Psim Przytulisku” – zachęcamy bo warto.

Iwona Jabłońska
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5.12.2017 Świąteczny projekt eTwinning „Santa’s Euro Little Helpers 2017”
Podobnie jak w ubiegłym roku, w naszej szkole realizowany jest świąteczny projekt eTwinning w
ramach współpracy szkół europejskich. Autorką i założycielką projektu jest pani Iwona Stasiak.

W projekcie bierze udział 12 szkół z różnych krajów, między innymi z Cypru, Grecji, Francji, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii i Irlandii. W ubiegłym tygodniu uczniowie klas Va, VId, VIe, VIIa i VIIc wykonywali
kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim. Zostaną one rozesłane do wszystkich szkół
partnerskich. Z otrzymanych prac powstanie wystawa, którą będzie można zobaczyć na górnym
korytarzu obok sali 202. Ponadto każdy uczestnik projektu przygotuje prezentację multimedialną o
obyczajach świątecznych w swoim kraju.
Cele projektu:
• poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych w Europie, a tym samym uczenie tolerancji względem
nowych kultur,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach życia
codziennego.
• wzbogacanie zasobu słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
• nabycie umiejętności pisania życzeń w języku angielskim.
• motywowanie uczniów do nauki języka obcego z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie w tworzenie kartek i zapraszam do galerii, która
przedstawia prace szkół partnerskich.

Iwona Stasiak

5.12.2017 Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę" 2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej zbiórce darów na rzecz dzieci i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Celem akcji jest pozyskanie i rozdanie
środków rzeczowych - żywności, ziemiopłodów, słodyczy, zabawek, art. szkolnych i papierniczych,
odzieży oraz innych przedmiotów nadających się do długotrwałego magazynowania.
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Zbiórka w naszej szkole potrwa do 20 grudnia 2017. Dary można składać w świetlicy szkolnej.
Zachęcamy do udziału w akcji.

Anna Dziurny

5.12.2017 Andrzejki 2017 w 3B i 3H
W dawnych czasach, pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze, a wieczory dłuższe,
młodzież po pracy i nauce zbierała się w jednym domu, aby wspólnie śpiewać i bawić się.
Ważniejszymi takimi spotkaniami były wieczory poprzedzające święta : Katarzyny i Andrzeja.
Był to bowiem okres wróżb. Chłopcy wróżyli sobie w katarzynki, a dziewczęta na św. Andrzeja. Z
czasem katarzynkowe wróżby zanikły, a tradycja andrzejek pozostała do dziś.
W związku z tym 30 listopada spotkały się dzieci z klasy III B i III H, aby zgodnie z tradycją
przeprowadzić między sobą wróżby andrzejkowe. Uczniowie przygotowali ciekawe zabawy i
samodzielnie je przeprowadzali. Panowała bardzo miła i radosna atmosfera.
To było bardzo emocjonujące spotkanie!!!

Anna Brodziak, Agnieszka Bednarczyk, Beata Bryk-Pokrzywa
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06.12.2017 "Myśleć jak Leonardo da Vinci" w 3D
Uczniowie klasy 3 d w Centrum Edukacji Dziecięcej zwiedzali nowoczesną i dynamiczną wystawę pt.
"Machiny Leonarda da Vinci".
Na ekspozycji znajdowały się wierne repliki modeli wykonanych przez wykwalifikowanych włoskich
rzemieślników, na podstawie oryginalnych szkiców i projektów mistrza Leonarda. Wśród
prezentowanych modeli, atrakcją były prace interaktywne, które angażowały uczniów do myślenia i
działania. Zapoznali się również z twórczością malarską słynnego artysty, który stosował nowatorskie
techniki malarskie. Podczas warsztatów o charakterze projektowym, poznali Leonarda jako
wybitnego inżyniera i wykonali z papieru model samolotu - zabawki. Spotkanie z tym wybitnym i
uzdolnionym człowiekiem renesansu- zainspirowało dzieci do wnikliwego obserwowania przyrody i
realizowania swoich pomysłów.

Izabella Madej

07.12.2017 Muzyka Słowami Malowana - 2017

W piątek 1 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie literackie, , Muzyka
Słowami Malowana''.
Wśród innych uczestników swoje talenty poetyckie i recytatorskie prezentowali uczniowie naszej
szkoły. Publiczność była pod wrażeniem ich występu - pełnego wzruszeń i refleksji.

Urszula Sudoł-Rękas

07.12.2017 III B na wystawie "Wyspiański"
Uczniowie klasy III B obejrzeli wystawę w Muzeum Regionalnym "Wyspiański - niepokorny geniusz i
trudna osobowość".
Prezentowane na ekspozycji dzieła podobały się dzieciom i były inspiracją do pracy plastycznej. Z
czułością przedstawiane wizerunki dzieci oddają urok, niewinność i szczerość tych wyjątkowych
modeli. Z kolei obraz z cyklu „Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki” Wyspiański stworzył,
kiedy choroba zatrzymała go w domu przy ul. Krowoderskiej. Malował ten widok wielokrotnie,
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rejestrując zmienne warunki atmosferyczne, porę dnia i natężenie światła słonecznego. Ekspozycja
„Wyspiański” zbudowana jest wokół kilku kluczowych dla artysty wątków: Warsztatu, Człowieka,
Sacrum / Natury, Antyku i nowoczesnej typografii - Typograf. Ekspozycję zamyka przestrzeń
dedykowana twórczości teatralnej malarza, w interpretacji Andrzeja Wajdy - Wyspiański według
Wajdy. Zaprezentowano tu po raz pierwszy ponad 110 obiektów związanych z realizacjami „Wesela” i
„Nocy listopadowej”. Szkice, studia, projekty kostiumów, kostiumy, rekwizyty teatralne tworzą
wyjątkową sytuację, dzięki której możemy zobaczyć warsztat reżysera i scenografa.

Agnieszka Bednarczyk, Beata Bryk -Pokrzywa

07.12.2017 Mikołajki 2017 w 4A
6 grudnia uczniowie klasy 4 „a” wybrali się do klubokawiarni „Tipi” na warsztaty kulinarne – pieczenie
babeczek.
Na początku zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały przygotowane produkty, omawiały przybory
wykorzystywane w przygotowywaniu ciast, aż w końcu zabrały się za robienie babeczek. Wszyscy
chętnie uczestniczyli w pracach, z niecierpliwością czekając na swoją kolej. W niedługim czasie zapach
piekących się babeczek wypełnił całą kawiarnię. Po „ciężkiej” pracy nastąpił czas szaleństwa. Dzieci
miały niezwykłą frajdę korzystając z sali zabaw. W ruch poszły wszystkie możliwe sprzęty
przeznaczone do zabawy - każdy znalazł coś dla siebie. Świetnej zabawie nie było końca. Następnie
nadszedł czas na skosztowanie przygotowanych wypieków. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
czekoladowe babeczki były przepyszne.
Pobyt bardzo szybko dobiegł końca. Pełne niezapomnianych wrażeń i emocji dzieci pożegnały się z
„Tipi” i wróciły do szkoły, z nadzieją na kolejne niezapomniane Mikołajki.

Ewa Rybicka, Zuzanna Bielecka

08.12.2017 W poszukiwaniu świętego Mikołaja 2017

Uczniowie klasy 6 e, 7 e i 7 d , do których nie przyszedł Mikołaj szóstego grudnia, wybrali się dnia
następnego na jego poszukiwania. Stwierdzili, że może utknął w jakimś dużym mieście nie zdążywszy
rozdać wszystkich podarków. Poszukiwania rozpoczęli od Krakowa.
Po trzygodzinnej podróży dotarli na Rynek Krakowski, gdzie od kilku dni trwa jarmark
bożonarodzeniowy, ale niestety tu go nie spotkali. Był za to tłum ludzi, którzy przyjechali na otwarcie
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wystawy znanych na całym świecie szopek . Zjedli grilowane oscypki, zakupili świąteczne dekoracje i
pamiątki, a po Mikołaju ani słuchu, ani widu. Czyżby naprawdę nie zasłużyli w tym roku nawet na
skromne prezenty? Nie, to niemożliwe, przecież tych parę, drobnych, szkolnych wybryków nie mogło
pozbawić ich tej przyjemności. Gdzie on mógł się ukryć? A może w teatrze, przecież tam też
przychodzą dzieci? No to podreptali do Współczesnego, bo tylko tam grali coś na ich poziomie - "
Opowieść wigilijną". Sztuka teatralna świetnie zrobiona, gra aktorów rewelacyjna , niby wszystko
wspaniale, a jednak ...... . Koniec spektaklu, brawa ucichły i nagle na scenę tanecznym krokiem
wchodzi on - długa , siwa broda, czerwone ubranko i ... prezenty. Co za radość! Znaleźliśmy, dostali
prezenty - no to teraz możemy wracać do domu. A od jutra do nauki , bo przecież za rok Mikołaj też
będzie chodził do grzecznych i pracowitych dzieci.

Joanna Sikorska

11.12.2017 "Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci"
Pod takim hasłem uczniowie klas 0a i 0b obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W tym dniu w bibliotece szkolnej przygotowano dla dzieci wiele atrakcji: zabawy, konkursy, quizy,
zgadywanki, degustacja miodku, rozstrzygnięto również „misiowy” konkurs plastyczny.
Pluszowy Miś to najlepszy przyjaciel dzieci i, mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny miś!”

Iwona Sibiga
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11.12.2017 W imię przyjaźni 3F

4 grudnia 2017r. dzieci z IIIF z tęsknoty i troski o chorego kolęgę z klasy postanowiły zrobić
własnoręcznie kolorowe prezenty. Z wielką ochotą i energią zabrały się do pracy. Efekt końcowy był
imponujący. Cieszyły kolorowe bałwanki i kartki z życzeniami. Gdy prezenty dotarły do Brajana
chłopiec był szczęśliwy, że koledzy i koleżanki myślą o nim i życzą szybkiego powrotu do zdrowia. To
była wielka lekcja wychowania w ten grudniowy czas i próba przyjaźni.

Anna Madej

11.12.2017 Rozstrzygnięcie konkursu "Prawa Dziecka" 2017
"Prawa Dziecka" określają zasady z których składa się szacunek do drugiego człowieka.
Uczniowie naszej szkole doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wzięli udział w konkursie plastycznym
pt. "Prawa Dziecka". 11 grudnia było oficjalne wręczenie nagród przez p. Dyrektor Alicję Bartoszek
następującym osobom:
I miejsce - Daria Nowicka
II miejsce - Alicja Zimoń
III miejsce - Karolina Rybak
Wyróżnieni zostali:
Emilia Budzyńska
Alicja Książek
Paulina Ozga
Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Anna Sawicka, Jacek Skrzypacz
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12.12.2017 III miejsce w konkursie "Pomaganie jest cool"
8 grudnia 2017 roku podczas Gali Wolontariatu 2017 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum
Aktywności Społecznej Spectrum w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Stalowej Woli oraz gminą Stalowa Wola, w Spółdzielczym Domu Kultury został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny: "Pomaganie jest cool" Patronat nad tym konkursem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny.
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby
innych. W konkursie brały udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Stalowej
Woli.
Możemy się pochwalić, że nasza uczennica Aleksandra Zynwala z klasy III b zajęła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Beata Bryk- Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk

12.12.2017 Festiwal Kolęd i Patorałek 2017
Zapraszam serdecznie do udziału Państwa Wychowanków w Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który
odbędzie się 23 stycznia. Kartę zgłoszenia uczestnika proszę przekazać do 16 stycznia 2018.
Pozostałe informacje w załączniku.
Pozdrawiam serdecznie
s. Ewa Kitlińska
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13.12.2017 Klasa 0 A i II A z wizytą w Fabryce Bombek Choinkowych
7 grudnia uczniowie klas 0 A i II A uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Bombek w Nowej Dębie.
Przechodząc przez kolejne działy fabryki dzieci poznawały tajniki oraz etapy powstawania bombek od
szklanej rurki do gotowego produktu, który można zobaczyć na wystawach sklepowych.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, ozdabiając bombki według własnego pomysłu. Na pamiątkę
każde dziecko otrzymało własnoręcznie wykonaną bombkę, którą na pewno ozdobi swoją choinkę.
Uczniowie obejrzeli również przepiękną ekspozycję świąteczną, podziwiając unikatowe egzemplarze
ozdób choinkowych. Ten jakże inny dzień dostarczył wiele wrażeń i wprowadził wszystkich w
świąteczny klimat.

Anna Konefał, Jadwiga Klimek, Iwona Dybus, Agnieszka Kogut

14.12.2017 Finał Szlachetnej Paczki 2017
Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to
co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II
Dziękujemy za wielkie serce!!! To ludzie pomagają, nie rzeczy. Twoje prezenty to promień nadziei i
impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie. SZLACHETNA PACZKA to system pomnażania dobra. To
dobro już działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do projektu i wiedzą, że więcej szczęścia
jest w dawaniu.
W tym roku nasza szkoła po raz piąty włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Dzięki szlachetności i
pomocy darczyńców udało się nam przygotować paczki dla rodziny. Bardzo dziękujemy za oddanie i
czynny udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy za
ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

Drogi Darczyńco,
Ty obdarowałeś rodzinę. A teraz rodzina, wolontariusz, który się nią opiekował chcą teraz obdarować
Ciebie.
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Gdy weszłam do domu pani Ania mocno mnie przytuliła, z chwili na chwilę wszyscy byliśmy coraz
bardziej wzruszeni. Pani Ania powiedziała, że żal jej otwierać paczki ponieważ chciałaby zawsze mieć
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przed oczami widok tych pięknych prezentów u Niej w domu. W momencie otwierania paczek ciągle
powtarzała, że to wszystko to chyba jej się śni. Pan Marek ocierał łzy i nie mógł uwierzyć, że w paczce
jest tyle pięknych rzeczy. Bardzo się ucieszył z maszynki do golenia, a jego żona od razu usiadła na
rower mówiąc: "Jest prześliczny" - będę jeździła jak królowa po mieście". Podczas spotkania
panowała bardzo podniosła atmosfera, a jednocześnie było tak bardzo miło i rodzinnie, że chciałoby
się dłużej celebrować tą chwilę.
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuję, że to właśnie z Wami mogłam przyczynić się do tego, że ludzie pozbawieni wiary w
siebie na nowo uwierzyli, że każdy jest ważny, niezależnie od wieku i pochodzenia. Dzięki Wam ja
także poczułam się obdarowana, ponieważ taki Darczyńca nadaje sens i dodaje siły każdemu
wolontariuszowi. Bardzo dziękuję, życzę spokojnych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego
Roku.
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Małżeństwo przekazuje moc życzeń świątecznych - dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Pragniemy aby
to dobro, które dziś otrzymaliśmy, wróciło do wszystkich tych którzy się przyczynili do naszego
szczęścia. Dzięki Wam, nasze święta trwają od tej chwili. Bardzo dziękujemy.

Beata Bryk-Pokrzywa

14.12.2017 Mikołajki z Akademią Przyszłości 2017
W dniu 09.12.2017 roku obyły się Mikołajki organizowane przez Akademię Przyszłości, w których
udział wzięli wolontariusze oraz uczniowie z naszej szkoły. Podczas spotkania obyły się gry i zabawy
integracyjne. Dzieci wzięły udział również w warsztatach plastycznych, w których własnoręcznie
przygotowywali ozdoby na choinkę.
Uczestników odwiedził, również Mikołaj i wręczył dzieciom podarunki.
Za organizację tego wydarzania dziękujemy lider Akademii Przyszłości: p. Bogusławie Brytan, oraz
współpracującym z nią wolontariuszom z Akademii Przyszłości.

Koordynator szkolny Akademii Przyszłości: Marta Maczurad
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14.12.2017 Wycieczka do Muzeum Dobranocek klasy III d i III f

Muzeum Dobranocek - wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa.
Uczniowie klasy III d i III f podczas wycieczki do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, obejrzeli zbiór
pamiątek Wojciecha Jamy, gromadzony latami, który kolekcjoner przekazał miastu. Na kolekcję
składają się lalki filmowe z takich seriali jak: "Miś Uszatek", "Przygody Misia Colargola", " Plastusiowy
Pamiętnik", "Smerfy", "Trzy Misie".
Podziwiali unikatowe pacynki Jacka i Agatki - pierwszej polskiej dobranocki oraz projekty postaci,
scenariusze i scenopisy obrazowe z popularnych animacji dla dzieci. Oprócz pamiątek związanych ze
światem animacji, uwagę zwracały plakietki, kolekcje numizmatów, figurki oraz przedmioty
codziennego użytku, ozdobione wizerunkami dobranockowych postaci. Uczniowie uczestniczyli w
pokazie filmowym popularnych kreskówek: "Reksia", " Kota Filemona", "Bolka i Lolka", "Gąski
Balbinki". Wizyta w Muzeum Dobranocek wywołała u dzieci wiele miłych wspomnień i pozwoliła im
na chwilę, przenieść się w czasie- do dzieciństwa ich rodziców.

Anna Madej, Izabella Madej

15.12.2017 Wycieczka do Teatru Współczesnego w Krakowie

W dniu 11 grudnia 2017r. cztery klasy z naszej szkoły - III g, IV c, V b oraz V c, pod opieką p. Beaty
Trzcińskiej, p. Olgi Bili, p. Iwony Jabłońskiej, p. Anny Dąbek, p. Anny Telegi oraz p. Joanny Puki,
wyjechały na wycieczkę do Krakowa do Teatru Współczesnego na spektakl „Opowieść wigilijna”.

Po przyjeździe na miejsce udaliśmy się najpierw na Rynek Główny, gdzie od początku grudnia trwa
Jarmark Bożonarodzeniowy. Zwiedziliśmy Sukiennice, oglądaliśmy stare kamienice, posłuchaliśmy
hejnału z Wieży Mariackiej i pospacerowaliśmy urokliwymi uliczkami Starego Miasta.
Po obiedzie, spacerkiem przeszliśmy na dziedziniec Wawelu, następnie pod pomnik Smoka
Wawelskiego po czym deptakiem wzdłuż Wisły skierowaliśmy się do Teatru Współczesnego.
Teatr zrobił na dzieciach duże wrażenie a udział w spektaklu, przygotowanym na podstawie powieści
Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”, był dla uczniów niezapomnianym przeżyciem. Historia starego
egoisty Scrooge`a , któremu w noc wigilijną ukazują się duchy i doprowadzają do jego przemiany jest
wciąż aktualna. Karol Dickens w swojej opowieści mówi o skutych lodem ludzkich sercach, które
miękną pod wpływem magii świąt, aby odkryć i docenić to, co w życiu jest najważniejsze: miłość,
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rodzina i wzajemne zrozumienie Spektakl w ciekawy sposób połączył żywy plan aktorski ze
scenografią i autorską muzyką. Dzieci były zachwycone. Gra świateł, nagle zmieniające się sceny
i dekoracje bardzo się im podobały. Jednak największe emocje wywołał przede wszystkim muzyka
oraz postaci piękne i zarazem przerażające. Dopełnieniem tych wrażeń było spotkanie ze św.
Mikołajem, który pojawił się po zakończonym spektaklu. Radości nie było końca.
Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się jeszcze raz na Rynek Główny - na Jarmark
Bożonarodzeniowy aby nacieszyć oczy pięknymi świątecznymi bożonarodzeniowymi dekoracjami i
iluminacjami oraz zakupić świąteczne upominki.
Wycieczka wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych emocji, dużo radości
i wspaniałych wspomnień.

Iwona Jabłońska

15.12.2017 Święty Mikołaj w 4B
Klasę 4b odwiedził Św. Mikołaj wraz z pomocnikami. Tego dnia wszyscy uczniowie byli bardzo, bardzo
grzeczni…Zostali więc obdarowani wspaniałymi prezentami mieli także możliwość bezpośredniej
rozmowy z Mikołajem i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
Było bardzo radośnie i sympatycznie .Długo dzieliliśmy się wrażeniami po spotkaniu z Mikołajem i z
wypiekami na twarzach oglądaliśmy otrzymane prezenty.

Brygida Małek

18.12.2017 Zaczarowany Ołówek: Święta 2017
Zbliża się okres Świąt. Na "Zaczarowanym Ołówku" dzieci pamiętaliśmy o tym i przygotowaliśmy
świąteczne rysunki jako prezent dla innych, aby przypominały o tym, co się zbliża i co jest
najważniejsze w tym czasie. Tym właśnie akcentem dzieci pożegnały stary rok 2017. Ich prace są do
zobaczenia w galerii.

Jacek Skrzypacz
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18.12.2017 Magia świąt z 3B
W czwartek, 14 grudnia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej podsumowano konkurs
plastyczny dla stalowowolskich przedszkolaków „Zróbmy choinkę….. inaczej”. Najciekawsze prace
zostały nagrodzone cennymi prezentami, wręczanymi przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza
Nadbereżnego, który wspólnie z biblioteką konkurs ogłosił.
W części artystycznej wystąpili uczniowie naszej szkoły, z klasy z klasy integracyjnej 3B.

Beata Bryk- Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk

18.12.2017 6 grudnia 2017 - magiczny dzień w IIIF
Jak co roku tak i w tym święty Mikołaj zawitał do dzieci z IIIF. Z niecierpliwością i niepewnością
uczniowie nasłuchiwali odgłosy dochądzące zza drzwi. Nadeszła ta upragniona chwila i w drzwiach
ukazała się duża postać Mikołaja. To ON!!!!!!!!!!!!!!!! Radość była ogromna. Dzieci śpiewały piosenki,
mówiły wiersze i dostały upragnione prezenty. Postanowiły tak się zachowywać, aby znowu za rok
przyszedł do nich ten wyśniony, upragniony czarodziej z białą brodą.

Anna Madej

18.12.2017 Świąteczne spotkanie 2017 w 3B
W dniu 15 grudnia w klasie 3 B odbyła się lekcja otwarta dla przedszkolaków z grupy "Sowy" z
przedszkola "Chatka Misia" na temat "Zwyczaje świąteczne - Magia Świąt". Nasi młodsi koledzy
dowiedzieli się wielu ciekawych wiadomości dotyczących obyczajów świątecznych. Dzieci wspólnie
śpiewały kolędy i pastorałki świąteczne oraz zostały zaproszone do wspólnych zabaw. Starsi
uczniowie wdrażali swoich młodszych kolegów do obowiązków szkolnych. Dzielili się swoją wiedzą i
doświadczeniem.
Zwieńczeniem zajęć był montaż słowno- muzyczny pt."Magia Świąt w wykonaniu uczniów klasy III B.
Na koniec był słodki poczęstunek i wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Agnieszka Bednarczyk, Beata Bryk- Pokrzywa
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20.12.2017 Fluoryzacja - styczeń 2018
Najbliższa fluoryzacja odbędzie się: 2 i 4 stycznia 2018.
Higienistka szkolna

20.12.2017 Z życia klasy 4B - w I semestrze
28.09.2017- DZIEŃ CHŁOPAKA W KL.IVB
Tego dnia dziewczynki i wychowawczyni klasy składały życzenia chłopcom i wręczały upominki , żeby
wyrazić sympatię . Wraz z rodzicami przygotowały też pyszny poczęstunek. Korzystając z pięknej
pogody, bawiliśmy się następnie na szkolnym placu zabaw. Było naprawdę wesoło, głośno , a harcom
nie było końca.

09.11.2017-LISTOPADOWA ZADUMA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W STALOWEJ WOLI KL.IVB

9 listopada uczniowie kl.4b z wychowawcą i rodzicami wybrali się na cmentarz komunalny.
Odwiedziliśmy Mauzoleum, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, oddając cześć poległym za
Ojczyznę.
Następnie alejami przeszliśmy cały cmentarz, po drodze odwiedzając groby bliskich, paląc znicze i
modląc się. Wspominaliśmy, tych którzy odeszli. Była to ważna lekcja wychowania rodzinnego,
patriotycznego i obywatelskiego, pełna wzruszeń , zadumy i refleksji.

30.11.2017- KLASA IVB Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE MIĘDZYUCZELNIANEJ W STALOWEJ WOLI

Z okazji andrzejek wybraliśmy się na lekcję biblioteczną, gdzie dokładnie zapoznaliśmy się z dawnymi
zwyczajami , związanymi z obchodami w/w święta. Pani bibliotekarka bardzo ciekawie i żywiołowo
opowiedziała nam , jak dawniej wróżono, w co wierzono, zaprezentowała także okolicznościową
wystawkę i gazetkę.
Następnie uczniowie sami sobie wróżyli, czemu towarzyszyło wiele emocji. Warto było w tym dniu
zapewnić dzieciom świetną zabawę i wywołać uśmiech na ich twarzach, a przy tym odbyć ciekawą
lekcję związaną ze starymi , ludowymi zwyczajami.
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13.10.2017- UROCZYSTE OBCHODY K OMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

To był bardzo uroczysty dzień, nad oprawą którego pracowały kl. 4b i 7b pod opieką pani Jolanty
Gajewskiej-Wianeckiej i Brygidy Małek. Przedstawiono program słowno- muzyczny , uczennice kl. IV
połączyły śpiew z tańcem.
Pani Dyrektor Alicja Bartoszek i Pan Dyrektor Janusz Bis wręczyli nagrody zasłużonym Nauczycielom i
Pracownikom administracji szkoły. Były serdeczne życzenia, kwiaty, uśmiechy-podziękowania za
codzienny trud włożony w nauczanie, wychowanie dzieci i młodzieży.
Samorząd szkoły wzorowo i profesjonalnie poprowadził całą uroczystość , wręczył zebranym
nauczycielom symboliczną różę.

Brygida Małek

21.12.2017 „Uzależnienia odbierają wolność” - wyniki konkursu
19. grudnia 2017r. w bibliotece szkolnej odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla
klas szóstych i siódmych „Uzależnienia odbierają wolność”. Konkurs zorganizowały nauczycielki
Joanna Grzegorczyk i Iwona Jabłońska, a wzięli w nim udział chętni uczniowie najstarszych klas naszej
szkoły. Nagrody – dyplomy, albumy przyrodnicze i przybory plastyczne otrzymały uczennice:

Klaudia Pieńkowska z kl. VIC – I miejsce
Karolina Lulek z kl. VIIC – II miejsce
Kinga Cisek i Natalia Ciapińska z kl. VIIC – III miejsce ex aequo.

Wyróżnienia za udział w konkursie przypadły uczennicom kl. VIC: Zuzannie Stańczyk i Kornelii
Tofilskiej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Grzegorczyk i Iwona Jabłońska
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21.12.2017 Świąteczny akcent Samorządu Uczniowskiego
W dniach 20 – 21 grudnia br. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, odwiedzali nauczycieli oraz
pozostałych pracowników naszej szkoły, aby przekazać im świąteczne życzenia i małą niespodziankę.
Niespodzianki – świąteczne kratki, zostały wykonane samodzielnie przez nasze uczennice. Po reakcji
obdarowanych można przypuszcza, że kartki bardzo się podobają.
Jeszcze raz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły Samorząd Uczniowski życzy

Wesołych Świąt i samych sukcesów w Nowym 2018 Roku.

Iwona Jabłońska

21.12.2017 Świąteczne pierniczki 2017
W środę uczniowie klasy I d i III g dekorowali pierniczki.

Dzięki zdolnościom i niesamowitej wyobraźni dzieci pierniczkowe choinki zostały udekorowane
cukierkowymi bombkami, ludziki miały kokosowe włosy i kolorowe ubrania, a gwiazdki świeciły
lukrową polewą. Na buzi każdego dziecko było widać ogromną radość. Wszyscy pozabierali swoje
prace do domu, by powiesić na choince, natomiast w klasie długo jeszcze roznosił się zapach świąt...
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie wypieków.

Beata Trzcińska, Jolanta Łuszczak

22.12.2017 3B i 4A w wiosce Świętego Mikołaja
8 grudnia uczniowie klasy 3b i 4a wybrali się na wycieczkę do Bałtowa, aby odwiedzić Świętego
Mikołaja, a także zwiedzić jego wioskę. Humory dopisywały dzieciom już od samego rana, kiedy to
ochoczo zebrały się przed szkołą. Droga do wioski Świętego Mikołaja minęła w oka mgnieniu. Po
przyjeździe dzieci zostały zaproszone do chaty Świętego, która jest najważniejszym miejscem w
wiosce.
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To w niej odbywa się spotkanie z poczciwym, pełnym poczucia humoru starcem w czerwonym stroju,
który czeka szczególnie na grzeczne dzieci. W chacie było bardzo ładnie, ciepło i kolorowo. Dzieci
spotkały tutaj także Panią Mikołajową, która raczyła ich swymi smakołykami i ciepłą herbatą. Nie
zabrakło i Śnieżynek. Dzieci porozmawiały z Mikołajem, oglądnęły Telewizję Mikołajową, a na koniec
wszyscy chętnie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Tuż obok Mikołaja mieszkają w swej osadzie elfy – jego dzielni pomocnicy. Ich osada to konstrukcja
wysoko zamontowanych, drewnianych domków połączonych ze sobą mostkami. Dla dzieci
wspinaczka po malutkich schodkach okazała się niezwykłą frajdą. Następnie nadszedł czas
szaleństwa, czyli krótka przerwa na bałtowskim placu zabaw. Ileż radości sprawiły dzieciom wspólne
zabawy na piasku, w otoczeniu dinozaurów. W końcu nadszedł czas na długo wyczekiwany pokaz
magii i iluzji. Z wielkim zaciekawieniem i niedowierzaniem uczniowie oglądali różne sztuczki
wykonywane przez tutejszego iluzjonistę. Dzieci miały również okazję do zakupu pamiątek oraz
różnych ozdób świątecznych.
Wizyta w bałtowskiej Wiosce Świętego Mikołaja z pewnością głęboko zapadnie w pamięci każdego
dziecka, a i my dorośli chętnie powróciliśmy sentymentalnie do czasów swego dzieciństwa, kiedy
marzyliśmy o magicznej krainie elfów pełnej zabawek i podarków.
I pomyśleć, że do pełni szczęścia zabrakło tylko śniegu…

Ewa Rybicka
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Styczeń 2018
08.01.2018 Karnawał 2018 czas zacząć
Tradycyjnie tuż przed feriami odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły. Tego dnia
dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Przy wspaniałej muzyce najpierw bawili się uczniowie
młodszych klas 0-III, a po południu starszych IV-VII. W szkole zaroiło się od piratów, policjantów,
rycerzy, kowbojów i piłkarzy. Były też księżniczki, wróżki, biedronki, kucyki, kotki, motyle, diabły oraz
różne inne stwory i dziwadła... .
Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranych postaci. Niektórzy byli nie
do poznania, inni budzili zachwyt i podziw.Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał
zarówno dzieciom, wychowawcom, jak i rodzicom. Nauczyciele bawili się wspólnie z dziećmi. Były
korowody, kółeczka i tańce w parach. Dodatkową atrakcją okazały się konkursy i zabawy, które
dostarczyły mnóstwo radości. Po minach uczniów można śmiało powiedzieć, że tegoroczna zabawa
karnawałowa należała do udanych. Wszyscy byli zmęczeni tańcem, ale zadowoleni :)
Urszula Szkutnik

10.01.2018 The most beautiful Christmas card – wyniki konkursu
Tradycja pisania kartek świątecznych sięga jeszcze czasów starożytności. Do Europy zwyczaj ten
dotarł około roku 1400 a najstarsza natomiast świąteczna kartka pocztowa rozpoczęła swą historię w
Anglii, w roku 1846. W Polsce tradycja ta znana jest od ponad stu lat. Własnoręcznie wykonana
kartka najlepiej oddaje nastrój świąt, wyraża nasze emocje i uczucia do osób bliskich naszemu sercu.
Kontynuując tę piękną tradycję, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim „The most beautiful Christmas card”. Uczestnictwo w
konkursie polegało na wykonaniu techniką dowolną kartki świątecznej i napisaniu życzeń w języku
angielskim.
Prace uczestników oceniane były za:• poziom artystyczny wykonanej pracy• oryginalność,
pomysłowość oraz pracochłonność• estetykę wykonania• stopień nawiązania do tradycji• ciekawą
treść życzeń
Najpiękniejsze kartki w kategorii klas 1-3 i 4-7 wykonali:
Nicole Rybak kl. 3d (I miejsce),
Krzysztof Golik kl. 3c (II miejsce),
Adam Kluk kl. 3b (III miejsce)
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Kamila Ćwikła 6b (I miejsce),
Amelia Mroczyńska 6b (II miejsce),
Oliwier Mazurek i Anna Niemiec kl.6b (III miejsce)
Justyna Babicka, Olga Bila, Kamila Flejzor

12.01.2018 „What is London famous for?” - Konkurs kl. 4-5

Drodzy uczniowie!
Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie językowo - plastycznym pt. „Z czego słynie
Londyn?”.

Co zrobić?
- Poszperaj troszkę w necie w poszukiwaniu atrakcji Londynu.- Wybierz kilka z nich, według Ciebie
najciekawszych.- Umieść ich nazwy na swoim plakacie.- Pokaż jak wyglądają (techniki dowolne, np.
rysunek, obrazek, zdjęcie, szkic…– takie,
- Załącz krótki opis
atrakcji w języku angielskim i …… GOTOWE!
Regulamin konkursu:
,
liczą się oryginalność, pomysłowość oraz estetyka pracy. Prace muszą być podpisane na odwrocie
(imię i nazwisko, klasa), termin dostarczenia prac: do 18 stycznia 2018r. (czwartek) do organizatora
konkursu; zwycięzcom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają małą niespodziankę.
Organizator: p. Ewa Rybicka

15.01.2018 Spotkanie z żołnierzami jednostki wojskowej w Nisku
Żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku odwiedzili 12 stycznia naszą szkołę. Spotkanie odbyło
się w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas Ia, Ib,
IIIb, Vb, VIb, VIIa wysłuchali prelekcji, w której żołnierze opowiedzieli o specyfice pracy jednostki,
posiadanym sprzęcie i zadaniach jakie wykonują na co dzień.
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Dzieci miały możliwość obejrzenia broni, masek przeciwgazowych i innych przedmiotów, którymi
żołnierze posługują się podczas służby. Opowieści naszych gości cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Uczniowie zadawali pytania na, które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Na
końcu spotkania można było zrobić sobie zdjęcie z naszymi gośćmi. Dostaliśmy zaproszenie na
rewizytę w jednostce.
Monika Potocka-Witek

15.01.2018 VI Podróż Historyczna im. S. Szymuli
W dniach 25-26 listopada 2017 roku nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe
charytatywnym do Lwowa. Wyjeździe uczestniczyli również pracownicy Powiatowej Poradni
Psychologicznej w Stalowe Woli. Podczas pobytu we Lwowie przekazano zebrane dary na ręce
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie oraz Parafii pw. Świętych Apostoła Piotra i
Pawła w Przemyślanach. W trakcie wizyty odwiedzono groby narodowych bohaterów na Cmentarzu
Łyczakowskim i Cmentarzu Orlą, zwiedzano również Katedrę Łacińską i Katedrę Ormiańską oraz
Rynek Starego Miasta. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli po raz ósmy włączyła się
w organizację wyjazdu z pomocą charytatywną dla Polaków ziemi lwowskiej.
Anna Dąbek

17.01.2018 „Złóż serca dla hospicjum” 2018
Jak co roku zachęcamy do udziału w akcji „Złóż serca dla hospicjum”, organizowanej przez
Małopolskie Hospicjum Dziecięce w Krakowie. W akcję za każdym razem angażują się setki osób z
całego kraju. Akcji corocznie patronuje portal OrigamiArt oraz Polskie Towarzystwo Origami. Gorąco
zachęcamy do dołączenia do akcji.

Serca można przynosić do sali 109 lub do świetlicy szkolnej, do 29.01.2018
Koordynatorzy: Beata Trzcińska, Teresa Łojowska

23.01.2018 Świąteczny Musical 2017/2018
Już za nami pierwszy w historii szkoły "Świąteczny Musical". Jest on zwieńczeniem cyklu zajęć
"Nietypowe Czytanie Literatury" w ramach akcji promocji czytelnictwa Biblioteki Szkolnej. Całe
przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez udział uczniów klasy 7E pani Moniki Potockiej-Witek.
To właśnie dzieki nim powstał scenariusz, układ choreograficzny i oprawa muzyczna. W ramach zajęć
uczyli się trudnej sztuki współpracy. Dzielili się też swoimi umiejętnościami z młodszymi kolegami i
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koleżankami z klas I-III. Pomagali oni im w opanowaniu elementów sztuki aktorskiej i nie
tylko. Pragnę w tym miejscu złożyć podziękowania rodzicom z klasy 7E za tak żywy odzew w trakcie
opracowania scenariusza musicalu, pani Anii Sawickiej za stworzenie dekoracji, a także nauczycielom
i pracownikom szkoły za nieocenioną pomoc, radę i wskazówki.
Wystąpili:
Antoś - Brajan Paleń
Gosia - Klaudia Rudnicka
Rudolf - Iga Mścisz
Niko - Magdalena Bis
Elf Daria - Daria Nowicka
Elf Kasia - Katarzyna Światowiec
Mikołajka - Karolina Kuraś (wokal "Jingle Bell Rock")
Babcia - Paulina Ozga

Choreografia: Iga Mścisz, Magdalena Bis, Katarzyna Światowiec, Daria Nowicka
Wsparcia udzielili: Jakub Gorczyca, Alicja Zimoń, Karolina Rybak
Wystąpiły również dzieci z klas: 1A - pani Renaty Maziarz, 1B - pani Liliany Kobos, 1C - Danuty Szot, 2B
- pani Reginy Guzek, 3F - pani Anny Madej i 3G - pani Beaty Trzcińskiej. Gratulemy wszystkim
wytrwałości, a uczniom klasy 7E także chęci oraz pomysłu. Mamy nadzieję, że jeszcze nieraz nas mile
zaskoczycie!

Jacek Skrzypacz

26.01.2018 Booktalking 2018 - wyniki

Z niebywałą przyjemnością dokonaliśmy dzisiaj roztrzygnięcia konkursu "Booktalking, czyli pięć minut
o książce".
Nasi uczniowie wykazali się pomyślunkiem, zaangażowaniem i co najważniejsze chęcią podzielenia się
swoją ulubioną książką. Bibliotekę szkolną w ramach konkursu wsparły członkinie Komisji, polonistki,
panie Brygida Małek i Urszula Sudoł-Rękas. Do pierwszego etapu konkursu zakwalifikowało się
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dziewięciu uczniów: Kamila Członka, Katarzyna Włodarczyk, Amelia Gąsiorowska, Bartosz Maj,
Kornelia Tofilska, Klaudia Pieńkowska, Kaja Kaźmierczak, Patrycja Telega i Oliwier Kobylarz. Wcielili
się w swoje ulubione postacie z książek. Poruszyli oni publiczność, która wytypowała nagrody
publiczności:
I miejsce - Patrycja Telega
II miejsce - Amelia Gąsiorowska
III miejsce - Bartosz Maj i Kasia Włodarczyk

Komisja Konkursowa do etapu powiatowego zakwalifikowała następujące osoby: Bartosz Maj,
Patrycja Telega, Amelia Gąsiorowska, Kaja Kaźmierczak i Kaja Pieńkowska. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy i zachęcamy, aby ich przygoda z książką trwała dalej!

Jacek Skrzypacz
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Luty 2018
15.02.2018 Walentynki w naszej szkole 2018

14 lutego – w dniu św. Walentego w szkole panował wspaniały nastrój, przepełniony miłością,
przyjaźnią i sympatią. Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole Pocztę Walentynkową.
Zebrane wcześniej do specjalnej skrzynki kartki walentynkowe, zostały przez przedstawicieli SU,
dostarczone adresatom. Dzięki tej akcji uczniowie mogli przekazać sobie nawzajem słowa sympatii.
Dziękujemy za miło spędzony dzień - Samorząd Uczniowski.
Iwona Jabłońska

15.02.2018 Wspominamy - Przegląd kolęd 2018

W styczniu w Oratorium im. bł. ks. B. Markiewicza przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej
Woli odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek. Publiczność miała okazję wysłuchać różne interpretacje
popularnych polskich kolęd i pastorałek .
Wśród licznie przybyłych artystów były również uczennice z naszej szkoły z klasy V D P. Świąder , L.
Lewicka zaśpiewały pastorałkę , , A kto wie.." J.Drzymała , W. Czernecka i A. Cudziło wykonały
pastorałkę "Od serca do ucha'' i tą samą pastorałkę usłyszeliśmy w wykonaniu A. Pyjor , W. El Kazzaz i
W .Rębisz.
Wszyscy artyści za udział w przeglądzie otrzymali dyplomy i upominki.
Dla wykonawców i publiczności była to okazja , aby kultywować polską tradycję śpiewania kolęd i
pastorałek nie tylko w gronie rodzinnym.
Uczestniczkom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Sobol
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20.02.2018 Biblioteczne statystyki - I półrocze 2017/2018
Biblioteka szkolna, po przeanalizowaniu stanu czytelnictwa w naszej szkole, przedstawia najlepiej
czytające klasy i najaktywniejszych czytelników w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.Tytuł
najbardziej „ rozczytanej” klasy otrzymuje klasa 3a, jej uczniowie wypożyczyli łącznie 816 książek.
W pierwszej dziesiątce znalazły się również klasy: 3c, 4d, 3g, 3f, 7d, 3d, 7b, 7e, 5d.
Nasi najlepsi czytelnicy to:
1. Skowronek Zuzanna – 4d
2. Czajkowska Izabela – 3a
3. Wieprzęć Bartosz – 3a
4. Hamera Milena – 3a
5. Rutkowski Filip – 3a
6. Kobylarz Gabriela – 3a
7. Buczek Zyta – 3a
8. Dziopak Hanna – 3a
9. Stróż Krystian – 3a
10. Kuryłowicz Adam – 3a
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY !!!
„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie
– w każdym razie wygra". Henryk Sienkiewicz
Iwona Sibiga

22.02.2018 Konkurs "Booktalking, czyli pięć minut o książce" 2018
Dnia 21 lutego b.r. w PSP nr 11 w Stalowej Woli odbył się Miejski Konkurs Czytelniczy - "Booktalking,
czyli pięć minut o książce", w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych(kl.IV-VII),
gimnazjalnych i średnich.
Booktalking to krótkie zareklamowanie ulubionej książki( 5min.), przedstawienie bohaterów, fabuły
czy też kilku ciekawszych scen z lektury w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać
ją samodzielnie.
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Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas IV : Patrycja Telega, Kaja Każmierczak, Bartosz Maj oraz
kl.VI : Amelia Gąsiorowska i Klaudia Pieńkowska.
Patrycja( kotek Cukiereczek) z kl.4c zajęła w konkursie 3.miejsce, Amelia ( Kopciuszek) i Klaudia(
Majka) z kl.6c zdobyły wyróżnienie. Kaja zamieniła się w Czerwonego Kapturka, a Bartek w Pana
Kleksa. Prezentowali się wspaniale i swoimi występami porwali publiczność. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Brygida Małek

22.02.2018 Nieznani bohaterowie naszego regionu
Opowieść o partyzantach z oddziału „Ojca Jana”Spotkanie z panem Tadeuszem Puchalskim
W ramach realizacji planu obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w
związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 22 lutego 2018 roku w
naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas VI b, VI c , VI d z Panem Tadeuszem Puchalskim –
synem Stanisława Puchalskiego ps. Kozak, żołnierzem Oddziału Partyzanckiego „Ojca Jana”.
Tadeusz Puchalski podczas spotkania z uczniami
przybliżył dzieje legendarnego oddziału
partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej walczącego w naszym regionie. Uczniowie mogli
wysłuchać opowieści o wojennych i powojennych losach mjr Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”
i jego żołnierzy. Spotkanie miało na celu poznanie historii naszego regionu, przedstawienie uczniom
postaci legendarnego dowódcy mjr Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” , jak również represji, jakie
spotkały walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.
Anna Dąbek, Marta Bańka

22.02.2018 Apel z okazji Święta Patrona Szkoły 2018
W rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, czyli 19 lutego, klasa 4e zaprezentowała krótki program
artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni, pani Doroty Rejzerewicz, i nauczyciela
wspomagającego, pani Kingi Korzeniowskiej.
Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klasy. Martyna Smogór zeprezentowała najważniejsze
wydarzenia z życia polskiego astronoma. Część jej koleżanek i kolegów recytowała wiersze, związane
tematycznie z treścią narracji. Pozostali wcielili się w role poszczególnych planet Układu Słonecznego,
Słońca i Księżyca. Występ wzbogaciły piosenki zaśpiewane przez uczennice innych klas, przygotowane
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przez panią Annę Majkowską-Sobiło. Tło stanowiła prezentacja, przedstawiająca zdjęcia związane z
życiem i działalnością Mikołaja Kopernika. Dekorację przygotowała pani Anna Sawicka.
Wszyscy uczniowie wysłuchali występu z dużym zainteresowaniem, wzbogacając swoją wiedzę na
temat patrona szkoły.
Kinga Korzeniowska

26.02.2018 III miejsce w Igrzyskach Młodzieży i Dzieci
Dnia 23.02.2018 r. w PSP nr 12 w Stalowej Woli odbyły się Igrzyska Młodzieży Dzieci w mini piłce
koszykowej dziewczyn. Drużyna naszej szkoły po zaciętych meczach zajęła w tym turnieju III miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice:
1. Pieńkowska Klaudia – kl.6c
2. Niemiec Anna – kl. 6b
3. Bednarowicz Oliwia – kl. 6b
4. Ćwikła Kamila – kl. 6b
5. Węglarska Liwia – kl. 6e
6. Skrzypek Dominika – kl. 6e
7. Kasprzak Aleksandra – kl. 6c
8. Jarosz Oliwia – kl. 6a
9. Ozga Paulina – kl. 7e
10. Bis Magdalena – kl. 7e
11. Nikolas Małgorzata – kl. 5a
12. Okrasa Klaudia – kl. 5a
Opiekunem drużyny była p. Bogusława Mikula.

Bogusława Mikula

s. 71

27.02.2018 Szkolny Konkurs Ortograficzny 2018
21 lutego 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich. Zadania
konkursowe wymagały od uczestników szczególnej czujności ortograficznej.
Laureatami konkursu zostali:
Hamera Milena - III a
Szczepaniak Nikola - III c
Rzepa Patryk - III d
Pałamarz Oskar - III g
Stachera Maryla - III g
Sobótek Agata - III h
Sobieraj Patryk - III h
Męcińska Joanna - III h
Bartosik Hanna - III e
Telega Natalia - III e
Zwycięzcy etapu szkolnego będą reprezentować naszą szkołę w Miejskim Konkursie Ortograficznym,
który odbędzie się 19 marca w PSP nr 12 w Stalowej Woli. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie, a laureatom życzymy dalszych sukcesów w etapie miejskim.
Organizatorzy: Iwona Dybus, Renata Maziarz

28.02.2018 Z Torunia do Gwiazd
W dniu 20.02.2018 odbył się w naszej szkole turniej wiedzy pt. "Z Torunia do Gwiazd". Wzięli w nim
udział uczniowie klas III. Każdą klasę reprezentowało dwóch przedstawicieli. Zawodnicy wykazali się
dużą wiedzą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań.
Laureaci:
I miejsce - klasa IIIdII miejsce - klasa IIIgIII miejsce - klasa IIIe
Organizatorzy dziękują wychowawcom klas za przygotowanie na wysokim poziomie swoich uczniów .
Regina Guzek, Danuta Szot
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28.02.2018 Spotkanie z Sybirakiem
W poniedziałek 26 lutego 2018 roku gościliśmy w naszej szkole pana Zbigniewa Paszkiewicza
przewodniczącego Koła Sybiraków w Stalowej Woli.
Nasz gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczniom klas: V a, VII c, VII d i VII e o swoich
wojennych przeżyciach i zesłaniu na Syberię z matką i braćmi. Prelekcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem młodych słuchaczy, którzy w trakcie opowieści wielokrotnie się wzruszali
tragicznymi losami zesłańców. Druh Zbigniew Partyka opowiedział o patriotycznych działaniach
harcerzy oraz o żołnierzach Armii Krajowej obwodu Nisko – Stalowa Wola, którzy oddali życie za
ojczyznę. Uczniowie otrzymali książkę pt.: „Oddali życie za Polskę” poświęconą żołnierzom AK z
naszego regionu.
Monika Potocka - Witek
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Marzec 2018
01.03.2018 Spotkanie z alpinistą
28 lutego 2018 r. gościł w naszej szkole pan Piotr Koryciński – zdobywca najwyższego szczytu Europy Mont Blanc, najwyższego szczytu Północnej Afryki – Tubkal, najwyższego szczytu polskich Tatr –
Rysów i wielu innych.
W spotkaniu z alpinistą wzięli udział uczniowie klas I b i III h wraz z wychowawcami. Podczas
spotkania uczniowie mieli okazję obejrzeć sprzęt wspinaczkowo-wyprawowy oraz poznać wiele
ciekawostek dotyczących wypraw wysokogórskich. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć z tras i ze
zdobytych szczytów. Uczniowie zadawali mnóstwo ciekawych pytań, na które otrzymali wyczerpujące
odpowiedzi. Pan Piotr Koryciński zwrócił uwagę uczniom na to, że w życiu warto stawiać sobie cele i
dążyć do ich osiągania. To było bardzo interesujące spotkanie!
Liliana Kobos, Małgorzata Włodarczyk, Anna Brodziak

01.03.2018 Żołnierze Wyklęci - 1 marca 2018
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Z tej okazji uczniowie z klasy 6e i 7e oraz wokaliści pod kierunkiem pani Anny Majkowskiej – Sobiło
przedstawili w Spółdzielczym Domu Kultury program słowno – muzyczny dla uczniów klas szóstych i
siódmych z naszej szkoły.
Organizatorzy dziękują pracownikom SDK za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Joanna Sikorska

05.03.2018 Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich
27 lutego 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich. Uczestnicy
konkursu zmagali się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę matematyczną.
Laureatami konkursu zostali:

1.Szymczakiewicz Wojciech kl. III G
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2.Sałach Izabela kl. III G
3.Bartosik Hanna kl. III E
4.Świąder Łukasz kl. III D
5.Andres Igor kl. III F
6.Stachera Maryla kl. III G
7.Kuchno Zuzanna kl. III F
8.Kuryłowicz Adam kl. III A
9.Telega Natalia kl. III E
10.Witoński Fabian kl. III B
Zwycięzcy będą reprezentowali naszą szkołę w Miejskim Konkursie Matematycznym 20 marca 2018 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom życzymy sukcesów w
dalszych etapach.
Organizatorzy: L. Kobos, M. Włodarczyk

05.03.2018 Pasowanie na czytelnika 2018

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca
wzruszeniem.Kornel Makuszyński
Dnia 1 marca2018 r. odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki.
Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie pt. „W krainie książek”
przygotowane przez artystów z klasy VII d. Pierwszoklasiści z uwagą obejrzeli wytęp, a następnie sami
czynnie uczestniczyli w uroczystości, deklamując i odgadując bajkowe zagadki. Po części artystycznej
nastąpiło uroczyste pasowanie oraz wręczenie nowym czytelnikom zakładek do książek i
pamiątkowych dyplomów, które będą przypominały im o tym ważnym wydarzeniu. Na zakończenie
przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki, zapoznanie się z jej regulaminem, księgozbiorem, a przede
wszystkim na pierwsze wypożyczenie książeczek. Dziękujemy uczniom klasy VII d i Paniom
Wychowawczyniom klas pierwszych za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Iwona Sibiga
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06.03.2018 Konkurs na plakat „What is London famous for?” rozstrzygnięty
Pod koniec stycznia w naszej szkole odbył się konkurs językowo – plastyczny dla uczniów klas
czwartych i piątych na najciekawszy plakat prezentujący sławne miejsca i zabytki w Londynie. Obok
wzbudzenia zainteresowania uczniów językiem angielskim, celem konkursu było zaciekawienie ich
kulturą, historią i architekturą stolicy Wielkiej Brytanii – Londynu.
Pod uwagę brano przede wszystkim pomysłowość, estetykę wykonanej pracy oraz poprawność
językową. Na konkurs wpłynęło mnóstwo przepięknie wykonanych prac. Uczniowie przedstawili
wiele ciekawych miejsc oraz zabytków znajdujących się w Londynie. Były to między innymi: pałac
Buckingham, Muzeum figur woskowych Madame Tussauds, Muzeum Brytyjskie, Pałac
Westminsterski z Big Benem włącznie, Tower Bridge, Opactwo Westminsterskie, Londyńskie Oko,
stacja kolejowa Paddington, Katedra Świętego Pawła, Plac Trafalgarski, Londyńskie Akwarium,
stadiony sportowe Wembley i Emirates, muzeum Sherlocka Holmesa czy teatr The Globe, którego
jednym z udziałowców był sam William Szekspir. Uczniowie zwrócili także uwagę na
charakterystyczne dla Londynu czarne taksówki, czerwone budki telefoniczne, autobusy piętrowe, a
nawet deszcz.Ze względu na rozbieżność w formatach prac, zostały one podzielone na dwie
kategorie: plakaty wykonane w formacie A2 oraz plakaty wykonane w różnych formatach (A4, B2,
B1). Wybór zwycięskich prac okazał się niezwykle trudny.
Wyniki konkursu w kategorii prac wykonanych w formacie A2:
I miejsce: Milena Nicałek, kl. 4 „a”
II miejsce: Bartosz Maj, kl. 4 „c” Aleksandra Bibik, kl. 4 „f”
III miejsce: Adrian Szczupak, kl. 4 „a” Oliwia Dębiak, kl. 4 „b”
Wyróżnienia: Alicja Cudziło, kl. 4 „c” Wiktoria Wieprzęć, kl. 5 „c”
Wyniki konkursu w kategorii prac wykonanych w pozostałych formatach:
I miejsce: Filip Nawracaj, kl. 4 „a”
II miejsce: Julia Cebulak, kl. 4 „a” Patrycja Telega, kl. 4 „c”
III miejsce: Maciej Paluch, kl. 4 „b” Dawid Misiaszek, kl. 5 „a”
Wyróżnienia: Lena Buława, kl. 4 „b” Katarzyna Włodarczyk, kl. 4 „c”

Gorące podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu oraz wielkie gratulacje dla zwycięzców!
Ewa Rybicka
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09.03.2018 "Jaskiniowiec" - Wyjście do kina Wrzos
8 marca z okazji Dnia Kobiet dzieci z klasy I B, III B, III G i III H wraz z wychowawcami wybrały się do
kina Wrzos na film pt. „Jaskiniowiec”. W zamierzchłych czasach, gdy nie było facebooka, prądu i
ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się pełna szalonych przygód
historia dzielnego Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw nadchodzącemu
zagrożeniu. W świecie, w którym zamiast psa każdy mógł mieć mamuta, a zaostrzony kamień był
gadżetem na miarę dzisiejszego smartfona, nadejście pulsującej hałaśliwą nowoczesnością Epoki
Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty.
Jaskiniowiec to typowy film o tym jak z grupy indywidualistów zrobić drużynę, która może na sobie
polegać. Wzbudził wśród dzieci duże zainteresowanie i wszyscy bardzo dobrze się bawili.
Anna Brodziak

12.03.2018 Klasa 1A i 1C w Teatrze Maska

Dnia 2 marca 2018 roku klasy Ia i Ic z wychowawcami i rodzicami wybrały się na wycieczkę do
Rzeszowa. Uczniowie oglądali spektakl Teatru Maska pt. "Zorro".
Spektakl bardzo się wszystkim podobał. Uczniowie uczestniczyli też w lekcji teatralnej w czasie której
poznali różne rodzaje lalek teatralnych. Następnie odwiedzili Muzeum Dobranocek, w którym poznali
historie dobranocek, ich bohaterów takich jak: "Jacek i Agatka", "Bolek i Lolek", "Reksio". Na
zakończenie wycieczki uczniowie odwiedzili Mc Donald's. Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do
Stalowej Woli.
Renata Maziarz, Anna Dąbek, Danuta Szot, Natalia Tworek - Sudoł

12.03.2018 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018
4 marca 2018r. na zakończenie obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
uroczystą Mszą świętą w Bazylice Konkatedralnej mieszkańcy miasta uczcili pamięć bohaterów
Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległości Państwa Polskiego, z bronią w
ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, harcerze, nauczyciele oraz poczet sztandarowy naszej
szkoły.
Monika Potocka - Witek
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14.03.2018 Konkurs: Jestem dzielny
Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem – część II”
– zorganizowanym przez DIAGNOSTYKA Oddział Lublin z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Konkurs ma
na celu wybranie postaci zwierząt na naklejki jubileuszowe dla dzielnych, małych Pacjentów.
Cele konkursu:
stworzenie możliwości szerokiego i aktywnego udziału dzieci oraz młodzieży w aktywnościach
artystycznych, rozpowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia oraz roli badań
laboratoryjnych w dbałości o zdrowie człowieka, przełamanie u dzieci lęku przed wizytą w
medycznym laboratorium diagnostycznym, ukazanie przez młodych twórców sposobu na
przełamanie tego lęku (związanego z wizytą w laboratorium), wdrażanie i rozwijanie umiejętności
samodzielnej pracy twórczej, pobudzenie aktywności twórczej jako formy spędzania czasu z rodziną.
WARUNKI UCZESTNICTWA i TERMINY :
Konkurs adresowany jest do dzieci z klas l – Vl szkół podstawowych. Konkurs trwa od 01.03.2018 r. do
30.05.2018 r. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 roku do
DIAGNOSTYKA Oddział Lublin ul. Wigilijna 12, Lublin 20 – 502 (ew. przesłać na ww. adres z dopiskiem
„KONKURS PLASTYCZNY”).
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 20.06.2018r. o godz. 15.00 w Lublinie ul.
Wigilijna 12. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana także pod adresem:
https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-dzielny-ii/
Warunki uczestnictwa:
• wykonanie przez dziecko jednej pracy w wybranej technice – kredki, farby, węgiel, ołówek,
atrament, tusz,
• praca konkursowa musi zawierać postać zwierzęcą – symbolizującą pacjenta przychodzącego do
punktu pobrań laboratorium na badania stanu swojego zdrowia,
• prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A5,
• pracę należy odpowiednio zabezpieczyć foliową koszulką lub kartonową teczką,
• prace na odwrocie muszą zawierać w prawym dolnym rogu:
o imię, nazwisko i wiek uczestnika, o dokładny adres zamieszkania,
o imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z adresem i numerem telefonu, o nazwę i adres
szkoły uczestnika,
o w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie
były nagradzane w innych konkursach,
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o nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, o prace przestrzenne nie będą brane pod
uwagę
Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie
i wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego.
Komisja oceniająca i zasady przyznania nagród:
• do oceny prac zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, która dokona spisu prac,
oceni nadesłane prace i podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień
• twórcy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie oraz listem
poleconym o miejscu i terminie wręczenia nagród.
Nagrody dla laureatów konkursu:
sesja fotograficzna na zamku w Janowcu, tablet, rower, aparat fotograficzny.
Nagrody pozostałe i wyróżnienia:
każdy uczestnik otrzyma bezpieczną opaskę odblaskową, każdy uczestnik reprezentujący szkołę, która
nadeśle powyżej 50 prac otrzyma plecak/worek na strój gimnastyczny, spośród prac uczniów szkoły,
której uczniowie nadeślą najwięcej prac plastycznych, zostanie wyróżniona najlepsza praca, której
twórca otrzyma nagrodę specjalną – zorganizowanie Dnia Dziecka 2019 roku (zabawy i gry z
animatorem, nagłośnienie i oświetlenie), organizator zastrzega prawo do wyróżnienia 10 prac oraz
nagrodzenia ich twórców zestawami plastycznymi.
Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie miał miejsce w siedzibie DIAGNOSTYKA Oddział
Lublin ul. Wigilijna 12, w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane
również na stronie diagnostyka.pl, stronach „Kurier Lubelski” oraz na profilu FaceBook sieci
Diagnostyka. Zachęcam do udziału!
Pracę proszę składać w świetlicy szkolnej.
Irena Sajdak

15.03.2018 Szkolny Konkurs Pięknego Czytania 2018
Dnia 13 marca 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem : „ Kto czyta
książki, żyje podwójnie”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich. W ramach konkursowej prezentacji każdy
uczestnik przeczytał wybrany przez siebie fragment baśni polskiej oraz wylosowany wiersz twórczości
Doroty Geller lub Danuty Wawiłow. Laureatami konkursu zostali:
• Faustyna Iwanicka II a
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• Nina Stelmach II b
• Hanna Dziopak III a
• Gabriel Kusik III f
Laureaci będą reprezentowali naszą szkołę w II edycji Miejskiego Konkursu Pięknego Czytania, który
odbędzie się 26 marca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w
Stalowej Woli.
Życzymy powodzenia !
Renata Deruś, Jolanta Łuszczak

19.03.2018 Spotkanie z alpinistą klasy 1A i 1C
8 marca 2018 roku uczniowie z klas Ia i Ic wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w spotkaniu z
alpinistą, panem Piotrem Korycińskim. Pan Piotr zdobył już wiele wysokich szczytów, między innymi
jest zdobywcą najwyższego szczytu Europy Mont Blanc.
Pan Piotr opowiadał o swojej wielkiej pasji jaką jest wspinanie, , o swoich przygodach i przeżyciach
związanych z wyprawami w wysokie góry. Uczniowie mogli poznać sprzęt, którego używają
wspinacze i oglądać zdjęcia z wypraw połączone z ciekawym komentarzem alpinisty. Zadawali wiele
pytań na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.
Było to bardzo ciekawe spotkanie.

Renata Maziarz, Anna Dąbek, Danuta Szot, Natalia Tworek - Sudoł
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22.03.2018 Pierwszy Dzień Wiosny 2018 w naszej szkole
Na Pierwszy Dzień Wiosny czeka chyba każdy, tym bardziej, że za oknem biało, mroźno i śnieżnie.
Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.
Z pomysłem wyszedł Samorząd Uczniowski - dzięki jego pomysłom Pierwszego Dnia Wiosny nie
obowiązywał nakaz noszenia strojów w stonowanych barwach a uczniowie mieli na sobie ubrania we
wszystkich odcieniach – kolorowy zawrót głowy! Wiele uczennic i kilka nauczycielek przystroiło głowy
pięknymi kwietnymi wiankami i wyglądały przepięknie. Duża grupa uczennic przyszła do szkoły w
kolorowych, różnokształtnych piżamach inne były postaciami ze swoich ulubionych bajek. Chłopcy
również stanęli na wysokości zadania i przebrali się za …. dziewczynki, kowbojów, piłkarzy i swoich
ulubionych bohaterów. Dziękujemy za wspólną zabawę i CZEKAMY NA CIEBIE WIOSNO!!!!!!
Iwona Jabłońska

26.03.2018 Spotkanie z panem Piotrem Korycińskim - 1D i 3G
Uczniowie z klasy III g i I d wzięli udział w spotkaniu z panem Piotrem Korycińskim. Pan Piotr
opowiadał o swojej pasji a następnie prezentował filmy ze swoich wypraw w Alpy. Na zakończenie
uczniowie mieli okazję obejrzeć sprzęt, który jest wykorzystywany w trakcie zdobywania górskich
szczytów. Po prezentacji gość odpowiadał na pytania uczniów.

Beata Trzcińska, Jolanta Łuszczak

26.03.2018 "Ja, Kościuszko"
Dnia 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca przysięgę Tadeusza
Kościuszki na Rynku w Krakowie. Uczniowie naszej szkoły przedstawili rys historyczny, który
przypomniał sytuację Polski po dwóch rozbiorach. Następnie opowiedzieli o powstaniu
kościuszkowskim, które było ostatnią próbą ratowania niepodległości państwa polskiego. Szczególną
uwagę zwrócili na bitwę pod Racławicami i rolę kosynierów w czasie tego zrywu
niepodległościowego.
Aby lepiej przedstawić wagę tamtych dni przedstawili inscenizację pt. Ja, Tadeusz Kościuszko...
W postacie wcielili się następujący uczniowie:
Tadeusza Kościuszko - Maciej Spinek kl. VI c
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Mieszczka – Amelia Gąsiorowska kl. VI c
Szlachcic – Maksym Stelmach kl. VI c
Kosynier – Dominik Szot kl. VI c.
Apel poprowadzili: Amelia Mroczyńska i Adam Rybicki – kl. VI b.
Recytacja wierszy: Kornelia Tofilska – kl. VI c, Nadia Kasperek – kl. VII a, Angelika Siek – kl. VII a.
W czasie uroczystości wykorzystano następujące utwory:
Gawęda o miłości ziemi ojczystej – W. Szymborska Tadeusz Kościuszko w poezji i w pieśni (wstęp)
Przysięga (fragment) – M. Konopnicka Do Kościuszki (fragment) – A. Feliński Dzieci Ojczyzny – M.
Dąbrowska Panorama Racławicka – obraz namalowany przez zespół artystów pod kierunkiem Jana
Styki i Wojciecha Kossaka (fragment płyty).
„Pobudka Krakusów” w wykonaniu klasy V c pod kierunkiem pani Anny Majkowskiej – Sobiło.
„Krakowiak Kościuszki - Bartoszu, Bartoszu” oraz polonez wykonały dzieci z klasy III a pod kierunkiem
pani Renaty Czerneckiej – Skrok i pani Marty Bańka.
Uczniowie z klasy VI b i VI c zostali przygotowani przez panią Beatę Stępak, a uczennice z klasy VII a
przygotowała pani Dorota Grobel. Dekorację wykonała pani Anna Sawicka. Na uroczystości gościliśmy
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli z
opiekunem Dariuszem Bańka. W inscenizacji brali udział absolwenci naszej szkoły (Marcel Kata, Jakub
Kuciel), którzy są obecnie uczniami klasy wojskowej w ZSP nr 2. Dzięki temu zacieśniła się więź
miedzy obu szkołami.
Beata Stępak

27.03.2018 Międzyszkolny konkurs plastyczny "Balony nad Stalową Wolą"
Gmina Stalowa Wola wraz z Klubem Balonowym Stalowa Wola zapraszają do udziału w konkursie
plastycznym pt. "Balony nad Stalową Wolą". Celem konkursu jest m.in. pobudzanie i rozwój inwencji
twórczej uczestników, zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze miasta, promowanie,
rozpowszechnianie i wzmacnianie tożsamości terytorialnej oraz zachęcanie do aktywnego spędzania
czasu.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
- samodzielnie wykonana praca -praca nie może być kopią zdjęć lub ilustracji już publikowanychuczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę-praca powinna być czytelnie (drukiem) opisana na
odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna artystycznego oraz
nazwa szkoły-do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla
potrzeb promocyjnych, wypełnioną i podpisaną przez rodzica- każda szkoła może przesłać
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maksymalnie nie więcej niż 6 prac, zgłaszając tym samym nie więcej niż 6 uczestników prace na
konkurs Szkoły składają w czytelni głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w
Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola do dnia 24 maja 2018 roku do godz.
15.00-format pracy A3-technika pracy: akwarela lub rysunek (kredka)-przekazane na konkurs prace
stają się własnością organizatora i będą wchodzić w skład pokonkursowej wystawy prac
organizowanej w dniach 28 maja do 8 czerwca 2018 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznejogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy w dniu 28 maja 2018 roku o
godzinie 11.00 (II piętro-hol)- udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem regulaminu
KRYTERIA OCENY PRAC
-oryginalność pracy-samodzielne wykonanie-estetyka wykonania-zgodność z tematyką-kreatywny
sposób zaprezentowania miasta
NAGRODY
-autorzy 3 najlepszych prac otrzymają specjalne wyróżnienia i nagrody- nagrodą będzie lot balonem
na uwięzi, który zostanie zorganizowany podczas Międzynarodowych Zawodów Balonowych w dniu
24 czerwca 2018 roku na stalowowolskich błoniach- zaproszenia na lot balonem zostaną dostarczone
do sekretariatów szkół przez Organizatora po ogłoszeniu wyników- o wynikach konkursu Szkoły
zostaną poinformowane drogą e-mailową, wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej http://biblioteka.stalowawola.pl/ w dniu 28 maja 2018 rokukoordynator konkursu: Katarzyna Brodowska-Skrzat tel. 15 643 34 04 / Wydział Edukacji i Zdrowia
Urzędu Miasta Stalowej Woli
Szczegółowe informacje odnośnie konkursu oraz karta zgłoszenia w świetlicy szkolnej.
Irena Sajdak

27.03.2018 Konkurs fotograficzny 2018
Poniżej prezentujemy regulamin konkursu fotograficznego.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI
1. Temat konkursu: „Wiosna w obiektywie przyrodnika”.
2. Cechy prac: wystawiamy od 1 do 3 autorskich zdjęć o wymiarach 13x18 cm, przedstawiających
piękno przyrody budzącej się do życia i wykonanych wiosną 2018 roku. Każda fotografia musi
zawierać następujące dane: tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.
3. Czas trwania konkursu: od 27.03.18. do 16.04.18.
4. Składanie prac: opisane i spakowane do koperty fotografie dostarczamy do nauczycieli przyrody
5. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
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6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 23.04.18.
7. Zorganizowanie wystawy wyróżnionych prac.
Czekamy na najpiękniejsze, wiosną malowane fotografie. Wszystkim życzymy udanych wycieczek z
aparatem w ręku i miłej zabawy.
Organizatorzy
Zofia Zaniewicz, Joanna Grzegorczyk, Iwona Jabłońska, Joanna Puka

27.03.2018 Laureaci Miejskiego Konkursu Matematycznego 2018
Poniżej lista laureatów:

1. Świąder Łukasz - kl. III D
2. Witoński Fabian - kl. III B
3. Szymczakiewicz Wojciech kl. III G
4. Sałach Izabela - kl. III G 5. Stachera Maryla - kl. III G
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w Powiatowym Konkursie Matematycznym, który
odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w PSP 12.
Liliana Kobos

28.03.2018 Laureaci Miejskiego Konkursu Ortograficznego 2018

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

1. Hamera Milena- kl. III A
2. Pałamarz Oskar- kl. III G
3. Szczepaniak Nikola - kl. III C
4. Sobótek Agata - kl. III H
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5. Telega Natalia - kl. III E
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który
odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w PSP 12.
Liliana Kobos, Iwona Dybus, Renata Maziarz

28.03.2018 Ślubowanie żołnierzy TSW 2018
Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej 3Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk.
Łukasza Cieplińskiego złożyli przysięgę wojskową, która odbyła się w niedzielę 25 marca 2018 roku na
Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli.
Przed ślubowaniem w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli odbyła się uroczysta Msza Święta pod
przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Po nabożeństwie ulicami Stalowej Woli
na Plac Piłsudskiego przeszła uroczysta defilada.
W uroczystości wzięli udział: żołnierze i ich rodziny, wiceminister MON Sebastian Chwałek,
kombatanci i weterani, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, władze
wojewódzkie, przedstawiciele policji i straży pożarnej, harcerze, reprezentanci szkół w tym poczet
sztandarowy naszej szkoły. Całej uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez3
Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Orkiestra Wojskowa z
Rzeszowa.
Monika Potocka - Witek

28.03.2018 O tradycjach Wielkiej Nocy w Bibliotece Miejskiej 2018
Dnia 27 marca uczniowie klasy III „h” i III „a” byli w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora
Wańkowicza na lekcji "Radosne święta - tradycje i zwyczaje wielkanocne".
Tam z panią Marią Chodukowską uczniowie rozmawiali o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych,
rozwiązywali rebusy i łamigłówki. Brali udział w konkursach. To była interesująca i pełna ciekawych
informacji lekcja.
Anna Brodziak, Renata Czernecka – Skrok, Marta Bańka
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Kwiecień 2018
04.04.2018 Spotkanie z alpinistą klas 2A i 3C

W środę 28 marca klasy II a i III c uczestniczyły w spotkaniu z alpinistą Piotrem Korycińskim.
Opowiedział on dzieciom o swoich podróżniczych pasjach i przedstawił zdjęcia ze wspinaczki, między
innymi na Mont Blanc, zwany przez alpinistów Dachem Europy. Zaprezentował podstawowe
wyposażenie alpinisty - sprzęt biwakowy i wspinaczkowy. Największe wrażenie na uczniach zrobiły
niektóre elementy ekwipunku wspinacza: raki, czekan, liny oraz mumie - puchowe śpiwory. Pan Piotr
rozbawił dzieci, zapinając wybranych uczniów w uprzęży asekuracyjnej. Dodatkową atrakcją była
możliwość obejrzenia pokazu sprawnego rozbijania namiotu oraz spędzenia w nim kilku chwil. Na
zakończenie zachęcił wszystkich do rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej oraz obejrzenia
filmów z wypraw do różnych zakątków świata na swojej stronie internetowej.
Zuzanna Rymanowska, Iwona Dybus

05.04.2018 Świąteczne tradycje 2018 - lekcja biblioteczna
Dnia 27 marca kl. 4B i 4G brały udział w lekcji bibliotecznej poświęconej tradycjom Świąt
Wielkanocnych.
Uczniowie dowiedzieli się jak dawniej przygotowywano się do Wielkanocy, jak wyglądał śmigusdyngus , jakie potrawy spożywano, jak obchodzi się święta w innych krajach. Następnie dzieci
rozwiązywały krzyżówki, łamigłówki, rebusy dot. świąt wielkanocnych, przeglądały albumy - spędziły
ten czas w bardzo miły i kulturalny sposób.
Brygida Małek, Beata Stępak

05.04.2018 Dzień Ziemi 2018 - konkurs plastyczny
KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV I V Dzień Ziemi 2018
Zachęcamy uczniów klas czwartych i piątych do udziału w konkursie plastycznym z okazji światowego
Dnia Ziemi, który, jak co roku, będzie obchodzony 22 kwietnia.
Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2018 r. i tematem konkursu jest: „walka z zanieczyszczeniem planety
plastikowymi odpadami”
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Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, promowanie idei ochrony przyrody oraz
budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Każdy uczestnik może oddać maksymalnie 1 pracę
konkursową – formatu A3, wykonaną dowolną techniką. Prace muszą nawiązywać do tematu
konkursu. Prace prosimy przekazać nauczycielkom przyrody (sala 200) do 17 kwietnia 2018r.
Nauczycielki przyrody

06.04.2018 II miejsce Naszych Lekkoatletów
05 kwietnia na Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w
Indywidualnych oraz Drużynowych Biegach Przełajowych. Nasi uczniowie zarówno indywidualnie jak i
drużynowo odnieśli sukcesy.
Uczeń klasy 6B - Wiktor Pioterczak zajął indywidualnie II miejsce w biegu na 800m. Drużyna dziewcząt
kl.4 również zajęła II miejsce, awansując na Zawody Rejonowe, które odbędą się 11 kwietnia. Skład
drużyny dziewcząt:
* Skowronek Zuzanna - 4D
* Bibik Aleksandra - 4F
* Zarewicz Gabriela - 4F
* Kowalczykowska Julia - 4G
* Gardzisz Milena- 4G
* Kuziora Dominika - 4G
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Ewa Barszcz, Bogusława Mikula

06.04.2018 Znam przygody dzieci z Bullerbyn
Pod takim tytułem odbył się konkurs czytelniczy w którym wzięła udział klasa 3g.
Konkurs przebiegał w 3 etapach. W pierwszym uczestniczyli wszyscy uczniowie, którzy odpowiadali
na pytania dotyczące znajomości lektury „Dzieci z Bullerbyn”. Do drugiego etapu przystąpiło 10
uczniów z największą liczbą punktów, a w trzecim zaprezentowało się 5 finalistów, spośród których
wyłoniono laureatów konkursu. Opowieść o dzieciach z Bullerbyn to ukochana lektura z dzieciństwa
kilku pokoleń czytelników, a uczniowie klasy 3g wykazali się jej bardzo dobrą znajomością. Wyniku
konkursu przedstawiają się następująco:
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1 miejsce – Maryla Stachera
2 miejsce – Lilia Arakelian
3 miejsce – Tatiana Bila
Wyróżnienia: Oskar Pałamarz i Wiktor Herdzik
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury kolejnych książek z tej serii:„Więcej o
dzieciach z Bullerbyn” i „Wesoło jest w Bullerbyn”.
Iwona Sibiga

09.04.2018 Nagrodzeni za piękne czytanie
4 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza rozstrzygnięto II edycję
konkursu „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością” zorganizowanego przez bibliotekę oraz
Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w Stalowej Woli.
W ramach konkursowej prezentacji w II etapie, każdy uczestnik zobowiązany był do przeczytania
fragmentu dowolnie wybranej baśni polskiej (czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego
tekstu ze zbiorów wierszy Danuty Wawiłow lub Doroty Gellner. Komisja Konkursowa oceniała:
interpunkcję, dykcję, artykulację głosek czy płynność i tempo czytania. W kategorii klas drugich
uczennica Faustyna Iwanicka z klasy II A zajęła drugie miejsce.
Podczas podsumowania konkursu w MBP, laureaci otrzymali nagrody książkowe, a uczestnicy
pamiątkowe dyplomy.
Jolanta Łuszczak

11.04.2018 Wyróżnienie w XIX Przeglądzie "O Gęsie Pióro"
W XIX zmaganiach Powiatowego Przeglądu Zespołów Szkolnych "O Gęsie Pióro" świetlicowy teatr
Figielek otrzymał wyróżnienie.
W bieżącym roku na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli wystawione zostało
przedstawienie pt. "Przygody Leny i Zuzi". Tytułowe bohaterki, poszukując skarbów, odnajdują coś
cenniejszego - przyjaźń. Pomysłodawczynią i autorką scenariusza jest Kamila Członka, uczennica klasy
IV F. Obok niej wystąpiły: Julia Dziedzic (IV A), Paulina Jaworska i Amelia Cichoń (IV B), Katarzyna
Włodarczyk (IV C), Martyna Bartochowska (IV F) oraz Oliwia Nawrocka i Julia Kowalczykowska (IV G).
Serdecznie gratuluję!
Irena Sajdak
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12.04.2018 Nominacja i wyróżnienie w Przeglądzie „... o Gęsie Pióro”
Dnia 11 kwietnia 2018 roku uczennica klasy III „a” Milena Hamera stanęła w szranki w Spółdzielczym
Domu Kultury w Przeglądzie „... o Gęsie Pióro” w kategorii – Muzyka.
Wśród 65 występów piosenką pt. „Dwa światy” wyśpiewała Wyróżnienie w formie nominacji do
Przeglądu Wojewódzkiego. W kategorii Muzyka również nasze uczennice w duecie Hania Dziopak i
Basia Zimoń wystąpiły i wykonały piosenkę filmową "Kraina lodu - Mam tę moc". Dziewczynki
otrzymały pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Gratulujemy dziewczynkom i trzymamy za Milenkę kciuki w dalszych zmaganiach.
Wyróżnienie dla Zespołu REMAR w XIX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Szkolnych „…o Gęsie
Pióro”
Dnia 10 kwietnia 2018 uczniowie klasy III „a” jako zespół wokalny „REMAR” byli w Spółdzielczym
Domu Kultury na Przeglądzie „...o Gęsie Pióro” w kategorii - Taniec. Na scenie zatańczyli układ
taneczny złożony z poloneza i polki integracyjnej. Występ był udany. To było kolejne ciekawe
doświadczenie małych artystów. Najpierw uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Po
obejrzeniu wszystkich występów i naradzie - jury przyznało naszym dzieciom Wyróżnienie. Serdecznie
gratulujemy dzieciakom – naszym wychowankom”.
Renata Czernecka - Skrok i Marta Bańka

13.04.2018 XII Wojewódzki Konkurs Origami
Już po raz dwunasty mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z terenu województwa
podkarpackiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Origami, organizowanym w ramach
Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży „Wędrówki po krainie origami”.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać do 24
maja 2018 roku na adres podany w regulaminie.

18.04.2018 „Spotkanie z poezją dziecięcą” 2018 uczniów klas 0-III

Dnia 5 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Przegląd Recytatorski dla uczniów klas 0
– III pod hasłem „Spotkanie z poezją dziecięcą”. Organizatorami przeglądu były: Magdalena Belcarz,
Renata Czernecka – Skrok, Anna Madej i Marta Bańka.
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W przesłuchaniach wzięło udział 25 uczniów. Uczniowie prezentowali repertuar z różnorodnej
literatury dziecięcej na wysokim poziomie umiejętności recytatorskich. Jury wytypowało laureatów.
KLASY PIERWSZE
I miejsce:
Dominika Szarama I „a”
Wyróżnienie:
Iga Nicpoń I „a”, Amelia Kasprowicz I „b”, Filip Stecyk I „c”, Klaudia Fluda I „d”
KLASY DRUGIE
Wyróżnienie:
Faustyna Iwanicka II „a”, Sebastian Wronowski II „b”
KLASY TRZECIE
I miejsce:
Hanna Dziopak III „a”, Amelia Oleszczuk III „f”
II miejsce:
Gabriela Kobylarz III „a”, Agata Jasnosz III „d”, Zuzanna Kuchno III „f”, Maryla Stachera III „g”
III miejsce:
Dawid Machul III „b”, Aleksandra Stendiuch III „h”

Wyróżnienie:
Sebastian Pietrasek III „g”
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Renata Czernecka – Skrok

18.04.2018 Dzień Otwarty Szkoły 2018 już za nami!
W środę 18 kwietnia 2018 roku nasza szkoła „otworzyła” swe podwoje dla przyszłych uczniów.
Zaproszonych gości już w progu witali przedstawiciele uczniów starszych klas. Każdy młodszy kolega
został poczęstowany słodyczami.
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Przybywający rodzice otrzymywali ulotki z garścią informacji o naszej szkole. Na początek goście
obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod opieką pań Mirosławy
Trafidło, Anny Majkowskiej- Sobiło, Justyny Madej. Przedstawienie cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem i wprowadziło wszystkich w dobry nastrój. Następnie goście wraz uczniami i
nauczycielami udali się na wycieczkę po naszej szkole. Zarówno nasi młodsi koledzy, jak i ich rodzice
byli pod wrażeniem zajęć specjalnie dla nich przygotowanych, a wychodząc obiecywali, że spotkamy
się we wrześniu. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły i pamiętajcie: Siódemka prowadzi do
sukcesu!

18.04.2018 Poznajemy stolicę Polski
13 kwietnia klasy 4B, 4G, 6C zwiedziły naszą stolicę.
Program wycieczki był bardzo bogaty: spacer po Starym i Nowym Mieście, oglądanie najciekawszych
zabytków ( Kolumna Zygmunta, ul. Świętojańska, Archikatedra św. Jana, mury miejskie, Rynek
Starego Miasta, pomniki Małego Powstańca i Syrenki Warszawskiej), wysłuchanie legend o Warsie i
Sawie, Syrence i Bazyliszku. Następnie udaliśmy się na Trakt Królewski - obejrzeliśmy pomnik Adama
Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Kościół św. Krzyża. Po obiedzie zwiedziliśmy największy w Polsce
park doświadczeń- Centrum Nauki " Kopernik". Atrakcji było co niemiara! Na zakończenie czekała na
nas jeszcze jedna atrakcja - przejazd na Stadion Narodowy, przejście " Trasą Piłkarza", obejrzenie
szatni , trybun i murawy największej w kraju areny rozgrywek sportowych. Oczywiście był czas na
zakup pamiątek i wykonanie zdjęć.
Pełni wrażeń wróciliśmy do Stalowej Woli i mimo zmęczenia na długo zapamiętamy naszą wyprawę
do Warszawy.
Brygida Małek, Beata Stępak, Joanna Grzegorczyk, Joanna Sikorska

23.04.2018 Wspomnienie Zbrodni Katyńskiej 2018
W dniu 19 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca Ofiary zbrodni
katyńskiej. Katyń – symbol zbrodni ludobójstwa popełnionej na około 22 000 Polaków, w tym ponad
15 000 jeńców wojennych.
Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy: urzędnicy, lekarze,
profesorowie, prawnicy, nauczyciele, duchowni, literaci, kupcy... Zostali potajemnie zamordowani
wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz sowieckich, ich groby odkryto w Katyniu, Charkowie i
Miednoje. Prawda o tych wydarzeniach była zakazana do 1989 roku. Poznanie prawdy o Katyniu to
nasz moralny obowiązek wobec tysięcy rodaków w bestialski sposób pomordowanych na Wschodzie.
To również droga do określenia pełni naszego człowieczeństwa. Dlatego uczniowie naszej szkoły z
klas: VII d, VI b, VI c, VII e oraz V c pod kierunkiem nauczycieli pani Beaty Stępak, pani Anny
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Majkowskiej - Sobiło i pani Marty Bańka przygotowali akademię, w której przypomnieli tamte ciężkie
czasy, ale także chcieli wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w
atmosferę wydarzeń. Była to lekcja patriotyzmu i historii. W czasie apelu uczniowie wysłuchali
wiersza Feliksa Konarskiego „Katyń”, listów pisanych przez więźniów do swoich rodzin, listów dzieci
pisanych do ojców oraz piosenek: „Ostatni list” i „Biały Krzyż” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.W
przedstawieniu tematu wykorzystano podkłady muzyczne: „Polskie drogi” (muzyka z filmu), „Pearl
Harbor” (muzyka z filmu) oraz fragment filmu: „Katyń” Andrzeja Wajdy.Dekorację wykonała pani
Anna Sawicka.
Beata Stępak, Anna Majkowska - Sobiło

23.04.2018 Ratujemy i uczymy ratować 2018
Jak co roku, wszyscy uczniowie klas trzecich naszej szkoły odbywają szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
Uczą się podstawowych czynności ratujących życie: sprawdzania przytomności, wzywania pomocy,
sprawdzania oddechu, układania w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji krążeniowooddechowej. Poznają łańcuch przeżycia. Znajomość tych zasad jest niezmiernie ważna, bo dzięki niej
można uratować czyjeś zdrowie lub życie. Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej ziemi je znał, można
by uratować milion ludzi rocznie!Zajęcia prowadzą nauczycielki świetlicy szkolnej T. Łojowska i I.
Sajdak w ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Irena Sajdak

25.04.2018 Certyfikat Wojewódzki Szkoła Promująca Zdrowie 2018
23 kwietnia 2018 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w wojewódzkiej konferencji „EDUKACJA DLA
ZDROWIA”.
Honorowym gościem konferencji była Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.
Konferencja odbyła się w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana
Pelczara w Rzeszowie. Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła w tym dniu otrzymała
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem Szkoły Promującej
Zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej,
długofalowej i systematycznej pracy. Jest to szczególne wyróżnienie, na które pracowali uczniowie,
rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy naszej szkoły. Wspólnie stworzyliśmy sprzyjające zdrowiu
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oraz dobremu samopoczuciu środowisko fizyczne i społeczne. Mamy nadzieję, że wszyscy czują się w
nim dobrze i bezpiecznie.

Beata Trzcińska

25.04.2018 "Zeróweczka" z Przedszkola nr 9 z wizytą w 3F
18 kwietnia 2018r. klasę IIIf odwiedziły dzieci z grupy "0" z Przedszkola nr 9. Uczniowie pochwalili się
przed gośćmi umiejętnością mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Wspólnie rozwiązywali "cyfrowe"
zagadki i obliczali "wiosenne" działania. Dzieci z przedszkola usiadły również w ławkach jak prawdziwi
uczniowie i były bardzo zadowolone. Po zajęciach odwiedziły szkolną panią dentystkę, były również w
świetlicy i na dużej sali gimnastycznej. Szkoła bardzo im się podobała. Na zakończenie spotkania
uczniowie z IIIf poczęstowali gości owocowymi słodkościami. To było bardzo miłe spotkanie, a z
niektórymi dziećmi spotkamy się w naszej szkole już w przyszłym roku szkolnym. Do zobaczenia!!!
Anna Madej
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Maj 2018
07.05.2018 Bieg 3 Maja 2018
Na sportowo uczniowie szkoły uczcili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja biorąc udział
w XXX już biegu ulicznym.
Aura była wspaniała, humory dopisywały. Każdy uczestnik otrzymywał okolicznościowy medal, a
najwytrzymalsi stawali na podium i odbierali nagrody oraz dyplomy.
Anna Telega i Bogusława Mikula

07.05.2018 2 maja Święto Flagi Państwowej z udziałem premiera Mateusza
Morawieckiego
2 maja 2018 roku biało-czerwona flaga została podniesiona po raz pierwszy na centralnym 18metrowym maszcie miejskim, mieszczącym się na głównym skrzyżowaniu miasta – Al. Jana Pawła II z
ul. KEN.
- Jestem bardzo wzruszony, że mogę w tym dniu, Dniu Polskiej Flagi, uczestniczyć z państwem w
uroczystości wciągnięcia flagi na maszt, że dzieje się to właśnie w Stalowej Woli - w mieście, które w
czasach II Rzeczypospolitej symbolizowało naszą dumę i nasze marzenia, nasze aspiracje – mówił
podczas pikniku rodzinnego „Biało-Czerwona PL” Premier RP Mateusz Morawiecki. Stalowowolskie
obchody uświetnił koncert Piotra Rubika z solistami, chórem i orkiestrą symfoniczną. Uroczystości
oficjalne z podniesieniem Flagi RP na maszt odbyły się według ceremoniału wojskowego. Udział w
nich wzięła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego w umundurowaniu trzech rodzajów sił
zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Hymn i oprawę muzyczną
wydarzenia zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa w umundurowaniu 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich. Po oficjalnych uroczystościach pałeczkę przejął Piotr Rubik z solistami, chórem i
orkiestrą symfoniczną. Podczas pikniku „Biało-Czerowna PL” dodatkowo dla najmłodszych
organizatorzy zaplanowali bezpłatne dmuchańce, watę cukrową, popcorn i trampoliny. Odbyła się
również wystawa statyczna sprzętu wojskowego i wystawa Huty Stalowa Wola (Rak, Krab, Borsuk), a
saperzy przygotowali specjalny tor przeszkód. Do Stalowej Woli zawitał także edukacyjny autokar
„Być jak Ignacy” Fundacji PGNiG.
Monika Potocka - Witek

07.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja 1791r. w 2018
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Każdego roku 3 maja uczestniczymy w tej doniosłej uroczystości. W tym roku świętujemy 227 lat
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W 1791 r. nasi przodkowie podjęli ambitną i bezprecedensową próbę dogłębnej reformy państwa.
Uchwalenie Konstytucji przez Sejm Wielki było aktem przełomowym, zarówno w sensie politycznym
jak i moralnym. Była to pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie.
Uporządkowała zasady funkcjonowania władz państwa oraz prawa i obowiązki obywateli
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument ten, stał się symbolem tradycji wyzwoleńczych
państwa polskiego. Autorzy Konstytucji 3 Maja, nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki
przyznali mieszczaństwu, poszerzając krąg obywateli odpowiedzialnych za losy Ojczyzny. Powołano
też wojsko, tworząc podwaliny pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Konstytucja 3 Maja
wprowadziła trójpodział władzy, określając dokładnie prawa, kompetencje, organizację i strukturę
władz. Wielkie dzieło polskiego Sejmu, stało się dla patriotów drogowskazem wszelkich dążeń
niepodległościowych. Stalowowolskie uroczystości 3-majowe rozpoczęła msza święta w intencji
Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. Złożono także kwiaty przed tablicami
upamiętniającymi poległych i przed pomnikiem Jana Pawła II.
Monika Potocka - Witek

08.05.2018 Nie tylko służą i chronią
W dniu 8 maja 2018 roku na terenie boiska sportowego naszej szkoły mieliśmy niezwykłych gości.
Przybyli policjanci przewodnicy psów służbowych ze swoimi psami policyjnymi.

Policjanci przeprowadzili interesujące spotkanie z uczniami klas 0-VII na temat „Czuję się
bezpiecznie”. Poprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie
prawidłowych postaw. Przeprowadzili pogadankę o bezpiecznym zachowaniu się wobec
nieznajomych ludzi i obcych zwierząt. Przypomnieli o numerach alarmowych i konieczności
powiadamiania odpowiednich służb w razie potrzeby. Omówili pracę policjantów – przewodników
psów służbowych. Opowiedzieli o pracy psów policyjnych na służbie, ich trybie życia, żywieniu,
pielęgnacji i pracy psów tropiących. Poprowadzili warsztaty pokazowe z ich udziałem, m.in. tresurę
psa, atak pozoranta, jego przeszukanie i konwój. Uczniowie dowiedzieli się, że jednym z ważnych
zadań wykonywanych przez policjantów przy pomocy psów służbowych jest patrolowanie rejonu
służbowego, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, konwojowanie i zatrzymywanie
osób szczególnie niebezpiecznych, ratowanie tonących, wyszukiwanie zatopionych, przeszukiwanie
terenu i zabudowań, lokalizacji zapachów różnych substancji. Policjanci przypomnieli o zachowaniu
szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w różnych miejscach podczas wakacji (w domu, na
podwórku, w górach, nad wodą, w środkach komunikacji). Rzetelnie przekazane cenne informacje
oraz warszaty przyniosły wiele korzyści - wzbogaciły, usystematyzowały i uporządkowały wiedzę
naszych uczniów. To był ciekawie i pożytecznie spędzony poranek w „siódemce”.
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Serdecznie dziękuję Konserwatorom za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego oraz Nauczycielom za
punktualne przyprowadzenie uczniów na boisko szkolne. Uczniom gratuluję wzorowej postawy w
czasie spotkania z policjantami i psami służbowymi.
Organizator: Renata Czernecka - Skrok

10.05.2018 "Pani Wiosna" 2018
Z przyjemnością informujemy,że uczennice naszej świetlicy szkolnej zostały laureatkami
międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Pani Wiosna".
Olga Szmuc zdobyła I miejsce, a Emilia Bąk miejsce III. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli. Rozdanie nagród odbędzie się podczas 4 Pikniku Rodzinnego
„Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” 12 maja 2018 roku na Stadionie Sportowym w Rozwadowie
(osiedle Piaski). Laureatkom serdecznie gratulujemy!
Irena Sajdak

11.05.2018 Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych 2018
Corocznie 5 maja obchodzony jest w Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji uczniowie klas integracyjnych naszej szkoły już po raz trzeci brali udział w Marszu
Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Szansa. Poprzez udział w marszu zasygnalizowaliśmy nasze wsparcie, tolerancję i
szacunek dla osób niepełnosprawnych. W Parku 24 odbyła się plenerowa impreza integracyjna na
której nasi uczniowie wspaniale się zaprezentowali poprzez taniec i piosenkę w wykonaniu uczniów
klasy III a przygotowanych przez .panią Renatę Czernecką-Skrok i Martę Bańka. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja naszej szkoły ,,Kolorowa chemia” którą przygotowała pani
Elżbieta Szuba. Uczestnicy imprezy mogli brać udział w atrakcyjnych doświadczeniach chemicznych.
Panie Anna Telega i Bogumiła Mikula zorganizowały dla zainteresowanych zabawę sportową w
zbijanie kręgli. Następnie nasi uczniowie wspólnie z innymi uczestnikami bawili się w rytmie
dyskotekowej muzyki. Impreza upłynęła w miłej i sympatycznej atmosferze. Chętnie weźmiemy w
niej udział w przyszłym roku. Magdalena Belcarz

16.05.2018 60 Otwarte Mistrzostwa Miasta Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce
12 maja na Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się 60 Otwarte Mistrzostwa Miasta
Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce.
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Start naszych uczniów był udany. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń klasy 4C - Olko
Maksymilian, który w biegu na 600m zajął II miejsce. Pozostali nasi uczniowie, którzy brali udział w
zawodach to:* Zarewicz Gabriela - kl.4F* Barabasz Karol - kl.6C* Szot Dominik - kl.6C* Cieśliński Jakub
- kl.7B* Mienkina Kacper - kl.7C* Fuc Gabriel - kl.7D* Zegadłowicz Jerzy - kl.7D Wszystkim uczniom
serdecznie GRATULUJEMY Ewa Barszcz

16.05.2018 Wycieczka klas 6A i 7A do „Padwy Północy”...
Rankiem 15 maja 2018 r. klasy integracyjne 6a i 7a wraz ze swoimi opiekunami wybrały się na
wycieczkę do Zamościa.
Po przybyciu na miejsce, uczniowie w pierwszej kolejności podziwiali Stare Miasto w całej okazałości,
poszerzając zasoby wiedzy dotyczącej „Padwy Północy”. Obejrzeli zabytkowe kamienice, Synagogę,
Ratusz oraz fragment muru obronnego. Zwiedzili Katedrę Zmartwychwstania Pańskiego i św.
Tomasza Apostoła. Spacerowali po pięknym Parku Miejskim.
Następnym i docelowym punktem wycieczki był Ogród Zoologiczny jedyny w tej części Polski.
Uczniowie widzieli tam wspaniałe okazy niespotykanych w Polsce zwierząt. Podziwiali różne rodzaje
małp, puchaczy i mniejsze oraz większe dzikie „koty”. Byli w "motylarnii", gdzie wśród egzotycznych
roślin bytują kolorowe motyle. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się gady, które w środowisku
naturalnym są niebezpieczne, a w Ogrodzie Zoologicznym można je oglądać na wyciągnięcie ręki.
Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska wybiegowi dla lwów, żyraf i hipopotamów. Zwierzęta były
bardzo grzeczne i z gracją pozowały do zdjęć. Wycieczka okazała się wspaniałym przeżyciem, ale
również atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród Zoologiczny jest uroczym miejscem do spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu, jak i skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego świata. Olga Bila, Dorota
Grobel, Elżbieta Sobol, Urszula Szkutnik

16.05.2018 Fundacja „Kocia Wyspa” potrzebuje naszej pomocy!
Celem fundacji jest charytatywna pomoc kotom bezdomnym oraz krzywdzonym przez ludzi oraz
zapobieganie i zwalczanie źródeł tych zjawisk, a także pomoc kotom wolnożyjącym.
Pod opieką fundacji jest obecnie 80 kotów. Wiele z nich jest chorych, po przejściach i wyniszczonych
głodówką i przebytymi infekcjami. Dlatego ważna jest dla nich odpowiednia dieta.Przykłady karm,
które potrzebuje Fundacja:- Animonda (wszelkie rodzaje)- Smilla ( z łososiem)- Feringa- CosmaDolina Noteci- Miamor- Winston Sensitiv z indykiem i ryżem ( najtańsze, dostępne w Rossmanie),
mogą też być inne tej firmy.Sucha karma:Josera SensiCatJosera MarinesseJosera Minette (dla kociąt i
karmiących matek)
Dary dla Fundacji „Kocia Wyspa” prosimy przynosić do pani Beaty Stępak i pani Brygidy Małek.
Beata Stępak, Brygida Małek
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16.05.2018 Niesiemy radość chorym i samotnym
Odwiedziny w DPS. Zapraszamy do galerii zdjęć
s. Ewa Kitlińska

16.05.2018 Czterobój lekkoatletyczny - maj 2018
15 maja na Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci w 4-boju
Lekkoatletycznym.
Drużyna dziewcząt naszej szkoły wywalczyła złoty medal, awansując na zawody Powiatowe,które
odbędą się 21.05.2018r.

Skład drużyny dziewcząt:
* Stańczyk Zuzanna - 6C
* Książek Alicja - 6D
* Kaczkowska Aleksandra - 6D
* Jońca Oliwia - 6D
* Lulek Karolina - 7C
* Mścisz Iga - 7E

Wszystkim dziewczynom serdecznie GRATULUJEMY!!! i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Ewa Barszcz
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18.05.2018 Wyniki konkursów powiatowych i Kangurze 2018
Zapraszamy do poznania wyników.

Powiatowy konkurs ortograficzny
II miejsce: Milena Hamera – kl. III a
Wyróżnienie: Natalia Telega - kl. III e
Powiatowy konkurs matematyczny
Wyróżnienie: Maryla Stachera – kl. III g
Sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2018”
Stachera Maryla z kl. III g – wyróżnienie
Stolarska Julia z kl. III f – wyróżnienie
Witoński Fabian z kl. III b – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy!
Liliana Kobos

18.05.2018 Z wizytą w Teatrze „Maska” w Rzeszowie 2A i 2B
15 maja uczniowie klas 2a i 2b obejrzeli przedstawienie „Piotruś Pan” na scenie Teatru „Maska" w
Rzeszowie.
Przed spektaklem dzieci uczestniczyły w lekcji teatralnej z konstruktorem lalek. Zapoznały się z ich
różnorodnością i sposobami wykonania. Pobyt w Teatrze przebiegał w bardzo miłej i przyjaznej
atmosferze.
Regina Guzek, Iwona Dybus, Agnieszka Kogut

18.05.2018 Tydzień bibliotek 2018
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„(Do)wolność czytania” to hasło tygodnia bibliotek 2018. Tydzień bibliotek to ogólnopolska akcja
promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy organizowana od 2004 roku.
Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.
Biblioteka szkolna również włączyła się do tego projektu. Odbyło się poetyckie spotkanie „Ojczyzna
malowana wierszem” na którym wysłuchaliśmy patriotycznych wierszy w wykonaniu uczestników
konkursu recytatorskiego „ Galicja dla Niepodległej” . Pięknie zaprezentowali się też i
„zareklamowali” swoje ulubione książki uczniowie biorący udział w międzyszkolnym konkursie
„Booktoking – czyli pięć minut o książce”. Ponadto rozpoczęliśmy akcję „Podaruj książkę bibliotece”.
Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji nasza biblioteka wzbogaci się o wiele ciekawych książek. Do
zobaczenia w bibliotece. Iwona Sibiga

18.05.2018 Królestwo z Narnii w klasach piątych 2018
W ramach Tygodnia Bibliotek nasza szkołę odwiedziły Panie z Biblioteki Pedagogicznej.
Pani Danuta Rzeszutek i Agnieszka Grzybowska przeprowadziły w klasach 5A, 5B i 5C zajęcia
biblioteczne 14 maja 2018. Ich motywem przewodnim były "Opowieści z Narni. Lew, czarownica i
stara szafa". Dzięki pomocy pań Urszuli Sudoł-Rękas i Doroty Rejzerewicz uczniowie mieli możliwość
spróbowania swych sił w konkursowych zadaniach. W miłej atmosferze przypomnieli sobie lekturę i
zarazem spędzili czas nie tylko bawiąc się, ale przy okazji ucząc się.

21.05.2018 X edycja Miejskiego Konkursu „ Następcy Mikołaja Kopernika”
18 maja 2018roku w naszej szkole odbył się miejski konkurs „ Następcy Mikołaja Kopernika”, w
którym wzięło udział 40 czwartoklasistów ze stalowowolskich podstawówek.
Wszyscy oni prezentowali bardzo wysoki poziom naukowy. Po komisyjnym sprawdzeniu prac okazało
się, że I miejsce i tytuł Następcy Mikołaja Kopernika zdobył uczeń PSP 1 - Konrad Zagulski .
Laureatami konkursu zostali : Urszula Kaniewska, Kacper Szwajka, Kamila Członka, Loretta Popek,
Rafał Powęzka, Kajetan Kruczek, Bartosz Warchoł, Filip Tarczyński. Uczestnicy wysłuchali również
koncertu instrumentalistów i solistów z naszej szkoły. Mieli okazję podziwiać wykonanie znanych
utworów muzycznych na fortepianie , flecie, werblach, akordeonie i ksylofonie. W oczekiwaniu na
ogłoszenie wyników konkursu goście brali udział w zabawach z elementami fizyki i chemii. Po
odebraniu nagród i dyplomów uczestnicy udali się wraz z opiekunami do swoich szkół. Organizatorzy
dziękują za liczne przybycie i miłą atmosferę podczas dzisiejszych zmagań.
Joanna Sikorska
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23.05.2018 Sztafeta Matematyczna Klas 5 - 2018
17 maja 2018 r. w PSP nr 11 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców X edycji
powiatowego konkursu " Matematyczna Sztafeta Klas Piątych".
W bieżącym roku szkolnym do konkursu przystąpiło 80 piątoklasistów z całego powiatu. Do etapu
powiatowego zakwalifikowało się 33 uczniów, w tym dwóch uczniów z naszej szkoły: Maciej Paterek i
Kacper Wywijas- kl. 5 c. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte o tematyce sportowej. Wyróżnienie
w tym konkursie otrzymał uczeń-Kacper Wywijas. Mega gratulacje!
Estera Lipińska

23.05.2018 Wystawa malarstwa - maj 2018
W dniach 21-25 maja 2018 roku (od poniedziałku do piątku) w naszej szkole prezentowana jest
wystawa malarstwa Kingi Korzeniowskiej pt. „Piękna nasza Polska cała”.
Obrazy można obejrzeć na I piętrze, w pobliżu pokoju nauczycielskiego. Przedstawiają pejzaże,
ukazujące piękno i różnorodność krajobrazu naszej Ojczyzny: góry, lasy, łąki, pola, rzeki, jeziora.
Zostały wykonane techniką akwarelową. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 100
rocznicy odzyskania niepodległości.
Kinga Korzeniowska

23.05.2018 Maj 2018: Złoto i Srebro Lekkoatletów
Dnia 22 maja na Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w
4-boju Lekkoatletycznym.Miło nam poinformować, że obie drużyny Naszej Szkoły stanęły na podium.
Drużyna chłopców zajęła I MIEJSCE, awansując na zawody Wojewódzkie, które odbędą się 30 maja w
Rzeszowie.
Skład drużyny chłopców: * Orszak Rafał - kl.6B* Pioterczak Wiktor - kl.6B* Rybicki Adam - kl.6B*
Barabasz Karol - kl.6C* Nosal Kacper - kl.6D* Zając Mikołaj - kl.7E Natomiast drużyna dziewcząt zajęła
II MIEJSCE. Skład drużyny dziewcząt:* Jarosz Oliwia - kl.6A* Dziura Julita - kl.6B* Książek Alicja kl.6D* Węglarska Liwia - kl.6E* Lulek Karolina - kl.7C* Mścisz Iga - kl.7E Wszystkim uczniom
serdecznie GRATULUJEMY!!! i Życzymy dalszych sukcesów.
Ewa Barszcz, Paweł Cieśliński
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25.05.2018 Kangur 2018 - sukcesy uczniów klas 4-7

W uzupełnieniu informacji dotyczącej trzecioklasistów, przedstawiamy listę uczniów klas IV - VII
nagrodzonych w tegorocznym konkursie „Kangur Matematyczny”:
WYNIK BARDZO DOBRY:
Mateusz Kijanka - kl. 4 ALena Iwanicka - kl. 4 A
WYRÓŻNIENIA: Kamila Członka - kl. 4 FRafał Powęzka - kl. 4 BAdrian Szczupak - kl. 4 ATymoteusz
Latawiec - kl. 4 GSzymon Szcząchór - kl. 4 ABartosz Maj - kl. 4 CAdam Rybicki - kl. 6 BJarosław
Mastalerczyk - kl. 7 D
Serdecznie Gratulujemy!
Estera Lipińska i Grzegorz Błahuciak

29.05.2018 Wycieczka klas 4A i 4C do Warszawy
23 maja br. uczniowie klas IV „c”, IV „a” oraz kilkoro młodszych, wybrali się, pod opieką p. Iwony
Jabłońskiej, p. Anny Telegi, p. Zuzanny Bieleckiej i p. Ewy Rybickiej, na jednodniową wycieczkę do
Warszawy.
Podróż rozpoczęliśmy o 4:30 żeby tuż przed godzina 10:00 dotrzeć na miejsce. Pierwszym punktem
wycieczki było Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie mogli samodzielnie wykonywać różne
doświadczenia przyrodnicze i jednocześnie poszerzać swoja wiedzę z zakresu przyrody i ekologii. Po
obiedzie spotkaliśmy się z przewodnikiem, który poprowadził nas po najciekawszych miejscach
Starego i Nowego Miasta. Byliśmy w ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, przeszliśmy
Traktem Królewskim, zobaczyliśmy zmianę warty przy grobie Nieznanego Żołnierza a później,
słuchając licznych legend związanych z Warszawą, przeszliśmy obok pomnika Małego Powstańca,
kolumny Zygmunta III Wazy, Zamku Królewskiego na Rynek Starego Miasta. Późnym popołudniem, po
zwiedzaniu miasta, udaliśmy się w stronę Stadionu Narodowego, gdzie czekał na nas kolejny
przewodnik. Poprowadził nas Trasą Piłkarza pokazując min. szatnie piłkarskie, trybuny i różne
zakamarki stadionu. Opowiadał nam o wielu imprezach, które były lub będą w najbliższej przyszłości
organizowane na stadionie.Niewątpliwie najbardziej fascynującym miejscem okazały się szatnie,
gdzie mogliśmy zrobić zdjęcia z powieszonymi tam koszulkami naszych piłkarzy. Po długim i gorącym
dniu, obfitującym w wiele przeżyć,wieczorem wsiedliśmy do autokaru żeby późna nocą wrócić do
domów. Wspomnienia z wycieczki zostaną z nami na bardzo długo, tym bardziej, że większość dzieci
odwiedziła Warszawę pierwszy raz. Iwona Jabłońska
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30.05.2018 Liryczne Jasło
W dniu 29.05.2018r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się rozstrzygnięcie oraz rozdanie
nagród XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży pt."Liryczne Jasło".
Miło nam poinformować, że reprezentantka naszej szkoły Lena Iwanicka uczennica klasy 4A zdobyła I
miejsce w kategorii wiersze. Serce jurorów podbiła utworem pt."Flet".
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zuzanna Bielecka, Urszula Sudoł-Rękas

04.06.2018 Wyniki konkursu origami 2018
Poniżej prezentujemy wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Origami
ORIGAMI PŁASKIE
Kategoria origami płaskie- grupa sześciolatków
I. m – Fabian Maksim, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli, opiekun Ewa
Mastalerczyk I. m – Marcelina Małek kl. 0b, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Monika
MokrzyszewskaII. m – Marcel Omachel kl. 0a, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Katarzyna
Hawryło-Szymańska II. m – Maciej Hamera, Przedszkole Integracyjne nr 12 w Stalowej Woli, opiekun
Aleksandra Thiel III. m – Julia Walczak kl. 0a, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, Monika Mokrzyszewska
III. m – Zoja Serafin kl. 0a, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Monika Mokrzyszewska III. m – Julia
Stolarska, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli, opiekun Izabela Bajor
Kategoria origami płaskie- szkoła podstawowa klasa I
I. m – Amelia Kasprowicz kl. Ib, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena SajdakII. m – Lena
Cichecka kl. Ia, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena Sajdak II. m - Lena Dębowska kl. Ic, PSP z
OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena SajdakIII. m – Oliwier Werner kl. Ic, PSP z OI nr 7 w Stalowej
Woli, opiekun Agnieszka Kogut
Kategoria origami płaskie - szkoła podstawowa klasa II
I. m – Anastazja Mokrzyszewska kl. IIb, PSP nr 11 w Stalowej Woli, opiekun Monika Mokrzyszewska II.
m – Claudia Stangreciak kl. IIa, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Iwona Dybus III. m – Dominika
Bucior kl. IIa, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Agnieszka Kogut
Kategoria origami płaskie - szkoła podstawowa klasa III
I. m – Julia Stolarska, kl. IIIf, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena Sajdak I. m – Dominik
Cielebąk, kl. IIIb, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Beata Bryk – Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk
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II. m – Krzysztof Golik kl. IIIc, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Zuzanna RymanowskaII. m –
Amelia Oleszczuk kl. IIIf, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Teresa Łojowska III. m - Barbara
Zmarzły kl. IIId, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Izabella MadejIII. m - Aleksandra Zynwala, kl.
IIIb, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli opiekun Beata Bryk – Pokrzywa, Agnieszka Bednarczyk
Wyróżnienie
Dawid Sobieraj kl. IIIg, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena SajdakSara Skiba kl. IIId, PSP z OI
nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Izabella Madej

ORIGAMI TRADYCYJNE
Kategoria origami tradycyjne – grupa sześciolatków
I. m – Kajetan Faraś – Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli, opiekun Katarzyna Socha I. m – Michał
Wydra – Niepubliczne Przedszkole „Chatka Misia” w Stalowej Woli, opiekun Aneta Kołodziej
Kategoria origami tradycyjne -szkoła podstawowa klasa II
I. m – Klaudia Fluda kl. Id, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Jolanta ŁuszczakII. m – Emilia Bąk kl.
Ia, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena Sajdak
Kategoria origami tradycyjne -szkoła podstawowa klasa III
I. m – Olga Szmuc kl. IIIc, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Monika SzmucII. m – Aleksandra
Chachura kl. IIIe, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Renata Maj
Kategoria origami tradycyjne -szkoła podstawowa klasa IV
I. m – Jakub Sajdyk kl. IVa, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun Grzegorz KruczekII. m – Kaja
Kaźmierczak kl. IVc, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Jolanta Każmierczak III. m - Aleksandra
Kluk kl. IVe, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Irena Sajdak
Wyróżnienie:
Aleksander Mokrzyszewski kl. IV, PSP nr 11 w Stalowej Woli, opiekun Monika Mokrzyszewska
Kategoria origami tradycyjne – gimnazjum klasa III
I m – Jakub Bury kl.IIIc, Gimnazjum Publiczne w Błażowej, opiekun Anna Sajdyk

TRADYCYJNY MODUŁ CHIŃSKI
Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa- klasa I
I. m – Nadia Chudzik kl. Ia, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Renata Maziarz
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Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa – klasa III
I. m – Dominik Chudzik kl. IIIa, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Renata Czernecka-SkrokI. m Zuzanna Foszczej kl. IIIe, PSP nr 12 w Stalowej Woli, opiekun Barbara Łyp
Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa – klasa IV
I. m – Aleksandra Gibała kl. IV, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun Jadwiga GibałaII. m - Eliza
Mierzyńska kl. IVc, PSP nr 3 w Stalowej Woli, opiekun Renata Mierzyńska
Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa – klasa V
I. m – Tomasz Kruczek kl. Vb, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun Grzegorz KruczekI. m – Nikola
Grabowska kl. V, PSP w Krzakach, opiekun Elżbieta Kotulska II. m - Martyna Siembab, Szkoła
Podstawowa w Jamach, opiekun B. Turczyn III. m – Filip Nycz kl. V c, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli,
opiekun Anna Sawicka
Wyróżnienie:
Magdalena Jaźwiec Szkoła Podstawowa w Jamach, opiekun B. Turczyn
Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa – klasa VI
I. m – Amelia Gąsiorowska kl. VIc, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Anna SawickaI. m – Julia
Piotrowska kl. VIc, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Anna SawickaII. m – Milena Jamioł Szkoła
Podstawowa w Błażowej, opiekun Grzegorz Kruczek II. m – Aleksandra Bielecka kl. VI, PSP 4 w
Stalowej Woli, opiekun Elżbieta Siwek III. m – Julia Nycz kl. VId PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun
Anna SawickaIII. m – Oliwia Świętoń, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun Grzegorz Kruczek
Kategoria tradycyjny moduł chiński- szkoła podstawowa- klasa VII
I. m – Szymon Stefanik kl. VIIa SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń II. m – Natalia
Stasiowska kl. VIIb, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń
Kategoria tradycyjny moduł chiński- gimnazjum- klasa II
I. m – Sabina Ząbik kl. IIa, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena BiedrońI. m –Aleksandra Chrobok
kl. IIb, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń II. m – Wiktoria Papuga kl. II, SP nr 1 we
Frysztaku, opiekun Marzena BiedrońIII. m –Klaudia Ogorzałek kl. IIb, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun
Marzena Biedroń III. m – Patrycja Prokopowicz kl. IIa, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń
III. m – Agnieszka Dwojak kl. IIb, Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, opiekun Anna Tomaszczuk
Kategoria tradycyjny moduł chiński- gimnazjum- klasa III
I. m – Sylwia Płaziak kl. IIIa, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń I. m - Julia Ziobro kl. IIIa,
SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń I.m - Emanuela Muszyńska kl. IIIb, SP nr 1 we
Frysztaku, opiekun Marzena Biedroń II. m - Gabriela Prokopowicz kl. IIIa, SP nr 1 we Frysztaku,
opiekun Marzena BiedrońII. m - Sandra Strzępek kl. IIIa, SP nr 1 we Frysztaku, opiekun Marzena
Biedroń
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KUSUDAMA
Kategoria kusudama- grupa sześciolatków
I. m – Pola Nawisielska, Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli, opiekun Katarzyna SochaKategoria
kusudama- klasa III I. m – Anna Kozioł kl. III, SP w Sułowie, opiekun Mariola Wanat Kategoria
kusudama- klasa I. m – Arleta Chwiejczak kl. IV, SP w Michalowie, opiekun Bożena Chwiejczak
Kategoria kusudama- klasa V I. m – Jagoda Mączka kl. V, SP w Michalowie, opiekun Bożena
Chwiejczak
Wyróżnienie:
Aleksandra Wanat kl. V, SP nr 1 w Szczebrzeszynie, opiekun Alina Harkot
Kategoria kusudama- Klasa VI
I m. - Anna Bartkowicz kl. VI, SP w Jamach , opiekun B. Turczyn
Wyróżnienie:
Emilia Budzyńska kl. VI, PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli, opiekun Anna Sawicka
Kategoria kusudama – gimnazjum
Klasa II I. m –Aleksandra Piekarska kl. II, Gimnazjum Publiczne nr 1 w Tarnobrzegu, opiekun Marzena
Piekarska
Wyróżnienie:
Marlena Mazur kl. II, Gimnazjum w Sułowie, opiekun Mariola Wanat
Klasa III
I. m – Arkadiusz Kulasa kl. IIId, Gimnazjum w Błażowej, opiekun Anna SajdykI. m – Martyna Gromek
kl. III, Gimnazjum w Błażowej, opiekun Anna Sajdyk II. m – Agnieszka Magdziarz kl. III, Gimnazjum w
Sułowie, opiekun Mariola Wanat II. m – Wiktoria Maciąg kl. III, Gimnazjum w Michalowie, opiekun
Bożena Chwiejczak
Wyróżnienie:
Monika Mazur kl. III, Gimnazjum w Sułowie, opiekun Mariola Wanat

KRĘCIOŁKI
Klasa V szkoła podstawowa:
I. m – Dominika Surmacz kl. V, SP w Szczebrzeszynie, opiekun Alina Harkot
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Klasa VII
I. m – Iwona Pomarańska kl. VII, SP w Sułowie, opiekun Mariola WanatKlasa III gimnazjumI. m –
Arkadiusz Kulasa kl. III, Gimnazjum Publiczne w Błażowej, opiekun Anna Sajdyk

KWIATY

Kategoria kwiaty – szkoła podstawowa
Klasa III
I. m - Joanna Wanat kl. III, SP nr 1 w Szczebrzeszynie, opiekun A. HarkotII. m – Fabian Witoński kl. III
b, PSPz OI nr7 w Stalowej Woli, opiekun B. Bryk-Pokrzywa, A. Bednarczyk
Klasa VI
I. m – Milena Ziobro kl. VI, ZS SP w Błażowej, opiekun G. KruczekII. m – Amelia Kawa kl. VI, ZS SP w
Błażowej, opiekun G. Kruczek

BRYŁY
Kategoria bryły – szkoła podstawowa klasa III
I. m – Zuzanna Szostakiewicz kl. IIIa, SP w Szczebrzeszynie, opiekun Alina Harkot

Kategoria bryły – szkoła podstawowa klasa IV

I. m – Jakub Sajdyk kl. IV a, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun G. Kruczek

Kategoria bryły – szkoła podstawowa klasa V

I. m – Oliwia Groszek kl. V, Szkoła Podstawowa w Błażowej, opiekun G. Kruczek

Kategoria bryły – szkoła podstawowa klasa VI
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I. m – Rafał Łazarz SP w Jamach, opiekun B. Turczyn II. m – Kamila Łopańska SP w Jamach, opiekun B.
Turczyn
Kategoria bryły – szkoła podstawowa klasa VII
I. m – Wiktoria Tyszko kl. VII, PSP w Sułowie, opiekun M. Wanat I. m – Wiktoria Kawa kl. VII SP w
Jamach, opiekun B.Turczyn II. m – Roksana Braszko kl. VII, SP w Jamach, opiekun B. Turczyn III. m –
Karolina Kuźma kl. VII, SP w Jamach, opiekun B. Turczyn
Wyróżnienie:
Kaja Giża, SP w Jamach, opiekun B. Turczyn Agnieszka Ryś, SP w Jamach, opiekun B. Turczyn

Kategoria bryły – gimnazjum
I. m - Wiktoria Turczyn kl. IIb, Gimnazjum w Wadowicach Górnych, B. Turczyn

Kategoria kompozycja brył:
Szkoła Podstawowa:
klasa III
I m – Adam Kluk kl. IIIb, PSPz OI nr7 w Stalowej Woli, opiekun B. Bryk-Pokrzywa, A. Bednarczyk

Gimnazjum
klasa II

I. m – Monika Jędrysek kl. IId, ZS GP w Błażowej, opiekun Anna Liszcz

klasa III

I. m – Weronika Bartman kl. IIIb, ZS GP w Błażowej, opiekun A. Sajdyk I. m - Anna Latawiec kl. III b,
Gimnazjum w Sułowie, opiekun M. Wanat II. m – Wiktoria Twardy kl. III, ZS GP w Błażowej, opiekun
A. Sajdyk III. m – Ewa Trafidło kl. III, ZS GP w Błażowej, opiekun A. Sajdyk
Irena Sajdak
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14.06.2018 XII Wojewódzki Konkurs Origami - finały
Już po raz dwunasty mogliśmy uczestniczyć w Wojewódzkich "Wędrówkach po krainie origami".
8 czerwca, w Spółdzielczym Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom
konkursu, którego od lat jesteśmy organizatorami. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący
Rady Miejskiej - pan Stanisław Sobieraj.Na tegoroczny konkurs wpłynęło około 200 prac z całego
województwa podkarpackiego. Komisja konkursowa doceniła staranność, pomysłowość i wysoki
poziom nadesłanych prac, nagrodziła i wyróżniła wiele z nich. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe, a nauczyciele i opiekunowie podziękowania za propagowanie
sztuki origami i przygotowanie uczniów do konkursu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy!. Uroczystość uświetnił "energetyczny"występ szkolnych artystów, przygotowanych
przez panie: Annę Majkowską - Sobiło, Beatę Bryk - Pokrzywę i Agnieszkę Bednarczyk.W sobotę, 9
czerwca odbyły się warsztaty origami z udziałem licznej grupy uczniów z Radomyśla Wielkiego wraz z
opiekunem panią Bernadetą Turczyn. Warsztaty (wspaniale) poprowadziła pani Anna Sawicka.
Wszyscy obecni złożyli papierową różę i gwiazdę, wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami na temat
japońskiej sztuki składania papierowych figurek.Zachęcamy wszystkich do zwiedzania wystawy prac
konkursowych, która mieści się Spółdzielczym Domu Kultury ( do 15 czerwca).Organizatorami
tegorocznego konkursu byli: pan Janusz Bis, pani Teresa Łojowska, pani Zuzanna Rymanowska, pani
Regina Guzek, pani Anna Dziurny i pani Irena Sajdak. Za pomoc i wsparcie naszej uroczystości
składamy podziękowania - panu Józefowi Sroce, dyrektorowi Spółdzielczego Domu Kultury za
gościnność, paniom: Annie Majkowskiej - Sobiło, Annie Sawickiej, Beacie Bryk - Pokrzywie, Agnieszce
Bednarczyk, Iwonie Dybus, Agnieszce Kogut, Justynie Madej oraz panu Jackowi
Skrzypaczowi.Fundatorami nagród i poczęstunku byli: firma Thoni Alutec, Urząd Miasta Stalowa
Wola, Rada Rodziców przy PSP z OI nr 7. Dziękujemy!
Irena Sajdak

14.06.2018 Wyniki: ”Przygody niedźwiedzia Wojtka spod Monte Cassino”
25 maja 2018 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I –III pt.”Przygody
niedzwiedzia Wojtka spod Monte Cassino”.
Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas I „a”, „I „c”, III „a”, III „g”. Spośród wszystkich prac jurry
wyłoniło najładniejsze.Oto laureaci:
I miejsce
Karolina Gorzula klasa I”a” Maryla Stachera klasa III „g” Ala Zynwala klasa III „a”
II miejsce
Filip Magdziak klasa I „c” Iga Nicpoń klasa I „a” Michał Wojtanowicz klasa I „a”
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III miejsce
Igor Ludjan klasa I „a” Bartłomiej Wilk klasa I „a” Arkadiusz Wozniak klasa I „a”
Wyróżnienie Dorota Sawa klasa I’a” Maja Wojtanowicz klasa III „g” Dawid Zarosa klasa I „g” Agata
Mołoń klasa I „ a”
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratujujemy serdecznie, życząc dalszych sukcesów.Wręczenie
nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się 22 czerwca 2018 roku Organizatorzy
Anna Dąbek

14.06.2018 Wycieczka Markowa-Rzeszów klas siódmych
7.06.2018r klasy 7d i 7e z okazji zakończenia innowacji pedagogicznej "Dziedzictwo kulturowe w
regionie" wyjechały na wycieczkę do Muzeum Kultury Żydowskiej w Markowej.
Tam uczniowie zapoznali się z bohaterstwem i poświęceniem rodziny Ulmów i innych Polaków
ratujących Żydów w czasie holokaustu. Mapa Podkarpacia uzmysłowiła zwiedzającym, że pomoc
prześladowanym niesiono w wielu miejscach, także w Stalowej Woli i najbliższej okolicy.
Później młodzież zwiedziła Rzeszowski Rynek, podziwiała zabytki stolicy naszego województwa.
Rekreacja w FlyParku zakończyła naszą przygodę w tym pięknym słonecznym dniu.
Urszula Sudoł- Rękas, Monika Potocka- Witek, Zuzanna Bielecka

14.06.2018 Kraków - Łagiewniki, Park Trampolin i ZOO 2018
Klasy trzecie a także klasa 6E, pod czułą opieką Wychowawców, Nauczycieli i s. Ewy wyruszyły do
Krakowa Łagiewnik, aby tam podziękować Bogu za DAR I Komunii świętej. Po uroczystej Mszy św. i
pysznym obiedzie uczniowie udali się do Parku Trampolin a inna grupa do ZOO. Radości i
pozytywnych emocji było wiele. Z wycieczki wracaliśmy szczęśliwi.
s. Ewa Kitlińska

15.06.2018 Rozstrzygnięto Szkolny i Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Zawsze razem”
Konkurs plastyczny zorganizowany przez p. Renatę Czernecką - Skrok odbył się wiosną 2018 roku w
klasach I-III naszej szkoły.
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Głównym celem konkursu było promowanie i kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw i
zachowań wobec słabszych i chorych. Tematyka prac nawiązywała do zdrowia: jak dbać o zdrowie,
dlaczego niektórzy ludzie chorują, jak rozprzestrzenia się choroba, jak się czujemy, gdy jesteśmy
chorzy, co czujemy do kogoś, kto jest chory, co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne - w tym
również AIDS, co to są zachowania ryzykowne, co robić, żeby nie chorować, jak pomóc chorej osobie.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prac w technikach takich jak: malarstwo, rysunek,
wycinanki i inne formy, we wskazanych przez organizatorów formatach: A-3, A-4, z papieru, kartonu i
innego materiału.
Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów z klas I-III. Profesjonalne jury wytypowało laureatów i
wyróżnionych:
I MIEJSCE
Karol Kędra kl. III „a”Barbara Zmarzły kl. III „d”
II MIEJSCE
Amelia Kasprowicz kl. I „b”Maryla Stachera kl. III „g”
III MIEJSCE
Filip Rutkowski kl. III „a”Sara Skiba kl. III „d”
WYRÓŻNIENIELena Dębowska kl. I „c”Zuzanna Drabik kl. I „c”Wiktor Nowaliński kl. III „a”Nicole Rybak
kl. III „d”Joanna Rychlak kl. I „c”Adrian Wojtaszek kl. I „c”Barbara Zimoń kl. III „a”
Prace, opisane zgodnie z wytycznymi, koordynator wojewódzkiego konkursu na terenie naszej szkoły
dostarczył do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie na dalszy etap
konkursu. Po ogłoszeniu wyników w WSSE 31 maja 2018 roku okazało się, że nie ma na liście
zwycięzców uczniów naszej szkoły. Sukcesu sprzed czterech lat nie udało się powtórzyć. Będziemy
podejmować próby w przyszłym roku.
Gratuluję.Organizator i koordynator konkursu: Renata Czernecka – Skrok

18.06.2018 Klasy 1A i 1B w Sandomierzu
Uczniowie klas I a i I b odwiedzili zabytkowy Sandomierz. Wspólnie z przewodnikiem podziwiali
najpiękniejsze jego zakątki.
Zapoznali się z historią miasta spacerując po Rynku, pokonując Podziemną Trasę Turystyczną i
uczestnicząc w oryginalnej prelekcji w Zbrojowni Rycerskiej. Odwiedzili również kościół św. Jakuba.
Atrakcjami wycieczki były spacer malowniczym Wąwozem Królowej Jadwigi oraz rejs statkiem po
Wiśle z widokiem na piękne miasto i Góry Pieprzowe. Ostatnim etapem wyprawy była wizyta w
schronisku dla bezdomnych psów prowadzonym przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt. Mieszkające tam pieski wiele w życiu przeszły, ale dziś mają bardzo dobre warunki i czekają
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na nowe, kochające domy. Wycieczka dostarczyła wszystkim niesamowitych wrażeń – nigdy jej nie
zapomnimy.
Renata Maziarz, Anna Dąbek Liliana Kobos, Małgorzata Włodarczyk

18.06.2018 Wycieczka do Madejówki klas 3 i 4
14 czerwca uczniowie klasy 3 e i 4 a wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do
gospodarstwa agroturystycznego „Madejówka” w miejscowości Obojna.
Wypoczynek, odprężenie i oderwanie się od codzienności nie były jedynymi celami wycieczki. Przede
wszystkim chcieliśmy poznać nowe, ciekawe miejsca, podpatrzeć przyrodę a także poobcować ze
zwierzętami. Tego dnia dzieci nie tylko mogły podziwiać wspaniale prezentujące się konie, ale także
posłuchać opowieści przesympatycznej właścicielki p. Agnieszki Madej na temat działalności stadniny
koni oraz zapoznać się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi jazdy konnej, żywienia,
użytkowania i hodowli koni oraz innych zwierząt, takich jak emu, pawie czy osiołki. Zobaczyliśmy mini
skansen, w którym zgromadzone zostały pamiątki z pracy na roli z dawnych czasów. Każde dziecko
miało możliwość przejechania się bryczką po okolicy, a także na koniu. Uczestniczyliśmy także w
produkcji prawdziwego wiejskiego masełka, które później mieliśmy okazję skosztować na pysznych
placuszkach przygotowanych przez mamę p. Agnieszki. Na zakończenie pobytu zostaliśmy
poczęstowani kiełbaską z grilla i przepysznym domowej roboty waflem. Dzieciom bardzo podobała
się wycieczka, o czym świadczyły ich radosne miny. Każdy znalazł coś dla siebie. We wspaniałej
zabawie nie przeszkodził nawet przelotny deszcz...
Ewa Rybicka, Zuzanna Bielecka, Renata Maj, Bogusława Mikula

18.06.2018 Cierpieniu – prawdę, umarłym - modlitwę
17 czerwca 2018 roku reprezentacja naszej Szkoły ze sztandarem pod kierunkiem nauczycieli: Beaty
Stępak i Elżbiety Sobol brała udział w uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Świętej, a
następnie w oficjalnych uroczystościach odsłonięcia Obelisku upamiętniającego poległych oficerów
Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej rozstrzelanych w Katyniu, Twerze, Charkowie i
innych miejscach kaźni na terytorium Związku Sowieckiego.

Obelisk upamiętnia 26 oficerów Wojska Polskiego i 17 funkcjonariuszy Policji Państwowej. Poświęcił
go i modlitwę za pomordowanych odmówił ks. bp Jan Sobiło. Wcześniej odprawiona została Msza
Święta w intencji pomordowanych. Po niej udano się na Cmentarz Komunalny w asyście kompanii
wojska, sztandarów i orkiestry.
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Przed obeliskiem odśpiewano hymn Polski, wciągnięto flagę na maszt. Miały też miejsce
przemówienia. Była to piękna i wzruszająca uroczystość.
Najbardziej wzruszony był inicjator całego przedsięwzięcia radny miejski Zbigniew Paszkiewicz,
przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli.
Beata Stępak, Elżbieta Sobol

22.06.2018 Czytelnicze statystyki 2018 i o czytaniu słów kilka
W tym roku szkolnym Najlepszym Czytelnikiem 2018 została:

Zuzanna Skowronek z 4D
a kolejne miejsca zajęli uczniowie z klasy 3A pani Renaty Czerneckiej-Skrok i Marty Bańka:
Bartosz Wieprzęć
Milena Hamera
Filip Rutkowski
Gabriela Kobylarz
Izabela Czajkowska
Hanna Dziopak
Krystian Stróż
Weronika Śliwiak
i uczennica klasy 1A:
Karolina Gorzula.
Wśród najlepiej czytających klas znalazły sie kolejno klasy:
3A - 1797 wypożyczeń
3C - 684 wypożyczenia
1A - 626 wypożyczeń
1C - 619 wypożyczeń
3F - 574 wypożyczenia
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3G - 561 wypożyczeń
Na poziomie klas średnio uczniowie wypożyczali ok. 15 książek. W ujęciu łącznej, średniej liczby
wypożyczeń wszystkich klas prym wiodły klasy 3 - 5275 wypożyczeń, za nimi uplasowały się klasy 1 1816 wypożyczeń oraz klasy 4 - 1932 wypożyczenia książek.
W obrębie poziomów najlepsza w klas 1 okazała się 1A, w obrębie 2 - klasa 2B, wśród 3 - klasa 3A,
zarazem najbardziej rozczytana klasa z całej naszej szkoły. Odnośnie klas 4 w czołówce znalazła się 4D
wśród której uczniów znalazła się najwięcej czytająca uczennica z całej szkoły Zuzanna Skowronek. Na
poziomie klas 5 na pierwszym miejscu ulokowała się 5D, na poziomie klas 6 - klasa 6C, a na poziomie
klas 7 - klasa 7B.
Mamy nadzieję, że inne klasy nie poddadzą się i przebiją się na wyższe pozycje w rankingu.
W tym roku szkolnym dzięki uczniom klasy 6C narodziła się nowa akcja "Zaczarowany Ołówek"
współtworzona przez Amelię Gąsiorowską i Julię Socha. Z kolei już drugi rok z rzędu trwała akcja
"Nietypowego Czytania Literatury" współtworzona dzięki uczniom klasy 7E Paulinie Ozga, Magdalenie
Bis, Karolinie Kuraś, Katarzynie Światowiec, Idze Mścisz, Dariii Nowickiej oraz Jakubowi Gorczycy.
Dziękujemy za zaangażowanie i chęci. "Zaczarowany Ołówek" i "Nietypowe Czytanie Literatury"
razem z akcją "Mądra szkoła czyta dzieciom" układały się w cykliczne akcje promujące czytelnictwo w
naszej szkole.

Zachęcamy innych do czytania, bo według badań:
Czytanie redukuje stres - po 6 minutach nawet o 60%. Jest w tym skuteczniejsze o 68% od słuchania
muzyki, sześciokrotnie bardziej niż gry komputerowe i trzykrotnie skuteczniej niż spacer. Po
kilkunastu minutach czytania książki stres zaś jest zmniejszany już o 70%.
Jak wskazują badania neurologów czytanie poprawia pamięć i przez stymulację prawej półkuli
mózgowej kształtuje wyobraźnię. Efektem ubocznym jest bogate słownictwo, a kluczową dla wielu
zawodów jest rozwijane dzięki literaturze skupienie uwagi oraz koncentracja. Dlatego mole
książkowe chorują 2,5 raza rzadziej na chorobę Alzheimera. Badania również odnotowały, że chętniej
sięgają po kulturę, bo 3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej malują, czy fotografują.
Czytanie łączy sie ze szlachetnością, bo 82% moli książkowych wspiera organizacje charytatywne i trzy
razy częściej niż ich nieczytający koledzy i koleżanki angażują się w działania prospołeczne.
Efektem ubocznym dla ścisłowców jest zwiększenie zdolności analitycznych, a także umożliwia
czerpanie wiedzy kształtującej osobowość. Zespół badaczy Petera Bowera zauważył, że pozwala na
wyjście z depresji - jednym słowy daje uśmiech na twarzy i pogodę ducha. Zatem polecamy na
wakacjach i nie tylko nich lekturę książek!
Jacek Skrzypacz
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