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Zbliża się koniec roku szkolnego. Przed nami
upragnione wakacje!!! 

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy
udanego, bezpiecznego wypoczynku, dużo

słońca, wielu wspaniałych, niezapomnianych
wrażeń. Wypoczywajcie i wracajcie we wrześniu

do szkoły z zapasem nowej energii.
                                                           REDAKCJA

Wakacje

Papierowe fantazje 
Kuby Pociaska

Origami to sztuka składania papieru. Choć pochodzi z Chin,
uważana jest za tradycyjną sztukę japońską. Z prawdziwym
znawcą i pasjonatem origami, Kubą Pociskiem, rozmawiały:
Andżelika Filip i Magda Lasota.

- Jakie są reguły origami?
Kuba: - Figury przestrzenne powstają z kartki papieru
wyłącznie poprzez zginanie. Kartki nie można ani ciąć ani
kleić czy dodatkowo ozdabiać.
                                                                cd.s.2 Kuba P. ze swoją pracą
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Papierowe fantazje 
Kuby Pociaska

Kuba: - Jedną z odmian origami, która odeszła od tradycyjnego
założenia składania tylko z pojedynczego arkusza papieru, jest
origami modułowe. Model modułowy składa się z wielu identycznych
lub podobnych modułów, zaś każdy moduł jest składany z osobnego
arkusza papieru.

- Niedawno, na szkolnym korytarzu, mogliśmy oglądać wystawę
Twoich prac. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie origami?
Kuba: - Kilka lat temu mój tato przyniósł ni książkę z origami.
Pierwsze składanki wykonywałem wspólnie z tatą. Później
próbowałem samodzielnie zrobić coś prostego. Z czasem zacząłem
tworzyć coraz bardziej skomplikowane formy przestrzenne.

- Która z Twoich prac była najtrudniejsza do wykonania?
Kuba: - Chyba najtrudniej było zrobić kulę składającą się z wielu
pojedynczych kul. Zrobienie tej pracy zajęło mi najwięcej czasu.

- Czy korzystasz z jakichś instrukcji czy podręczników?
Kuba: - Tak. Często sam kupuję książki, z których później korzystam.
Ostatnio coraz częściej zaglądam też do YouTuba.

- Czy chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia, na których mógłbyś
doskonalić swoje umiejętności?
Kuba: - Nie. Chodzę na kółko plastyczne, ale to nie ma nic wspólnego
z origami.

- Czy istnieją w Polsce wystawy lub muzea origami?
Kuba: - Tak, np. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w
Krakowie.

- Byłeś tam?
Kuba: - Tak. Byłem tam kilka razy z moją rodziną.
 - Dziękujemy za rozmowę.

Praca Kuby

Praca Kuby

Praca Kuby

Praca KubyPraca KubyPraca Kuby
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Konkurs wiedzy z
języka angielskiego

W dniu 22 marca 2016r. odbył się konkurs wiedzy z
języka angielskiego dla klasy trzeciej. W konkursie
tym wzięło udział trzynastu uczniów klasy trzeciej,
którzy uczęszczają na kółko z języka angielskiego.
Konkursowicze sprawdzali swoją wiedzę z zakresu
gramatyki i słownictwa, która wybiegała poza
program przewidziany dla klasy III. Po kilku
miesiącach pracy na zajęciach dodatkowych,
samodzielnym przygotowaniu w domu i 45
minutowym zmaganiem z zadaniami konkursowymi
wyłoniliśmy trzy osoby, które zdobyły najwięcej
punktów. Pierwsze miejsce zajął Jakub Rycko,
drugie – Natalia Żurek, trzecie – Jakub Jaworski.
Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane prze
sklepik szkolny. Zwycięzcom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. 

Z ŻYCIA SZKOŁY
13 kwietnia bieżącego roku uczniowie naszej szkoły: Jakub Pociask i Julia Patrzyk wzięli udział w
warsztatach zorganizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie.
19 kwietnia 2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie im. 10 Pułku Strzelców Konnych odbył się I
Wojewódzki Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.
„Ziemia dla człowieka – człowiek dla Ziemi” – pod takim hasłem, w piątek 22 kwietnia, odbył się w
naszej szkole uroczysty apel poświęcony zdrowiu oraz poszanowaniu i ochronie naszej planety.
29 kwietnia, z okazji Święta Flagi, dzieci z oddziałów przedszkolnych przemaszerowały przez wieś z
własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć biało – czerwonymi flagami.
Uczniowie klasy V w dniu 4 maja br. zaprezentowali program słowno-muzyczny z okazji 225 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
W okresie od 23 marca do 6 maja 2016r. w naszej szkole był realizowany projekt pod nazwą
„Profilaktyka w zakresie współczesnych form zagrożenia dzieci i młodzieży przez Internet oraz inne
media elektroniczne takie jak: portale społecznościowe, zakupy online, cyberprzemoc itp.”. Projektem
były objęte wszystkie dzieci z klas „0” – VI.
Od stycznia 2016 roku w naszej szkole jest realizowany projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”. Udział
w nim biorą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
9 maja przedszkolaki oraz dzieci z zerówki uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. „Baśnie
Dalekiego Wschodu”, przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza.
11 maja br. uczniowie klasy szóstej w składzie: Magdalena Lasota, Andżelika Filip, Mikołaj Szpala i
Artur Tendelski wzięli udział w Gminnym Turnieju Wiedzy o Literaturze i Języku Polskim i zajęli II
miejsce.
Uczeń klasy VI, Artur Tendelski, został laureatem finałowego etapu Konkursu Biblijnego, który odbył
się we wtorek, 10 maja 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVI Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i
Młodzieży „ZIEMIA – NASZ DOM”, którego tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Cztery Pory
Roku – Jesień”. Prace Mai Szpali (kl. IB) i Wiktorii Szpali (kl. IA) zostały wyróżnione.
12 maja, w ramach „Tygodnia Bibliotek”, dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedziły Bibliotekę
Publiczną w Borku Starym.
W konkursie „W sieci uczuć”, zorganizowanym przez ogólnopolski serwis sieciaki.pl. Maja
Tereszkiewicz zajęła II miejsce, a Mikołaj i Andżelika Tereszkiewicz otrzymali wyróżnienie.
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 II miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy        
o Literaturze i Języku Polskim

Miło nam donieść, że uczniowie klasy VI w składzie: Magdalena
Lasota, Andżelika Filip, Mikołaj Szpala i Artur Tendelski zajęli II
miejsce w III Gminnym Turnieju Wiedzy o Literaturze i Języku
Polskim. Turniej ten został zorganizowany przez MiGBP w Tyczynie
pod patronatem Burmistrza Tyczyna p. Janusza Skotnickiego.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad ortografii, części
zdania i części mowy, a na koniec popisali się pięknym czytaniem i
recytacją. Gratulujemy bardzo dobrej znajomości naszego ojczystego
języka i życzymy kolejnych sukcesów.

KONKURSY

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej matematycznej zabawy.Szczególne wyrazy
uznania należą się tym, którzy wytrwali  i dzielnie walczyli do końca.
Z przyjemnością  informujemy, że najwięcej punktów zdobył Wojtek Konkol z kl. VI i zajął I miejsce.Na
drugim miejscu uplasowała się Magda Lasota - również szóstoklasistka. Gratulujemy!!!
Wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego.

SZKOLNA LIGA TENISOWA
DZIEWCZĘTA:                                                     CHŁOPCY:
1 miejsce: Magdalena Lasota - 60 pkt                1 miejsce: Wojciech Konkol - 62 pkt
2 miejsce: Magdalena Pluta - 51 pkt                   2 miejsce: Jakub Ślączka - 42 pkt
3 miejsce: Aleksandra Ossolińska - 40 pkt         3 miejsce: Dawid Inglot - 37 pkt
4 miejsce: Andżelika Filip - 36 pkt                     4 miejsce: Kacper i Konrad Warchoł - 34 pkt
5 miejsce: Natalia Szura - 31 pkt                       5 miejsce: Mikołaj Szpala - 22 pkt
6 miejsce: Aleksandra Płodzień - 30 pkt             6 miejsce: Tomasz Pałac- 19 pkt
7 miejsce: Emilia Kowal - 13 pkt                        7 miejsce: Konrad Gąsior - 17 pkt
8 miesce: Magdalena Tereszkiewicz - 12 pkt

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Gramatyczna korrida”
Po wielu miesiącach ciężkiej, dodatkowej pracy i zmagań z zawiłościami naszego ojczystego języka
laureatką naszego szkolnego konkursu, a zarazem Mistrzem ,,Gramatycznej korridy” została Magdalena
Lasota uczennica klasy VI, która w sumie zdobyła 31 punktów. Gratulujemy i życzymy dalszych,
polonistycznych sukcesów w gimnazjum.

Zespół red.:Andżelika Filip, Magda Lasota, Ola Ossolińska
Opiekun: Jadwiga Sitek

Uczestnicy konkursu
polonistycznego:-)

A.F
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