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Natalia Szura
Mam 12 lat. Moją pasją jest muzyka. Od 3 lat uczę się grać na keyboardzie. Chodzę też na profesjonalną
naukę śpiewu. Od niedawna moim prawdziwym hobby stały się konie.

Magda Tereszkiewicz
Chodzę do szóstej klasy. Chętnie gram w piłkę nożną. Uczęszczam też na naukę tańca towarzyskiego do
Domu Ludowego. Bardzo lubię zwierzęta. Mam pieska o imieniu Sonia.

                           ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
                            W NOWYM SKŁADZIE

Pióro

Nigdy wcześniej nie byłam w Polsce…
Anastasiię Berezhna zdążyliśmy już poznać jako życzliwą i
bardzo miłą koleżankę. Nic więcej jednak o niej nie wiemy. Za
pośrednictwem naszej gazetki postanowiliśmy nawiązać z nią
bliższą znajomość.

- Ostatnio dużo zmieniło się w Twoim życiu – nowe miejsce
zamieszkania, nowa szkoła. Czy bałaś się tych zmian?
- Bałam się tego co mnie czeka, zwłaszcza, że nie znałam
języka. W Polsce jestem po raz pierwszy. Mój tato jest
Polakiem, a mama Ukrainą. W domu mało mówiliśmy po
polsku.
                                           cd.s2
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Nigdy wcześniej nie byłam w Polsce…
- Obecnie posługujesz się naszym językiem bardzo dobrze. Dużo się uczysz, czy po prostu masz
zdolności do języków?
- Dużo ćwiczę. W szkole muszę jakoś porozumiewać się z koleżankami i kolegami, a poza tym mam
dodatkowe lekcje języka polskiego.

- Opowiedz nam coś o sobie: gdzie się urodziłaś, czym się interesujesz, co lubisz jeść?
- Urodziłam się w Talne. Jest to miasto położone w środkowej części Ukrainy, liczące około 16 tys.
mieszkańców. Jeśli chodzi o pozaszkolne zainteresowania to na razie nie mam za bardzo na nie czasu,
muszę skupić się na lekcjach. Chodzę jednak na naukę tańca do Domu Ludowego, czasami gram w
siatkówkę. Co lubię jeść? Moją ulubioną potrawą jest rosół.

- Do jakiej szkoły chodziłaś?
- Na  Ukrainie naukę rozpoczyna się w wieku 6 lat. Szkoła podstawowa trwa od drugiej do jedenastej
klasy. Klasę pierwszą dzieci realizują jeszcze w przedszkolu. Dostawaliśmy też zupełnie inne stopnie niż
tu. Skala ocen jest od 2 do 12. Przedmioty, oprócz religii, były podobne.

- Pamiętam, wspomniałaś kiedyś, że lubisz zwierzęta….
- Tak. Miałam kota, ale nie mogłam go przywieść do Polski Został na Ukrainie, bo nie miał wyrobionego
paszportu. Teraz opiekuje się nim moja babcia.

- Wróćmy jednak do tematów związanych ze szkołą, Jak się u nas czujesz? Masz już przyjaciół?
- Czuję się tu bardzo dobrze. Z wieloma osobami zdążyłam się już zaprzyjaźnić.

- Dziękuję za rozmowę.
                                                        Rozmawiała Natalia Szura

We wrześniu, tak jak co roku, uczniowie klas IV-VI
wybierali Samorząd Szkolny, który aktywnie włącza się
w życie szkoły. W wyniku głosowania przewodniczącą
szkoły została Julita Drabicka z kl.V, a jej zastępcą jest
Natalia Szura z kl.6. Uczniowie wybrali również sekcję
dyżurów w składzie: Martyna Maciołek i Patrycja Korcz
oraz sekcję imprez, w skład której wchodzą: Emilia
Kowal, Gabriela Sobkowicz, Magdalena Pluta,
Magdalena Tereszkiewicz, Jakub Filip, Kacper Krużel i
Krystian Gąsior. 
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy realizacji
samych najlepszych pomysłów w ciągu całego roku
szkolnego.

Julita Drabicka

               Nasz nowy
          Samorząd Szkolny

Sekcja imprez

M.T.
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    Pierwsza dyskoteka
 szkolna

Już w październiku uczniowie z sekcji imprez zorganizowali swoją pierwszą dyskotekę  szkolną dla
uczniów klas IV-VI, na której nie zabrakło dobrej ale i głośnej muzyki, wspaniałej zabawy, konkursów i
wyśmienitych humorów. Mamy nadzieję, że sekcja imprez rozwija dopiero swe skrzydła i w przyszłości
zostaną zorganizowane podobne, a może nawet i lepsze imprezy szkolne.

Z ŻYCIA SZKOŁY 
20 września w oddziale przedszkolnym obchodzony był Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka.
Decyzją Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju, która obradowała w dniu 16
września, nasza szkoła uzyskała kolejny międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi
(tym razem na okres 3 lat).

Nasza szkoła była organizatorem XXXIV Rajdu Pieszego Szkół Podstawowych
Gminy Tyczyn, który odbył się w dniu 24 września.

W ostatnim tygodniu września dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na
wycieczkę do pobliskiego lasu.

30 września w oddziale przedszkolnym obchodzony był Dzień Chłopaka.

We wtorek 4 października gościliśmy w naszej w szkole nauczycieli ze Szkoły
Muzycznej Yamaha w Rzeszowie, prowadzących lekcje muzyczne dla dzieci
przedszkolnych i uczniów klas I-III.

Dyskoteka Dyskoteka DyskotekaN.Sz. M.T. N.Sz.
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SZANSA NA SZÓSTKĘ
Wszystkich naszych czytelników z klas IV – VI serdecznie zapraszamy do nowej
zabawy. W kolejnych numerach naszego pisma zamieszczać będziemy zadania
tekstowe, krzyżówki, rebusy, zagadki matematyczne, za które możecie uzyskać część
szóstki. Każda, w ten sposób „uzbierana” szóstka zostanie wpisana do dziennika.
Wycięte z gazetki i rozwiązane zadania należy wkładać do skrzynki z napisem „Szansa
na szóstkę” w sali 26.

Oto zadanie za 1/8
szóstki

W miejsce znaków graficznych
wpisz liczby tak, aby otrzymać
równości prawdziwe. Takim
samym znakom odpowiadają te
same liczby, różnym znakom
natomiast, różne liczby.

              POWODZENiA!!!

Zagadka matematyczna

SZKOLNA LIGA TENISA STOŁOWEGO
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, odbywają się rozgrywki szkolnej ligi tenisowej.
Zawody, w których biorą udział uczniowie klas: V i VI oraz chętne dzieci z klasy IV, odbywają się raz w
miesiącu. Za poszczególne miejsca zawodnicy otrzymują punkty do końcowej klasyfikacji. Planuje się
rozegranie 8 kolejek. Po zakończeniu uczniowie z czołowych miejsc otrzymają puchary, dyplomy i cenne
nagrody rzeczowe.
W kolejnych numerach gazetki będą prezentowane aktualne wyniki. Życzymy powodzenia!!!

Klasyfikacja po 2 kolejkach:
  
DZIEWCZĘTA                                                CHŁOPCY

1. Pluta M. - 16p                              1. Jnglot D. – 16p 
2. Szura N.- 13p                               2. Krużel K. – 14p
3. Kowal E. -9p                                3. Gąsior K. – 10p
4. Tereszkiewicz M. – 9p                 4. Kuk K. – 9p
5. Drabicka J. – 9p                          5. Bator A. – 7p
6. Bieniek K. – 3p                            6. Rybka S. – 6p
7. Korcz P. – 2p                               7. Wilk M. – 4p
8. Maciołek M. - 2p                          8. Bieniek K. - 3p
9. Fuglewicz P.  – 1p

10. Sobkowicz G. – 1p 
   

Zespół red.:Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek

J.S.
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