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Z nich jesteśmy dumni!!!

 Wszystkim naszym czytelnikom życzymy miłych,
bezpiecznych ferii zimowych oraz relaksu po trudach

ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy. Odpoczywajcie,
nabierajcie sił i motywacji do dalszej nauki w nowym

semestrze. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócicie
zadowoleni, uśmiechnięci, z nowym zapasem energii.

Uczeń wzorowy w klasach IV – VI to taki uczeń, który uzyskał średnią ocen semestralnych (lub
końcoworocznych) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,76 oraz   wzorową lub bardzo dobrą
ocenę z zachowania. Aby osiągnąć taki wynik, nie wystarczą tylko zdolności. Potrzebna jest solidna i
systematyczna praca. Ośmiorgu uczniom naszej szkoły udało się jednak spełnić te wymagające kryteria. 
Szczerze Wam gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wzorowi M.T.
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Magda Pluta
najlepszą uczennicą

naszej szkoły!!!

Uczennica klasy VI, Magda Pluta ,
uzyskała średnią 5,18. Jest to
najwyższa średnia ocen z
przedmiotów objętych
programem nauczania w naszej
szkole.

N. Sz. Magda Pluta

- Jesteś wzorową uczennicą. Czy w jakiś sposób pomaga Ci to lub przeszkadza w codziennym życiu?
- I tak, i nie. Bardzo cieszę się, że udało mi się osiągnąć tak wysoką średnią. Myślę, że jest to celem i
marzeniem każdego z nas. Mam świadomość, że moja praca przynosi efekty. Czasem jednak, gdy dostaję
zbyt dużo propozycji udziału w różnych konkursach czy zawodach, a nie mam czasu, by się do nich
dobrze przygotować, czuję się trochę przytłoczona.

- Czy usłyszałaś kiedyś, że jesteś kujonem?
- Nie, nigdy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że koleżanki i koledzy cieszą się z moich sukcesów. Staram
się swoją wiedzą wspomagać innych. Jeśli ktoś zwróci się do mnie o jakąś pomoc, nigdy nie odmawiam.

- Wszystkie Twoje oceny są bardzo wysokie, ale masz chyba jakiś ulubiony przedmiot lub przedmioty?
- Oczywiście. Bardziej lubię przedmioty ścisłe: matematykę, przyrodę…. .

- A jest jakiś przedmiot, którego nie znosisz?
- Szczerze mówiąc to niezbyt lubię historię. Nie mogę jednak powiedzieć, że jej „nie znoszę”.

- Czy wiesz już, kim chciałabyś zostać w przyszłości?
- Nie, jeszcze o tym nie myślę. Może adwokatem …

- Jak spędzasz wolny czas? Masz jakieś pozaszkolne zainteresowania, hobby?
- Lubię tańczyć. Od kilku lat chodzę do szkoły tańca, do Signum Dance Hyżne. Zajęcia odbywają się 3 razy
w tygodniu po 2 godziny. Tak więc, nie mam czasu na nudę.

- Czy masz jakiś dobry „przepis” na bycie prymuską? 
- Myślę, że po prostu trzeba uczyć się systematycznie, starać się nie opuszczać zajęć, jeśli nie jest to
konieczne. Ja dużo zapamiętuję z lekcji. 

- Czy zdarzyło Ci się odpisać zadanie w szkole?
-Jeśli mam być szczera, to tak i to nie raz. Szczegółów jednak nie zdradzę.

- Dostałaś kiedyś jedynkę?
- Nie. Do tej pory nie dostałam jeszcze żadnej jedynki.

- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
                                                                Rozmawiała Natalia Szura

x M.T.
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Z ŻYCIA SZKOŁY
20 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim odbył się XII.
Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. W kategorii dziewcząt do lat 13-tu zwyciężyła
Magdalena Pluta, a trzecie miejsce zajęła Natalia Szura.Wśród chłopców czwarty był Dawid Inglot a
Kacper Krużel uklasował się na szóstej pozycji.
22 listopada b.r. kolejny raz w naszej szkole gościła Szkoła Muzyczna YAMAHA z Rzeszowa.
W dniu 25 listopada w naszej szkole obchodzony był Dzień Pluszowego Misia.
29 listopada w przedszkolu, zerówce i w świetlicy szkolnej odbyły się imprezy andrzejkowe.
1 grudnia dzieci z przedszkola i zerówki wybrały się razem z wychowawczyniami do Teatru „Maska”
w Rzeszowie.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i
młodzieży pt. „Szron na drzewach jak koronki”. Jedną z nagród głównych zdobyła Maja Chruszcz, a
wyróżnienie otrzymała Weronika Bober.
6 grudnia dzieci z przedszkola, zerówki, klasy I  i  klasy II A odwiedził Święty Mikołaj.
8 grudnia 2016r., w związku z tygodniem zdrowia,  przedszkole odwiedziła pani dietetyk Magdalena
Błaszczyk z gabinetu Prodietik w Rzeszowie.
9 grudnia b.r. naszą szkołę odwiedził iluzjonista.
9 grudnia odbyły się kolejne warsztaty bożonarodzeniowe dla uczniów i rodziców kl. II A.
Maja Szpala z klasy IIB otrzymała wyróżnienie w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej
Twórczości Plastycznej pn. „Kolędnicy-Wędrownicy”.
Konrad Rusznica z klasy II A został laureatem (w kategorii klas 1 – 3) wojewódzkiego konkursu
plastycznego o tematyce ekologicznej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów
Żywności Ekologicznej „EKO DAR” w Świlczy oraz Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie. W
kategorii klas 4 – 6 nagrodę zdobyła Sylwia Wróbel z klasy IV.
W XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” Wiktoria
Habaj otrzymała Nagrodę Redaktora Naczelnego Gazety Codziennej „Nowiny”, a wyróżnienia
otrzymały: Maja Szpala i Sylwia Wróbel.
15 grudnia 2016r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Doliny Strugu pod hasłem:
„Kolędnicy wędrownicy”.
W dniu 9 grudnia w Szkole Podstawowej w Matysówce, w ramach Gminnego Forum
Samokształceniowego Nauczycieli, odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów kl. 0 - III szkół
podstawowych gminy Tyczyn.

UWAGA!!!
WYBIERAMY NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH

Zbliżają się Walentynki. Z tej okazji zespół redakcyjny naszej
gazetki ogłasza konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę i
najsympatyczniejszego chłopaka naszej szkoły.
Zachęcamy wszystkich do udziału w zabawie!
                                                                                   Str. 4
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WYBIERAMY NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH
Regulamin konkursu:
- Najsympatyczniejszych wybieramy spośród uczniów klas 4 – 6.
- Dziewczynki wybierają chłopca, a chłopcy – dziewczynę.
- Na zamieszczonym niżej kuponie wpisujemy nazwisko swojego kandydata lub kandydatki i wrzucamy
do oznaczonej skrzynki na korytarzu szkolnym.
Wyniki głosowania przedstawimy w kolejnym numerze naszego pisma.

Kupon konkursowy

SZKOLNA LIGA TENISOWA
  DZIEWCZĘTA                                              CHŁOPCY

1. Pluta M. - 31p                                       1. Jnglot D. – 32p 
2. Szura N. - 28p                                       2. Krużel K. – 25p
3. Tereszkiewicz M. -20p                          3. Kuk K. - 18p
4. Kowal E. – 19p                                   4. Rybka S. - 15p
5. Drabicka J. – 18p                                 5. Wilk M.. – 15p
6. Bieniek K. – 7p                                    6. Gąsior K.– 10p
7. Korcz P. – 7p                                       7. Bator A. – 10p
8. Maciołek M. - 4p                                   8. Filip J. - 8p
9. Fuglewicz P.  – 1p                                9. Bieniek K. - 7p

10. Sobkowicz G. – 1p                              10. Ślączka K. - 1p
11. Szura K.- 1p

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zadanie (1/16 szóstki)
Arbuz waży kilogram i pół tego arbuza. Ile waży arbuz?
.............................................................................................................................
Odp.: ....................................................................................................................

 Gramatyczna korrida!
Wasze pierwsze zadanie polega na nazwaniu wszystkich części mowy występujących  w poniższym
zdaniu. Powodzenia!  (9pkt.)
Wczoraj niespodziewanie trzej chłopcy pobiegli  za kolorową piłką, ale jej nie złapali, bo wiatr uniósł ją
daleko w pobliski las.

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

M. T.
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