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PLANETA ENERGII
Klasa II bierze udział w konkursie „Planeta Energii”. Głównym
celem konkursu jest propagowanie wśród najmłodszych
uczniów wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie
odpowiednich postaw. W ramach realizacji zadań
konkursowych uczniowie dowiedzieli się, czym jest i skąd się
bierze prąd, jaką rolę pełni w naszym życiu. Poznali także
podstawowe źródła energii, zapoznali się z zasadami
bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.
Dowiedzieli się również, jak należy prawidłowo zachować się
w pobliżu obiektów energetycznych. Na lekcjach układali
hasła o oszczędzaniu prądu, malowali plakaty, wykonywali
wiele doświadczeń. Poznali też dawne urządzenia, które
funkcjonowały bez prądu.

TUŻ PRZED MATURĄ
USŁYSZAŁEM GŁOS 

PANA BOGA
Ks. Piotr Porada rozpoczął pracę w naszej szkole pod koniec I
semestru. Uczy nas zatem religii od niedawna. Postanowiliśmy
lepiej poznać naszego nowego katechetę.                   cd.s2
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Tuż przed maturą 
usłyszałem głos Pana....

  
Szczęść Boże !!! Witam serdecznie wszystkich uczniów i czytelników.

-  Jest Ksiądz bardzo młody. Czy Borek Stary jest pierwszą parafią Księdza?
-  Taki młody to nie jestem … .To moja trzecia parafia. Wcześniej byłem w Krościenku Wyżnym (koło
Krosna) oraz w Giedlarowej (koło Leżajska).

-  Skąd Ksiądz pochodzi?
-  Pochodzę z Czerniawki. To wioska licząca 100 mieszkańców – bardzo mała. Moja rodzinna parafia to
Miękisz Nowy (powiat jarosławski).

-  Kiedy u Księdza pojawiła się pierwsza myśl o wyborze takiej, a nie innej drogi życiowej?
-  Ciężko tak dokładnie określić datę. Już jako mały chłopiec lubiłem  „ być blisko Ołtarza ‘’- od II klasy
byłem ministrantem. A taki moment zwrotny nastąpił tuż przed maturą.To wtedy usłyszałem głos Pana … .
Dużo by tu opowiadać … .

-  Czy decyzja o wstąpieniu do seminarium była zaskoczeniem dla rodziny Księdza i znajomych?
-  Było to wielkie zaskoczenie dla wszystkich, a szczególnie dla najbliższych kolegów. Wszyscy
spodziewali się, że rozpocznę studia na Uniwersytecie Rzeszowskim szczególnie, że na maturze
zdawałem historię jako przedmiot rozszerzony. Plany moje uległy „drastycznej’’ zmianie – zmianie, której
nie żałuję.

-  Gdzie Ksiądz studiował?
-  W latach 2007-2013 studiowałem w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Czas 
  seminaryjny obejmował studia z zakresu filozofii i teologii. To także czas formacji ludzkiej i kapłańskiej.

-  Ma Ksiądz rodzeństwo?

-  Tak, mam dwóch braci. Starszy założył już własną rodzinę. Młodszy natomiast studiuje prawo na
Uniwersytecie Rzeszowskim.

-  Jaką potrawę lubi Ksiądz najbardziej?
-  Kebab (he he) … . A tak na serio to pierogi. Zresztą nie jestem wybredny w kuchni – co zresztą widać.

-  Gra Ksiądz na pianinie? Czy ukończył Ksiądz szkołę muzyczną?
-  Mojej gry nie można nazwać muzyką … . Nigdy nie kształciłem się w dziedzinie muzycznej.
  W poprzedniej parafii prowadziłem scholę parafialną i to skłoniło mnie do samodzielnej edukacji.
Jeszcze dużo nauki przede mną.

-  Czy dobrze czuje się Ksiądz w roli nauczyciela?
-  Gdy uczniowie są grzeczni, aktywni i życzliwi, to czuję się bardzo dobrze jako nauczyciel … Ogólnie to
bardzo lubię pracować z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie przy parafii z ministrantami i scholą.

Dziękuję serdecznie za te pytania i zainteresowanie artykułem. Pozdrawiam każdego z Was i proszę o
modlitwę w mojej intencji, abym potrafił być „prawdziwym nauczycielem’’. Szczęść Boże.

- Dziękuję za rozmowę.                                                                                        
                                        Rozmawiała: Natalia Szura
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NAJSYMPATYCZNIEJSZA
DZIEWCZYNA NASZEJ SZKOŁY

Walentynkowy konkurs na najsympatyczniejszą
dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka naszej
szkoły został rozstrzygnięty. Z przyjemnością
informujemy, że najsympatyczniejszą dziewczyną
została  szóstoklasistka EMILKA KOWAL.                    
                                        GRATULUJEMY!!!                cd.s4

Z ŻYCIA SZKOŁY
22grudnia odbył się bożonarodzeniowy apel, w którym wzięli udział: uczniowie, nauczyciele, rodzice i
pracownicy naszej szkoły.
Świetlica szkolna zorganizowała konkurs  na wykonanie przestrzennej choinki. Nagrody główne
otrzymali: Maja i Maksymilian Sowa, Aleksandra i Dominik Skoczylas, Zuzanna Skaba, Blanka i Borys
Patrzyk oraz Michał Szmuc. Autorami wyróżnionych drzewek są: Martyna i Patryk Maciołek, Adam,
Wiktoria i Kamil Hałoń, Filip Kociubiński, Tymek Gałek, Wiktoria Pajda, Maja Szpala, Franciszek i
Jakub Pociask, Julita Drabicka, Daria Chyłek, Milena Koń oraz Karolina i Patryk Pluta.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych pt. "Witraż Bożonarodzeniowy". W kategorii 6-9 lat nagrodzony
został witraż Mai Szpali, a wyróżnienie otrzymał Franciszek Pociask. W kategorii 10-12 lat wyróżnione
zostały prace Julity Drabickiej i Mai Chruszcz.
19 grudnia 2016 r. w naszej szkole ponownie zagościła Mobilna Filharmonia.
9 stycznia przedszkolaki oraz dzieci z zerówki uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. „Jaś i
Małgosia” przygotowanym przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza.
10 stycznia 2017 przedszkolaki i uczniowie klas I – III  uczestniczyli w kolejnej lekcji muzycznej
prowadzonej przez Szkołę Muzyczną Yamaha z Rzeszowa.
Tradycyjnie, jak co roku, wszyscy uczniowie spotkali się  na noworocznej zabawie choinkowej.
Zabawa odbyła się 12 stycznia.
14 stycznia, w sali gimnastycznej naszej szkoły, odbył się już po raz ósmy Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego.
14 stycznia, w sali widowiskowej Domu Ludowego w Borku Starym, uczniowie naszej szkoły mieli
okazję zaprezentować swoje artystyczne umiejętności na Koncercie Noworocznym.
21 stycznia odbyło się usuwanie śniegu z dachu budynku naszej szkoły. Pracę solidnie i
profesjonalnie wykonali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Starym.
1 lutego w zerówce, a 10 lutego w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
W środę, 1 lutego, w świetlicy szkolnej zorganizowano bal karnawałowy.
3 lutego 2017 uczniowie klas 0, I i II B oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami uczestniczyli w
wyjeździe do Rzeszowa na spektakl teatralny „Doktor Dolittle i przyjaciele”.
W środę, 15 lutego, w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie, odbyło się
podsumowanie Przeglądu Gazetek Szkolnych Doliny Strugu. W uroczystości wzięła również udział
Redakcja naszej gazetki.

Najsympatyczniejsza dziewczynaM.T.
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NAJSYMPATYCZNIEJSZY
CHŁOPAK NASZEJ SZKOŁY

O tytuł najsympatyczniejszego chłopaka walczyło w
dogrywce trzech naszych kolegów: Bartek Pisz, Kuba
Rycko i Marcel Paśko. W pierwszej turze głosowania
otrzymali oni bowiem taką samą liczbę głosów.
Ostatecznie zwyciężył BARTEK PISZ z klasy
szóstej.          
                                              GRATULUJEMY!!!

                               SZKOLNA LIGA TENISOWA
  DZIEWCZĘTA                                              CHŁOPCY

1. Pluta M. - 39p                                       1. Krużel K.- 33p
2. Szura N. - 35p                                      2. Inglot D. – 32p
3. Tereszkiewicz M. -25p                           3. Wilk M.-19p
4. Kowal E. – 25p                                     4. Kuk K.- 18p
5. Drabicka J. – 20p                                 5. Gąsior K.-16p
6. Bieniek K. – 10p                                   6. Filip J. - 15p
7. Maciołek M.-8p                                     7. Rybka S.-15p                         
8. Korcz P.-7p                                            8.Bator A.-12p
9. Fuglewicz P.  – 2p                                9. Bieniek K. - 12p

10. Sobkowicz G. – 1p                               10. Hadała D.-3p
11. Szura K.- 1p                                          11. Tereszkiewicz Sz.-1p
12. -------                                                    12. Ślączka K.- 1p

GRAMATYCZNA KORIIDA
W podanym poniżej opowiadaniu podkreślcie wszystkie związki frazeologiczne, a następnie przepiszcie
tekst, zastępując podkreślone związki zwrotami używanymi na co dzień. (PODPOWIEDŻ! Warto sięgnąć
po książkę G.Kasdepke ,,Co to znaczy…) (11pkt.)
Moi koledzy mieli nosa, mówiąc, że spotka nas dzisiaj coś nieprzyjemnego. Spuściliśmy nosy na kwintę i
wypatrywaliśmy z niepokojem nauczyciela. Kinga, która zawsze miała trochę oleju w głowie, siedziała jak
mysz pod miotłą i szczerze mówiąc wyjątkowo dzisiaj siedziała jak na tureckim kazaniu. Tomek
zachowywał się tak, jakby zaraz miał zapaść się pod ziemię, a ja, o którym wszyscy mówili, że jestem w
czepku urodzony, poczułem strach. Gdy z dyktanda dostałem piątkę, skrzydła urosły mi u ramion, ale nie
będę przecież z tego powodu zadzierał nosa. Piątkę z języka polskiego na I półrocze miałem już w
kieszeni. A może to marzenie ściętej głowy?

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad.(1/8 szóstki)
Za 8 lat łączny wiek dwóch braci i jednej siostry wyniesie 84 lata. Jaki będzie ich łączny wiek za 4 lata?
Odpowiedź uzasadnij.
............................................................................................................................................................................
:................................................................................................................................................................
Odp. .............................................................................................................................................

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

Najsympatyczniejszy chłopak.N.Sz.
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	SZKOLNA LIGA TENISOWA
	DZIEWCZĘTA                                              CHŁOPCY
	Pluta M. - 39p                                       1. Krużel K.- 33p
	Szura N. - 35p                                      2. Inglot D. – 32p
	Tereszkiewicz M. -25p                           3. Wilk M.-19p
	Kowal E. – 25p                                     4. Kuk K.- 18p
	Drabicka J. – 20p                                 5. Gąsior K.-16p
	Bieniek K. – 10p                                   6. Filip J. - 15p
	Maciołek M.-8p                                     7. Rybka S.-15p
	Fuglewicz P.  – 2p                                9. Bieniek K. - 12p
	Sobkowicz G. – 1p                               10. Hadała D.-3p
	-------                                                    12. Ślączka K.- 1p
	GRAMATYCZNA KORIIDA
	W podanym poniżej opowiadaniu podkreślcie wszystkie związki frazeologiczne, a następnie przepiszcie tekst, zastępując podkreślone związki zwrotami używanymi na co dzień. (PODPOWIEDŻ! Warto sięgnąć po książkę G.Kasdepke ,,Co to znaczy…) (11pkt.)
	Moi koledzy mieli nosa, mówiąc, że spotka nas dzisiaj coś nieprzyjemnego. Spuściliśmy nosy na kwintę i wypatrywaliśmy z niepokojem nauczyciela. Kinga, która zawsze miała trochę oleju w głowie, siedziała jak mysz pod miotłą i szczerze mówiąc wyjątkowo dzisiaj siedziała jak na tureckim kazaniu. Tomek zachowywał się tak, jakby zaraz miał zapaść się pod ziemię, a ja, o którym wszyscy mówili, że jestem w czepku urodzony, poczułem strach. Gdy z dyktanda dostałem piątkę, skrzydła urosły mi u ramion, ale nie będę przecież z tego powodu zadzierał nosa. Piątkę z języka polskiego na I półrocze miałem już w kieszeni. A może to marzenie ściętej głowy?

	SZANSA NA SZÓSTKĘ
	Zad.(1/8 szóstki)
	Za 8 lat łączny wiek dwóch braci i jednej siostry wyniesie 84 lata. Jaki będzie ich łączny wiek za 4 lata? Odpowiedź uzasadnij.
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