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CZYTANIE LEKTURY NIE
MUSI BYĆ NUDNE !!!

Jak pokazują wyniki różnych badań
czytelnictwo wśród Polaków jest bardzo
niskie.
 Mając na uwadze jak najlepszy rozwój
dzieci oraz chęć wzbudzenia w nich
czerpania przyjemności z czytania,
postanowiłam poszukać ciekawej i
wesołej lektury. Poszukując, natrafiłam
na bardzo pochlebne recenzje książki
pt. „Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek” J. Bednarek i postanowiłam
omówić ją na zajęciach lekcyjnych.
                                          cd.s3

                 DRZEWO GENEALOGICZNE 
                                  W KL. IV

            W życiu każdego człowieka niezwykłe ważna jest
rodzina. Najbliższą tworzą rodzice i dzieci. O ile znamy
żyjących bliższych i dalszych członków naszych rodzin, to nie
zawsze wiemy jakie imiona nosili nasi przodkowie, czym się
zajmowali, jakie łączą nas z nimi więzi pokrewieństwa.
            Uczniowie kl. IV w ramach zadania domowego
pracowali nad przygotowaniem drzewa genealogicznego
własnej rodziny. Włożyli w to wiele pracy. Bardzo często
potrzebna była pomoc innych członków rodziny. Była to też
okazja, by poznać lepiej swoje korzenie, przyjrzeć się
związkom pokrewieństwa, zapytać o różne rzeczy. Taka
wspólna praca buduje i pogłębia wzajemne relacje, zaciekawia
i pozwala zebrać informacje o bliższych i dalszych krewnych.
Chociaż nie było to łatwe zadanie, wielu uczniów wykonało je
na wysokie oceny z historii. Wszystkie drzewa genealogiczne
zasługują na uwagę i stanowią istotny wkład w rodzinne
archiwum.
            Początkującym tropicielom historii życzymy wielu
jeszcze ciekawych spotkań z przeszłością.
                                                          Maria Horyń
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REALIZUJMY SWOJE 
MARZENIA

Nasza koleżanka z klasy piątej, Zuzia Rabczak,
postanowiła zrealizować swoje marzenie. Uczy się
grać na gitarze i jest z tego powodu bardzo
szczęśliwa. Zgodziła się odpowiedzieć na kilka
naszych pytań.
- Podczas jednego z koncertów Mobilnej
Filharmonii pięknie zagrałaś na gitarze. Przypomnij
nam, jaki to był utwór?
-  Utwór nosi tytuł ,, Mały czarownik",  a jego
autorem jest Marek Pasieczny.

- Powiedz nam jakie były początki. Czy naukę gry na gitarze zaczęłaś z własnej inicjatywy, czy może ktoś
inny zauważył Twój talent?
- Zaczęło się od tego, że Pani Marysia Piotrowska przyniosła do szkoły gitarę. Zapytałam ją, czy mogę
spróbować coś zagrać. Pani pozwoliła mi i zaczęłam szarpać przypadkowe struny. W końcu tak mi się
spodobało, że powiedziałam mamie, że chcę grać na gitarze. Mama znalazła szkołę muzyczną w Błażowej.
Zapisałam się i tak zaczęła się moja przygoda.
- Żeby grać, trzeba dużo ćwiczyć. Czy miałaś takie momenty w swoim życiu, że miałaś dość, że chciałaś
zrezygnować?
- Tak. Są takie chwile, ale najczęściej pojawiają się gdy do domu wracam około godziny 19:00.
- Czy początki były bardzo trudne?
- Na początku nie było łatwo nauczyć się i przyzwyczaić do nowych obowiązków, ale dzięki nauczycielom dałam
radę.
- Dlaczego właśnie gitara, a nie np. pianino?
- Gitara od zawsze mi się podobała, a w szkole muzycznej i tak mam dodatkowe lekcje fortepianu.
- Czy występowałaś już przed jakąś większą publicznością, nie licząc naszej szkoły?
- Tak. W szkole muzycznej mamy tak zwane "popisy", gdzie możemy pokazać swoje umiejętności. Nabywamy
doświadczenia i uczymy się obycia ze sceną.
- Jesteś skromną osobą i raczej nie lubisz "wychodzić przed szereg". Czy podczas występów nie "zżera" cię
trema?
- Tak. Występ na scenie jest często dla mnie stresujący. Zastanawiam się, czy dobrze gram, ale biorę wtedy
kilka oddechów i mówię sobie - "dam radę".
- Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć swoim koleżankom i kolegom?
- Chciałabym powiedzieć tylko to, że każdy powinien realizować swoje marzenia.

CZYTANIE LEKTURY NIE MUSI BYĆ NUDNE !!!
Mój  wybór okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dzieci czytały
przygody skarpetek w błyskawicznym tempie i z dużą przyjemnością.
Na lekcjach lekturę omawialiśmy z łatwością i lekkością. Nie było
osoby, która nie znałaby przygód skarpetek. Największą przyjemność
sprawiło dzieciom „ożywienie” swojej skarpetki. Uczniowie
upiększyli swoje skarpetki doszywając i przyklejając im różne
elementy. Wczuwając się w rolę pisarza, stworzyli ciekawe i śmieszne
historie swoich bohaterów. Może kiedyś je przeczytacie? Kto wie?
Zachęcam małych i dużych do poznania tajemnicy, gdzie znikają
nasze skarpetki.
                                                         Magdalena Kawa-Szpala
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Z ŻYCIA SZKOŁY
7 października odbył się XXXV Rajd Pieszy Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Tyczyn.
13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyła
cała społeczność szkolna oraz rodzice.
17 października 2017 roku po raz kolejny odwiedziła naszą szkołę Mobilna Filharmonia z audycją
zatytułowaną „W muzycznej podróży świat nie jest zbyt duży”.
25 października w naszej szkole odbył się XIV Turniej Tenisa Stołowego.
Nasze oddziały przedszkolne kolejny już raz włączyły się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”. Realizują też autorski program czytelniczy pt. „Od czwartego roku bez książeczki ani
kroku”.
Klasa pierwsza bierze udział w Programie "Akademia Bezpiecznego Puchatka".
25 października w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się XIV Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego.
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Szkolne Rewolucje".
W piątek, 3 listopada, odbyły się w naszej szkole ciekawe zajęcia edukacyjne pod hasłem „Gmina
Tyczyn walczy ze smogiem”, prowadzone przez przedstawicieli stowarzyszenia EKOSKOP z
Rzeszowa.
6 listopada 2017 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wycieczkę do Fabryki
Czekolady w Korczynie koło Krosna.
9 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej w Tyczynie odbyło się podsumowanie   gminnego konkursu
„Drogi do Niepodległej”. W konkursie plastycznym, w kategorii klas młodszych, 1 miejsce zajęła
uczennica klasy 3b Maja Szpala, a w kategorii klas IV-VII również 1 miejsce otrzymała praca uczennicy
Julii Koń z klasy VI. W teście wiedzy historycznej 3 miejsce zajęła Gabriela Sobkowicz z  klasy
siódmej. W kategorii pieśni patriotycznych zespół wokalny zajął 2 miejsce.
10 listopada rozpoczęliśmy w naszej szkole przygotowania do obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez  naszą Ojczyznę. Odbył się happening oraz występ Mobilnej Filharmonii.
W dniu 11 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie odbyła się gminna akademia z
okazji Święta Niepodległości. Głównym elementem uroczystości była cześć artystyczna w wykonaniu
uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.
Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłych latach, bierze udział w cyklu Audycji Muzycznych i
Tanecznych prowadzonych przez rzeszowską szkołę muzyczną Yamaha.

KONKURSY

                                                                SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad.1(1/4szóstki)
W lipcu żakiet kosztował 147 zł. We wrześniu jego cenę obniżono i nowa cena stanowiła dwie trzecie
starej. W listopadzie dokonano kolejnej obniżki - tym razem o jedną czwartą istniejącej ceny. Czy cena po
drugiej obniżce stanowiła więcej, czy mniej niż połowę ceny z lipca?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Odp.: .............................................................................................................................................................
Zad. 2(1/8 szóstki)
Kasia zaprosiła koleżanki na swoje urodziny. Dziewczynki kupiły jej wspólnie prezent za 72 zł. Każda z
nich zapłaciła kwotę dwukrotnie wyższą od liczby zaproszonych gości. Ile koleżanek zaprosiła Kasia i
jaką kwotę zapłaciła każda z nich?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Odp.: .............................................................................................................................................................
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SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
                           DZIEWCZĘTA                                                              CHŁOPCY
1. Pluta M. - 16pkt              9. Drabicka J - 6pkt          1. Inglot D. - 8pkt               9. Rybka S. - 6pkt
2. Szura N. - 14pkt             10. Maciołek M. - 4pkt       2. Krużel K. -15pkt            10. Filip J. - 4pkt
3. Kowal E. - 11pkt            11. Fuglewicz P. - 1pkt      3. Zawiła J. - 6pkt            11. Bieniek K. - 3pkt
4. Bieniek K. - 7pkt                                                        4. Kuk K. - 7pkt                12. Rabczak Sz. - 1pkt 
5. Tereszkiewicz M. - 4pkt                                            5. Paśko M. - 9pkt
6. Wróbel K. - 3pkt                                                        6. Wilk M. - 10pkt
7. Krowiak K. - 5pkt                                                      7. Bator A. - 2pkt
8. Rabczak Z. - 1pkt                                                      8. Ślączka K. - 1pkt

YOU CAN DO IT!
Ułóż jak najwięcej
zdań z podanymi
wyrazami. 
Aby uzyskać punkt,
zdanie musi być
poprawne pod
względem
gramatycznym i
znaczeniowym.

K ą c i k  p o l o n i s t y!
Oto kolejne korzyści wynikające z czytania książek:
Umiejętność lepszego pisania
Pojawia się właśnie wraz ze wzrostem zasobu słownictwa wynikającego z częstego czytania. Obserwacja,
może nie całkiem świadoma, stylu pisania różnych autorów może wpływać na Wasz własny sposób
przelewania myśli na papier. Stąd prosty wniosek: Chcecie lepiej pisać?- nie unikajcie książek!
Relaks i redukcja stresu
W jesienne czy zimowe, ponure wieczory nie ma lepszych rzeczy niż dobra książka, dzięki której możecie
wyciszyć się i całkowicie odłączyć od rzeczywistości. Wystarczy tylko zanurzyć się w świat bohaterów,
ich przygody i niezwykłe losy, by zrelaksować się jak po długim spacerze. Ponadto czytanie może
zredukować stres, który gromadzicie w sobie w ciągu całego tygodnia nauki. Jeżeli nie jesteście
przekonani do codziennego czytania, to chociaż w czasie weekendu znajdźcie na to czas. Na pewno po
jakimś czasie zmniejszycie stres i znajdziecie w sobie siłę i ochotę do działania.

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