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Zdolne, pracowite, ambitne ....

WERONIKA
BOBER z kl. V

oraz EMILKA PISZ
(kl.IV) uzyskały (ex
aequo) najwyższą
w szkole średnią

ocen za
I semestr.

Serdecznie im
gratulujemy i

życzymy dalszych
sukcesów.

              Redakcja

Dla mnie najcenniejsze zbiory to te,
które sam znalazłem...

Według definicji zaczerpniętej z Wikipedii: „Kolekcjonerstwo”
(łac. collectio – zbiór) – to świadome gromadzenie
przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym,
topograficznym lub chronologicznym w celu tworzenia
zbiorów, wystaw i pokazów”.

Pasją Kuby Pociaska z kl. VII jest kolekcjonowanie
minerałów, skał i skamieniałości.

- Zbieramy znaczki, pocztówki, maskotki…. . Przyznasz, że
gromadzenie „kamieni” nie jest zbyt popularne. Skąd więc
pomysł na takie właśnie hobby?

- Moje zainteresowania zaczęły się bardzo dawno, kiedy mój
tata pokazywał mi różne kryształy i kamienie szlachetne. Z
czasem sam zacząłem się tym interesować.
                                                               cd. s.2
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ZBIORY KUBY POCIASKA
-  Jak duża jest obecnie twoja kolekcja?
- Uważam, że moja kolekcja jest bardzo duża, ale to, co sam kupiłem to tylko mały procent. Większość
minerałów odziedziczyłem po tacie lub dostałem w prezencie na urodziny lub gwiazdkę.

- Kolekcjonerzy zazwyczaj porządkują swoje zbiory Czy Twoje eksponaty są podpisane, w jakiś sposób
posegregowane, np. według rodzajów skał czy sposobu wykorzystania?
- Nie, moje kamienie nie są w szczególny sposób poukładane, ale można dostrzec pewien schemat. Te
większe są z tyłu, a mniejsze z przodu, aby można było  podziwiać całą kolekcję.

- Skąd czerpiesz potrzebną wiedzę, by prawidłowo opisać i zaszeregować znalezisko?
- Wiedzę o minerałach czerpię w większości z Internetu lub z książek na ten temat. Często też tata mi
opowiada o różnych kamieniach.

- Czy Twoje „domowe muzeum” było już gdzieś publicznie udostępniane, pokazywane?
-  Nie, nigdy jeszcze nie pokazywałem mojej kolekcji. Zbieram głównie dla siebie i nie chwalę się tym.

- Który ze zgromadzonych przez Ciebie eksponatów uważasz za najcenniejszy i dlaczego?
- Według mnie najcenniejsze zbiory to te, które sam znalazłem na podwórku. W przeciwieństwie do
kupionych, nie mam o nich informacji podanych na tacy, lecz muszę sam dowiedzieć się, co to jest.

- „Otoczak” to kwartalnik kolekcjonerów minerałów i skamieniałości. Czy korzystasz czasem z tego
czasopisma, by poszerzyć swoją wiedzę?
- Osobiście nigdy nie czytałem, ale słyszałem, że to świetna książka, którą warto czytać. Myślę, że kiedyś
zerknę na to okiem, może dowiem się czegoś nowego.

-Dziękujemy za rozmowę.

PRÓBUJEMY SWOICH SIŁ W
REKLAMIE

Podczas jednej z powtórzeniowych lekcji
matematyki piątoklasiści otrzymali polecenie
przygotowania akcji reklamowej wybranego
czworokąta. Mógł to być plakat, ogłoszenie do
zamieszczenia w prasie, wywiad, scenka, itp. 
                                                    cd. s.3
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PRÓBUJEMY SWOICH SIŁ W REKLAMIE
Aby dobrze wykonać swoje zadanie należało nie w tylko powtórzyć i usystematyzować swoją wiedzę o
czworokątach, ale też wykazać się pomysłowością, kreatywnością, zdolnościami literackimi, plastycznymi
bądź aktorskimi.
Praca, wykonywana w kilkuosobowych grupach metodą projektu, sprzyjająca rozwojowi myślenia,
działania, wyzwalająca inicjatywy, pozwoliła dobrze utrwalić wiadomości zdobyte na lekcji. Plakaty
zawierały pomysłowe rymowanki, ciekawe efekty plastyczne, nieszablonowe rysunki ukazujące
zastosowania czworokątów.

Z ŻYCIA SZKOŁY
W dniach od 12-30 listopada pięcioro uczniów naszej świetlicy wzięło udział w
ogólnopolskim konkursie plastycznym na strój taneczny. IV miejsce przypadło Karolinie Plucie z kl. III
b. Wyróżnienia otrzymały: Maja Szpala z kl. III b, Laura Jarosz z kl. III a oraz Viktoria Szpala z kl. III a.
Piątą pracę na konkurs wykonał Jakub Wilk z kl. III a.
Uczeń naszej szkoły Jakub Zawiła zajął III miejsce, na szczeblu okręgu podkarpackiego,w
ogólnopolskim konkursie pod hasłem  „Mój las”.
21 grudnia nastąpił odbiór nowego, dwuspadowego dachu na sali gimnastycznej.
22 grudnia, został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „Kartki oraz Ozdoby Bożonarodzeniowe”.
Nagrody otrzymali: z kl I: Lena Kościołek i Wiktoria Trzyna, z kl. III a: Laura Jarosz, Maja Tadla, Jakub
Wilk, Wiktoria Tadla, Malwina Zastrow, z kl. III b: Karolina Pluta, Maja Szpala, Adrian Chotkowski,
Julia Opioła, z kl. IV Wiktoria Habaj i Julia Struck.
9 stycznia 2018 roku uczestniczyliśmy w kolejnej audycji muzycznej, z którą odwiedziła nas Szkoła
Muzyczna Yamaha.
17 stycznia odbyły się szkolne jasełka oraz inne bożonarodzeniowe prezentacje.
W styczniu bieżącego roku w klasie 3b został zorganizowany konkurs pt. „Mistrz pięknego czytania”.
Mistrzami pięknego czytania zostali: Julia Nowak, Adrian Chotkowski i Dominik Szczęch.
18 stycznia dzieci z zerówki i przedszkola wraz z paniami wybrały się na wycieczkę do Kielanówki.
20 stycznia na stołach ustawionych w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się IX. Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego. Turniej wygrała drużyna: Magdalena Pluta i Dawid Pluta (brat) wyprzedzając
Klaudię Bieniek i Macieja Bieńka (brat) oraz Kacpra Krużla i Witolda Krużla (tata).
22 stycznia przedszkolaki wraz z zerówką wybrały się do Rzeszowa do teatru na spektakl pt.
„Opowieści z naszego dzieciństwa”.
25 stycznia bieżącego roku, klasy 3a i 3b obejrzały spektakl w wykonaniu Teatru Współczesnego z
Krakowa pt.„ Kuba i Buba” – czyli savoir vivre dla dzieci”.
26 stycznia, tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, w naszej szkole odbyła się karnawałowa zabawa
choinkowa dla wszystkich wychowanków i uczniów. 

x xxx xx
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YOU CAN DO IT!
Przeczytaj tekst o Zjednoczonym Królestwie. Następnie zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (True)
czy fałszywe (False). Popraw zdania fałszywe.

The United Kingdom
The UK isn’t one country. There are four countries in the UK: England, Scotland, Wales and Northern
Ireland. The capital of Wales is Cardiff. The capital of Northern Ireland is Belfast. The capital of Scotland is
Edinburgh. London is the capital of England and of the UK. People in the UK are British. They are also
English, Scottish, Welsh or Irish. The four countries are different to each other. England is flat and there
are lots of villages with cottages and gardens. In Scotland there are amazing castles, lakes and
mountains. Wales has got green mountains, blue lakes and pretty valleys. Northern Ireland is across the
sea. In its capital there are beautiful public gardens.

There are five countries in the UK.
Edinburgh is the capital of Scotland.
England isn’t flat.
There are mountains in Scotland and Wales.
Northern Ireland is not across the sea.

                                          
SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018

                         DZIEWCZĘTA                                                                 CHŁOPCY
1. Pluta M. - 40pkt            10. Korcz P. - 6pkt           1.Inglot D. - 32pkt          9.Bieniek K. - 9pkt
2. Szura N. - 35pkt           11. Krowiak K. - 5pkt       2.Krużel K. -30pkt          10.Zawiła J. - 6pkt
3. Kowal E. - 24pkt          12. Rabczak Z. - 5pkt       3.Paśko M. - 23pkt        11. Gąsior K. - 5pkt
4. Drabicka J. - 22pkt                                               4.Rybka S. - 20pkt         12.Tereszkiewicz Sz.- 2pkt
5. Bieniek K. - 12pkt                                                 5.Wilk M. - 17pkt           13. Rabczak Sz. - 1pkt
6. Maciołek M. - 12pkt                                              6.Filip J. - 10pkt            14. Karwat D. - 1pkt
7. Fuglewicz P. - 9pkt                                                7.Kuk K. - 10pkt            15. Ślączka K. - 1pkt
8. Tereszkiewicz M. - 7pkt                                         8. Bator A. - 9pkt
9. Wróbel K. - 7pkt

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zadanie 1(1/8 szóstki)
Pewien milioner - dziwak pozostawił swoim synom następujący testament:
„W moim ogrodzie rosną kolejno posadzone cztery drzewa: 1-czereśnia, 2-grusza,3-jabłoń, 4-śliwa. Pod
jednym z nich zakopałem skarb. Żeby go znaleźć musicie zrywać po jednym liściu z tych drzew w
następujący sposób: 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3..... Pod drzewem, z którego zerwiecie 3003 liść znajduje się
skarb”. Pod którym drzewem milioner zakopał skarb?
......................................................................................................................................................................
Odp.: ...........................................................................................................................................................

Zadanie 2 (1/8 szóstki)
Obwód trójkąta jest równy 39 cm. Jeden bok trójkąta jest o 4 cm krótszy od drugiego boku i dwa razy
dłuższy od trzeciego. Oblicz długości boków tego trójkąta.
......................................................................................................................................................................
Odp.: ..........................................................................................................................................................
Zadanie 3 (1/16 szóstki)
Zbuduj wyrażenie i oblicz jego wartość: od kwadratu liczby 1000 odejmij podwojony iloraz liczb 69312 i
152.
......................................................................................................................................................................
Odp.: ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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