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"ŚWIECIMY NA NIEBIESKO!!!"

Drugiego kwietnia delektowaliśmy się wielkanocnymi przysmakami, a to właśnie na ten dzień
przypada Międzynarodowy Dzień Autyzmu. W związku z tym w naszej szkole zajęcia
związane z tym wydarzeniem odbyły się nieco później.  W formie zajęć warsztatowych
dowiedzieliśmy się jak na co dzień funkcjonują osoby w tym zaburzeniem, z jakimi
trudnościami się spotykają i jaką walkę muszą podejmować z samym sobą. Bardzo
dziękujemy Paniom z klas specjalnych za przygotowanie tak wspaniałych, kreatywnych i
pobudzających wyobraźnię zajęć! 

"ŚWIECIMY NA NIEBIESKO" - kl. IV"ŚWIECIMY NA NIEBIESKO"

fot. Mateusz Tokarski

fot. M. T.fot. M. Tokarski
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Wiktor: Na wstępnie bardzo chciałbym Pani podziękować za to, że zgodziła się
Pani ze mną porozmawiać. Jest Pani Dyrektorem naszej szkoły, ale także
osobą, do której zawsze możemy się zwrócić z naszymi problemami i
potrzebami. Jest Pani rozchwytywaną osobą, czy taka sytuacja męczy? Czy
Pani lubi swoją pracę?
Sabina Hołówko - Rusin: Ja swoją pracę wręcz uwielbiam!!! Daje mi bardzo
dużo satysfakcji. To jest praca z młodzieżą i dziećmi, w której zdarzają się
codziennie nowe sytuacje i która daje realne i fajne efekty. Kiedy widzisz
uśmiechniętą twarz jakiegoś ucznia, to daje Ci to motywację do dalszych
starań.
W: Nauczyciele traktują wszystkie klasy równo, ale każdy darzy jakąś
społeczność szczególną sympatią. Jaką klasę lubi Pani najbardziej?
S. H. – R.: To jest trudne pytanie, ponieważ każda klasa ma zespół
pozytywnych cech za które da się ją lubić, ale nie ukrywam, że najlepiej
pracuje mi się ze starszymi uczniami, ponieważ można porozmawiać z nimi na
wiele tematów. Młodsze klasy lubię za pomysłowość i zwariowane sytuacje.
W: Czy lubi Pani burunduki?
S. H. – R.: A co to jest? (śmiech)
W: Wiewiórka rosyjska.
S. H. – R.: Musisz mi ją pokazać! Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, to dowidzi,
że  dorośli nie wiedzą wszystkiego. A co ona robi?
W: Żyje na Syberii. Jest piękna i puszysta.
S. H. – R.: Przyznam się, że lubię wszystkie zwierzęta, niezależnie od tego czy
jest to syberyjska wiewióreczka, czy nasza polska. Muszę sobie ja oglądnąć w
Internecie (śmiech).
W: Jest Pani dyrektorem kilku przedszkoli w Rzeszowie, a od roku również
szkoły podstawowej. Skąd pomysł na jej założenia?
S. H. – R.: Z potrzeby serca i wsparcia dzieci. Z mojego doświadczenia, a także
doświadczenia innych rodziców wynika, że nauka w szkołach publicznych nie
zawsze spełnia oczekiwania dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zdarzają się
bardzo nieprzyjazne sytuacje, które odbijają się na zdrowiu psychicznym
dzieci, nauczyciele nie umieją, bądź nie chcą pomagać uczniom, a my  chcemy
to robić.
W: Nieuchronnie zbliżają się wakacje. Czy Pani ma już jakieś wakacyjne plany?
Gdzie lubi Pani wyjeżdżać na wakacje?
S. H – R.: Ja bardzo kocham Chorwację. Uwielbiam góry i morze, a Chorwacja
ma to wszystko razem. Ponadto jest pięknie i ciepło… J
W: Nauczyciele, podobnie jak my – uczniowie, relaksują się przy muzyce. Jaki
gatunek muzyczny Panią najbardziej interesuje?
S. H. – R.: Uwielbiam muzykę niszową, alternatywną, ambitną, która nie jest
bardzo promowana w komercyjnych stajach radiowych. Lubię Micromusic,
Sorry Boys, a z gatunków muzycznych lubię reggae, hip – hop, muzykę
nostalgiczną, liryczną…
W: Dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas i za rozmowę.
S. H. – R.: Ja również bardzo dziękuję. 
Wywiad przeprowadził: Wiktor Ostrowski (uczeń klasy VI "a")

Podczas "Żywej lekcji przyrody"

Koncert Kolęd 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

A co to są burunduki? 
- wywiad z Panią Dyrektor Sabiną Hołówko - Rusin 

fot. M. T.

fot. M. Mituś

.
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Ale to już było i nie wróci więcej... - najważniejsze kwietniowe
wydarzenia w naszej szkole

Spotkanie z Panem RAFAŁEM WILKIEM -
trzykrotnym Mistrzem paraolimpijskim 

11 kwietnia w murach naszej szkoły gościliśmy niezwykłą postać - urodzonego w Łańcucie,
trzykrotnego Mistrza paraolimpijskiego, byłego żużlowca - Pana Rafała Wilka. 
Od środowego poranka dało się wyczuć atmosferę wielkiego oczekiwania - wszyscy mieli
świadomość, iż odwiedzi nas ktoś niezwykły - Mistrz paraolimpijski, wspaniały człowiek, który
swoim zachowaniem i postawą pokazuje, że trzeba walczyć do końca, nie poddawać się, a nasz
upór zostanie wynagrodzony. 
Cała społeczność szkoły powitała naszego gościa, a Pan Rafał opowiedział nam o swoim życiu o
miłości do "czarnego sportu" jakim jest żużel, a także o tym co stało się po wypadku. Jego
historia bardzo wszystkich zafascynowała, a dowód ciężkiej pracy i wiary we własne możliwości
zobaczyliśmy na własne oczy - był nim złoty medal XV Igrzysk Paraolimpijskiego - Rio 2016 w
konkurencji handbike.
Po prezentacji nasz wspaniały gość udał się na spotkania indywidualne z każdą z klas, na
których każdy mógł sobie wykonać pamiątkowa fotografię, porozmawiać, a także otrzymać
autograf - te ostatnie pamiątki jeszcze długo widniały na rękach naszych uczniów
zafascynowanych postacią Pana Rafała Wilka, któremu bardzo dziękujemy za przybycie. 

Podziękowanie za przybycie

Wielkie emocje na spotkaniach w klasach DZIĘKUJEMY!!!

Dyskoteka, filmy i...
nocowanie!!!

W piątek (06.04) mury naszej szkoły
nie spały, a to wszystko za sprawą
uczniów, którzy licznie przybyli
wieczorową porą, aby sprawdzić jak
wygląda życie w szkole nocą :)
Wieczór rozpoczęliśmy dyskoteką,
następie przyszła pora na oglądanie
filmów (czyt. zajadanie się ciastkami,
popcornem i picie coli :)). Całą noc
spędziliśmy na rozmowach i dobrej
zabawie zasypiając dopiero wtedy,
kiedy słońce wschodziło :) - tak
wyglądało nasze NOCOWANIE W
SZKOLE!

Klasy "starsze"

Klasy "młodsze"

fot. M. T.

. fot. M. T

fot. M. G. - W.

fot. M. G. - W.
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RANKING MISTRZÓW! (kwiecień 2018)

I II III IV V VI

CHODZĄCY
KALKULATOR

Gabryś K. Oleg M. Bartek Ch. Remik W. Maks M. Karina Z.

POETA 
NAD POETAMI

Igor Sz. Jaś L. Julia Z. Michalina P. Dorota J. Maciek Ł.

STRONG
(WO)MAN

Eryk W. Hubert M. Helena W. Filip P. Maciej S. Wiktor O.

EKOLUDEK Emil B. Kuba P.. Milena P. Łukasz M. Tymek J. Kuba B.

BIEGŁY 
W DATACH

:) Nadia K. Daniel S. Leon B. Wiktor M. Julia S.

ZŁOTA
RĄCZKA

Milena M. Paweł D. Kinga K. Cezary C. Piotr S. Julia S.

ZNAWCA
SZTUKI

Luiza Ch. Maja Ch. Sabina B. Cezary C. Wiktor M. TymekR.

THE VOICE
OF SCHOOL

Sara S. Nadia K. Filip W. Michalina P. Darek D. Karina Z.

POLIGLOTA Karolina Cz. Paweł D, Julia Z. Leon B. Kuba U. Kuba B.

 SPEC OD 
KOMPUTERÓW

 Adam G.  Nadia K.  Franciszek O.  Leon B.  Wiktor M.  Wiktor O.

WSZYSTKIM MISTRZOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 
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"...bo teatr to fajna
rzecz!" - wyjazd do
Teatru Maska na
spektakl "Zorro" 

"Bo najważniejsze jest to, żeby pomnażać swoje talenty" -
Szkolny konkurs MAM TALENT 

Finaliści i wyróżnieni

23 kwietnia nasza szkoła zamieniła się w prawdziwą estradę, a to wszystko za sprawą naszych
utalentowanych uczniów, którzy przed społecznością szkolna oraz gronem pedagogicznym
zaprezentowali swoje talenty. W pierwszej edycji konkursu MAM TALENT wzięło udział łącznie
dwudziestu uczestników, którzy zaprezentowali szesnaście pokazów. Wśród prezentacji
konkursowych nie zabrakło występów tanecznych, a także wokalnych. Pojawiły się pokazy jazdy na
łyżworolkach, rysowania na czas. Zaprezentowano również brazylijską sztukę walki Capoeira, pojawił
się także (niewyobrażalny dla większości) pokaz odgadywania numerów stron w książce kulinarnej po
nazwie potrawy! Warto zaznaczyć, iż większość występów przygotowywana była pod czujnym okiem
wychowawców, którzy bardzo pomagali uczniom zarówno przygotowaniu, a także wspierali ich
bezpośrednio przez wyjściem na scenę.
Zachwyciły prezentacje wokalne Sary, Karoliny i Jagody, Milenki z klasy I „a”; trio taneczno – wokalne
Amelka, Luiza, Marysia (kl. I „a”) podobało się całej publiczności; a występy taneczne Jagody (kl. I „a”),
oraz Mielenki (kl. I „cs”) rozgrzały publiczność do czerwoności. Zachwycaliśmy się  talentem Liliany (kl.
I „a”) – rysowanie na czas. Również uczniowi klasy II przygotowali wyjątkowe prezentacja: Jaś
zaśpiewał, Hubert zagrał na keyboardzie, a Majka opowiedziała o jeździe konnej. Szkoda tylko, że
klasy „starsze” tak niechętnie ujawniły swoje pasje – szerszej publiczności zaprezentowały się Wiktoria
z Dorotą (kl. V „a”) – śpiew w języku angielskim, Dorota indywidualnie zaprezentowała także pokaz
jazdy na łyżworolkach.  
Jak to w konkursach bywa Jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdy nadszedł moment wyłonienia
zwycięzców. Wspólnie z publicznością uznano, iż w I edycji konkursu MAM TALENT
3. miejsce zajęła Nadia (kl. II „a”), która zaśpiewała piosenką „Kolorowy wiatr”;
2. miejsce zajął Gabryś (kl. I „a”), który podawał numery stron po nazwie potrawy;
1. miejsce zajęły Klaudia i Zosia (kl. III „a”), które zaprezentowały nam pokaz Capoeira.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczył pan Dyrektor Zbigniew Hołówko.
Po emocjach związanych z tym wydarzeniem wiemy, iż już za kilka miesięcy odbędzie się kolejna
edycja konkursu MAM TALENT na którą już dziś zapraszamy, a wszystkim, którzy zaprezentowali się
w tym roku serdecznie GRATULUJEMY!!!

Pokaz capoeira Dorota i jej prezentacja

Po klasach "starszych" przyszedł czas na to,
aby to oddziały edukacji wczesnoszkolnej
wybrały się do Teatru Maska na spektakl
„Zorro”. Z niecierpliwością wszyscy czekali na
dźwięk ostatniego dzwonka i rozpoczęcie
przedstawienia.  Od pierwszego momentu na
scenie „działo się”! Aktorzy rozbiegani nie
tylko po deskach teatru, ale również po sali na
której zasiadała publiczność; śpiew, muzyka,
kostiumy, scenografia, światła, a przede
wszystkim wyśmienita gra aktorów sprawiły, iż
ten spektakl zapamiętamy na długo!!! 

25 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Paweł
D. (kl. II "a"), Michalina P. i Remigiusz W. (kl. IV
"a") oraz Kuba B. (kl. VI "a") wzięli udział w
turnieju szachowym, który odbył się na
obiekcie G2A Arena w Jasionce. 
Dzięki Nim nasz szkoła zdobyła wysokie 12.
miejsce wśród 150 placówek oświatowych
biorących udział w konkursie. 
Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz
instruktorom przygotowującym młodzież do
tego wydarzenia!

.

fot. M. G. - W.

fot. M. G. - W. fot. M. G. - W. .Turniej szachowy
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"CHŁOPCY RAZEM UCZĄ SIĘ,
TO JEST WŁASNIE I b!!!" - prezentacja klasy I "bs"

Co to byłaby za klasa
Bez kochanego Łukasza!

Głośno sobie śpiewa z rana:
Iron Maiden, Dżem, Nirvana!
Szybko mówi, gra i śpiewa,

Artystyczny ten kolega.
To jest nasz klasowy muzyk

Przy nim się nie będziesz nudził!

Maksym to asystent pani
Lubi bawić się puzzlami.

Każdy ma przestrzegać reguł,
On dostrzeże każdy szczegół,
Który Ty mógłbyś przeoczyć
Patrząc w jego bystre oczy.

Kamil wszystkim nam pomaga,
Na pomysły fajne wpada!
Dla każdego jest życzliwy,

Dba by każdy był szczęśliwy.
Lubi tańczyć, biegać, śpiewać-

Dobry z niego jest kolega!

A w tej klasie, jeśli pytasz
Wychowawcą jest Edyta!
Chłopcy uczą razem się
TO JEST WŁASNIE I „b”!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Hejt, czyli internetowe obrażanie jest zjawiskiem często spotykanym.
Jest obecny m.in. w komentarzach pod artykułami, w serwisach
z memami i demotywatorami oraz w komentarzach pod
filmami i zdjęciami. Specyficzną kategorią hejtu jest tzw. mowa
nienawiści, która obraża osoby lub całe grupy ze względu na cechy
przynajmniej częściowo od nich niezależne, takie jak rasa lub pochodzenie.
Agresja werbalna, szczególnie odnosząca się do wyglądu
czy zachowań młodych ludzi potrafi być dla nich szczególnie dotkliwym
doświadczeniem, które powoduje wysoki poziom negatywnych
emocji, jak wstyd, strach, poczucie braku akceptacji. Hejt i mowa
nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale
także dla neutralnych odbiorców, czyli świadków, którzy oswajają
się ze słowną przemocą w internecie. W kwestii obrażania w internecie
kluczową kwestią jest rozważne reagowanie na to zjawisko.
Reagować powinni wszyscy, zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu.

Źródło: Fundacja "Dzieci Niczyje"

Czym jest HEJT? 

.

CO NASZ CZEKA W MAJU... - kalendarium

 11.05.2018 spotkanie z panem Krystianem Herbą  - sportowcem specjalizujący się w trialu rowerowym, który popularność zdobył
dzięki udziałowi w telewizyjnym show Mam Talent 

14.05.2018 Wizyta pana policjanta (spotkanie dla klas III - VI)

14.05.2018 Konkurs recytatorski "Wiosna,wiosna ach to ty" (konkurs dla klas I - III)

16.05.2018 Wyjście na spektakl "Piotruś Pan" do Teatru Maska w Rzeszowie (wyjście dla klas IV - VI)

23.05.2018 Wycieczka do „Zagrody Szmer” w Godowej (klasy specjalne)

31.05.2018 Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) :)

30.05.2018 Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur opiekuńczy - wspólne gry i zabawy dla uczniów wraz z
niespodziankami) :)

.
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NASZE PRACE - nasi mali i nieco więksi artyści 

1ds 2ds 1 cs

3a 1a 6a

5a 4a

Mikołaj Martyna Bartek

Sabina Jagoda Julia

Wiktor Mateusz


	ŚWIECIMY NA NIEBIESKO - Światowy Dzień Autyzmu
	Drugiego kwietnia delektowaliśmy się wielkanocnymi przysmakami, a to właśnie na ten dzień przypada Międzynarodowy Dzień Autyzmu. W związku z tym w naszej szkole zajęcia związane z tym wydarzeniem odbyły się nieco później.  W formie zajęć warsztatowych dowiedzieliśmy się jak na co dzień funkcjonują osoby w tym zaburzeniem, z jakimi trudnościami się spotykają i jaką walkę muszą podejmować z samym sobą. Bardzo dziękujemy Paniom z klas specjalnych za przygotowanie tak wspaniałych, kreatywnych i pobudzających wyobraźnię zajęć!

	A co to są burunduki?
	- wywiad z Panią Dyrektor Sabiną Hołówko - Rusin
	Wiktor: Na wstępnie bardzo chciałbym Pani podziękować za to, że zgodziła się Pani ze mną porozmawiać. Jest Pani Dyrektorem naszej szkoły, ale także osobą, do której zawsze możemy się zwrócić z naszymi problemami i potrzebami. Jest Pani rozchwytywaną osobą, czy taka sytuacja męczy? Czy Pani lubi swoją pracę? Sabina Hołówko - Rusin: Ja swoją pracę wręcz uwielbiam!!! Daje mi bardzo dużo satysfakcji. To jest praca z młodzieżą i dziećmi, w której zdarzają się codziennie nowe sytuacje i która daje realne i fajne efekty. Kiedy widzisz uśmiechniętą twarz jakiegoś ucznia, to daje Ci to motywację do dalszych starań. W: Nauczyciele traktują wszystkie klasy równo, ale każdy darzy jakąś społeczność szczególną sympatią. Jaką klasę lubi Pani najbardziej? S. H. – R.: To jest trudne pytanie, ponieważ każda klasa ma zespół pozytywnych cech za które da się ją lubić, ale nie ukrywam, że najlepiej pracuje mi się ze starszymi uczniami, ponieważ można porozmawiać z nimi na wiele tematów. Młodsze klasy lubię za pomysłowość i zwariowane sytuacje. W: Czy lubi Pani burunduki? S. H. – R.: A co to jest? (śmiech) W: Wiewiórka rosyjska. S. H. – R.: Musisz mi ją pokazać! Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, to dowidzi, że  dorośli nie wiedzą wszystkiego. A co ona robi? W: Żyje na Syberii. Jest piękna i puszysta. S. H. – R.: Przyznam się, że lubię wszystkie zwierzęta, niezależnie od tego czy jest to syberyjska wiewióreczka, czy nasza polska. Muszę sobie ja oglądnąć w Internecie (śmiech). W: Jest Pani dyrektorem kilku przedszkoli w Rzeszowie, a od roku również szkoły podstawowej. Skąd pomysł na jej założenia? S. H. – R.: Z potrzeby serca i wsparcia dzieci. Z mojego doświadczenia, a także doświadczenia innych rodziców wynika, że nauka w szkołach publicznych nie zawsze spełnia oczekiwania dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zdarzają się bardzo nieprzyjazne sytuacje, które odbijają się na zdrowiu psychicznym dzieci, nauczyciele nie umieją, bądź nie chcą pomagać uczniom, a my  chcemy to robić. W: Nieuchronnie zbliżają się wakacje. Czy Pani ma już jakieś wakacyjne plany? Gdzie lubi Pani wyjeżdżać na wakacje? S. H – R.: Ja bardzo kocham Chorwację. Uwielbiam góry i morze, a Chorwacja ma to wszystko razem. Ponadto jest pięknie i ciepło… J W: Nauczyciele, podobnie jak my – uczniowie, relaksują się przy muzyce. Jaki gatunek muzyczny Panią najbardziej interesuje? S. H. – R.: Uwielbiam muzykę niszową, alternatywną, ambitną, która nie jest bardzo promowana w komercyjnych stajach radiowych. Lubię Micromusic, Sorry Boys, a z gatunków muzycznych lubię reggae, hip – hop, muzykę nostalgiczną, liryczną… W: Dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas i za rozmowę. S. H. – R.: Ja również bardzo dziękuję.  Wywiad przeprowadził: Wiktor Ostrowski (uczeń klasy VI "a")

	Ale to już było i nie wróci więcej... - najważniejsze kwietniowe wydarzenia w naszej szkole
	Spotkanie z Panem RAFAŁEM WILKIEM - trzykrotnym Mistrzem paraolimpijskim
	Dyskoteka, filmy i... nocowanie!!!
	W piątek (06.04) mury naszej szkoły nie spały, a to wszystko za sprawą uczniów, którzy licznie przybyli wieczorową porą, aby sprawdzić jak wygląda życie w szkole nocą :) Wieczór rozpoczęliśmy dyskoteką, następie przyszła pora na oglądanie filmów (czyt. zajadanie się ciastkami, popcornem i picie coli :)). Całą noc spędziliśmy na rozmowach i dobrej zabawie zasypiając dopiero wtedy, kiedy słońce wschodziło :) - tak wyglądało nasze NOCOWANIE W SZKOLE!

	RANKING MISTRZÓW! (kwiecień 2018)
	I	II	III	IV	V	VI CHODZĄCY KALKULATOR Gabryś K.	Oleg M.	Bartek Ch.	Remik W.	Maks M.	Karina Z. POETA  NAD POETAMI Igor Sz.	Jaś L.	Julia Z.	Michalina P.	Dorota J.	Maciek Ł. STRONG (WO)MAN Eryk W.	Hubert M.	Helena W.	Filip P.	Maciej S.	Wiktor O. EKOLUDEK	Emil B.	Kuba P..	Milena P.	Łukasz M.	Tymek J.	Kuba B. BIEGŁY  W DATACH :)	Nadia K.	Daniel S.	Leon B.	Wiktor M.	Julia S. ZŁOTA RĄCZKA Milena M.	Paweł D.	Kinga K.	Cezary C.	Piotr S.	Julia S. ZNAWCA SZTUKI Luiza Ch.	Maja Ch.	Sabina B.	Cezary C.	Wiktor M.	TymekR. THE VOICE OF SCHOOL Sara S.	Nadia K.	Filip W.	Michalina P.	Darek D.	Karina Z. POLIGLOTA	Karolina Cz.	Paweł D,	Julia Z.	Leon B.	Kuba U.	Kuba B.  SPEC OD  KOMPUTERÓW  Adam G.	 Nadia K.	 Franciszek O.	 Leon B.	 Wiktor M.	 Wiktor O.

	WSZYSTKIM MISTRZOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
	"Bo najważniejsze jest to, żeby pomnażać swoje talenty" - Szkolny konkurs MAM TALENT

	"...bo teatr to fajna rzecz!" - wyjazd do Teatru Maska na spektakl "Zorro"
	Po klasach "starszych" przyszedł czas na to, aby to oddziały edukacji wczesnoszkolnej wybrały się do Teatru Maska na spektakl „Zorro”. Z niecierpliwością wszyscy czekali na dźwięk ostatniego dzwonka i rozpoczęcie przedstawienia.  Od pierwszego momentu na scenie „działo się”! Aktorzy rozbiegani nie tylko po deskach teatru, ale również po sali na której zasiadała publiczność; śpiew, muzyka, kostiumy, scenografia, światła, a przede wszystkim wyśmienita gra aktorów sprawiły, iż ten spektakl zapamiętamy na długo!!!
	25 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Paweł D. (kl. II "a"), Michalina P. i Remigiusz W. (kl. IV "a") oraz Kuba B. (kl. VI "a") wzięli udział w turnieju szachowym, który odbył się na obiekcie G2A Arena w Jasionce.
	Dzięki Nim nasz szkoła zdobyła wysokie 12. miejsce wśród 150 placówek oświatowych biorących udział w konkursie.  Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz instruktorom przygotowującym młodzież do tego wydarzenia!

	"CHŁOPCY RAZEM UCZĄ SIĘ, TO JEST WŁASNIE I b!!!" - prezentacja klasy I "bs"
	Co to byłaby za klasa Bez kochanego Łukasza! Głośno sobie śpiewa z rana: Iron Maiden, Dżem, Nirvana! Szybko mówi, gra i śpiewa, Artystyczny ten kolega. To jest nasz klasowy muzyk Przy nim się nie będziesz nudził!
	Maksym to asystent pani Lubi bawić się puzzlami. Każdy ma przestrzegać reguł, On dostrzeże każdy szczegół, Który Ty mógłbyś przeoczyć Patrząc w jego bystre oczy.
	Kamil wszystkim nam pomaga, Na pomysły fajne wpada! Dla każdego jest życzliwy, Dba by każdy był szczęśliwy. Lubi tańczyć, biegać, śpiewać- Dobry z niego jest kolega!
	A w tej klasie, jeśli pytasz Wychowawcą jest Edyta! Chłopcy uczą razem się TO JEST WŁASNIE I „b”!
	Czym jest HEJT?
	Hejt, czyli internetowe obrażanie jest zjawiskiem często spotykanym. Jest obecny m.in. w komentarzach pod artykułami, w serwisach z memami i demotywatorami oraz w komentarzach pod filmami i zdjęciami. Specyficzną kategorią hejtu jest tzw. mowa nienawiści, która obraża osoby lub całe grupy ze względu na cechy przynajmniej częściowo od nich niezależne, takie jak rasa lub pochodzenie. Agresja werbalna, szczególnie odnosząca się do wyglądu czy zachowań młodych ludzi potrafi być dla nich szczególnie dotkliwym doświadczeniem, które powoduje wysoki poziom negatywnych emocji, jak wstyd, strach, poczucie braku akceptacji. Hejt i mowa nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla neutralnych odbiorców, czyli świadków, którzy oswajają się ze słowną przemocą w internecie. W kwestii obrażania w internecie kluczową kwestią jest rozważne reagowanie na to zjawisko. Reagować powinni wszyscy, zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu.
	Źródło: Fundacja "Dzieci Niczyje"

	CO NASZ CZEKA W MAJU... - kalendarium
	11.05.2018 spotkanie z panem Krystianem Herbą  - sportowcem specjalizujący się w trialu rowerowym, który popularność zdobył dzięki udziałowi w telewizyjnym show Mam Talent  14.05.2018 Wizyta pana policjanta (spotkanie dla klas III - VI) 14.05.2018 Konkurs recytatorski "Wiosna,wiosna ach to ty" (konkurs dla klas I - III) 16.05.2018 Wyjście na spektakl "Piotruś Pan" do Teatru Maska w Rzeszowie (wyjście dla klas IV - VI) 23.05.2018 Wycieczka do „Zagrody Szmer” w Godowej (klasy specjalne) 31.05.2018 Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) :) 30.05.2018 Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur opiekuńczy - wspólne gry i zabawy dla uczniów wraz z niespodziankami) :)

	NASZE PRACE - nasi mali i nieco więksi artyści

