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My czytamy...

Ania z Zielonego Wzgórza z klasy VI a

Święto czytelnictwa w naszej szkole

  W tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzeciej już edycji najpopularniejszej
akcji czytelniczej w Polsce "Jak  nie czytam, jak czytam". Akcja ma na celu zachęcić
dzieci i młodzież do czytania książek. W 2017 roku  ustanowiono rekord w czytaniu w
jednym momencie. Po książkę sięgnęło w tym samym czasie 433 532 uczniów.
  10 czerwca o godzinie 10:00 wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami
wyszli przed budynek. Każdy trzymał w dłoni ulubioną książkę. Rozpoczęliśmy czytanie.
Dodatkową atrakcją tegorocznej akcji był szkolny konkurs na najpiękniejsze przebranie za
dowolnego bohatera literackiego. Wzięły w nim udział wszystkie klasy od I SP do III GM.
Klasę mogło reprezentować kilka postaci. Wśród uczestników akcji  można było zobaczyć
Harrego Pottera, Czerwonego Kapturka czy Kubusia Puchatka. Na  koniec zrobiliśmy sobie
grupowe zdjęcia. Zwycięzcy otrzymają niedługo nagrody dla swoich klas. :-)
  Według badań około 60% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w ciągu roku. 
Wszyscy chcą, aby książka kojarzyła się z rozrywką a nie szkolnym obowiązkiem. Takie
akcje mogą sprawić, że czytanie stanie się modne. 
  Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, zapraszamy w przyszłym roku do udziału w
akcji "Jak nie czytam...", a naszych uczniów do bibliotek, zwłaszcza po wakacyjnej
przerwie, kiedy nasz szkolny księgozbiór wzbogaci się o wiele nowych i interesujących
książek!
  Arkadiusz Jakubik
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WAKACJE TUŻ, TUŻ...

Wakacyjne atrakcje w XX wieku
Czy zastanawialiście się, jak uczniowie spędzali
wakacje sto lat temu? Na pewno inaczej niż teraz,
co wiązało się z sytuacją materialną, postępem
technicznym i cywilizacyjnym.
 Mieszkańcy większych miast, np. Warszawy czy
Krakowa najczęściej spacerowali po parku lub
kąpali się w rzece. Kąpieliska były przygotowane
oddzielnie dla kobiet i dzieci oraz mężczyzn.
Oczywiście każda wakacyjna przygoda dla
bardziej zamożnych zaczynała się na ... dworcu
kolejowym. Stamtąd wczasowicze wyjeżdżali w
różne zakątki Polski. Dużą popularnością cieszyły
się takie miejscowści jak: Nałęczów, Ciechocinek,
Iwonicz, Rymanów, Krynica, Rabka i Zakopane
(zupełnie jak teraz!). Przyjezdni mogli korzystać z
pensjonatów, kwater prywatnych, a nawet
wynająć całą willę.
W wyżej wymienionych miejscach wczasowicze
spędzali czas na spacerach, spotkaniach
towarzyskich i rozmowach oraz popijaniu
leczniczych wód zdrojowych. Nie brakowało też
rozrywek: koncertów, występów teatralnych,
prelekcji i odczytów.

Dawne wakacyjne wyjazdy nie różniły się tak
bardzo od współczesnych. Uczestnicy nie
podróżowali samochodami czy autokarami, nie
mogli tak łatwo komunikować się, jednak potrzeba
oderwania się od obowiązków i odpoczynku po
pracowitym roku nie zmieniła się.
Ciekwostka: wakacje to "okres wolny od zajęć
szkolnych, zwłaszcza latem " , "okres wolny od
pracy i obowiązków, (...) dłuższy czas
odpoczynku poza domem; urlop". W pierwotnej
wersji mówiono "wakacja" w liczbie pojedynczej,
dziś wakacje mają tylko liczbę mnogą.
        Arkadiusz Jakubik

           „Top” 10 miejsc na świecie, które
              warto odwiedzić  na wakacjach
10. Park narodowy Una w Bośni i Hercegowinie – park ten powstał w 2008 r. i jest najmłodszym
parkiem w Bośni i Hercegowinie.  Znajduje się w północno-zachodniej części kraju, niedaleko miasta
Bihać. Jego główną atrakcją są dwie nieskażone, dzikie rzeki–Una 
i Unac .Jest to idealna wycieczka  dla wędkarzy oraz osób lubiących rafting.
9. Bláa Lónið – fenomenalne  uzdrowisko w Islandii typu spa. Uzdrowisko oferuje kąpiel
w gorącej wodzie bogatej w minerały, nieocenionej w leczeniu chorób skóry.
8. Santoryn, Grecja – to piękna  wulkaniczna wyspa na morzu Egejskim. Jej głównymi  atrakcjami są
piękne błękitne morze, stary port  w Firze i czerwona plaża, która zawdzięcza nazwę wulkanicznemu
żwirkowi w odcieniach czerwieni i czerni, co czyni ją magiczną.
7. Geirangerfjord  - to malownicza wioska w Norwegii . Jest istnym rajem dla miłośników natury.
Tutejsze głębokie zatoki i wodospady można podziwiać podczas pieszych wycieczek lub płynąc
kajakiem.  Zachwycające widoki i dziewiczą przyrodę Geirangerfjordu można odkrywać także podczas
wyprawy na ryby, raftingu lub wycieczki rowerowej.

Milena Raś

6. Beijing Zoo, Pekin - Ogród zoologiczny w Pekinie oprócz zwierząt zachwyca  pięknem przyrody.
Obecnie zoo zajmuje obszar ponad 50 000 metrów kwadratowych. Mieszka w nim ponad 7000
zwierząt, będących przedstawicielami około 600 gatunków. Znajdują się tu takie obiekty jak, małpie
wzgórze, pawilon pand, wzgórza lwów i tygrysów, pawilon słoni oraz pawilon morski. Roślinność jest
zaaranżowana w sposób, który łączy w sobie sztukę ogrodniczą Wschodu i Zachodu, imitując
jednocześnie naturalne środowisko życia zwierząt. Główną atrakcją zoo są pandy olbrzymie.
5. Wenecja - to piękne miasto we Włoszech którą trzeba odwiedzić przynajmniej raz w życiu. To jedyne
miasto położone na wodzie, z wieloma zabytkowymi dzielnicami. Wenecji wyjątkowy koloryt nadają
kanały, gondole, kolorowe pałace i mosty. Niezwykle majestatyczna jest również bazylika św. Marka.
To najbardziej romantyczne miasto świata!
4. Meteory, Grecja. Położone w greckiej Tesalii majestatyczne Meteory wprawiają w zachwyt każdego. 
Klasztory wydają się być zrośnięte z wysokimi skałami, na których je zbudowano. Żadne fotografie ani
opowieści nie oddadzą piękna tego miejsca. Trzeba je zobaczyć 
na własne oczy!
3. Barcelona, Hiszpania – Barcelona przyciąga nie tylko wyjątkową architekturą ale też wyjątkowymi
uliczkami i ciekawymi muzeami. Warto udać się do parku Guell i na wzgórze Montjuic . Przy wzgórzu
Montjuic znajdują się też słynne tańczące fontanny. Wyglądają wyjątkowo pięknie nocą. Stolica
Katalonii przyciąga również wielu kibiców z całego świata gdyż znajduje się tu słynny stadion Camp
Nou na którym swoje mecze rozgrywa FC Barcelona.
2. Park Narodowy Jezior Plitwickich. To zjawiskowe miejsce położone 140 km od Zagrzebia na
Chorwacji. Jego największą atrakcją jest 16 jezior z licznymi wodospadami, które zachwycają
krystalicznie czystą wodą. Wszystko to jest otoczone bujnymi lasami. Kwieciste łąki, jaskinie, różne
gatunki zwierząt przyciągają miłośników dzikiej, nieskażonej przyrody.
1. Machu Picchu. Jedno z najlepiej zachowanych miast Inków. Znajduje się na wysokości 2400
m.n.p.m. Miasto zostało zbudowane w ll połowie XV wieku za panowania Pachacuti Inca Yupanqui.
Zostało opuszczone w l poł. XVI. Zdecydowanie warto się tam udać!
Rysunki z Nazaca są to linie które wyglądają  jak zwierzęta, rośliny i figury geometryczne. Powstały
między 300r.p.n.e a 900r.p.n.e, stworzyli je Indianie Nazca. 
Znajdują się w południowo-wschodniej części Peru, na obszarze 50 km wzdłuż i 14 km wszerz. Zostały
stworzone by przyprowadzać wodę z podziemi do dotkniętych suszą miast 
i wiosek. Machu Picchu I.
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Zawody z Pierwszej Pomocy

W piątek (8.06) w Krośnie odbywały się Zawody z Pierwszej Pomocy o
Puchar Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w
Krośnie. Jedenaście drużyn z Krosna i powiatu krośnieńskiego zmierzyło się
z testem wiedzy oraz czterema ćwiczeniami praktycznymi. 
Podczas praktycznych zadań uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych
musieli poradzić sobie z udzieleniem pomocy potrąconej dziewczynie na
rolkach, dziewczynie w którą uderzył piorun na Wieży Farnej, mężczyźnie u
którego wystąpiło nagłe zatrzymanie serca (ćwiczenia na fantomie) oraz
poradzić sobie z grożeniem ratownikom pistoletem. Naszą szkołę
reprezentowała drużyna w składzie: Kinga Zawisza, Aleksandra Mach,
Weronika Cymerman.

6.  Kolejne miejsce w naszym rankingu zajmuje Krutynia. Jest to jeden z najpiękniejszych szlaków
kajakowych w Polsce. Przebiega on przez Puszczę Piską i Mazurski Park Krajobrazowy. Całkowita
długość szlaku wynosi 91 km. Na zboczach rzeki występuje bogata roślinność, a widoki są po prostu
piękne. Można podziwiać aż 850 gatunków roślin i zwierzęta takie jak wilki, rysie, norki, bobry wydry.
Bogate jest też występowanie ptactwa.
5.  Piąte miejsce zajmuje piękne miasto,jakim jest Kazimierz Dolny. Jest on położony w województwie
lubelskim. Ma swój urok, posiada on wiele ciekawych miejsc, które koniecznie trzeba zwiedzić,
znajdując się w tym mieście. Jedną z wielu atrakcji turystycznych jest kościół farny Jana Chrzciciela i
św. Bartłomieja zbudowany w latach 1586-1589. Na terenie tego miasta znajdują się również ruiny
zamku z XIV- XVI w., spichlerze z XVI-XVII w. oraz synagoga. Są tu również wąwozy lessowe, wieża
obronna z XIII w. czy korzeniowy dół.
4.  Na 4 miejscu znajdują się Ruchome Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Położone są one w
województwie pomorskim nieopodal Łeby. Jest to najdłuższy pas ruchomych wydm w Europie.
Magiczne pustynne wydmy są wspaniałą atrakcją, często odwiedzaną przez obcokrajowców.
3. Na trzecim miejscuznajduje się Dolina Biebrzy, jedna z największych w Europie ostoja dzikiej
przyrody. Jest to piękna, a zarazem ciekawa atrakcja w północno-wschodniej części Polski. W jej
okolicach mieści się wiele szlaków pieszych i konnych oraz dużo ścieżek rowerowych dla turystów.
Miejsce to jest godnym polecenia dla zwolenników agroturystki.
2. Na drugim miejscu znajduję się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Region ten obejmuje środkową
część Pojezierza Mazurskiego. Jeziora te są pozostałością po lądolodzie. Zostawił on po sobie ciągi
wzgórz morenowych, zbudowane z glin, żwirów i głazów. Jeziora na Pojezierzu są połączone licznymi
systemami kanałów. Jest to wyjątkowe miejsce, pełne malowniczych jezior i pięknych terenów.
1.  Wreszcie, na samym początku listy znajduje się Przełom Dunajca w Pieninach. Jest to pasmo
górskie Pienin położone pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Rzeka mieści się pomiędzy
ścianami skalnymi, które wynoszą około 300m wysokości. Spływ kajakowy przez Dunajec jest
popularny i naprawdę warty swojej uwagi. Stanowi on atrakcję na skale Europy. 

Natalia Szarek

TOP 10 WAKACYJNYCH MIEJSC W POLSCE

10.   Na ostatnim miejscu w naszej tabeli znajdują się „Kolorowe Jeziorka”.
Są to Cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich, w
województwie dolnośląskim. Są one wielką atrakcją, a ich kolory stanowią
niesamowite urozmaicenie. Występują w kolorach : żółtym, zielonym,
purpurowym oraz błękitnym. Kolory takie zawdzięczają składowi
chemicznemu ścian i dna wyrobiska.
9.Na dziewiątym miejscu w naszej tabeli znajduje się Dolina Pięciu Stawów.
Położona jest ona w Tatrach Wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego.  Jest to polodowcowa dolina, w której znajduje się 5
bajecznych polskich jezior.
Największy z nich to Wielki Staw Polski, który osiąga nawet do 79,3m
głębokości.
8. Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje Ojcowski Park Narodowy.
Znajduje się on na terenie województwa małopolskiego, nieopodal dawnej
stolicy naszego kraju- Krakowa. Można w nim podziwiać między innymi
ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie, późnorenesansowy zamek w
Pieskowej skale oraz dobrze znaną jaskinię Łokietka. W Ojcowskim Parku
Narodowym można również zobaczyć wiele skał o ciekawych, unikatowych
kształtach jak np. Brama Krakowska.
7.  Na miejscu siódmym znajdują się Bieszczady. Są one uznawane za
najdzikszy i najpiękniejszy region Polski. Tarnica to najwyższy szczyt w
Bieszczadach, który mierzy aż 1346 m n.p.m. Warto tam zwiedzić i przejść
się po szlakach górskich, malowniczych połoninach oraz warto zobaczyć
Jezioro Solińskie, które jest sztucznym a zarazem największym zbiornikiem
wodnym w Polsce. Niezwykle okazała flora i fauna w Bieszczadach co roku
przyciąga większą liczbę turystów.

Przełom Dunajca

Mazury

Kinga, Weronika i Paulina w akcji

In.

In.

.
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GMINNY KONKURS OMICRON       
              MATEMATYCZNY

23 maja w Szkole Podstawowej w Ustrobnej odbył się Gminny Konkurs
„Omicron Matematyczny”. Kilka dni przed  nim, w naszej szkole,
zorganizowano  eliminacje  i ostatecznie osoby z najlepszymi wynikami z
klas IV-VII, zostały wytypowane do reprezentowania szkoły  w
matematycznych zmaganiach. W  Ustrobnej  przez półtorej godziny 41 osób
ze wszystkich szkół w gminie Wojaszówka  rozwiązywało, liczyło i starało
się wypaść jak najlepiej.  Na wyniki trzeba było czekać kilka dni, a w dniu 14.
czerwca odbyło się  w Ustrobnej uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie
nagród.  Ogromnym sukcesem jest zajęcie 2. miejsca przez ucznia klasy
VIa Norberta Szczepanika oraz uzyskanie dyplomu laureata przez jego
koleżankę z klasy Katarzynę Blicharczyk. Obydwoje otrzymali nagrody i
pamiątkowe dyplomy. Reszta uczniów z naszej szkoły otrzymała dyplomy
uznania za udział i małe nagrody pocieszenia.
Katarzyna Blicharczyk
Kl. VIa

Pierwszy Dzien Europejski 
11 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole  I Dzień Europejski. Było
międzynarodowo, kolorowo i smacznie.
Uczniowie klas III pod opieką nauczycieli przygotowali ciekawe stoiska
wystawiennicze różnych krajów wchodzących w skład Unii  Europejskiej. W
tym roku zaprezentowano: Rumunię, Litwę, Austrię oraz Wielką Brytanię. 
Nie zabrakło ciekawych gadgetów, strojów narodowych oraz tradycyjnych
potraw. Można było skosztować wiele tradycyjnych dla każdego z krajów
dań, było naprawdę pysznie!
Z przygotowanych przez uczniów prezentacji dowiedzieliśmy się licznych
ciekawostek związanych z poszczególnymi krajami; ich zabytki,
najciekawsze miejsca oraz przydatne zwroty, które mogą być niezbędne,
gdy się tam wybierzemy. Wiele radości przysporzyły wszystkim prezentacje
tańców narodowych. Trzeba przyznać, że wymagało to od uczniów wiele
pracy i tyle samo odwagi.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się quizy na temat
wysłuchanych informacji - nie można było co prawda wygrać fortuny a słodki
upominek, ale każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Unii
Europejskiej. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie to prawdziwi Europejczycy
– znali odpowiedzi nawet na te najtrudniejsze pytania!

EGZAMINA NA KARTĘ ROWEROWĄ

W roku szkolnym uczniowie klas IV a i b uczyli się przepisów ruchu
drogowego i znaków drogowych. Częste kartkówki i sprawdziany dały
im możliwość utrwalać zdobytą wiedzę na lekcjach techniki. Czekał ich
egzamin pisemny. Był to test z 40 pytaniami, na którym mogli zrobić
cztery pomyłki. Zdali w 100 %. Czekał ich egzamin z pierwszej pomocy
przed medycznej. Każdy musiał wykonać resuscytacje krążeniowo-
oddechową, ułożyć nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej i z tym
zaliczeniem poradzili sobie dobrze. Najwięcej nerwów i stresu
przeżywali podczas egzaminu praktycznego. Każdy miał jedną próbną
jazdę, a po niej rozpoczął się prawdziwy egzamin. Cała grupa
czwartoklasistów była szczęśliwa bo wszystkim udało się zaliczyć ten
dość trudny egzamin praktyczny na drodze.
Gratulujemy uczniom klas IV-tych zdobycia pierwszego w życiu prawa
jazdy i życzymy wszystkim bezpiecznej jazdy na drodze.

Czwartoklasiści na start!

Prezentacja dań

Stroje regionalne

STOPKA
REDAKCYJNA

Numer przygotowali:
Arkadiusz Jakubik,
 Milena Raś, 
Natalia Szarek,
Katarzyna
Blicharczyk.
Skład i korekta:
Katarzyna Nowak
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