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Lapbook 
na plastyce.

Lekcje plastyki w dużej mierze opierają się na działaniu
artystycznym, które powinno być poparte odpowiednią
wiedzą. W tym roku szkolnym  w celu zachęcenia uczniów do
samodzielnego zdobywania wiedzy i informacji związanych
ze sztuką, chętni uczniowie wykonują lapbooki.
Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której
możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. W środku
takiej teczki przykleja się zdjęcia, kieszonki, harmonijki,
notatki, wachlarze, pozwalające na uporządkowanie
informacji wg pomysłu i inwencji ucznia.
Pomysł ten bardzo spodobał się uczniom, czego dowodem są
piękne lapbooki. Chętnych do tworzenia takich teczek
przybywa, co mnie bardzo cieszy.
                                         Magdalena Kawa-Szpala
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POZNAJMY
NOWĄ KOLEŻANKĘ...

Patrycja Kuśnierz jest naszą nową
koleżankę. W tym roku szkolnym dołączyła
do ósmoklasistów naszej szkoły. Zgodziła
się odpowiedzieć na kilka naszych pytań.

-  Mieszkasz w Borku, czy dojeżdżasz do naszej szkoły z innej miejscowości?
- Nie, nie dojeżdżam. Mieszkam w Borku, niedaleko szkoły.

-Gdzie uczyłaś się wcześniej? Opowiedz nam coś o swojej starej „starej’ szkole.
- Wcześniej uczyłam się w SP nr 8 w Rzeszowie. Było tam o wiele więcej uczniów. Na korytarzach,
podczas przerw, był prawdziwy tłok. Ja do swojej szkoły miałam bardzo blisko, ale reszta klasy była
spoza Rzeszowa.

- Tęsknisz za swoimi koleżankami z poprzedniej szkoły Utrzymujesz z nimi kontakt?
- Tak, utrzymuję z nimi kontakt. Czasami tęsknię, ale na szczęście odwiedzamy się od czasu do czasu.

- Jak czujesz się u nas?
- Zostałam tutaj do szkoły przyjęta bardzo serdecznie i czuję się bardzo dobrze. Nauczyciele i uczniowie
są bardzo mili.

- Bardziej lubisz przedmioty ścisłe czy humanistyczne?
- Raczej wolę przedmioty ścisłe (biologia, chemia).

- Czym się interesujesz? Masz jakieś hobby?
- Interesuję się fotografią, a oprócz tego jeżdżę konno już 4 lata i rysuję od 8 lat.

- Jakie potrawy lubisz najbardziej?
- Najbardziej lubię owoce i kuchnię japońską.

- Jakiej muzyki słuchasz?
- Słucham różnego rodzaju muzyki, ale najczęściej odpowiada mi rock i rap.

- Masz jakieś swoje zwierzęta?
- Posiadam konia i świnkę morską.

- Jesteś jedynaczką czy masz rodzeństwo?
- Jestem jedynaczką.

Dziękuję za rozmowę.
                                                                    Rozmawiała Natalia Szura

Patrycja K. x
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KĄCIK
PRZYRODNICZY

Czy wiecie że... 
Jedną  z gatunków roślin mięsożernych jest rosiczka. W
przeciwieństwie do innych roślin, jest ona owadożerna czyli je różne
owady. Wabi ona zwierzęta lepką cieczą  na jej pręcikach. Występuje
na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Ta roślina
zamieszkuje obszary bagniste, znajduje się często w płytkiej wodzie.
Istnieje aż 187 gatunków rosiczek. Rosiczka jako roślina owadożerna
działa aktywnie.Jej ofiara wchodzi na liść i substancja znieuruchamia
ją. Ten proces trwa ok. 3 godziny. Wydzielany przez tą roślinę kwas
zaczyna rozpuszczać ciało owada. Rosiczka może osiągnąć
wysokość do 15 centymetrów.
                                                                  Weronika Bober
                                               

Rosiczka

Kuba Filip

Samorząd
Uczniowski

naszej szkoły
« Jakub Filip –
przew. SU
    

Natalia Szura – 
z – ca przew. SU »
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Z ŻYCIA SZKOŁY
W dniu 3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2018/2019.
20 września dzieci z przedszkola obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka pod hasłem
„Przedszkolak bezpieczny na drodze”.
W ramach działań profilaktycznych, 20 września, odbyło się spotkanie dzieci z przedszkola oraz
zerówki z funkcjonariuszem policji,
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 
2018"!". Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Akcja –
segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”,
27 września instruktorzy EDUKIDO, przeprowadzili warsztaty dla dzieci w oparciu o klocki firmy
LEGO,
28 września w oddziałach przedszkolnych uroczyście obchodzono Dzień Chłopaka

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