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"Do szkoły czas, do szkoły czas wrześniowy wstał poranek...", czyli jak rozpoczęliśmy rok
szkolny 

3 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki - jest to drugi rok szkolny,
który spędzimy razem. Ten zaczęliśmy mszą święta, po której wspólnie
z nauczycielami udaliśmy się do szkoły, gdzie powitała nas Dyrekcja
oraz grono pedagogiczne. W nasze szeregi wstąpiło sporo nowych
uczniów, bo w tym roku mamy aż trzy klasy pierwsze. Dołączyli do nas
także nowi nauczyciele, których serdecznie witamy. Po uroczystym
rozpoczęciu udaliśmy się z wychowawcami  do klas na spotkania
organizacyjne połączone ze słodkim, miłym akcentem :). Był to czas
pełen opowieści o wakacyjnych przygodach, poznawania nowych
kolegów, a także tworzenia klasowych planów na nadchodzący, szkolny
czas.
Pełni nowej energii wstąpiliśmy w nowy rok szkolny pełen przygód!
WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM ŻYCZYMY WIELU
SUKCESÓW ORAZ CIERPLIWOŚCI! :)

. .
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Czy lubi Pani swoją pracę?
- Bardzo lubię! Dlatego, że daje mi dużo energii, daje mi mnóstwo takiej siły do działania, zwłaszcza jak Wam się chce matematycznie jeszcze coś
podziałać. To jest takim motorem napędowym.
Co sprawia Pani najwięcej radości w tej pracy?
- Wasz uśmiech. To, że udało mi się Was czegoś nauczyć. To, że pamiętacie rzeczy, które działy się na matematyce. To, że zaczynacie już fajnie, logicznie
myśleć. To, że traktujecie już nas nauczycieli jak równych sobie, a nie jak wrogów. Myślę, że to najbardziej.
A co Panią denerwuje?
- Denerwuje mnie to jak rozrabiacie. Czasami denerwuje mnie to, jak ktoś się bez powodu złości albo jak brzydko się młodzież do siebie odzywa.
Jest pani utalentowana i wszechstronną osobą: matematykiem, fizykiem, terapeutą. Które z tym zajęć zajmuje pierwsze miejsce?
- Matematyka, chyba matematyka. Matematyka zawsze była moją miłością, mimo, że pierwszym przedmiotem, który zaczęłam studiować była fizyka. Na
drugim miejscu dałabym terapeutę, czyli takie zajęcia z dzieciskami i na trzecim miejscu fizykę (dlatego, że jest trudna).
Jak Pani spędza wolny czas poza pracą?
- Uwielbiam zabawy z psem, lubię wychodzić na świeże powietrze, bardzo lubię robić coś kreatywnego – szyć, piec, gotować, robić różne rzeczy
plastyczne, bardzo lubię spotykać się ze znajomymi.
Czy posiadanie psa coś wnosi w Pani życie?
- Bardzo dużo. Dużo cierpliwości, dużo miłości, która można wylać na tego psa, bo dużo takiej miłości potrzebuje nigdy nie pomyślałabym, że pies może
mnie, aż tyle nauczyć.
Gdyby mogłaby się Pani jeszcze raz urodzić, to kim by Pani chciała zostać?
- Ale trudne mi pytanie zadałeś. Kim bym chciała zostać? Chyba też nauczycielem. Nie zmieniłabym tego, kim jestem. Nie zmieniłabym siebie na pewno, bo
czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale podoba mi się moje życie. Jestem szczęśliwa kiedy jest tak, jak jest! Lubię pracę z dzieciakami i z osobami dorosłymi
i to mi daje szczęście.
Mam aktualnie 13 lat, co w tym wieku lubiła Pani najbardziej robić, jak Pani wtedy spędzała czas?
- No ja byłam typem kujona, czyli siedziałam i uczyłam się. Dla mnie liczyły się bardzo oceny, a wolny czas spędzałam na pomocy w gospodarstwie w mojej
rodzinie, na zajmowaniu się rodzeństwem, ponieważ mam młodsze rodzeństwo. Bardzo dużo czasu spędzałam z koleżankami, chodziłyśmy po lesie,
robiłyśmy różnego rodzaj pułapki, zasadzki, domki i tym podobne.
Jakie ma Pani zdanie na temat dzisiejszej młodzieży?
- Myślę, że dzisiejsza młodzież ma bardzo pod górkę, czyli ma czasy trudne do zrozumienia. Młodzież obecnie jest bardzo fajna, z tym, że ciężko jest im się
odnaleźć w teraźniejszej rzeczywistości. Mają troszkę mało pomocy ze strony dorosłych. Uważam, że dzisiejsza młodzież jest niesamowicie inteligentna,
zdolna i kreatywna.
Jak Pani zdaniem powinna wyglądać idealna szkoła?
- Taka jak nasza oczywiście! Szkoła, gdzie uczniowie mają co do powiedzenia. Szkoła, gdzie uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Szkoła, gdzie
każdy maże popełnia błędy. Szkołą, gdzie uczymy się od siebie nawzajem. Szkoła na zasadzie partnerstwa, gdzie wspólnie razem coś tworzymy, działamy
dla wspólnego dobra.

Bardzo dziękują za wyczerpujące wypowiedzi i poświęcony czas. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów w pracy. 

Wywiad przeprowadził Tymek (kl. VIIa)

"Matematyka zawsze była moją miłością..." - wywiad z Panią Wicedyrektor Magdaleną
Gajewską-Wójcik przeprowadził Tymek (uczeń klasy 7a)

. .. .
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Już jesteśmy prawdziwymi uczniami!!!

 12 października 2018 roku dla sporej części społeczności
naszej szkoły był dniem wyjątkowym – wtedy to dobyło się
Pasowanie na Ucznia. 

W słoneczny, piątkowy poranek odświętnie ubrani
pierwszoklasiści zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie
zaprezentowali krótki program artystyczny, a po nim, jak
tradycja nakazuje, odbyło się pasowanie, którego dokonała
Pani Dyrektor Sabina Hołówko–Rusin.  

Po części oficjalnej uczniowie udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez klasę drugą, a tuż po nim najmłodsi
wzięli udział w pokazie fizycznym przygotowanym przez
Panią Magdalenę Gajewską-Wójcik oraz uczniów klasy V -
Michalinę, Mateusza, Leona, Remigiusza. Po fascynującym
pokazie przyszedł czas na pokaz iluzji w wykonaniu Dawida z
klasy VI, który zachwycił wszystkich, którzy byli na sali. Na
zakończenie w krótkim programie artystycznym
zaprezentowali się ponownie uczniowie klasy V – tym razem
Igor, Filip i Bartek.

Był to dzień pełen emocji, który zapadł w pamięć nie tylko
najmłodszym.

.

.

.

.
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21 chromosom, czyli kilka spostrzeżeń dotyczących Zespołu Downa
okiem Wiktora z klasy 7a

.

W naszej szkole NSP "Kraina Uśmiechu" oprócz klas ogólnodostępnych mamy 5 klas specjalnych. W tych klasach uczą się uczniowie z różnymi
niepełnosprawnościami, m.in. z zespołem Downa, czyli z zespołem wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu 21.
  Byłem na kilku lekcjach w klasach specjalnych, żeby zobaczyć jak takie osoby się zachowują i jak funkcjonują. W klasie jest 4 chłopców, a w całej
szkole jest 5 chłopców z Zespołem Downa. Na początku trochę źle się czułem w ich gronie, bo to ja byłem tam "inny". Oni rozmawiali ze sobą o
czymś, żartowali, a ja nie rozumiałem co mówią i o co im chodzi. Czasem myślałem, że śmiali się ze mnie. Ale okazało się, że oni są bardzo radośni
i ciągle się śmieją. Dzieci z zespołem Downa niewyraźnie mówią, dodatkowo wydają różne dźwięki, dzięki którym się porozumiewają. Rozmawiają
ze sobą podobnie jak dzieci zdrowe i tak jak my czasami się kłócą. Mają długi język, który często wypychają z buzi. Są bardzo wrażliwi, dlatego
lubią się przytulać i głaskać siebie i innych po głowie. Myślę, że jest to spowodowane chęcią sprawiania komuś przyjemności. Mają specyficzne
zajęcia np. logorytmikę, choreoterapię. Niektórzy są bardziej zainteresowani zajęciami, a inni się szybciej rozpraszają i wtedy trochę
przeszkadzają. Zauważyłem też, że wielu z nich ma problem ze wzrokiem. Mają duży apetyt, którego nie mogą pohamować, ale chętnie dzielą się
ze sobą tym, co przynoszą do jedzenia. Lubią się bawić ze sobą, mnie też wciągali do swoich zabaw. Najczęściej rysowaliśmy i układaliśmy puzzle
lub klocki. Po kilku spotkaniach już lepiej się czułem w ich towarzystwie, zacząłem rozumieć co do mnie mówią i że nie śmieją się ze mnie tylko do
mnie.
  Ja spędziłem z nimi niewiele czasu, dlatego chciałem poznać opinię osób, które na co dzień mieszkają z dziećmi z zespołem Downa.
Przeprowadziłem wywiad z siostrami dwóch chłopców- z Dorotą i Mileną.
Wiktor: Lubisz spędzać czas ze swoim bratem?
  Dorota: Tak.
  Milena: Tak.
W: W jaki sposób (w co) się z nim bawisz?
  D: To zależy od tego czy będzie się chciał ze mną bawić.
  M: W taki jaki on lubi, czyli w to co on chce. Zawsze się z nim bawię i często poddaje mu jakieś pomysły do ulepszenia tej zabawy.
W: Co lubisz najbardziej z nim robić?
  D: Bawić się w chowanego.
  M: Grać w gry planszowe .
W: W jaki sposób się z nim porozumiewasz?
  D: On mówi trochę inaczej, tak naprawdę to tylko ja i moja rodzina go rozumiemy.
  M: On coś mówi i zawsze jak go nie rozumiem pokazuje rękami o co mu chodzi.
W: Co Cię w nim denerwuje?
  D:  Że mnie bije.
  M: Jak mnie bije.
W: Dziękuje za rozmowę.
Po spędzeniu czasu w tej klasie i po rozmowach z siostrami tych osób uważam, że dzieci z zespołem Downa są takie same jak zdrowe dzieci.
Tylko, że żyją w trochę innym świecie, takim pozytywnym mimo tego, że  mają dużo więcej problemów niż osoby całkiem zdrowe.
                                                                                                                                                                                       Materiał przygotował Wiktor (kl.VIIa)

.
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CO PISZCZY W KLASIE Ia :)

Klasa Ia na czele Maksa ma.
Każdy ma przestrzegać reguł, bo
Maksiu dostrzeże każdy szczegół.

Chłopaków jest u nas sporo,
bo aż dwanaścioro.

Dziewczynki choć tylko trzy,
to łeb w łeb z nimi by szły.

Klasa to nieprzeciętna,
zawsze żywa i uśmiechnięta.

Z tego jesteśmy znani,
że chłopcy imionami są sparowani:

dwóch Łukaszów fanów piłki,
Pawłów – artystyczne dusze,

zżyci sobie Adaśkowie,
no i Ksawerowie!

Super Panie dzieciaki mają,
piecze nad całą klasą trzymają.

.

.

.

.

.
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Jak wygląda życie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, czyli
wywiad z Leonem Babulą :)

Na początku chciałbym się dowiedzieć czy w NSPKU jesteś od samego jej początku, czyli od września 2017 roku?
-Nie, do tej szkoły chodzę od lutego 2018 roku.
Jak Ci się podoba w tej szkole?
-Jest tu bardzo fajnie, są miłe nauczycielki, dobry sposób uczenia się, a także jest mało zadań domowych.
Zostałeś w tym roku Przewodniczącym naszej szkoły. Czy czułeś stres kandydując na tą funkcję?
-Nie czułem stresu, a nawet byłem wyluzowany. Miałem świadomość tego, że to dla mnie nowe wyzwanie.
Jak Ci się podoba rola przewodniczącego szkoły?
-Jeszcze nigdy nie byłem Przewodniczącym Szkoły i są tą moje pierwsze dni, zobaczymy co będzie później. W
poprzedniej szkole byłem Zastępcą Przewodniczącego. Przez te kilka dni zdążyłem już być w schronisku dla zwierząt,
aby przekazać tam karmę od nas. Także na razie jest fajnie.
Jak wiemy nie samą szkołą człowiek żyje. Wiem, że nagrywasz. Jak idzie nagrywanie na Tik Toku?
-Myślę, że ma fajne pomysły na filmiki, ale jak na razie mam 10 fanów.
Koleżanki prosiły mnie o to pytanie: czy masz już dziewczynę?
- Nie, ale słyszałem już, że dziewczyny się we mnie podkochują.
Wielu z nas zdziwiło to dlaczego masz długie włosy. Skąd taka decyzja?
- Włosy zapuszczam, bo postanowiłem, że jak będą już długie to zetnę je i oddam na peruki da dzieci chorych na raka.
Jakie jest Twoje ulubione jedzenie?
- Uwielbiam pierogi ruskie, ale… tylko te robione przez moją babcię.
Czy masz jakiś ulubiony język obcy?
- Tak, jest to język angielski, ponieważ jego znajomość może mi się przydać później w karierze piłkarskiej.
Jaki jest Twój ulubiony sport?
- Oczywiście, że piłka nożna – gram w nią już od 7 lat!

Bardzo dziękuję Ci za czas, który poświęciłeś. Życzę Ci wielu sukcesów i wspaniałych pomysłów podczas sprawowania
funkcji Przewodniczącego szkoły.

Wywiad przeprowadził Tymon (kl. IVa)

. .. .
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WIELKIE, SŁODKIE OTWARCIE!

Nareszcie nastało słodko przez nas
oczekiwane otwarcie sklepiku szkolnego,

które odbyło się w dniu Pasowania na Ucznia,
czyli 12 października.

Gdy we wrześniu uczniowie dowiedzieli się o
otwarciu sklepiku to na samą myśl pociekła

nam ślinka. A teraz nasze marzenie stało się
rzeczywistością, chociaż myślę, że ten

pomysł spodobał się nie tylko uczniom. W
naszym sklepiku szkolnym można znaleźć

napoje, batoniki, lizaki, żelki, a także produktu
dla osób, które chcą zdrowo się odżywiać.
Jeśli zapomnicie wziąć z domu zeszytu to

możecie go nabyć także w naszym sklepiku.
Warto wspomnieć, że w sklepiku sprzedają
uczniowie, którzy w danym okresie swoim

zachowaniem pokazali, że można im zaufać –
i to właśnie jest najlepsza nagroda!

Zaraz obok naszego sklepiku znajduje się
biblioteka, którą zamieszkują wcale nie tacy

mali przyjaciele. 

Jedni długo czekali na sklepik, inni nie mogli
już doczekać się chwili, kiedy to będą mogli
wypożyczać książki w naszej szkolnej
bibliotece. Na początku trzeba wspomnieć, że
księgozbiór, którym obecnie dysponujemy, to
zasługa uczniów, rodziców oraz nauczycieli,
którzy przynosili książki, z których już nie
korzystają, aby inni mogli się nimi cieszyć. Na
półkach można znaleźć książki dla
najmłodszych, a także dla młodzieży oraz
encyklopedie i słowniki. A książek pilnują
uczennice klasy IVa Kinga i Milena oraz
Mentos i Frutella – nasze żółwie, którym
imiona nadał Filip z klasy IVb. Warto
wspomnieć, że imiona zostały wybrane dzięki
uczniom, którzy wrzucali swoje propozycje
do urny. 

Przygotowała Dorota (kl. VIa)

.

.

"W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz..."

.

.

. .
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"Mimozami jesień się zaczyna..." - jesienna edycja konkursu
recytatorskiego klas młodszych

"Kiedy zostają już tylko wspomnienia..." - listopadowa zaduma 

W piękny, słoneczny i ostatni dzień października, tuż przed
dniem Wszystkich Świętych, uczniowie klas specjalnych wraz
z wychowawcami wybrali się na Stary Cmentarz w
Rzeszowie. Była to doskonała okazja, by dzieci dowiedziały
się nieco więcej o swoich przodkach i mieszkańcach miasta,
których już nie ma. 

Celem spaceru było przede wszystkim oddanie hołdu
nieznanym żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie
Polski oraz zapalenie zniczy na ich grobach. Nie
zapomnieliśmy także o opuszczonych mogiłach, gdzie dzieci
również zapaliły światła. 

.

.

30 października br. Odbyła się druga, tym razem jesienna, edycja konkursu
recytatorskiego skierowana do uczniów klas młodszych. Tym razem mottem
przewodnim była jesień – tak piękna i słoneczna w tym roku.
Na scenie zaprezentowało się siedemnastu artystów, którzy wprawili jury w
spore, pozytywne zaskoczenie spowodowane wysokim poziomem
artystycznym przygotowanych prezentacji. Warto nadmienić, iż sporą grupę
recytatorów stanowili uczniowie klas pierwszych, którzy po raz pierwszy
stanęli przed takim wyzwaniem. Uczniowie pokazali swój talent pięknie
interpretując wiersze, rewelacyjnie opanowując pamięciowo długie utwory.
Komisja konkursowa w składzie p. Agnieszka, p. Gabriela i p. Kinga miała
twardy orzech do zgryzienia podczas wyłaniania zwycięzców. Po długich
rozmowach jury przyznało wyróżnienia, które otrzymali Szymon (kl. Ib) i Kuba
(kl. IIIa). Trzecie miejsce zdobyła Jagoda (kl. IIa), drugie Łukasz (kl. Ia), a
pierwsze miejsce ponownie zajął Emil (kl. IIa).
Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji, próby samodzielnej
interpretacji utworów, a także postępy jakie poczynili artyści od pierwszej
edycji konkursu. Wszyscy mamy nadzieję, iż na naszej szkolnej scenie
spotkamy się już niebawem na kolejnych zmaganiach konkursowych naszych
małych recytatorów.
Wszystkim występującym gratulujemy!!!

.

.

.

.

.

.
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SŁODKO ZACZYTANI - Ogólnopolski Konkurs Głośnego Czytania klas
młodszych 

ACH, JAK DOBRZE BYĆ STRAŻAKIEM!!! 

10 października 2018 roku punktualnie o
godzinie 9.00 uczniowie klas młodszych
zebrali się w sali gimnastycznej, aby wziąć
udział w Ogólnopolskim Konkursie Głośnego
Czytania. 
Chętni uczniowie z klas 1-3 czytali fragmenty
swoich ulubionych książek, przebrani w
piękne, kolorowe stroje.
Barwny wystrój sali, bajeczny klimat oraz
wyjątkowa atmosfera wprawiły uczniów w
niezwykła świat fantazji.
Z pewnością na długo zapamiętamy ten
dzień! Liczymy na więcej takich momentów w
naszej szkole.

Relację przygotowała Jagoda R. kl. IIa

.

.

W październiku klasa Ic poznała charakter pracy służb
ratunkowych. Podczas wycieczki mieliśmy okazję do
rozmowy ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Oglądaliśmy, a przede wszystkim mogliśmy wsiąść do
pojazdów, zobaczyć i dotknąć sprzętu strażackiego, a także
przymierzyć niektóre z elementów stroju.

Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą lekcję!
Spełniło się marzenie wielu uczniów, aby choć na chwilę
zostać strażakiem!

.

.

.

.

.

.
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"Wygrał Polskę na fortepianie", czyli VI Dyktando Niepodległościowe
"Po polsku o historii"

9 października 22 uczniów naszej szkoły po raz pierwszy przystąpiło do zmagań z zakresu ortografii, a to wszystko za
sprawą VI edycji „Dyktanda Niepodległościowego”, które w tym roku miało szczególny wydźwięk, a to wszystko za
sprawą setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie w szranki z ortografią stanęli w dwóch kategoriach wiekowych – uczniów klas IV – VI, a także VII – VIII.
Teksty, rzecz jasna, dotyczyły bardzo ważnej dla nas rocznicy i naszpikowane były trudnościami ortograficznymi, z
którymi nasi śmiałkowie poradzili sobie dobrze. Prace trojga uczniów: Michaliny i Leona (z kl. V) oraz Kuby (z kl. VI)
były na tyle dobre (czyli uzyskały co najmniej 75% punktów) ,  że  zostały wysłane do komisji wojewódzkiej, gdzie
zostały poddana kolejnej weryfikacji. Nasi uczniowie nie przeszli jednak dalej do etapu wojewódzkiego. Warto
podkreślić, iż w województwie podkarpackim było ponad tysiąc uczniów, których prace zostały przesłane do
Podkarpackiej Komisji Konkursowej, a w ostatnim etapie udział wzięło tylko 100 uczniów z dwóch grup wiekowych.

Tym bardziej GRATULUJEMY wszystkim, którzy stanęli oko w oko z ortografią! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie Was jeszcze więcej.

.

„Johny English” to film akcji, ale można nazwać go kryminałem i komedią. Jego fabuła opiera się niebezpieczeństwie
związanym z cyber atakiem, w wyniku którego ujawnione zostają dane wszystkich brytyjskich agentów. Johny English
(nauczyciel pewnej klasy) zostaje wezwany mimo swojej emerytury, aby złapać złoczyńcę. Dyrektor agencji oferuje mu
nową broń i sprzęt, jednak on woli starsze metody. W czasie akcji poznaje kobietę, która okazuje się być pomocnikiem
przestępcy. Johny znajduję złoczyńcę, ale ten jednak pokonuje go nowoczesną technologią. Agent wybiera się do
Szkocji i zatrzymuje przestępcę jego własną bronią.

W mojej opinii film jest bardzo dobrym wyborem, np. na wspólne spędzenie czasu z przyjaciółmi. Jest bardzo ciekawy i
śmieszny. GORĄCO POLECAM!

Maya (kl. VIa)

Jak spędzić czas z przyjaciółmi? Może film!!!

.
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. Alan kl. 1b

Sergiusz M. kl. 6a

Jaśmina D. kl. 3a

Paweł Z. kl.1a

Lila G. kl. 2a Cezary kl.5a

Klaudia J. kl. 4a

Maja kl.1c


	"Do szkoły czas, do szkoły czas wrześniowy wstał poranek...", czyli jak rozpoczęliśmy rok szkolny
	3 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki - jest to drugi rok szkolny, który spędzimy razem. Ten zaczęliśmy mszą święta, po której wspólnie z nauczycielami udaliśmy się do szkoły, gdzie powitała nas Dyrekcja oraz grono pedagogiczne. W nasze szeregi wstąpiło sporo nowych uczniów, bo w tym roku mamy aż trzy klasy pierwsze. Dołączyli do nas także nowi nauczyciele, których serdecznie witamy. Po uroczystym rozpoczęciu udaliśmy się z wychowawcami  do klas na spotkania organizacyjne połączone ze słodkim, miłym akcentem :). Był to czas pełen opowieści o wakacyjnych przygodach, poznawania nowych kolegów, a także tworzenia klasowych planów na nadchodzący, szkolny czas.
	Pełni nowej energii wstąpiliśmy w nowy rok szkolny pełen przygód!
	WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW ORAZ CIERPLIWOŚCI! :)
	"Matematyka zawsze była moją miłością..." - wywiad z Panią Wicedyrektor Magdaleną Gajewską-Wójcik przeprowadził Tymek (uczeń klasy 7a)

	Już jesteśmy prawdziwymi uczniami!!!
	12 października 2018 roku dla sporej części społeczności naszej szkoły był dniem wyjątkowym – wtedy to dobyło się Pasowanie na Ucznia.
	W słoneczny, piątkowy poranek odświętnie ubrani pierwszoklasiści zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowali krótki program artystyczny, a po nim, jak tradycja nakazuje, odbyło się pasowanie, którego dokonała Pani Dyrektor Sabina Hołówko–Rusin.
	Po części oficjalnej uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez klasę drugą, a tuż po nim najmłodsi wzięli udział w pokazie fizycznym przygotowanym przez Panią Magdalenę Gajewską-Wójcik oraz uczniów klasy V - Michalinę, Mateusza, Leona, Remigiusza. Po fascynującym pokazie przyszedł czas na pokaz iluzji w wykonaniu Dawida z klasy VI, który zachwycił wszystkich, którzy byli na sali. Na zakończenie w krótkim programie artystycznym zaprezentowali się ponownie uczniowie klasy V – tym razem Igor, Filip i Bartek.
	Był to dzień pełen emocji, który zapadł w pamięć nie tylko najmłodszym.

	21 chromosom, czyli kilka spostrzeżeń dotyczących Zespołu Downa okiem Wiktora z klasy 7a
	W naszej szkole NSP "Kraina Uśmiechu" oprócz klas ogólnodostępnych mamy 5 klas specjalnych. W tych klasach uczą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z zespołem Downa, czyli z zespołem wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu 21.   Byłem na kilku lekcjach w klasach specjalnych, żeby zobaczyć jak takie osoby się zachowują i jak funkcjonują. W klasie jest 4 chłopców, a w całej szkole jest 5 chłopców z Zespołem Downa. Na początku trochę źle się czułem w ich gronie, bo to ja byłem tam "inny". Oni rozmawiali ze sobą o czymś, żartowali, a ja nie rozumiałem co mówią i o co im chodzi. Czasem myślałem, że śmiali się ze mnie. Ale okazało się, że oni są bardzo radośni i ciągle się śmieją. Dzieci z zespołem Downa niewyraźnie mówią, dodatkowo wydają różne dźwięki, dzięki którym się porozumiewają. Rozmawiają ze sobą podobnie jak dzieci zdrowe i tak jak my czasami się kłócą. Mają długi język, który często wypychają z buzi. Są bardzo wrażliwi, dlatego lubią się przytulać i głaskać siebie i innych po głowie. Myślę, że jest to spowodowane chęcią sprawiania komuś przyjemności. Mają specyficzne zajęcia np. logorytmikę, choreoterapię. Niektórzy są bardziej zainteresowani zajęciami, a inni się szybciej rozpraszają i wtedy trochę przeszkadzają. Zauważyłem też, że wielu z nich ma problem ze wzrokiem. Mają duży apetyt, którego nie mogą pohamować, ale chętnie dzielą się ze sobą tym, co przynoszą do jedzenia. Lubią się bawić ze sobą, mnie też wciągali do swoich zabaw. Najczęściej rysowaliśmy i układaliśmy puzzle lub klocki. Po kilku spotkaniach już lepiej się czułem w ich towarzystwie, zacząłem rozumieć co do mnie mówią i że nie śmieją się ze mnie tylko do mnie.   Ja spędziłem z nimi niewiele czasu, dlatego chciałem poznać opinię osób, które na co dzień mieszkają z dziećmi z zespołem Downa. Przeprowadziłem wywiad z siostrami dwóch chłopców- z Dorotą i Mileną. Wiktor: Lubisz spędzać czas ze swoim bratem?   Dorota: Tak.   Milena: Tak. W: W jaki sposób (w co) się z nim bawisz?   D: To zależy od tego czy będzie się chciał ze mną bawić.   M: W taki jaki on lubi, czyli w to co on chce. Zawsze się z nim bawię i często poddaje mu jakieś pomysły do ulepszenia tej zabawy. W: Co lubisz najbardziej z nim robić?   D: Bawić się w chowanego.   M: Grać w gry planszowe . W: W jaki sposób się z nim porozumiewasz?   D: On mówi trochę inaczej, tak naprawdę to tylko ja i moja rodzina go rozumiemy.   M: On coś mówi i zawsze jak go nie rozumiem pokazuje rękami o co mu chodzi. W: Co Cię w nim denerwuje?   D:  Że mnie bije.   M: Jak mnie bije. W: Dziękuje za rozmowę. Po spędzeniu czasu w tej klasie i po rozmowach z siostrami tych osób uważam, że dzieci z zespołem Downa są takie same jak zdrowe dzieci. Tylko, że żyją w trochę innym świecie, takim pozytywnym mimo tego, że  mają dużo więcej problemów niż osoby całkiem zdrowe.

	CO PISZCZY W KLASIE Ia :)
	Klasa Ia na czele Maksa ma. Każdy ma przestrzegać reguł, bo Maksiu dostrzeże każdy szczegół. Chłopaków jest u nas sporo, bo aż dwanaścioro. Dziewczynki choć tylko trzy, to łeb w łeb z nimi by szły. Klasa to nieprzeciętna, zawsze żywa i uśmiechnięta. Z tego jesteśmy znani, że chłopcy imionami są sparowani: dwóch Łukaszów fanów piłki, Pawłów – artystyczne dusze, zżyci sobie Adaśkowie, no i Ksawerowie! Super Panie dzieciaki mają, piecze nad całą klasą trzymają.
	Jak wygląda życie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, czyli wywiad z Leonem Babulą :)
	Na początku chciałbym się dowiedzieć czy w NSPKU jesteś od samego jej początku, czyli od września 2017 roku? -Nie, do tej szkoły chodzę od lutego 2018 roku.
	Jak Ci się podoba w tej szkole? -Jest tu bardzo fajnie, są miłe nauczycielki, dobry sposób uczenia się, a także jest mało zadań domowych.
	Zostałeś w tym roku Przewodniczącym naszej szkoły. Czy czułeś stres kandydując na tą funkcję? -Nie czułem stresu, a nawet byłem wyluzowany. Miałem świadomość tego, że to dla mnie nowe wyzwanie.
	Jak Ci się podoba rola przewodniczącego szkoły? -Jeszcze nigdy nie byłem Przewodniczącym Szkoły i są tą moje pierwsze dni, zobaczymy co będzie później. W poprzedniej szkole byłem Zastępcą Przewodniczącego. Przez te kilka dni zdążyłem już być w schronisku dla zwierząt, aby przekazać tam karmę od nas. Także na razie jest fajnie.
	Jak wiemy nie samą szkołą człowiek żyje. Wiem, że nagrywasz. Jak idzie nagrywanie na Tik Toku? -Myślę, że ma fajne pomysły na filmiki, ale jak na razie mam 10 fanów.
	Koleżanki prosiły mnie o to pytanie: czy masz już dziewczynę? - Nie, ale słyszałem już, że dziewczyny się we mnie podkochują.
	Wielu z nas zdziwiło to dlaczego masz długie włosy. Skąd taka decyzja? - Włosy zapuszczam, bo postanowiłem, że jak będą już długie to zetnę je i oddam na peruki da dzieci chorych na raka.
	Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? - Uwielbiam pierogi ruskie, ale… tylko te robione przez moją babcię.
	Czy masz jakiś ulubiony język obcy? - Tak, jest to język angielski, ponieważ jego znajomość może mi się przydać później w karierze piłkarskiej.
	Jaki jest Twój ulubiony sport? - Oczywiście, że piłka nożna – gram w nią już od 7 lat!
	Bardzo dziękuję Ci za czas, który poświęciłeś. Życzę Ci wielu sukcesów i wspaniałych pomysłów podczas sprawowania funkcji Przewodniczącego szkoły.    Wywiad przeprowadził Tymon (kl. IVa)
	Nareszcie nastało słodko przez nas oczekiwane otwarcie sklepiku szkolnego, które odbyło się w dniu Pasowania na Ucznia, czyli 12 października. Gdy we wrześniu uczniowie dowiedzieli się o otwarciu sklepiku to na samą myśl pociekła nam ślinka. A teraz nasze marzenie stało się rzeczywistością, chociaż myślę, że ten pomysł spodobał się nie tylko uczniom. W naszym sklepiku szkolnym można znaleźć napoje, batoniki, lizaki, żelki, a także produktu dla osób, które chcą zdrowo się odżywiać. Jeśli zapomnicie wziąć z domu zeszytu to możecie go nabyć także w naszym sklepiku. Warto wspomnieć, że w sklepiku sprzedają uczniowie, którzy w danym okresie swoim zachowaniem pokazali, że można im zaufać – i to właśnie jest najlepsza nagroda! Zaraz obok naszego sklepiku znajduje się biblioteka, którą zamieszkują wcale nie tacy mali przyjaciele.
	Jedni długo czekali na sklepik, inni nie mogli już doczekać się chwili, kiedy to będą mogli wypożyczać książki w naszej szkolnej bibliotece. Na początku trzeba wspomnieć, że księgozbiór, którym obecnie dysponujemy, to zasługa uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy przynosili książki, z których już nie korzystają, aby inni mogli się nimi cieszyć. Na półkach można znaleźć książki dla najmłodszych, a także dla młodzieży oraz encyklopedie i słowniki. A książek pilnują uczennice klasy IVa Kinga i Milena oraz Mentos i Frutella – nasze żółwie, którym imiona nadał Filip z klasy IVb. Warto wspomnieć, że imiona zostały wybrane dzięki uczniom, którzy wrzucali swoje propozycje do urny.
	Przygotowała Dorota (kl. VIa)


	"Kiedy zostają już tylko wspomnienia..." - listopadowa zaduma
	W piękny, słoneczny i ostatni dzień października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, uczniowie klas specjalnych wraz z wychowawcami wybrali się na Stary Cmentarz w Rzeszowie. Była to doskonała okazja, by dzieci dowiedziały się nieco więcej o swoich przodkach i mieszkańcach miasta, których już nie ma.
	Celem spaceru było przede wszystkim oddanie hołdu nieznanym żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Polski oraz zapalenie zniczy na ich grobach. Nie zapomnieliśmy także o opuszczonych mogiłach, gdzie dzieci również zapaliły światła.

	"Mimozami jesień się zaczyna..." - jesienna edycja konkursu recytatorskiego klas młodszych
	30 października br. Odbyła się druga, tym razem jesienna, edycja konkursu recytatorskiego skierowana do uczniów klas młodszych. Tym razem mottem przewodnim była jesień – tak piękna i słoneczna w tym roku. Na scenie zaprezentowało się siedemnastu artystów, którzy wprawili jury w spore, pozytywne zaskoczenie spowodowane wysokim poziomem artystycznym przygotowanych prezentacji. Warto nadmienić, iż sporą grupę recytatorów stanowili uczniowie klas pierwszych, którzy po raz pierwszy stanęli przed takim wyzwaniem. Uczniowie pokazali swój talent pięknie interpretując wiersze, rewelacyjnie opanowując pamięciowo długie utwory. Komisja konkursowa w składzie p. Agnieszka, p. Gabriela i p. Kinga miała twardy orzech do zgryzienia podczas wyłaniania zwycięzców. Po długich rozmowach jury przyznało wyróżnienia, które otrzymali Szymon (kl. Ib) i Kuba (kl. IIIa). Trzecie miejsce zdobyła Jagoda (kl. IIa), drugie Łukasz (kl. Ia), a pierwsze miejsce ponownie zajął Emil (kl. IIa). Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji, próby samodzielnej interpretacji utworów, a także postępy jakie poczynili artyści od pierwszej edycji konkursu. Wszyscy mamy nadzieję, iż na naszej szkolnej scenie spotkamy się już niebawem na kolejnych zmaganiach konkursowych naszych małych recytatorów.
	Wszystkim występującym gratulujemy!!!

	SŁODKO ZACZYTANI - Ogólnopolski Konkurs Głośnego Czytania klas młodszych
	10 października 2018 roku punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie klas młodszych zebrali się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Głośnego Czytania.  Chętni uczniowie z klas 1-3 czytali fragmenty swoich ulubionych książek, przebrani w piękne, kolorowe stroje. Barwny wystrój sali, bajeczny klimat oraz wyjątkowa atmosfera wprawiły uczniów w niezwykła świat fantazji. Z pewnością na długo zapamiętamy ten dzień! Liczymy na więcej takich momentów w naszej szkole.  Relację przygotowała Jagoda R. kl. IIa

	ACH, JAK DOBRZE BYĆ STRAŻAKIEM!!!
	W październiku klasa Ic poznała charakter pracy służb ratunkowych. Podczas wycieczki mieliśmy okazję do rozmowy ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Oglądaliśmy, a przede wszystkim mogliśmy wsiąść do pojazdów, zobaczyć i dotknąć sprzętu strażackiego, a także przymierzyć niektóre z elementów stroju.  Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą lekcję! Spełniło się marzenie wielu uczniów, aby choć na chwilę zostać strażakiem!

	"Wygrał Polskę na fortepianie", czyli VI Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"
	9 października 22 uczniów naszej szkoły po raz pierwszy przystąpiło do zmagań z zakresu ortografii, a to wszystko za sprawą VI edycji „Dyktanda Niepodległościowego”, które w tym roku miało szczególny wydźwięk, a to wszystko za sprawą setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie w szranki z ortografią stanęli w dwóch kategoriach wiekowych – uczniów klas IV – VI, a także VII – VIII. Teksty, rzecz jasna, dotyczyły bardzo ważnej dla nas rocznicy i naszpikowane były trudnościami ortograficznymi, z którymi nasi śmiałkowie poradzili sobie dobrze. Prace trojga uczniów: Michaliny i Leona (z kl. V) oraz Kuby (z kl. VI) były na tyle dobre (czyli uzyskały co najmniej 75% punktów) ,  że  zostały wysłane do komisji wojewódzkiej, gdzie zostały poddana kolejnej weryfikacji. Nasi uczniowie nie przeszli jednak dalej do etapu wojewódzkiego. Warto podkreślić, iż w województwie podkarpackim było ponad tysiąc uczniów, których prace zostały przesłane do Podkarpackiej Komisji Konkursowej, a w ostatnim etapie udział wzięło tylko 100 uczniów z dwóch grup wiekowych.
	Tym bardziej GRATULUJEMY wszystkim, którzy stanęli oko w oko z ortografią! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie Was jeszcze więcej.

	Jak spędzić czas z przyjaciółmi? Może film!!!
	„Johny English” to film akcji, ale można nazwać go kryminałem i komedią. Jego fabuła opiera się niebezpieczeństwie związanym z cyber atakiem, w wyniku którego ujawnione zostają dane wszystkich brytyjskich agentów. Johny English (nauczyciel pewnej klasy) zostaje wezwany mimo swojej emerytury, aby złapać złoczyńcę. Dyrektor agencji oferuje mu nową broń i sprzęt, jednak on woli starsze metody. W czasie akcji poznaje kobietę, która okazuje się być pomocnikiem przestępcy. Johny znajduję złoczyńcę, ale ten jednak pokonuje go nowoczesną technologią. Agent wybiera się do Szkocji i zatrzymuje przestępcę jego własną bronią.
	W mojej opinii film jest bardzo dobrym wyborem, np. na wspólne spędzenie czasu z przyjaciółmi. Jest bardzo ciekawy i śmieszny. GORĄCO POLECAM!
	Maya (kl. VIa)
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