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Szkolna lektura
inspiracją Kuby!

To właśnie chemia była w szkole
moim ulubionym przedmiotem...

Czy lektury szkolne, do których
przeczytania zmuszają nauczyciele,
mogą być ciekawe i interesujące?
Niektórzy z Was pewnie  odpowiedzą,
że nie. Jednak Jakub Pociask- uczeń
klasy VIII- zdecydowanie
odpowiedziałby, że są lektury, które
m o g ą zaciekawić, zawładnąć
wyobraźnią,a przede wszystkim mogą
zainspirować na przykład do wykonania
ciekawej i oryginalnej gazetki klasowej
dotyczącej właśnie omówionej lektury.
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Pani Joanna Sobusiak przyszła do naszej szkoły 1września
tego roku i uczy nas chemii.
- Jest Pani młodą osobą. Czy jest to Pani pierwsza praca, czy
uczyła już Pani wcześniej w jakiejś innej szkole?
- To miłe, że tak myślicie. Zanim zaczęłam pracować w szkole,
wiele lat pracowałam w firmie farmaceutycznej. Szkoły, w
których pracowałam dotychczas to: Gimnazjum w
Racławówce, Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej i
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy.
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KĄCIK
PRZYRODNICZY

 Chemia była moim ulubionym przedmiotem w szkole ......
-Wiemy, że dojeżdża Pani do nas z innej miejscowości.
- Tak, razem z moją rodziną: mężem, synami i psem mieszkamy w Rzeszowie – Budziwoju, tak że nie mam
do Was tak daleko.

- Słyszeliśmy, że pracuje Pani obecnie w kilku szkołach.
- Tak, pracuję w waszej szkole, Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej oraz Szkole Podstawowej w
Kielnarowej.

- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Oczywiście. To właśnie chemia była moim ulubionym przedmiotem w szkole, dlatego poszłam na takie
studia, a ponieważ bardzo lubię pracę z młodzieżą, to wszystko daje mi wiele satysfakcji.

- Czy zdradzi nam Pani swoje ulubione danie?
- Do tej pory makaron, makaron i jeszcze raz makaron, np. z borowikami carbonara itp. Ale teraz
przekonałam się do sushi i mogłabym się tym żywić codziennie.

- Jakiego rodzaju muzyki słucha Pani najchętniej?
- To zależy od tego, co robię, ale generalnie lubię każdy rodzaj muzyki, no może za wyjątkiem ciężkiego
rocka i disco polo. Pewnie się narażę wielu osobom, ale po prostu tak jest. Lubię, jeśli utwór coś za sobą
niesie: albo fajny mądry tekst, albo wartościową muzykę. Moi ulubieni wykonawcy to, np. ColdPlay, A-ha,
Hurts, Dawid Podsiadło, Mela Koteluk i wielu, wielu innych.

- Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania, hobby?
- Moje hobby to coś, co mnie relaksuje, czyli ogród, dobra książka i muzyka i coraz rzadziej, ze względu
na brak czasu - malowanie.

-Dziękujemy za rozmowę.  

Czy wiecie że...
Welwiczja przedziwna to roślina, która  ma najdłuższe liście.  Została
odkryta w XIX wieku i wypuszcza tylko 2 skórzaste liście, które mają
długość  nawet 6 metrów. Po 2 latach liście welwiczji się zwijają i
przedzielają na pół. Rośnie ona na pustyniach i wzdłuż wybrzeża
Oceanu Atlantyckiego. Ma gruby i krótki pień, który w większości jest
schowany pod ziemią. Welwiczja ma ok.150 centymetrów średnicy i
ok. 50 cm wysokości nad ziemią i ok. 30 metrów pod ziemią. W Polsce
możemy zobaczyć ją w Poznaniu, a we Wrocławiu tylko jej pień.
Nasiona welwiczji mogą kiełkować przez 2000 lat.
                                                           Weronika Bober
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Szkolna lektura inspiracją Kuby!
Przejmujące losy Alka, Zośki i Rudego oparte na faktach, wydarzenia, w których brali udział, poświęcenie
i niezwykła siła przyjaźni to tylko nieliczne walory książki Aleksandra Kamińskiego pt. ,,Kamienie na
szaniec”. Wykonana przez Kubę gazetka klasowa w sali polonistycznej zwróciła uwagę innych uczniów z
młodszych klas, których zaciekawił  los tych bohaterów.
Watro podkreślić fakt, że inspiracją Kuby może być nie tylko książka, ale również wiersz.

Konkretnie mamy na myśli utwór Bolesława
Leśmiana ,,Urszulka Kochanowska”, do którego
Jakub wykonał własną pracę. Wtajemniczonym
wielbicielom Leśmiana nie trzeba przypominać, że
bohaterką wiersza jest córka Jana
Kochanowskiego, która w zaświatach spotyka się z
Bogiem obiecującym jej własny dom i spotkanie z
rodzicami. Przejmujące losy małej Urszulki, jej
przedwczesna śmierć i wielki żal ojca po stracie
dziecka stały się kolejną inspiracją dla Kuby, który
udowadnia, że lektura szkolna może wzruszyć,
zaciekawić, zasmucić, ale przede wszystkim
zainspirować. Życząc dalszej wrażliwości i
pomysłowości, mamy nadzieję na kolejne  twórcze 
pomysły Kuby!

X

     Z ŻYCIA SZKOŁY
W dniach 5 i 13 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się „Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw
Ruchowych” dla uczniów z klas 0 - III.
W grudniu b.r. nasi najmłodsi uczniowie po raz drugi uczestniczyli w zajęciach muzycznych
prowadzonych przez  Szkołę Muzyczną „Yamaha”.
W dniu 12 grudnia 2018 r. w Nadleśnictwie Głogów Małopolski odbyło się uroczyste wręczenie
nagród w Ogólnopolskim Konkursie Opisowym „Mój Las”. Laureatką etapu na szczeblu okręgu
podkarpackiego została Zuzanna Skaba z klasy 5, która zajęła I miejsce w kategorii klas 4-6.
W dniu 14 grudnia 2018r. klasa piąta wraz z grupą świetliczaków wybrała się w odwiedziny do
schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.
W październiku z okazji Dnia Kredki oraz 100-lecia Niepodległości Polski został zorganizowany
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Barwy jesieni – Złota Polska Jesień”. Wśród laureatów
konkursu znalazła się Alicja Joniec z Punktu Przedszkolnego.
Klasa IVB na początku przedświątecznego tygodnia zorganizowała klasową wigilię,
19 grudnia gościliśmy w naszej szkole podróżnika z firmy "Trzask", który w bardzo ciekawy sposób
przybliżył nam Islandię.
19 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie X Międzyszkolnego Konkursu Dziecięcej
Twórczości Plastycznej pod hasłem: „Bombka bożonarodzeniowa”. Nagrodę w konkursie zdobyła
Wiktoria Nowicka z klasy II, a wyróżnienie Lena Kościółek również z klasy II.
W grudniu przedszkolaki i zerówczaki  wybrały się na wycieczkę do Fabryki Bombek Choinkowych
„ROMEX” w Rzeszowie.
Dzieci ze świetlicy wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pt.
“Bożonarodzeniowe ozdoby”. Dwie uczennice: Lena Kościółek z kl. II oraz Laura Jarosz z kl. IV a
otrzymały nagrody.                                                cd. s.4
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  Z ŻYCIA SZKOŁY
Tuż przed przerwą świąteczną w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.
W grudniu w świetlicy trwał konkurs plastyczny „Święty Mikołaj i przyjaciele”, zorganizowany dla
uczniów kl. I- IV. Nagrody otrzymali: Cyprian Patrzyk, Wiktoria Nowicka, Natalia Rzęsa, Anna Konkol,
Laura Jarosz, Maja Trzyna. Uczniowie wyróżnieni to: Karolina Pluta i Viktoria Szpala.
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w  Powiatowym Konkursie  Plastycznym dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych pt. "Witraż Bożonarodzeniowy”. Drugie miejsce zajęła Daria
Chyłek, a wyróżnienie Zuzanna Skaba - obydwie z klasy piątej.
15 grudnia 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie XX. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Pocztówka do Świętego Mikołaja”. II miejsce zajął Michał Bomba z klasy „0”, a wyróżnienie otrzymał
Fabian Rząsa z Punktu Przedszkolnego.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Barwy
jesieni”. Praca Martynki Kuk z Punktu Przedszkolnego zajęła I miejsce. 
10 stycznia br. dla dzieci z oddziału przedszkolnego została przeprowadzona lekcja biblioteczna na
temat historii książki.
12 stycznia w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się jubileuszowy X. Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego. Turniej wygrała drużyna Magdalena Pluta i Dawid Pluta (brat) wyprzedzając Borysa
Patrzyka i Tomasza Patrzyka (tata) oraz Marcela Paśko i Waldemara Patrzyka (wujek).

YOU CAN DO IT!

Przeczytaj tekst o Zjednoczonym Królestwie. Następnie zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (True)
czy fałszywe (False). Popraw zdania fałszywe. Za każde zdanie możesz otrzymać 1 punkt lub 2 punkty,
jeśli poprawisz zdanie nieprawdziwe.

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.

1.  There are five countries in the UK.
2.  Edinburgh is the capital of the UK.
3.  There aren’t any mountains in England.
4.  There are lakes in Scotland and Wales.
Northern Ireland is not across the sea.

ZAGADKA MATEMATYCZNA
Jaka liczba powinna znaleźć się w miejscu znaku zapytania:
7  4  5  3
1  6  3  7
3  8  1  7
6  1  8  ?

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