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       Narodowe Czytanie jest polską akcją społeczną, propagującą znajomość literatury narodowej, polegającą na tym, że  fragmenty wybranych dzieł są

odczytywane publicznie – m.in. w szkołach, a także w środkach masowego przekazu. Co roku odczytywane są wskazane przez parę prezydencką utwory - od „Trylogii

” Henryka Sienkiewicza po „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wiele z tych tekstów literackich jest nam znanych, jednak sięgamy po nie głównie za sprawą naszych

nauczycieli języka polskiego. A tymczasem polscy pisarze narodowi są znani i doceniani na całym świecie. My również powinniśmy czuć dumę, że mamy tak

wybitnych twórców. 

   Utwór literacki odczytywany w czasie Narodowego Czytania zawsze powiązany jest z ważnymi wydarzeniami
z historii Polski, z naszymi rocznicami narodowymi. W 2019 r. wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe
Czytanie”, czyli „teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi,
refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”.  Były to utwory: „Dobra Pani’’ Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii
Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków" Bruno Schulza, „Orka’’
Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony..” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka
Sienkiewicza i „Sawa” Henryka Rzewuskiego. Owe dzieła reprezentują różne epoki i style, a „łączy je to, co
najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”.
      Akcja zrzeszyła wiele osób – zarówno starszych, jak i młodszych. Również i u nas w szkole szpitalnej
braliśmy czynny udział w tym wydarzeniu. Chętnie wsłuchiwaliśmy się w czytany tekst, a także sami czytaliśmy
dane utwory. Wszyscy razem później omawialiśmy teksty, zapoznawaliśmy się z historią ich powstania,
biografiami autorów.
                                                                                                                                                              Karolina

                   
                     NARODOWE CZYTANIE 2019
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           O TYM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ!

                        SPRZĄTAMY ŚWIAT!

Dla wielu z nas wrzesień kojarzy się głównie z powrotem do naszego ulubionego budynku –
szkoły, pracy. Często jednak zapominamy o innych rocznicach, które są równie ważne.

            1 września 1939 r. O godzinie 4:48 pancernik Schleswig – Holstein oddał pierwsze strzały, na składnicę
Westerplatte. Ten atak dał początek II wojnie światowej. Mimo że godzina agresji na polskie wybrzeże jest
umownym rozpoczęciem wojny, to już o 4:34 Niemcy zbombardowali tereny wokół Tczewa, a sześć minut
później Wieluń. Ponieśliśmy klęski, ale udało nam się zaskoczyć wrogi naród i świat naszą wytrwałością. Polacy
broniący Westerplatte, wykazali się ogromną odwagą, czyniąc to miejsce symbolem polskiej obrony.
           I znów patrzymy w kalendarz -  parę dni później przypada rocznica nie całkiem odległych wydarzeń 
na dalekim, amerykańskim kontynencie. 11 września 2001 r. Cały świat ogarnął wówczas  strach związany 
z najtragiczniejszą serią zamachów na World Trade Center. W zamachu dwa porwane Boeingi 767 z pełnymi
zbiornikami paliwa uderzyły w bliźniacze wieże. W wyniku tego zginęło prawie 3 tys. ludzi, w tym 6 Polaków.
           W kolejnej kratce kalendarza mamy 12 września, któremu zapisać się w historii pomógł Jan III Sobieski.
Tego dnia polski król powstrzymał armię sułtańską pod Wiedniem, zatrzymując falę muzułmanów nadpływającą
nad Europę.
        Cofamy się do 1939, kiedy to 17 września zostaliśmy zaatakowani przez wojska radzieckie. Polska została
zakleszczona ze strony zarówno wschodniej, jak i zachodniej.
         Jesień jest nostalgiczną porą roku, która skłania do refleksji, więc w te dni pochylmy się nad tymi 
wydarzeniami, czcząc pamięć ludzi, których już z nami nie ma.

Zuzanna

     24 września uczestniczyliśmy w corocznej akcji
„Sprzątanie świata”.W tym roku mieliśmy za zadanie
uporządkować teren wokół szpitala oraz okolice drogi.
Pogoda oraz humory bardzo nam dopisywały. Udział
w akcji miał na celu podniesienie naszej świadomości
dotyczącej dbania o środowisko przyrodnicze i
chronienia jego zasobów naturalnych. Chętnie
włączyliśmy się do zbierania śmieci: udało nam się
zebrać dużą ich ilość, co uświadomiło nam, jak bardzo
ludzie zanieczyszczają najbliższe otoczenie oraz to,
że odpady powinno się segregować. Następnego dnia
obiecaliśmy nauczycielowi, że już nie będziemy
śmiecić tylko wszystko wrzucać do kontenerów na
śmieci lub oddawać do recyklingu.

Paulina

Sprzątamy świat! .
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Byliśmy tam! 

Dni otwarte Narodowego
Banku Polskiego

           Ile waży sztabka złota? Co to są rezerwy
państwowe? Kto decyduje o tym, jaką mamy walutę w
państwie? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi
poznaliśmy, dzięki wycieczce do siedziby
rzeszowskiego oddziału NBP, na którą udaliśmy się
26 września w związku z obchodami setnej rocznicy
uchwalenia nazwy „złoty” dla naszej waluty. 
          Na miejscu mieliśmy również możliwość
podniesienia sztabki złota, obejrzenia  zniszczonych 
przez maszyny banknotów o różnych nominałach oraz
dawnych urządzeń liczących.  Z tej okazji chętnie
skorzystaliśmy.

Filip i Wiktoria

Naszym nauczycielom 
- w dniu ich święta

Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego

.

       14 października, jak co roku, świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Święto to jest okazją  
do podziękowania nauczycielom za ich pracę oraz
uczczenia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej, która powstała z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14
października 1773 roku. Oficjalne obchody tego
święta odbyły się w naszej szkole 16 października 
– w czasie uroczystej akademii padło wiele pięknych
życzeń. My także chcielibyśmy się do nich dołączyć. 

 Wszystkim nauczycielom 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

sukcesów zawodowych, spełnienia planów i
marzeń, zadowolenia z uczniów, 

a także dziękujemy 
za trud, cierpliwość i serce wkładane w pracę.

Oliwia

Dla nauczycieli

.

.

.
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Nasza recenzja:
 "Zostań, jeśli kochasz"Gayle Forman

         „Zostań, jeśli kochasz” to bestsellerowa powieść jednej z najpopularniejszych amerykańskich pisarek –
Gayle Forman. W jej dorobek wchodzi wiele książek kierowanych do nastolatków, takich jak: „Zostaw mnie”, czy
„Zawsze stanę przy tobie”, jednak bez wątpienia największą sławę przyniosło jej właśnie „Zostań, jeśli kochasz”.
Książka została wydana w 2014 r., przetłumaczono ją na 30 języków, a także doczekała się ekranizacji.
         Powieść opowiada o 17-letniej dziewczynie, Mii, która wraz z rodziną wiedzie spokojne życie w swoim
miasteczku. Ma kochającego chłopaka, dobrze się uczy, w przyszłości chce zostać wiolonczelistką. Wszystko
przekreśla jedna sytuacja. Wypadek samochodowy. Jej rodzice i brat giną, ona przeżywa, ale nie odzyskuje
przytomności. Znajduje się pomiędzy dwoma światami – musi dokonać wyboru.
       „Zostań jeśli kochasz” to powieść poruszająca wiele ważnych problemów, takich jak miłość, oddanie,
przywiązanie czy walka ze śmiercią. Książka chwyta za serce i wzrusza. Mimo że kierowana jest do młodzieży,
ja polecam ją czytelnikom w każdym wieku.

Gabriela
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Jesień a portfel statystycznego Polaka

JESIEŃ

Dlaczego jesienią
liście zmieniają
kolor?

Coś na poprawę
humoru

      To właśnie jesienią Polacy wydają najwięcej pieniędzy. Zaczynając
od wyprawki szkolnej, przez opłaty szkolne, zakupy wielu sezonowych
produktów spożywczych, tj. grzybów czy warzyw, aż po kupno odzieży
 i nie tylko.
       W listopadzie mamy także Dzień Wszystkich Świętych, który wbrew
powszechnej opinii także znacznie uszczupla portfele. 
      Jesień to też już wydatki na prezenty bożonarodzeniowe (wszak
astronomiczna zima zaczyna się dopiero 21 grudnia).
      Warto zatem zastanowić się nad własnymi wydatkami jesienią.

                                                                                                Marlena

       Gdy dzień staje się coraz
krótszy, a dostęp do słońca coraz
bardziej ograniczony, chlorofil, czyli
barwnik zielony, rozkłada się na
związki proste. Te z kolei wędrują
w głąb rośliny, by drzewo mogło
zatrzymać jak najwięcej cennych
wartości  i substancji  odżywczych.
W miejsce chlorofilu ujawniają się
inne barwniki, 
np. karoten, ksantofil (barwy żółte/
 i pomarańczowe) czy  antocyjany
(głównie barwy czerwone).

                                        Marlena

- Dlaczego jesień to najbardziej
niebezpieczna pora roku?

- Bo można dostać z liścia.  :P

                                       Marlena
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Z wizytą w bibliotece!

KARTKA DLA POWSTAŃCA

     We wrześniu i październiku wraz z panią J. Koczot
wzięliśmy udział  w cyklu lekcji bibliotecznych.
Odwiedziliśmy nasze panie bibliotekarki w szkolnej
bibliotece oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie Filia Nr 15, która znajduje się na terenie
szpitala. 
   Na zajęciach nauczyliśmy się korzystać z e-
biblioteki, czytaliśmy fragmenty e-booków 
i słuchaliśmy wybranych audiobooków. Poznaliśmy
też tradycyjne sposoby korzystania ze zbiorów
bibliotecznych. Poza tym odkrywaliśmy  biblioteczne
źródła wiedzy. Podczas licznych ćwiczeń musieliśmy
wykazać się samodzielnym poszukiwaniem informacji
m.in. w encyklopediach i słownikach, z czego
sprawnie się wywiązaliśmy. Poza tym zainteresował
nas biblioteczny katalog centralny on-line, w którym
samodzielnie poszukiwaliśmy wybranych pozycji
książkowych. 
  Zdobytą wiedzę z pewnością będziemy
wykorzystywać, rozwijając nasze pasje czytelnicze.

Z wizytą w biliotece

.

 
      We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji KARTKA DLA
POWSTAŃCA, upamiętniającej naszych Bohaterów Narodowych.
Podczas zajęć z historii i języka polskiego, które odbyły się w KRORE
poznawaliśmy dzieje Powstania Warszawskiego oraz sylwetki wybranych
powstańców, którzy podjęli trud obrony naszej Ojczyzny 
w czasie II wojny światowej. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zarówno
my, jak i nasz kraj mógł liczyć na tak odważnych ludzi. 
      W podziękowaniu za patriotyczną postawę i ogromny szacunek, jakim
darzymy Bohaterów- Powstańców własnoręcznie przygotowaliśmy dla
nich patriotyczne kartki, które zawierały nasze przemyślenia,
podziękowania, życzenia. Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy
upamiętnić i uhonorować uczestników powstania. Kartki zostały
przekazane żyjącym Powstańcom poprzez Fundację Rosa, Fundację
Sensoria oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Udział w tym
przedsięwzięciu skłonił nas do wielu refleksji na temat naszej tożsamości
narodowej, historii naszej Ojczyzny i jej bohaterach.

.

.
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