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   Nasze dary serca 
  dla chorych dzieci

Zdrowych,
spokojnych i

pełnych rodzinnego
ciepła świąt

Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej
pomyślności w

Nowym 2020 Roku
życzy:

 
                                                      

REDAKCJA

Uczniowie naszej szkoły z okazji
Dnia Pluszowego Misia wzięli
udział w zbiórce nowych
maskotek, gier, puzzli dla dzieci
z oddziałów onkologicznych
szpitala w Rzeszowie oraz
szpitali powiatowych naszego
województwa.        Czytaj -str. 3

Boże Narodzenie
na świecie

Przystrojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak
spędzamy święta Bożego Narodzenia w Polsce. A jak ten
czas spędza się w innych krajach? Kiedy my marzymy o
"białych świętach" czekając na śnieg, Australijczycy idą
surfować. W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają
w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych
odbywa się na świeżym powietrzu. Australijczycy bardzo
lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy
świecach. To dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na
rowerze czy żeglowanie.                               cd.s.2
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Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan
Jie", czyli "Święta Czcigodnych Urodzin".
Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, bo
niewiele osób w Chinach to katolicy. Tradycja
bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć
bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają
swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe
łańcuchy z papieru i wręczają sobie drogie
prezenty. Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli
lokalnego św. Mikołaja.   

Tradycje świąteczne i obchody Bożego Narodzenia we Francji
rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający
Mikołajki. Francuzi bardzo lubią Wigilię, która jest wyjątkowym
dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do
wykonania "Buche de Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa.
Holendrzy mają swojego św. Mikołaja-Sinterklaas podróżuje on
statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu każdej zimy i przywozi ze sobą
worek z prezentami. Okres jego podróży jest obchodzony
najhuczniej. Same zaś święta traktowane są przez Holendrów
bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję świąt Bożego
Narodzenia, którą znany z własnych domów.

Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w
pierwszą niedzielę Adwentu. Włosi organizują wówczas jarmarki
świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce.
Niektórzy ubierają choinkę, chociaż bardziej popularne jest tu
budowanie szopki bożonarodzeniowej. 
Boże Narodzenie to także szczęśliwy czas dla Meksykanów.
Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest tu 
niezwykle ważne  święto - dzień Matki Boskiej z Guadalupe,
przypadający na 12 grudnia. Rodziny wybierają się wtedy na zakupy
po prezenty i ozdoby świąteczne. Popularne są wówczas "puestos",
czyli stragany z jedzeniem. Ludzie dekorują swoje domy i robią
małe lampiony z brązowych papierowych torebek, do których
wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach
i w oknach. 
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13.
Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. Prezenty przynosi
św. Mikołaj, czyli Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni
udają się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z tradycją, każdy,
kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony.
Tradycyjnymi świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana
"risgrynsgr" z cynamonem i migdałami , podawane są też ryby. 
                                           Opracowała: Ania Pietryka

Włoska szopka

x

Boże Narodzenie
na świecie

x

x



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 8 12/2019 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wokół Nas

2019

Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Pluszowego Misia wzięli
udział w zbiórce nowych maskotek, gier, puzzli dla dzieci z
oddziałów onkologicznych szpitala w Rzeszowie oraz szpitali
powiatowych województwa podkarpackiego. Była to akcja
zorganizowana już po raz czwarty przez fundację ,,Mam marzenie”
oddział w Rzeszowie. W ciągu kilku dni góra prezentów chętnie
ofiarowanych przez uczniów ze wszystkich klas rosła. Dzieci
wykazały się empatią, życzliwością, a przede wszystkim
udowodniły, że potrafią dzielić się z innymi. Jesteśmy z nich bardzo
dumni, bo ,,każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś
świat”.

          Nasze dary serca 
         dla chorych dzieci

Z ŻYCIA SZKOŁY
W świetlicy szkolnej obchodzone były następujące święta:
15 września -„Międzynarodowy Dzień Kropki”
30 września - Dzień Chłopaka,

       16 października - „ Światowy Dzień Chleba”
        5 listopada - „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”

5 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły Międzynarodowy  Dzień Postaci z Bajek.
17 listopada odbył się XV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty
Rzeszowskiego. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Julita Drabicka, a Martyna Maciołek zajęła III
miejsce. Wśród chłopców Marcel Paśko wywalczył II miejsce, a Mateusz Wilk uplasował się na III
pozycji.
21 listopada w świetlicy szkolnej obchodzony był Światowy Dzień Życzliwości.
W dniu 15 listopada 2019 r. myśliwi z Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych” oraz „Ziemia
Ropczycka”  i równocześnie reprezentanci Komisji Kultury i Tradycji przy Zarządzie Okręgowym
PZŁ w Rzeszowie spotkali się w naszej szkole z uczniami klasy II i III.
W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z robotyki w ramach programu Fundacji Orange -
"#SuperKoderzy".



www.nowiny24.plNowiny | Numer 8 12/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plWokół Nas

2019
HOROSKOP SZKOLNY

Lew
23 VII - 22 VIII 
Lwy są bardzo ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły chodzą z chęcią, szkoła jest bowiem dla
nich miejscem, w którym mogą zabłysnąć, wykazać się swoją inteligencją i polotem. Lubią poznawać
nowych ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się dzielić, pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne,
szybko zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach, olimpiadach. Wszystko co robią ma na celu
przysporzenie im popularności, podziwu. W klasie zawsze mają coś do powiedzenia, chcą rządzić,
przewodzić, wszędzie ich pełno. Zwykle lubiane przez nauczycieli, czasem mają skłonności do
podlizywania się, zwracania na siebie uwagi za wszelką cenę. Mają zdolności aktorskie, potrafią
rozśmieszyć nauczycieli i kolegów. Lubią pisać wypracowania, występować na szkolnych apelach,
redagować szkolną gazetkę.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, matematyka, wf.
Waga
23 IX - 23 X 
Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wrażliwe. Mają duże wyczucie piękna, estetyki i harmonii.
Łatwo się uczą, ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo nawiązują kontakty, mają dużo
szkolnych kolegów, są uczynne i otwarte, świetnie nadają się do pracy grupowej. Bywają uparte, mają
oryginalne poczucie humoru, z łatwością potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je
przekonać do zmiany zdania. Są bystre, umieją prowadzić dyskusje, przekonywać do swoich
argumentów, chociaż same zwykle nie zmieniają zdania, nie dają się przekonać do czyichś racji.
Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że wszystkie testy i egzaminy, zarówno ustne jak i pisemne, nie
sprawiają im większej trudności. Nie lubią ćwiczeń gimnastycznych, wolą rozrywki dla umysłu - na
przykład szachy.
Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim. Zapał i energię
powinny przeznaczyć na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich licznych talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, literatura, historia, matematyka.
                                                                                           Opracowała: Julita Drabicka

SZKOLNA LIGA TENISOWA
Dziewczęta:                                                               Chłopcy:
24p- Julita Drabicka                                         22p - Mateusz Wilk
20p- Martyna Maciołek                                    19p - Marcel Paśko
18p- Patrycja Korcz                                         18p - Karol Bieniek
16p- Kamila Krowiak                                        10p - Szymon Tereszkiewicz
12p- Karolina Szura                                         10p - Kacper Ślączka
8p- Maja Chruszcz                                          10p - Adam Bator
7p- Zuzanna Rabczak                                       9p - Damien Karwat
 1p - Anna :Pietryka                                          3p - Kacper Kuk
 1p - Sylwia Wróbel                                           3 p - Jakub Rycko
 1p - Zuzanna Zimny                                          3p- Szymon Rabczak                                                   
                                                                       1p - Dominik Chyłek                                                             
Odpowiedzi do zagadek z poprzedniego numeru naszej gazetki:   
1.888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000; 2. Zero; 3.Pies zostanie wyceniony na 20 zł - po 5 zł za każdą nogę; 4.Jeden
raz, potem będziesz już odejmował 1 od 99, 98 i tak dalej;5. Sześć dzieci. Wszystkie siostry mają
jednego, wspólnego brata; 6. Dwadzieścia razy: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 98.

   Zespół. red.: Ania Pietryka, Julita Drabicka                                                                
    Opiekun: J. Sitek                                                                    


	Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku życzy:
	REDAKCJA
	Nasze dary serca    dla chorych dzieci

	Boże Narodzenie
	na świecie
	Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Pluszowego Misia wzięli udział w zbiórce nowych maskotek, gier, puzzli dla dzieci z oddziałów onkologicznych szpitala w Rzeszowie oraz szpitali powiatowych naszego województwa.        Czytaj -str. 3
	Przystrojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak spędzamy święta Bożego Narodzenia w Polsce. A jak ten czas spędza się w innych krajach? Kiedy my marzymy o "białych świętach" czekając na śnieg, Australijczycy idą surfować. W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych odbywa się na świeżym powietrzu. Australijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach. To dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze czy żeglowanie.                               cd.s.2

	Boże Narodzenie
	na świecie
	Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan Jie", czyli "Święta Czcigodnych Urodzin". Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, bo niewiele osób w Chinach to katolicy. Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy z papieru i wręczają sobie drogie prezenty. Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. Mikołaja.
	Tradycje świąteczne i obchody Bożego Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo lubią Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do wykonania "Buche de Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa. Holendrzy mają swojego św. Mikołaja-Sinterklaas podróżuje on statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu każdej zimy i przywozi ze sobą worek z prezentami. Okres jego podróży jest obchodzony najhuczniej. Same zaś święta traktowane są przez Holendrów bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję świąt Bożego Narodzenia, którą znany z własnych domów.
	Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę Adwentu. Włosi organizują wówczas jarmarki świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce. Niektórzy ubierają choinkę, chociaż bardziej popularne jest tu budowanie szopki bożonarodzeniowej.  Boże Narodzenie to także szczęśliwy czas dla Meksykanów. Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest tu  niezwykle ważne  święto - dzień Matki Boskiej z Guadalupe, przypadający na 12 grudnia. Rodziny wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby świąteczne. Popularne są wówczas "puestos", czyli stragany z jedzeniem. Ludzie dekorują swoje domy i robią małe lampiony z brązowych papierowych torebek, do których wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w oknach.  W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z tradycją, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana "risgrynsgr" z cynamonem i migdałami , podawane są też ryby.
	Opracowała: Ania Pietryka

	Nasze dary serca           dla chorych dzieci
	Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Pluszowego Misia wzięli udział w zbiórce nowych maskotek, gier, puzzli dla dzieci z oddziałów onkologicznych szpitala w Rzeszowie oraz szpitali powiatowych województwa podkarpackiego. Była to akcja zorganizowana już po raz czwarty przez fundację ,,Mam marzenie” oddział w Rzeszowie. W ciągu kilku dni góra prezentów chętnie ofiarowanych przez uczniów ze wszystkich klas rosła. Dzieci wykazały się empatią, życzliwością, a przede wszystkim udowodniły, że potrafią dzielić się z innymi. Jesteśmy z nich bardzo dumni, bo ,,każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat”.

	Z ŻYCIA SZKOŁY
	W świetlicy szkolnej obchodzone były następujące święta:
	15 września -„Międzynarodowy Dzień Kropki” 30 września - Dzień Chłopaka,
	16 października - „ Światowy Dzień Chleba”         5 listopada - „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” 5 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły Międzynarodowy  Dzień Postaci z Bajek. 17 listopada odbył się XV Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Julita Drabicka, a Martyna Maciołek zajęła III miejsce. Wśród chłopców Marcel Paśko wywalczył II miejsce, a Mateusz Wilk uplasował się na III pozycji.
	21 listopada w świetlicy szkolnej obchodzony był Światowy Dzień Życzliwości. W dniu 15 listopada 2019 r. myśliwi z Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych” oraz „Ziemia Ropczycka”  i równocześnie reprezentanci Komisji Kultury i Tradycji przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie spotkali się w naszej szkole z uczniami klasy II i III. W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z robotyki w ramach programu Fundacji Orange - "#SuperKoderzy".
	W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia z robotyki w ramach programu Fundacji Orange - "#SuperKoderzy".

	HOROSKOP SZKOLNY
	Lew
	Lwy są bardzo ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły chodzą z chęcią, szkoła jest bowiem dla nich miejscem, w którym mogą zabłysnąć, wykazać się swoją inteligencją i polotem. Lubią poznawać nowych ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się dzielić, pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach, olimpiadach. Wszystko co robią ma na celu przysporzenie im popularności, podziwu. W klasie zawsze mają coś do powiedzenia, chcą rządzić, przewodzić, wszędzie ich pełno. Zwykle lubiane przez nauczycieli, czasem mają skłonności do podlizywania się, zwracania na siebie uwagi za wszelką cenę. Mają zdolności aktorskie, potrafią rozśmieszyć nauczycieli i kolegów. Lubią pisać wypracowania, występować na szkolnych apelach, redagować szkolną gazetkę.
	Ulubione przedmioty: język polski, historia, matematyka, wf.

	Waga
	Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wrażliwe. Mają duże wyczucie piękna, estetyki i harmonii. Łatwo się uczą, ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo nawiązują kontakty, mają dużo szkolnych kolegów, są uczynne i otwarte, świetnie nadają się do pracy grupowej. Bywają uparte, mają oryginalne poczucie humoru, z łatwością potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je przekonać do zmiany zdania. Są bystre, umieją prowadzić dyskusje, przekonywać do swoich argumentów, chociaż same zwykle nie zmieniają zdania, nie dają się przekonać do czyichś racji. Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że wszystkie testy i egzaminy, zarówno ustne jak i pisemne, nie sprawiają im większej trudności. Nie lubią ćwiczeń gimnastycznych, wolą rozrywki dla umysłu - na przykład szachy.
	Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim. Zapał i energię powinny przeznaczyć na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich licznych talentów.
	Ulubione przedmioty: języki obce, literatura, historia, matematyka.
	SZKOLNA LIGA TENISOWA



