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    18 lutego 2015 r. uczniowie klasy I wraz ze swoją
wychowawczynią panią Małgorzatą Stec uczestniczyli w
pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji ,,Pierwsza Pomoc -
to dziecinnie łatwe", organizowanej przez Fundację
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akcja odbyła się
w poczekalni dworca głównego w Przemyślu i
skierowana była do wszystkich, którzy chcieli nauczyć
się podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci
przez dwie godziny uczyły wszystkich chętnych, jak
udzielać pierwszej pomocy. Nad sprawnym przebiegiem
akcji czuwała pani Małgorzata Stec - wolontariuszka
fundacji WOŚP i organizatorka tego przedsięwzięcia w
Przemyślu. 
     Warto dodać, że tego dnia akcja ,,Pierwsza Pomoc -
to dziecinnie łatwe" prowadzona była na 10 dworcach
kolejowych w całej Polsce, łącznie wzięło w niej udział
170 uczniów z 15 szkół podstawowych.

Gratulujemy małym Ratownikom ! 

Sara Bahir, kl. VI

Pierwsza pomoc – to dziecinnie łatwe !  
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Widzowie Internetowego Teatru

         
   W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła
przystąpiła do projektu  INTERNETOWY
TEATR TVP DLA SZKÓŁ. Projekt jest
realizowany przez Telewizję Polską i
Narodowy Instytut Audiowizualny. Jego ideą
jest dotarcie z kulturą i sztuką do uczniów z
różnego typu szkół, zwłaszcza tych
położonych daleko od ośrodków kulturalnych i
artystycznych. Za pośrednictwem kodowanej
transmisji internetowej grany na żywo przez
najlepsze teatry w Polsce spektakl ogląda w
tym samym czasie kilka tysięcy dzieci i
młodzieży.  Repertuar obejmuje nie tylko kanon
lektur szkolnych, lecz także adaptacje teatralne
arcydzieł literatury polskiej i światowej,
spełniające funkcje edukacyjne.
     Dotychczas obejrzeliśmy cztery sztuki:
,,Dziób w dziób", ,,Królowa Śniegu", ,,Pacan -
historia o miłości" i ,,Plastusiowy pamiętnik".
Wszystkie prezentowały niezwykle wysoki
poziom artystyczny, zachwycały barwną i
pomysłową scenografią, czy ciekawą
choreografią.
      Dzieciom sztuki się podobają, są inspiracją
do przeprowadzenia pogadanek i pisania
wypracowań.

Martyna Maciewicz, 
kl. VI

Internetowy Teatr TVP dla szkół

  Dnia 23.02.2015 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Siedliskach w ramach
Internetowego Teatru dla Szkół obejrzeli
spektakl ,,Pacan - historia o miłości".
   Sztuka opowiada historię pewnego psa o
imieniu Pacan. Gdy jego pan wyjeżdża, Pacan
rozpoczyna długie poszukiwania, które w
gruncie rzeczy są nieskuteczne. Trafia do
schroniska i poznaje tam wielu przyjaciół. Są to
zwierzęta skrzywdzone przez swoich
właścicieli, którzy traktowali je jak rzecz, nie
licząc się z ich uczuciami. Pacan poznaje
charcicę Księżniczkę, w której się zakochuje z
wzajemnością. Wkrótce zostają dumnymi
rodzicami gromadki szczeniąt. Pewnego razu
do Pacana uśmiecha się los, odnajduje go
właściciel i chce zabrać do domu. Pies
przeżywa rozterkę - z jednej strony pragnie
wrócić z Marcinem, ale z drugiej nie może
przecież zostawić swojej rodziny. W końcu
wszystko dobrze się kończy, Marcin razem z
pupilem zabiera jego ukochaną i szczenięta.
   Spektakl zmusza widza do refleksji nad
postępowaniem ludzi wobec zwierząt. Jeśli
ktoś zdecyduje się posiadać czworonoga,
powinien wziąć za niego odpowiedzialność,
traktować jak członka rodziny i przyjaciela. Na
pewno zwierzak odwdzięczy się dozgonną i
bezwarunkową miłością.

  Sara Bahir,
kl. VI

Pacan - historia o miłości

        
   Dnia 6 marca oglądaliśmy przedstawienie
„Plastusiowy pamiętnik”. Były to przygody
ludzika z plasteliny i jego przyjaciół z piórnika.
Właścicielką piórnika była Tosia, która bardzo
dbała o swoje przybory. Pewnego razu jej
nowa koleżanka, Zosia, pożyczyła je od Tosi.
Najpierw pogryzła ołówek, później wypisała
pióro, po czym zrobionego kleksa chciała
zmazać gumką. Przybory były bardzo
nieszczęśliwe, a pani niezadowolona z Tosi.
Na szczęście Zosia zdobyła się na odwagę i
do wszystkiego się przyznała.
     Z jej postępowania uczymy się nie tylko
dbać o swoje przybory szkolne, ale i odwagi,
która potrzebna jest nam wtedy, gdy zrobimy
coś złego i powinniśmy się do tego przyznać.
Powinniśmy się uczyć na własnych błędach i
się zmienić. 
   Przedstawienie bardzo mi się podobało, a
szczególnie gra aktorów, którzy udawali
przybory szkolne.

 Amelia Rozpędowska,
 kl. III

   

      

Plastusiowy pamiętnik
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       26 lutego 2015 r. braliśmy udział w Turnieju
Matematycznym pod hasłem ,,Pomyśl mądra
głowo" organizowanym przez Gimnazjum nr 3
w Przemyślu.
    Naszą szkołę reprezentowała drużyna
uczniów interesujacych się matematyką w
składzie: Sara Bahir, Martyna Jajuga, Martyna
Maciewicz i Oliwia Maliczewska. Drużynie
towarzyszyli kibice: Miachał Barszczak,
Paulina Dziadek, Konrad Serwański, Katarzyna
Małachowska, Natalia Kwolik i Krystian Kuś.
Młodzieżą opiekowała się pani Maria Bunda.
Drużyna rozwiązywała zadania
matematyczne, łamigłówki i zagadki. Kibice
zdobywali też dodatkowe punkty za zadania
matematyczne i sportowe.
Zawodom towarzyszyła miła atmosfera, co
sprzyjało zdrowej rywalizacji między szkołami,
nawiązywaniu znajomości i popularyzacji
matematyki wśród uczniów. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i
dyplomami. 
   Mamy nadzieję, że udział w tym turnieju
wpłynie na rozwijanie zainteresowań uczniów
matematyką i ułatwi nawiązywanie współpracy
między naszymi szkołami.

Paulina Dziadek,
kl. V

Turniej Matematyczny ,,Pomyśl mądra głowo"

Matematycy

Kibice

,,Pomyśl mądra głowo !"

    
   30 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Turystyki w Birczy odbył się III
Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych
w Języku Angielskim. Jego organizatorem było
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji
na Obszarach Wiejskich SZANSA w ramach
tzw. ścieżki Ambasadorów English Teaching.
    Program English Teaching to największy w
Polsce program wspierania i promocji
nauczania języka angielskiego na terenach
wiejskich i w małych miastach. W
tegorocznym przeglądzie wzięło udział 8
zespołów z powiatu przemyskiego. Ich
występy oceniali Robert Oliwa (wieloletni
wykładowca, językoznawca i nauczyciel
języka angielskiego), Marcin Ehrilich (reżyser
teatralny, wieloletni wykładowca PWST w
Warszawie), Edyta Pęckowska
(Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji
Na Obszarach Wiejskich Szansa) oraz
Katarzyna Podgórska (nauczycielka języka
angielskiego).
   Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w
Siedliskach zaprezentowali przedstawienie
„Cinderella”, czyli angielską wersję
Kopciuszka, którą przygotowali pod kierunkiem
pani Agnieszki Bachusz. To już drugi występ
naszych uczniów w Birczy, poprzednio, na II
Przeglądzie wystąpili z przedstawieniem „Little
Red Ridinghood”, nowoczesną wersją
Czerwonego Kapturka.

Sylwia Halendy, kl. IV

III Powiatowy Przegląd
Małych Form Teatralnych w

Języku Angielskim

Przegląd Małych Form TeatralnychJG
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   W listopadzie 2014 r. po raz kolejny
przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji
,,Góra Grosza”.  Jej głównym organizatorem
jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad
akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Celem akcji jest zebranie środków
na pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną, w tym na tworzenie nowych
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,
kwalifikowanych rodzin zastępczych.       
    Na terenie szkoły zostały rozwieszone
plakaty informujące o akcji i celach zbiórki.
Samorząd Uczniowski pod opieką pani
Grażyny Żytki przeprowadził wielką zbiórkę
grosików. Do akcji licznie włączyli się
uczniowie i wszyscy pracownicy naszej
szkoły. W sumie zebraliśmy 10589 sztuk
monet w kwocie 215,98 zł,  które w styczniu
przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom.

Martyna Jajuga, kl. VI

Góra Grosza

   Już kolejny rok uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w działalność charytatywną. Wzorem ubiegłych lat w szkole organizowane są 
różnorodne akcje: Góra Grosza, zbiórka plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii.  Dzieci uczestnicząc w akcjach uczą się wrażliwości na potrzeby
innych, kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących.  Swoim zaangażowaniem uczniowie udowodnili, że nie jest im obojętny los chorych,
niepełnosprawnych i biednych.

Wszystkim, którzy przyłączają się do naszych akcji, za chęć niesienia pomocy innym  DZIĘKUJEMY!!! Samorząd Uczniowski

     Od kilku lat organizujemy zbiórkę zużytych
baterii, które następnie są przekazywane
Organizacji Odzysku Baterii REBA. Akcja jest
prowadzona przez cały rok szkolny. Zużyte
baterie ze względu na zawartość szkodliwych
metali ciężkich, takich jak kadm i rtęć oraz
wielu innych niebezpiecznych związków,
stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska.
Substancje w nich zawarte zanieczyszczają
glebę i wodę oraz pośrednio szkodzą zdrowiu
człowieka. Dlatego też należy je segregować i
przekazywać do punktów selektywnej zbiórki.
Zebrane przez nas baterie zostaną poddane
recyklingowi.
    Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby
w trosce o środowisko naturalne aktywnie
włączyli się w zbiórkę zużytych baterii! 

Natalia Kwolik, kl. VI

Zbiórka zużytych baterii

Lubimy pomagać !

Grosik do grosika...

Pozytywnie nakręceni

   Po raz kolejny ruszyła w naszej szkole
zbiórka plastikowych nakrętek. Akcja jest
organizowana przez Fundację Pomocy
Dzieciom Przewlekle Chorym ,,Jerzyk”
wspólnie z Posłem na Sejm RP panem
Piotrem Tomańskim. Zebrane nakrętki są
oddawane do firmy zajmującej się ich
przetwarzaniem, a pieniądze uzyskane z ich
sprzedaży przeznaczane są na rehabilitację
chorych i niepełnosprawnych dzieci.
     Wkręć swoją rodzinę, przyjaciół i
znajomych w akcję! Czekamy na Wasze
nakrętki!

Martyna Maciewicz, kl. VI

Zbiórka nakrętek

Baterie zbieramy – o
środowisko dbamy !
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