
             Drodzy Uczniowie!
Przed Wami trzeci numer gazetki szkolnej. Jest to wydanie łączące w sobie różną tematykę, gdyż styczeń i luty

to miesiące ciekawe, pełne atrakcji, dlatego sporo w nim miejsca zajęły tematy związane z Dniem Babci
i Dziadzia, walentynkami.  Zachęcamy do przeczytania tekstów Waszych kolegów, a także do rozwiązania

zadań z działu "Łamigłówki mądrej główki".
 
 

 

 

    
Od 1 marca rozpoczyna się nab�r do klas pierwszych w  roku szkolnym 2022/2023.
                    Przed podjęciem decyzji warto pozna� CHARAKTERYSTKI nowych klas:

 
                                    Rozwój kompetencji matematycznych w ramach innowacji MĄDRE GŁÓWKI ROZWIĄZUJĄ      
                                            ŁAMIGŁÓWKI - to propozycja działań rozwijających zainteresowania matematyczne 
                                                 poprzez wykorzystanie gier logicznych, zabaw dydaktycznych i różnorodnych zadań.
 Wielka ciekawość oraz chłonność umysłu dziecka w młodszym wieku szkolnym przemawia za tym, by
umiejętności matematyczne zdobywać jak najwcześniej, bo jak powiedział Roger Bacon: Matematyka jest
drzwiami i kluczem do nauki.

Założeniem innowacji ENGLISH AROUND US jest wprowadzanie słówek i zwrotów w języku
angielskim do treści edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia
słownictwa oraz rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych poprzez różnego rodzaju
 metody aktywizujące wykorzystywane podczas zajęć (miniprzedstawienia, prace plastyczne,
 zadania muzyczno-ruchowe, projekty, korzystanie z multimediów). Głównym celem innowacji jest rozwijanie
zainteresowań uczniów oraz motywowanie ich do nauki języka angielskiego.
 
                                     Benjamin Franklin powiedział: Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.                   
                                   Zaangażuj mnie, to się nauczę. Nie ma lepszej metody na naukę jak zaangażowanie  dziecka                         
                                         w samodzielne eksperymentowanie i proces poznawczy. AKADEMIA MŁODEGO 
                                    NAUKOWCA to zajęcia łączące w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki: chemii,  
                                          biologii, ekologii, fizyki, w postaci warsztatów i pokazów eksperymentów. 
  To doskonała okazja do pokazania, że nauka może być świetną zabawą, oraz zachętą do logicznego,
 kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków.     Oprac.: wychowawcy przyszłych klas pierwszych.

 

Co w szkole piszc...
G A Z E T K A  S Z K O L N A  S P  2 9  W  R Z E S Z O W I E

SŁÓW 
KILKA...

Nr 3/2021    Luty-MARZEC
Opiekunowie: Monika Konefał i Edyta Walczak

Walentynki

W wiosennych nastrojach!

W dniu 14 lutego obchodzone są 
 walentynki. W tym dniu - jako wyraz

naszej sympatii - składamy sobie życzenia,
wysyłamy kartki i obdarowujemy się

drobnymi upominkami.
Nazwa tego zwyczaju pochodzi od św.

Walentego, biskupa Rzymu i męczennika.
 
 

W tym numerze gazetki publikujemy
wiersze uczniów także związane z dniem

 św. Walentego.
UWAGA! nazwy obrzędów, zabaw 
i zwyczajów piszemy MAŁĄ literą -
walentynki, andrzejki, mikołajki.

    Dzień Babci i Dziadka
  Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, a Dzień Dziadka, 22 stycznia. Dni te co roku świętujemy tradycyjnie
 od ponad pół wieku. Zostały one wprowadzone w kalendarz w latach 60. Aktualnie są one bardzo wyjątkowymi
dniami w roku. Możemy wtedy wyrazić naszą miłość i wdzięczność wobec dziadków, za ich troskę i wszystko co im
zawdzięczamy. W tak wyjątkowy dzień, niezależnie czy jesteśmy blisko czy daleko od nich, ważne, aby okazać im, 
że pamiętamy o ich dniu. Nie ważne czy poprzez laurkę, wiersz, spędzenie z nimi czasu czy telefon do nich,
najważniejsze, aby wiedzieli, że o nich myślimy i ich kochamy. Dzień ten jest okazją do pielęgnowania relacji i uczuć
między rodziną. Przypomnijmy sobie co dobrego zrobili dla nas dziadkowie i pamiętajmy o rozmowie i spędzeniu

 z nimi czasu, nie tylko w ten dzień, ale codziennie. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Babciom
 i Dziadkom. Dziękujemy za wasz trud, ciężką pracę i poświęcony czas. 

                                                                                                                                                                     Autor: Julia Zapała

 
 
 

                                                              

 

Zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.
Doczepiać sanek do samochodu
Jeździć na łyżwach po lodzie na rzece lub stawie

    Ferie zimowe 2022
   Rozpoczynają się ferie zimowe, czyli długo wyczekiwana przez wszystkich dwutygodniowa przerwa od nauki. 
W tym roku zaczyna się ona 14.02, a do szkoły wracamy 28.02. Wszyscy chcemy spędzić ten czas w najlepszy
możliwy sposób. Aby ferie przebiegały bezpiecznie musimy pamiętać o sytuacji, w jakiej aktualnie się
znajdujemy. Pandemia zdecydowanie utrudni nam wypoczynek, więc musimy zachować środki ostrożności.
Powinniśmy nosić maseczki, zachować odstęp w miejscach publicznych i korzystać ze środków higieny osobistej. 
   Należy również pamiętać o dbaniu o swoje zdrowie nie tylko w zakresie korona wirusowym. Jeżeli mamy
zamiar spędzić ferie uprawiając sporty zimowe, to nie wolno:

1.
2.
3.

   Zastosowanie się do tych zasad zapewni nam beztroski i bezpieczny wypoczynek. 
                                                               Życzymy udanych ferii!
                                                                                                                                                    Autor: Natalia Chyłek

 
 
 

                                                              



 
Hania Kalisz (4C):
 „Święto Miłościi”

 

Czternasty lutego to bardzo ważna data,
świętują w tym dniu ludzie z całego świata.

Walentynki to święto wszystkich zakochanych,
zarówno szczęśliwie, jak i serc złamanych.

Od rana w kwiaciarni kolejka mężczyzn stoi,
że kwiatów zabraknie, każdy z nich się boi.

 
Nieśmiała dziewczynka z 4c, Magdusia, 

wrzuciła ukradkiem list do szafki Piotrusia.
W liściku były: serce, całuski i kwiaty.

Pytanie, czy posłuchają razem nowej płyty Maty.
 

W ten dzień walentynkę komuś wręczyć trzeba.
Każdy swej sympatii chce uchylić nieba.

I także mama z tatą, choć się długo znają,
też sobie wtedy prezenty wręczają.

 
Więc niechaj wszyscy chłopcy

 i wszystkie dziewczynki
Wykrzyczą na raz dziś: "Są walentynki!"

 
 

 
 
.

WIERSZE NASZYCH
UCZNIÓW

 

Adrian Kuras (4a): „Dziadkowie”
 

Kochana Babci i Dziadziu Drogi!
Przybywam radośnie w Wasze skromne progi,

by dużo zdrowia i szczęścia Wam życzyć.
a także tylu pięnych chwil, że trudno policzyć.

Niechaj się spełnią Wasze marzenia, wszelkie fantazje
 i skryte pragnienia!

 
 

 
 
.

Sebastian Kalandyk (4b): „Dziadkowie”
 

Mama i tata mówią, że jestem niejadek.
Ale ja po prostu wolę babciny obiadek.

Dlatego, gdy do nich jadę, często wołam:
"Babciu! Dziadku! Jesteście najlepsi!

Dajcie mi waszego obiadku!
 

Gdy już wracam, smutno mi.
Często leją mi się łzy.

Babcia skrycie i z uśmiechem
daje mi coś w kieszeń.

To słodycze, to drobniaki,
które chce mi dziadek zabrać dla draki.

Kocham Ich bardzo!
Kocham Ich skrycie!

Kochać Ich będę przez całe życie!
 
.

Karolina Kiernicka (3c): „Babcia”
 

Moja Bacia jest kochana.
Ciasto piecze mi od rana.
Okulary na nos wkłąda.
Piękne bajki opowiada.

 
Za to wszystko Ci dziękuję.

Mocno Cienie ucałuję.
Bukiet kwiatków też przyniosę.

Żyj mi, Babciu, dużo wiosen!
 
 

 
 
.

Łucja Strojek(4c):
 „Walentynkowy wiersz”

 

Koleżanko i Kolego!
 Już nadchodzi Dzień Świętego Walentego.

Dzisiaj jest dzień taki, 
że każdy chce dostawać buziaki.

Czy to młody, czy to duży,
każdy sercem sobie wróży.

Miłosne wyznania dzisiaj płyną, 
nikogo nie ominą.

Walentynkowy zwyczaj znany, 
że każdy chodzi zakochany.

Czy dziewczyna to, czy chłopak,
każdy buja dziś wobłokach.

Walentynki dzisiaj masz.
Komu serce swoje dasz?

 
 
 
 

 

Niezwykłe chwile...
Kącik Poezji 

Młodych twórców

Bartosz Kunicki (4a): „Dziadek i Babcia”
 

Dziadek to postać poważna
i dla mnie bardzo ważna.

 

Gdy idę do szkoły, to mnie odprowadza
i do mojego plecaka ciepłą bułeczkę wsadza.

 

Babcia po lekcjach czeka na mnie z dziadkiem.
Ma pomysłów wiele

na każdy dzień tygodnia,
jak i na niedzielę.

.

Sebastian Kalandyk (4a):
 „Dzień zakochanych”

 

Dzień każdego zakochanego
to 14 lutego.

W ten niezwykły czas miłość rośnie
wokół nas.

Choć przez chwilkę każdy chciałby mieć
tę walentynkę.

Tu jeste czerwień, a tam róże.
Serce bije jak grzmot w burzę.

Czy to chłopak, vczy dziewczyna,
nic uczucia nie zatrzyma.

 

 
 
.

Sandra Brydak:  (3c):
„Dziadkowie”

 

Moja Babcia jest uśmiechnięta
na co dzień i od święta.

Mój dziadek też fajny jest.
Zawsze podaje mi cześć,

Dziadków fajnie jest mieć,
Nie każdy to szczęście ma, 

tak jak ja.
 
 

 
 
.

Hania Wnuk (4c): „Walentynki”
 

Dziś jest święto zakochanych.
Tych do siebie super dobranych.

Święty Walenty już działa
i Amorka leci strzała.

To miłość ludzi dopada,
chodzić za rękę teraz wypada.

Miłość to sprawa najważniejsza,
każda chwila robi się piękniejsza.

Zakochani szczęśliwi są
i wszystko mogą.

Życzymy sobie wszyscy miłości:
rudej, zezowatej, śmiesznej, chudej, grubej,

 ale i bez złośliwości.
Bo każdy zasługuje, żeby kochać,
a nie tylko w poduszki szlochać.

Hej, Walenty!
Dzięki za ten dzien święty!

 
 

 
 
.

Milena K. (3c): 
„List do Babci i Dziadka”

 

Kochani Dziadkowie!
Codziennie mam Was w głowie.

I myślę cały czas, 
jak bardzo kocham Was.

Bez Was smutny byłby świat.
Żyjcie jeszcze wiele lat!

 
 

 
 
.

Karolina Kiernicka (3c) „Dziadek”
 

Mój Dziadek jest na sto dwa!
Zawsze dobrą radę da.

Ciągle w domu majsterkuje.
Skleja, skręca i maluje.

 
Na Ciebie zawsze mogę liczyć.

A w Dzień Dziadka chcę Ci życzyć:
zdrowia, szczęścia, powodzenia.
Niech się spełnią Twe marzenia!

 

 
 
.

Bartosz Kunicki (4a):
"Walentynki”

 

Tu czerwone serduszko,
tam różowe serduszko.

Powiem Ci coś w tajemnicy na uszko.
Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Dziś Dzień Świętego Walentego.

W tym dniu na caym świecie
ślemy miłosne listy dużym i małym.

14 lutegp - walentynki -
zwyczaj dobrze znany.

Również obchodzony za szkonych czasó
mamy.

 
 
 
 

 
 
.



Łamigł�wki mądrej gł�wki
 

 1.Na balu obecna być chciała, więc dynią do zamku pojechała.
 

2. Ten kot wcale nie był głupi. Założył na nogi wysokie.........................
 

3. Niektórzy mówili, że urodą nie  grzeszy, 
a jego teraz szczęśliwe życie wśród łabędzi cieszy.

 

4.Malutka ślicznotka marzenie spełniła,
gdy w domu pewnej samotnej pani pod wpływem czarów się zjawiła.

 

5.Może być miękki, kolorowy, przeżyjesz na nim niejedne przygody.
 

6.Miał wielkie serce i piękny głos.
Na dworze cesarza  doceniano jego moc.

 
 

7. Ten braciszek z siostrzyczką tak się po lesie błąkali, 
że do chatki z piernika zawędrowali.

 

8.Zła to pani, choć piękna. Przez nią Gerda wie, co to rozłąki męka.
 

9.Biedna dziewczynka w łachmanach stoi, czy nikt jej smutku nie ukoi?
 

10. Pewna uboga starowinka zbyt chciwą się okazała,
 dlatego  pływająca bohaterka nauczkę jej dała.

 

11. Z  białą bródką wędruje po świecie. Chce się podkuć, kto to? Czy wiecie?
 

12. Próbując uciec przed karą, schował się w wieży.
 A w to, że go myszy zjadły,  nie każdy chce wierzyć.

 

Literackie ZAGADKI
A U T O R :  M O N I K A  K O N E F A Ł

Autor: Paulina Jaroś, klasa 4a

Uzupełnij krzyżówkę:
1.Kraj, z którego pochodził autor "Małego Księcia.

2.To on zachęcił Małego Księcia do podróży na planetę Ziemię.
3.Pochodził z niej tytułowy bohater.

4.Nie lubiła przeciągów.
5.Walczył z nimi Mały Książę.

6.Lubił być podziwiany.
7.(poziomo) Liczył gwiazdy.

7.(pionowo) "Mały Książę" ma cechy tego gatunku.
8. Człowiek uzależniony.

9. Zamieszkiwał pierwszą planetę.
10.Nauczył Małego Księcia tego, czym jest przyjaźń.

11.Pomogła bohaterowi wrócić do domu.
12. "Idąc ... przed siebie, nie można zajść za daleko".

13. Jest symbolem życia.
14.(poziomo) wylądował na niej awaryjnie pilot.

14. (pionowo) Nim z zawodu był narrator.
15.Wykonywał bezmyślnie polecenie.

16.(poziomo) Symbolizują jej baobaby.
16(pionowo) Mały Książę mógł je nieustannie podziwiać na swej planecie.

17. Słowo to oznacza "stworzyć więzy".
18. "Wśród ludzi jest się też ..."

19. Miejsce, gdzie Mały Książę doznał rozczarowania.
20. Jeden z mieszkańców Ziemi.

21. Uczucie łączące Małego Księcia z Różą.



Kącik
czytelniczy

 

 
Warto przeczytać!

 

Konkurs literacki dla klas 4 i 5
"Komiksowe Story Cubes"

Konkurs oparty jest na lekturze "Kajko i Kokosz. Szkoła latania"
 i polega na zaprojektowaniu 1 strony  komiksu opartego na 

 elementach świata przedstawionego  serii  komiksowej . W pracy
powinny znaleźć się elementy graficzne wybrane z 9 wybranych.

Prace należy złożyć do  21 marca u organizatorek konkursu:
 p. M. Konefał, E. Walczak oraz

 

 W lutym ukazała się nowa książka autora bestselerowej
serii "Jak żyć..." - Stephane Garnier: "Żyć jak Mały
Książę". Jest inspirowana znaną na całym świecie

powiastką filozoficzną (a może baśnią?) A. de Saint
Exupery pt. "Mały Książę". Możńa powiedzeć, że ma

formę poradnika. Autor przekonuje nas, że jeśli
przyjmiemy zasady opisane w książce, nasze życie zmieni

się na zawsze. Mały bohater po raz kolejny spróbuje
nauczyć nas pięknego życia, wartościowego, pełnego

czułości, prawdy, spokoju i miłości.
Polecam wszystkim, i młodszym, i starszym czytelnikom.

 
 
 
 

Z pewnością niejeden z Was, Drodzy Uczniowie, jest
miłośnikiem książek. Podziel się z nami refleksją
 po przeczytaniu ciekawej pozycji. Napisz krótką

recenzję i prześlij na adres:
gazetka.sp29rzeszow@gmail.com

Twoja praca zostanie opublikowana w jednym
 z kolejnych numerów, nagrodzona punktami 

dodatnimi z zachowania oraz oceną
z języka polskiego.

T
 

Kto czyta
książki,

żyje
podwójnie.

U M B E R T O  E C O

UWAGA! Nagrodzeni w konkursie
literackim!

W  konkursie literackim, skierowanym do uczniów klas 4 i 5, polegającym  na napisaniu listu do
ulubionego bohatera literackiego i opisaniu w nim polskiej tradycji bożonarodzeniowej

nagrodę zdobyli:
Daria Kędzior z klasy 5a

Sebastian Kalandyk z klasy 4a
GRATULUJEMY!. 

Konkursy plastyczne: 
"Marzenia się spełniają"

"Piękno drzemiące w wulkanach"
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14  i 16 marca

 do p.  Jolanty Kasprzyk.

 Konkurs "Lekturowy Omnibus"
Od marca do kwietnia (raz w miesiącu) będzie przeprowadzany

konkurs znajomości  wybranych lektur z zakresu klas 4-5: "Akademii
pana Kleksa", "Tajemniczego ogrodu", "Opowieści z Narnii", 

"Kajko i Kokosza" oraz "Mikołajka". 
Szczegóły u organizatorek: p. Moniki Konefał, Aldony Rączy

 i Edyty Walczak.
 

Konkurs poetycki - recytatorski
dla klas 1-4

"Wiosna słowem malowana"
Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów 
klas 1-4 i polega na głosowej interpretacji dowolnego tekstu

literackiego związanego z tematem konkursu. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w połączeniu ze szkolnymi

obchodami I Dnia Wiosny.
Organizatorkami konkursu są: p. M. Konefał i J. Matuła.

Prosimy wychowawców klas 1-3 o zgłaszanie chętnych do dnia
 14 marca.

 
Konkurs plastyczny dla klas 1-8

"Wielkanocna palma"
Przygotuj pracę przestrzenną - palmę wielkanocną - 

z dowolnych materiałów wg własnego pomysłu i przynieś 
do organizatorów konkursu: p. M. Konefał (klasy 4-8)

 J. Matuły  (klasy 1-3)  do 8 kwietnia. 
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

 Warto czytać i polecać!


