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Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!
Po raz kolejny zamykamy następną kartę w wielkiej
księdze życia każdego z nas - kończymy kolejny rok
szkolny. Warto przy tej okazji odwołać się do słów wielkiego pisarza Wiktora Hugo, który stwierdził, że „Życie
składa się z przywitań i pożegnań”. Dziesięć miesięcy temu witaliśmy nowy rok szkolny
a dzisiaj rozpoczynamy zasłużone wakacje. Większość z was mówi tylko „do widzenia” ale
niektórzy opuszczają już na zawsze szkolne mury i muszą się z nami pożegnać.
Kochani Szóstoklasiści!
Jesteście dzisiaj w sytuacji podróżnego przed odjazdem pociągu. Wspólnie przeżywamy
smutek pożegnania ale jednocześnie jesteśmy pełni nadziei że świat, który na Was czeka
okaże się ciekawy i przyjazny.
Kochani Uczniowie!
Mijający rok szkolny był niewątpliwie czasem ciężkiej i wytężonej pracy. Przed wami wakacje. Udajecie się na nie w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Drodzy uczniowie, życzę Wam, aby rozpoczynający się czas wakacji był okazją do należnego Wam odpoczynku
i oderwania się od obowiązków szkolnych. Życzę również, aby czas wakacyjnej radości, był
dla Was czasem wytchnienia i okazją do przeżycia wspaniałych przygód. Jestem przekonana, że w tym przyjemnym okresie znajdziecie więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. W każdej sytuacji unikajcie brawury i bezmyślności – u siebie i innych! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Drodzy Nauczyciele!
Dziękuję za Waszą pracę pełną pasji i poświęcenia w przekazywaniu wiedzy swoim uczniom
i wychowankom, za wspólne pokonywanie trudności i wspieranie w trudach szkolnej rzeczywistości. Gratuluję Wam sukcesów w postaci wysokich osiągnięć waszych uczniów,
licznych wyróżnień i dyplomów.
Drodzy Rodzice!
Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do Rady Rodziców i wszystkich Rodziców,
którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. Wasz całoroczny trud,
troska i poświęcenie przynoszą wymierne efekty, a wdzięczność Waszych dzieci niech będzie nagrodą i radością.
Dyrektor Szkoły Bożena Gwizdała

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Trójkowe Nowinki

2

„Jesteśmy jak ptaki, które choćby nie chciały,
odlecieć muszą.”
N.W.

Nadszedł dla nas czas „odlotu”, a zatem czas pożegnań.
Jest nam bardzo smutno, że tak szybko minęły te wszystkie lata
i już odchodzimy ze szkoły podstawowej.
Niektórzy z nas chodzili tu nawet 10 lat, od przedszkola.
W ciągu tego okresu zdarzały się wzloty i upadki.
Wiemy, że sprawialiśmy naszym ukochanym Nauczycielom mnóstwo
kłopotów. Mamy jednak nadzieję, że dawaliśmy też liczne powody do dumy.
W Tej Szkole czuliśmy się potrzebni, ważni, doceniani,
a w Was nauczyciele znajdowaliśmy życzliwość i zrozumienie.
Z całego serca chcemy podziękować Wszystkim,
którzy przyczynili się do pogłębienia naszej wiedzy,
a w szczególności Pani Dyrektor
oraz naszej wspaniałej wychowawczyni
Pani Annie Habaj.

Nadeszła chwila, aby powiedzieć:
- Żegnajcie! Dziękujemy!
Za wszystko dziękujemy i przepraszamy!
Wdzięczni uczniowie klasy szóstej
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1. Patryk
Bębenek

6. Magdalena
Jaworska

2. Karolina
Bukała

7. Julia
Kotarba

3. Krystian
Ciupak

8. Dominik
Kozłowski

4. Aneta
Filip

12. Patryk
Szpunar

13. Sebastian
Szydełko

14. Filip
Ślemp

9. Paulina
Nowak

10. Kinga
Sitarz

15. Paulina
Trawka

5. Agnieszka
Hałoń
11. Jakub
Stochla

16. Aleksandra
Zagórska
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1050 rocznica Chrztu Polski

W bieżącym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu
Polski.
Z
tej
okazji,
z inicjatywy i pod kierunkiem p. Zdzisławy Wąsacz,
podjęto w naszej szkole różnorodne działania obejmujące wszystkich uczniów. Uczniowie klas I-III mieli za zadanie przygotować portrety
Mieszka I, natomiast uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w konkursie wiedzowym:
„U źródeł państwa polskiego”. Zwyciężczyniami konkursu zostały uczennice klasy VI: Paulina Nowak oraz Aleksandra Zagórska,
zdobywając maksymalną liczbę punktów. II miejsce zajęło 8 uczniów klasy
V. Zwieńczeniem szkolnych uroczystości była prezentacja audiowizualna na
temat początków państwa polskiego oraz krótka inscenizacja, w wykonaniu uczniów klasy V, ukazująca moment przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
Obchody zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego oraz rozdaniem nagród zwycięzcom konkursu.
Monika Czarnota
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Dzień Ziemi

Kwiecień to miesiąc poświęcony działaniom na rzecz
ochrony środowiska, ponieważ
obchodzimy wtedy Światowy
Dzień Ziemi. W naszej szkole ten
uroczysty dzień rozpoczął się od
inscenizacji w języku angielskim
nt. świata dziki zwierząt w wykonaniu uczniów klasy IV. Następnie uczniowie poszczególnych
klas wykonali plakaty przedstawiające zagrożenia związane z
działalnością człowieka jego

Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci, ustanowiony decyzją Sejmu RP w 2007r., obchodzony
jest co roku 13 kwietnia w celu złożenia hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej
oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na
mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940r. Akcja masowych roztrzeliwań, powierzona specjalnym grupom NKWD, rozpoczęła się w kwietniu 1940 r. i trwała do połowy maja 1940 r. Ofiarom zadawano śmierć pojedyńczo z broni krótkiej, najczęściej jednym strzałem w tył
głowy. w ten sposób
do 19 maja 1940 r.
wymordowano
14
552 osoby m.in. w
Katyniu, Miednoje,
Charkowie. W 76
rocznicę tych wydarzeń, uczniowie klasy V i VI, pod kierunkiem p. Joanny Stodolak, przygotowali przedstawienie przybliżające wstrząsające przeżycia świadków tamtych
tragicznych dni.
Joanna Stodolak

wpływu na stan naszej planety.
Na zakończenie uczniowie dokonali
prezentacji
swoich wytworów, piosenek i wymyślonych haseł ekologicznych.

Edyta Domin

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Trójkowe Nowinki

NOWINKI ZE SZKOŁY

Akcja PAH - Świat bez głodu

Nasza szkoła już po raz kolejny
włączyła się do działań inicjowanych przez
Polską Akcję Humanitarną. W tym roku w
ramach kampanii Niosę Pomoc
społeczność szkolna bierze udział w akcji „Świat bez Głodu”. Dzięki uczestnictwu w tej akcji możemy konkretnie włączyć się
w działania PAH, dzięki którym
zapewnia ona dostęp do żywności
w krajach dotkniętych kryzysami
humanitarnymi. Celem akcji jest:
zdobycie wiedzy o problemach z
dostępem do żywności na świecie,
szczególnie w krajach, gdzie PAH

realizuje projekty humanitarne; włączenie społeczności szkolnej w niesienie
pomocy i wspieranie działań PAH, których celem
jest zapewnienie dostępu
do żywności na terenie
ogarniętej wojną Syrii.
W ramach akcji „Świat bez
Głodu” realizowane były
w naszej szkole różnorodne działania. Uczniowie na
zajęciach wychowawczych
zdobywali wiedzę na temat
pomocy humanitarnej, dostępie do żywności na
świecie oraz sytuacji ludzi
w ogarniętej od 5 lat wojną
Syrii. Chętni uczniowie z
klas IV – VI zaangażowali
się w wykonanie drewnianych bransoletek. Zysk z ich sprzedaży został
przeznaczony na pomoc ofiarom
wojny w Syrii. Dziękujemy za udział
w naszej akcji poprzez zakup bransoletki albo wrzucenie do skarbonki dowolnego datku.
Joanna Stodolak
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Kącik
czytelniczy

Chciałabym zachęcić Was do
przeczytania książki: „Oskar i
Pani Róża” E. E. Schmitta. Jest
to utwór mówiący o bardzo
smutnej i poruszającej historii
chłopca, którego dotknęła śmiertelna choroba.

Życie Oskara jest bardzo
trudne - mieszka on w hospicjum. Operacja, którą przeszedł
nie udaje się, a jego rodzice, dowiedziawszy się o tym, boją się
drastycznego końca. Zaczynają
się od niego oddalać, uciekają od
rozmów o śmierci. Jedyną osobą
okazującą mu uczucia jest Pani
Róża- wolontariuszka hospicjum.
To dzięki niej chłopiec godzi się
ze śmiercią i zaczyna poznawać
Boga, w którego dotąd nie wierzył. Dziesięciolatek pisze listy
do Boga, w których wyraża swoje uczucia…
Jest to przepiękna historia, opowiadająca o małym chłopcu, który w obliczu śmierci zachowuje
się jak prawdziwy mężczyzna.
Polecam,
Paulina Nowak kl. VI
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AUDYCJE MUZYCZNE - to już ostatnie w tym roku
szkolnym, ale niezwykle interesujące

Audycje szkoły Yamaha

W dniu 12.04.2016r uczniowie

szkoły uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Tematem spotkania były tańce - standardowe i latynoamerykańskie. Wyjątkowym gościem była para
taneczna Kamila i Maciej, którzy ubrani byli w specjalne
stroje do tańców standardowych i latynoamerykańskich.
Para taneczna zaprezentowała
fragmenty tańców m.in. walca
angielskiego, walca wiedeńskiego, tango, sambę, rumbę,
jive.
7 czerwca 2016 roku odbyła
się audycja muzyczna poprowadzona przez nauczycieli
Szkoły Muzycznej Yamaha. Spotkanie dotyczyło przybliżenia

uczniom wyglądu rzadko spotykanych instrumentów z całego świata i pokazu sposobu wydobywania
z nich dźwięków. Prowadzący

zajęcia pokazywali na dużej mapie świata miejsca, z których

przywiezione zostały eksponaty, a
były to między innymi: różne zakątki Afryki, Australia, Tybet,
Chiny, Kuba, Meksyk, Brazylia. Zaprezentowane zostały prymitywne instrumenty wykonane najczęściej z naturalnych materiałów, takich jak egzotyczne
gatunki drzew i innych roślin, zwierzęce rogi, skóry,
a nawet fragmenty kości
szczęk. Dzieci mogły usłyszeć oryginalne dźwięki ta-

kich instrumentów jak na przykład: drewniany diabeł, wibra,
bum-bum rurki, czurejka, drumla, konga, czekere, klawesy, guira, kowbebel, bongosy, talerzyki
tybetańskie, darabuka itp. Muzycy pokazywali jak grać na tych
wszystkich instrumentach, a także
zachęcali uczniów do czynnego
udziału w zajęciach poprzez możliwość gry na nich.

Audycja Filharmonii
Do
naszej
szkoły,
27.04.2016r., zawitali niezwykli
goście z Filharmonii Mobilnej
w koncercie pt. „Największe hity
kompozytorskiej elity”. Wsłuchiwaliśmy się w utwory kompozytorów takich jak: Antonio Vivaldi, Amadeusz Mozart, Ludwig
Van Bethoveen, Edvarg Grieg,
Johan Strauss. Dodatkową atrakcją były „bum bum rurki”, na których Mobilna Filharmonia zagrała
„Odę do radości”. Zachwyt wzbudziła charakteryzacja instrumentalistów i ciekawostki dotyczące
słynnych kompozytorów.
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W środę 4 maja społeczność szkolna wraz z drużyną
zuchową „Wesołe Słoneczka”
wspominała
125
rocznicę
uchwalenia przez Sejm Wielki
Konstytucji w 1791 r. Patriotyczne pieśni i wiersze podkreśliły uroczysty charakter tego
święta, zaś prezentacja i obszerne wyjaśnienia pani Agnieszki
Bajdy pozwoliły zrozumieć,
dlaczego ten dzień jest tak ważny dla narodu polskiego. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku
była jedną z najważniejszych
ustaw w Polsce. Była ona drugą
konstytucją w świecie - po
Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą
tego typu. Konstytucję 3 Maja
uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była
jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło
w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w
sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie
projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał
król.
Co ciekawe, od 1946
roku
aż
do
roku
1990 świętowanie tego dnia
było zakazane przez władze. 2
maja obywatele musieli zdej-
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Dzień Matki
w naszej szkole

Do tego dnia dzieci przygotowywały się długo, gdyż Dzień Mamy, choć obchodzony w naszej
szkole co roku, zawsze jest uroczysty i wyjątkowy.
24 maja, uczniowie klas I - III,

czystości były życzenia, upominki oraz poczęstunek. Przybyłe
panie mogły podziwiać również
wystawę uczniowskich prac plastycznych, pod hasłem: "Jesteś mi
Mamo świata obrazem". Zapewne

a także wychowankowie oddziałów przedszkolnych, pod kierunkiem
swoich
wychowawców, przygotowali bogaty program artystyczny, który spotkał
sie z ogromnym entuzjazmem
wśród widzów. Mamy, które na
zaproszenie swoich pociech przybyły tego dnia do szkoły, miały
okazję zarówno do wielu wzruszeń, jak i do szczerego uśmiechu. Dzieci w pięknych, różnorodnych strojach, zaprezentowały
całą gamę wierszy, piosenek i
tańców. Zwieńczeniem tej uro-

niejedna mama rozpoznała siebie
na którymś portrecie.
Te własnoręczne prace dzieci,
stały się odzwierciedleniem najpiękniejszych uczuć, których słowem wyrazić nie sposób.
M. Wójcik
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Kangur
matematyczny

Dnia 17 marca br. po raz dwudziesty piąty w Polsce odbył się
międzynarodowy
konkurs
"KANGUR
MATEMATYCZNY", który jest w chwili obecnej
najbardziej
masową imprezą matematyczną
na
świecie.
W
1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontières", skupiające organizatorów
konkursu z wszystkich krajów.
Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między
innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród
propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.
„Kangur Matematyczny” integruje młodzież świata, bowiem w
tym samym dniu uczniowie wielu
krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość
wędrówek po świecie. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy
uczniowie deklarujący swój
udział. Konkursy tego typu są
sprawdzoną na świecie formą
szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej
oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej
niechęci.
W roku szkolnym 2015/2016 zadeklarowało udział w „kangurze”
10 348 uczniów z regionu rze-

SZKOLNE SUKCESY
szowskiego, w tym 28 uczniów z
naszej szkoły.
Wyróżnienie otrzymały: Gabriela
Wójtowicz z kl. III i Gabriela
Szyszka z kl. IV. Gratulujemy serdecznie wyróżnionym dziewczynkom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych!

BOHATEROWIE
NASZYCH LEKTUR
- konkursowy sukces

Dwie
uczennice
naszej
szkoły, Daria Ciura z
kl. IV oraz
Paulina
Ciura z kl.
V,
wzięły udział w
XV mię-

kurs literacko - teatralny odbył się
na małej scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
W jury zasiedli aktorzy Teatru
im.
W.
Siemaszkowej
w Rzeszowie oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13, która jest
organizatorem konkursu.
Zadanie nie było łatwe, gdyż
każdy z uczestników na scenie
sam prezentował postać znaną
z lektury. W naszej szkole przygotowania do konkursu odbywały
się w ramach kółka z j.polskiego.
W grze jednego aktora nasze
uczestniczki wcieliły się kolejno:
Daria w rolę Pinokia, a Paulina
zagrała Anię z Zielonego Wzgórza. Obydwie zrobiły to doskonale. Gratulacje!
Monika Wójcik

dzyszkolnym Konkursie Literacko Teatralnym pn."Bohaterowie naszych lektur". Jedna z nich - Daria
Ciura zdobyła III miejsce, spośród
29 uczniów rzeszowskich szkół podstawowych. XV - jubileuszowy kon-

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

NOWINKI ZE SZKOŁY

Gminny Przegląd Teatrzyków
Anglojęzycznych

kiem. Po występach wszyscy
aktorzy otrzymali
drobne
upominki, mogli wziąć udział
również w losowaniu nagród
książkowych - z
naszej
szkoły
otrzymały
je
Gabriela Szyszka i Zuzanna
Janik. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy zostali za15 czerwca przedstawiciele proszeni na poczęstunek.
naszej szkoły wzięli udział po raz
Joanna Stodolak
kolejny w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Anglojęzycznych, który tradycyjnie już organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Woli RafałowW maju nasza szkoła zoskiej. Tym razem naszą szkołę
stała
zakwalifikowana
do proreprezentowała 10-osobowa grupa uczniów z klasy IV, którzy jektu edukacyjnego „Akademia
wystąpili z przedstawieniem TiK – języki obce 2.0” . Projekt
ten jest realizowany przez part„The elephant`s child”.
Opowiada ono o przygodach sło- nerstwo Centrum Edukacji
niątka, które w swojej wędrówce Obywatelskiej (CEO) oraz
napotyka różne, mniej lub bar- firmy Funmedia przy udziale
dziej przyjazne zwierzątka. Sa- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej
modzielna wędrówka wzbogaca
Oświaty oraz Polskiego Stogo o nowe doświadczenia i powarzyszenia na Rzecz Jakości
zwala stać się silniejszym i barw Nauczaniu Języków Obdziej samodzielnym słoniem.
cych. Partnerem projektu jest
Do przedstawienia nasi młodzi Stowarzyszenie
PASE
aktorzy przygotowywali się przez oraz FRSI.
kilka tygodni w czasie dodatko- Projekt kierowany jest do
wych zajęć z języka angielskiego. uczniów i nauczycieli ze szkół
Jak zwykle poziom poszczegól- podstawowych od 9 roku życia
nych grup biorących udział w oraz gimnazjów. Udział w nim
przeglądzie był bardzo wyrówna- jest bezpłatny.
ny, a wszyscy uczestnicy oprócz Głównym celem projektu jest
możliwości pogłębienia swoich popularyzacja
edukacyjnych
umiejętności mogli też wziąć narzędzi internetowych w poludział w dobrej zabawie z języ-

Akademia TIK

skich szkołach oraz promowanie
idei ciągłego rozwijania szkół w
oparciu o doskonalenie kompetencji liderskich i dydaktycznych
wśród kadry pedagogicznej.
Szkoły, które przystąpiły do projektu mają możliwość wzbogacenia swojego modelu nauczania,
wykorzystując
multimedialne
komponenty dostępne w zasobach
internetowych. Są to bezpłatne
materiały, które mogą być wykorzystane podczas lekcji językowych oraz w czasie samodzielnej
pracy w domu.
Głównym atutem tego projektu
jest uzyskanie przez szkołę dostępu do pełnych zasobów platformy
LERNI (nauka 5 języków obcych,
1000 multimedialnych lekcji) na 6
miesięcy, włączając czas wakacji,
kiedy wszyscy uczniowie i nauczyciele będą mogli samodzielnie
używać materiałów zgromadzonych na platformie i doskonalić
wiedzę oraz używać jej w praktyce. Uczniowie uzyskują dostęp do
platformy poprzez akceptację zaproszenia wysłanego im przez
uczącego języka nauczyciela. Dodatkowym atutem projektu są
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Dodatkowym atutem projektu są
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez specjalistów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Joanna Stodolak
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CZAS PODSUMOWAŃ

Uczniowie wyróżnieni w roku szkolnym 2015/2016
KLASA I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brajan Buczek
Lena Wawrzonek
Weronika Król – Siłka
Kamila Kwoka
Mateusz Litwin
Piotr Sitarz
Filip Ostrowski

KLASA II a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakub Wasacz
Szymon Witowski
Marta Korbecka
Karolina Kozłowska
Łucja Ziaja
Zuzanna Zdebska
Paulina Szczypek
Aleksandra Sitarz (wzorowa frekwencja)

KLASA II b

1.
2.
3.
4.
5.

Amelia Jagiełło
Zuzanna Maternia
Izabela Tereszkiewicz
Karolina Ciura
Daria Madera

KLASA III

Dominika Bolanowska
Szymon Janik
Dawid król – Siłka
Aleksandra Maciołek
Klaudia Magryś
Martyna Murias
Patrycja Nowak
Gabriela Wójtowicz

Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

CZAS PODSUMOWAŃ

Uczniowie wyróżnieni
w roku szkolnym 2015/2016
KLASA IV

1.Gabriela Szyszka
2.Anita Ciura
3.Zuzanna Janik
4.Daria Ciura
5.Zuzanna Ciura
6.Magdalena Drąg
7.Adrian Jaworski

KLASA V

1.Paulina Ciura
2.Aleksandra Cyrul
3.Agata Dral
4.Jakub Maternia
5.Monika Mruc
6.Klaudia Urbańska

MISTRZ
ORTOGRAFII

Umiejętność
poprawnego
pisania jest bardzo ważna i potrzebna przez całe życie. Należy ją
wiec rozwijać poprzez czytanie
książek, utrwalanie zasad pisowni,
wykonywanie ćwiczeń i poprawianie błędów w taki sposób, aby zapamiętać prawidłową pisownię.
Dzięki rzetelnej pracy nabywa się
pewną cechę zwaną czujnością ortograficzną.
Taką czujnością ortograficzną
wykazały się finalistki szkolnego
konkursu o tytuł Mistrza i Wicemistrza Roku w dziedzinie ortografii.
Konkurs pozwalał na rywalizację
wszystkich uczniów, którzy pisali
w ciągu roku dyktanda podczas
lekcji. Najlepsi dostali się do finału
i mogli, za pomocą dodatkowego
zadania, przejść stateczne starcie
i zdobyć zaszczytny tytuł.
Mistrzem
Ortografii
Roku
2015/2016 została Weronika Witowska z kl. V , a Wicemistrzem –
Anita Ciura z kl. IV.
Obydwie uczennice to również
zdobywczynie
tzw.
Złotego
i Srebrnego pióra dyrektora szkoły. Nagrody zostaną wręczone
przez panią Dyrektor na zakończenie roku szkolnego.

KLASA VI

1.Agnieszka Hałoń
2.Paulina Nowak
3.Kinga Sitarz
4.Paulina Trawka
5.Aleksandra Zagórska
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WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Było ich trzech… kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, a właściwie kandydatek, bo w tym roku w kampanii
wyborczej wzięły udział głównie
dziewczyny. Kampania odbywała się

w miłej atmosferze, choć „walka”
była zacięta. Kandydatki prześcigiwały się nie tylko w pomysłowości
programu, ale przede wszystkim w
jak najciekawszym zaprezentowaniu
go swoim wyborcom. W szkole powstały nawet tzw. sztaby wyborcze,
w przebraniach bajkowych postaci…
w każdym razie konkurencja podsy-

cała rywalizację. Trzeba przyznać,
że wszystkie kandydatki grały na
zasadach fair play. Jednak zwycięzca
jest tylko jeden, więc po ciszy wyborczej, na zasadach tajnego głosowania, wreszcie wyłoniono reprezentantkę wszystkich uczniów. Spośród
kandydatek z kl. III, IV i V, została
nią najmłodsza uczestniczka – Aleksandra Maciołek z kl. III. Gratulacje!
A oto, kilka słów od przyszłej przewodniczącej naszego Samorządu Uczniowskiego:

Dzień dobry! Cześć!
Nazywam się Aleksandra
Maciołek, uczęszczam do III klasy.
Wybrana przez Was na przewodniczącą szkoły, będę starała się dobrze
wykonywać moje obowiązki . Chcę
zwiększyć współpracę z nauczycielami oraz przedstawicielami samorządów klasowych. Będę dążyć do
zrealizowania mojego wyborczego
planu. Oto niektóre z moich założeń:
·
Dyskoteki i zabawy
·
Dzień pluszaka
·
„Mam Talent”
·
Dzień filmowy
·
Debaty
·
Dzień wolny od pytania na
lekcjach, sprawdzianów i kartkówek dla wybranych klas.

SUPER KLASA
Koniec roku szkolnego, to
czas podsumowań. Dziś już wiemy, kto pracował i wypracował
sobie naprawdę dobre wyniki. W
naszej szkole promujemy nie tylko wyróżniających się pojedynczych uczniów, ale i całe zespoły
klasowe. Dziś, tj. 21.06.2016 r. ,
zakończył się, trwający cały rok,
konkurs pod hasłem „Super klasa”. Poszczególne zespoły klasowe oceniane były przez panią
Dyrektor, Radę Pedagogiczną,
Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Pracowników niepedagogicznych. Po podsumowaniu
przyznanych punktów, wynik
wskazał na klasę V, która w zeszłym roku szkolnym również
okazała się najlepsza.
Po ogłoszeniu wyników,
Pani Dyrektor wręczyła przedstawicielkom klasy V Puchar Przechodni Dyrektora, który przez
kolejny rok będzie zdobił salę
lekcyjną zwycięzców i, miejmy
nadzieję, zachęci ich do dalszej
rywalizacji o zaszczytny tytuł
„Super klasy”.

Dziękuję Wszystkim, którzy
na mnie oddali głos, tym, którzy
na mnie nie głosowali oraz moim
konkurentkom za miłą rywalizację. Mam nadzieję, że spełnię
Wasze oczekiwania.
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Projekt eTwinning w naszej szkole
- podsumowanie

W czerwcu zakończyliśmy realizację
projektu eTwinning pt."Let's celebrate languages during the special
week from 9th to 14th of May
2016”. Projekt powstał z inicjatywy
szkoły
francuskiej,
z
okazji
ogłoszenia
przez
tamtejszego Ministra Edukacji, „Tygodnia
Języków” w dniach 09 – 14 maja.
Uczestniczyło w nim 26 szkół z całej
Europy. Podstawowym celem projektu było uświadomienie uczniom
różnorodności językowej i kulturowej Europy, a także rozwój
umiejętności językowych, rozwój
umiejętności
posługiwania
się
nowoczesnymi technologiami informatycznymi,
nawiązanieznajomośći z rówieśnikami z innych

krajów europejskich. Projekt realizowany był
przez ponad
2
miesiące z udziałem uczniów klas
IV - VI pod kierunkiem p. Joanny
Stodolak oraz p. Moniki Czarnoty.
Uczniowie, pracując według us-

talonego przez koordynatorów harmonogramu, podejmowali różnorodne działania. Wykonali plakaty informujące o projekcie, przygotowywali prezentacje o swoim kraju,
miejscowości w której mieszkają
oraz o szkole, układali wspólnie
przygotowany przez koordynatorów
projektu dialog w języku polskim
i angielskim, w wersji mówionej
i pisanej. Celem dialogu było przedstawienie podstawowych informacji
o sobie. Uczennice klas IV – VI pod
kierunkiem p. Moniki Wal oraz p.
Marioli Tereszkiewicz przygotowały
polską piosenkę ludową do której

dołączyliśmy również angielskie
tłumaczenie. Zaprezentowali także,
przygotowaną
wcześniej
pod
kierunkiem p. Moniki Wójcik, inscenizację polskiej bajki „Pchła
Szachrajka”
z tłumaczeniem na język angielski.
Jednym z elementów projektu było
również
napisanie
kartki
z pozdrowieniami do wybranych
partnerów. Uczniowie naszej szkoły
napi-sali kartki do swoich ró-
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wieśników
z
Anglii,
Włoch
i Hiszpanii w ich językach
narodowych i ostatnio otrzymali
kartkę od naszych przyjaciół
z Grecji. Wszystkie wytwory
pracy dzieci zostały umieszczone na
specjalnej
platformie
projektu
zwanej TwinSpace na potalu
www.etwinning.net. W tygodniu
podsumowującym projekt uczniowie klas IV – VI, korzystając z w.w.
platformy, mieli okazję zobaczyć
i posłuchać swoich rówieśników
z różnych krajów Europy prezentujących efekty swoich działań oraz
podsumować swoją wiedzę o krajach
UE poprzez zamieszczone tam gry
i zabawy.
Joanna Stodolak

Szkolny Konkurs
Języka Angielskiego

20 maja 2016 r. odbył się w naszej
szkole Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Do you know the adventures of Tom SawyerKonkurs składał się z trzech części: 1. Czytanie
dowolnego fragmentu lektury „The
adventures of Tom Sawyer”, 2.
Udzielenie ustnej odpowiedzi na
wylosowane pytania do lektury, 3.
Pisemny test sprawdzający znajomość lektury. Rywalizacja miała
charakter indywidualny oraz międzyklasowy. Do konkursu przystapiło 9 uczniów z klasy V i VI. W rywalizacji indywidualnej wygrały:
I miejsce: Aleksandra Zagórska,
kl.VI
II miejsce: Klaudia Urbańska, kl.V
III miejsce: Paulina Nowak kl.VI,
Agata Dral, kl.V
W rywalizacji międzyklasowej jednym punktem wygrała klasa VI.
Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy wyników!
J.S.
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„Dzięki o Panie, składamy dzięki”

Pielgrzymka dzieci
Komunijnych

31 maja 2016r. Uczniowie
klas trzecich wszystkich szkół
podstawowych z Chmielnika,
udali się na pielgrzymkę autokarową, by podziękować Panu Bogu
i Matce Bożej za przygotowanie
do sakramentów pokuty i Eucharystii oraz możliwość pierwszego
pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
Pierwsza spowiedź i
komunia święta, to
wydarzenia, na które
czeka
się
z tęsknotą i ogromnym przejęciem, dlatego tym bardziej
warto wyrazić za nie
swoją wdzięczność
przede
wszystkim
Ojcu Niebieskiemu.
Warto też prosić, w
Imię Jezusa Chrystusa
i za wstawiennictwem Matki Bożej, o
potrzebne łaski dla
siebie
i swoich najbliższych.
W tym roku
dzieci, które w naszej parafii
przystąpiły do pierwszej spowiedzi
i
komunii
św.
Wraz
z rodzicami, katechetami i wychowawcami pojechały odwiedzić następujące miejsca:
Tarnowiec
Tam w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, uczestniczyły w odpuście parafialnym,
modląc
się
i dziękując wraz z dziećmi z innymi dziećmi, które przyjechały z
różnych parafii i z różnych diecezji. Po Uroczystej Eucharystii,
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NASZE WYJAZDY
był smaczny posiłek, a gdy już
wszyscy posilili się co nieco, zostali oprowadzeni po pięknych
sanktuaryjnych
terenach,
a także zaznajomieni z kultem
obecnym w tym miejscu i historią
parafii .
Żarnowiec
W tej niedużej miejscowości jest mały, piękny dworek, w
którym przez kilka lat mieszkała
nasza wspaniała rodaczka – poetka, Maria Konopnicka. Wszyscy
nasi pielgrzymkowicze mogli
zwiedzić
to
piękne miejsce,
usłyszeć trochę
historii
i odpocząć w
cieniu
drzew,
ponieważ
ów
dzień był gorący.
Dębowiec
Tutaj znajduje
się
Bazylika
mniejsza Matki
Bożej Saletyńskiej, tu również
mają swój dom
zakonny
i rekolekcyjny
misjonarze Saletyni. Tu wszyscy
uczestniczyli
w nabożeństwie
majowym, zostali także oprowadzeni i zaznajomieni z tym miejscem przez
wspaniałą
siostrę,
która
z wielką mądrością, ciekawością i
humorem przybliżyła i wyjaśniła wszystkie
najważniejsze
treści dotyczące
Dębowca, Bazyliki, kultu tutaj panującego
oraz wspólnoty
misjonarzy Saletynów.
Bogu

niech będą dzięki za tą piękną
pielgrzymkę. Amen
Ks. Krzysztof Szot

Szkolna wycieczka do
Kopalni Soli w Bochni

16 czerwca, wraz z wychowawcami, wyjechaliśmy dwoma
autokarami na wycieczkę do Bochni. Miejscem docelowym była kopalnia soli, Zagroda Oracza, Wioska
Indiańska. Zwiedzanie kopalni rozpoczęliśmy od zjazdu pod ziemię
ciemnym, wilgotnym szybem Campi. Dla wszystkich zjazd windą na
głębokość 212 m był niezapomnianym przeżyciem. Tuż po zjeździe
pod ziemię, na uczestników wycieczki czekała kolejka, która przemierzyła trasę tunelami kopalni.
Kolejka jechała dość szybko, ale po
drodze mogliśmy zobaczyć wiele
zabytków, postaci i ciekawych, zagadkowych miejsc. Duże wrażenie
zrobił na nas spacer po podziemnej
trasie, wzbogacony pokazami multimedialnymi, który był dla nas prawdziwą lekcją historii. Poznaliśmy
też sposób życia,
kulturę i zwyczaje
naszych przodków
zwiedzając Zagrodę Oracza i Wioskę
Indiańską.
Wycieczka okazała się niezwykłą
przygodą, interesującą lekcją oraz
świetną zabawą.
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W zerówkach
na ludowo
- Zerówcoki
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Jak co roku w zerówkach w maju
świętowany jest Dzień Mamy i
Taty. Tym razem dzieciaki zabrzmiały na ludowo, a raczej po
góralsku. Przygotowany na ten
dzień repertuar, znany rodzicom z
ich lat młodzieńczych bardzo podobał się także dzieciom . Z łatwością nauczyły się śpiewać takie utwory jak: Szalała, szalała;
Bednorz; W moim ogródeczku…;

Lipka czy przyśpiewki - słowne
docinanki na melodię przyśpiewek weselnych. W góralskim stylu zostały przygotowane stroje
dzieci: dziewczynki miały uszyte
spódniczki i zrobione korale, we
włosy wpięły przepiękną piwonię; chłopcy zaś, ubrani w białą
koszulkę i czerwoną kokardę, z
dumą trzymali ciupagi. Zwieńczeniem całości były dwa tańce w
iście zbójeckim rytmie i wykonaniu, do piosenek : Hej bystra woda, oraz Siebie dam po ślubie z
repertuaru zespołów Siklawica i
Brathanki. Klimat tworzyła również dekoracja w której można
było odnaleźć piwonie upięte w
ogromne serce, oraz słomiany
domek z ,,obejściem” w stylu góralskim. Dzieci zaprezentowały
się pięknie, otrzymały za to
ogromne brawa od swoich rodziców, a rodzice również kwiaty i
życzenia w podzięce za ogromny

trud wychowania.
Na ludowo ,, Zerówcoki” wystąpiły również 11 czerwca na uroczystości 50-cio lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Borówkach.
Repertuar bardzo przypadł do gustu gościom zgromadzonym w
Domu Ludowym w Borówkach.
Dzieci popisały się również tańcami; widownia wiwatowała gdyż są
to rytmy bardzo porywające zarówno do śpiewu jak i do tańca.
Dzieci również otrzymały ogromne brawa, które z czasem przerodziły się w bisy.
Na koniec trzeba dodać iż występ na takim
wysokim poziomie nie byłby
możliwy to także miesiąc bardzo oczekiwany
przez
dzieci,
nie tylko ze
względu
na
zbliżające się
wakacje, ale również ze względu
na Dzień Dziecka. W tym roku w
zerówkach ten dzień był całkowicie wypełniony atrakcjami: najpierw na plac przyszkolny zajechała Ochotnicza Straż Pożarna z
Woli Rafałowskiej. Dzieci mogły
oglądać wóz strażacki, spróbować
sił podczas udzielania pierwszej
pomocy, zapoznać się ze sprzętem
gaśniczym oraz oglądały pokaz
gaszenia pożaru. Dziękujemy w
tym miejscu Panom z tej jednostki, iż co roku pamiętają o dzieciach z przedszkola igdyby nie
pomoc wujka jednej z dziewczynek - Pana Zbigniewa Szeli, który
udostępnił sprzęt muzyczny swojego zespołu, odpowiednio nagłaśniając grające na instrumentach
muzycznych Panie z oddziału Tygryski. Serdecznie Mu za to dziękujemy.
Czerwiec
przyjeżdżają

przypominać nam o bezpieczeństwie na wakacjach. Drugą atrakcją tego dnia były lody przygotowane przez Rodziców, a trzecią i
już ostatnią był zerówkowy pokaz
talentów i twórczości dziecięcej
pt. ,, Ja też… mam talent!”. Każde dziecko przygotowało umiejętność, którą chciało zaprezentować kolegom. Nie zabrakło: wierszy, piosenek, rysunków, gimnastyki, pokazów tanecznych, a także karate. Każde dziecko jest
ważne, więc wszyscy zaprezentowali się wyśmienicie zdobywając
oklaski i owacje publiczności.
Zwieńczeniem było rozdanie upominków: czyli dyplomów i niespodzianki, którą Pani Dyrektor
pozwoliła otworzyć dopiero w
domu. Pełne wrażeń zerówczaki
czuły się jak gwiazdy, gdyż przygotowana była dla nich scena,
dekoracja, kolorowe mikrofony,
nagłośnienie, oraz kamera nagrywającą całą tę imprezę. Dzieci
mogły zobaczyć swój występ już
następnego dnia. Te miłe chwile
na pewno na długo zapadną w ich
pamięci, a doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas takich
występów na pewno przydadzą
się już w klasie pierwszej. Zbliżają się wakacje, więc życzymy
udanego wypoczynku wszystkim
czytelnikom Trójkowych Nowinek, do zobaczenia w przyszłym
roku szkolnym!
Agnieszka Bajda
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Trójkowe Nowinki

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA

DZIEŃ MAMY I TATY
– TYGRYSKI I ELFY
24 maja 2016 r. starsze grupy przedszkolne zaprosiły swoich
ukochanych Rodziców na montaż
słowno – muzyczny
z okazji święta Mamy i Taty. Uroczystość odbyła się w
stylu
góralskim.
Dziewczynki, chłopcy, a nawet panie
nauczycielki, zamienili się na chwilę w
góralki i górali.
Dzieci już na długo
przed uroczystością
uczyły się swoich
ról , piosenek oraz tańców. Gdy nadszedł wreszcie długo oczekiwany
dzień, Rodzice mogli podziwiać
swoje zdolne pociechy na pięknym,
góralskim przedstawieniu. Po części
artystycznej mali aktorzy zaprosili
swoich Rodziców na słodki poczęstunek. Podczas tego dnia panowała
ciepła, rodzinna atmosfera.

Nasze przedstawienie nie odbyłoby
się bez pomocy pani Haliny Murias ,
która przygotowała stroje dla artystów oraz pana Zbigniewa Szeli,
który osobiście akompaniował dzieciom na gitarze basowej , a także
użyczył profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.
Szczególne podziękowania ślemy do
kochanych Mam naszych Podopiecznych za nieocenioną pomoc przy
tworzeniu dekoracji oraz biżuterii
wykorzystanej podczas występu oraz
za pyszne ciasta. Wszystkim Rodzi-

com dziękujemy za przybycie do
naszej Szkoły w tym pięknym
i szczególnym Dniu.
Wychowawcy grup Tygryski i Elfy
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Wiosna w oddziałach
przedszkolnych
w Błędowej Tyczyńskiej

Wiosna w grupach "Koniczynki" i
"Żabki" w Błędowej Tyczyńskiej
minęła nam bardzo aktywnie i obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń.
W dniu 15 kwietnia uczestniczyliśmy w bardzo wartościowej wycieczce do teatru Maska w Rzeszowie. Wizyta w prawdziwym teatrze była dla nas dużym przeżyciem.
Obejrzeliśmy spektakl pt. "Dzień
dobry, Świnko!". Z zapartym tchem
śledziliśmy przygody Tygryska, Misia i Świnki. Były też sceny humorystyczne, które budziły nasz głośny
śmiech. Aktorzy i młoda publiczność
spisali się na medal. Po spektaklu
uczestniczyliśmy w lekcji w muzeum lalek, gdzie mogliśmy z bliska
obejrzeć, a nawet dotknąć lalek wykorzystywanych podczas przedstawień. Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń.
W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi dowiedzieliśmy
się jak dbać o nasze środowisko i
przyrodę, poznaliśmy zasady właściwego segregowania odpadów, wykorzystywaliśmy śmieci do zabaw i
gier. Wspólnie wykonaliśmy ekorobota, a z pomocą rodziców przygotowaliśmy zabawki ekologiczne z
surowców wtórnych. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, wśród
nich pojawiły się m.in.: lalki, samochody, wozy strażackie, pociągi, roboty, rakiety kosmiczne, węże, dinozaury. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia otrzymaliśmy odznakę
"Przyjaciela przyrody".
Realizując tematykę dotyczącą naszego kraju poznawaliśmy symbole
narodowe, uczyliśmy sie śpiewać
hymn państwowy, poznawaliśmy
polskie legendy. Z okazji Dnia Flagi,
postanowiliśmy uczcić nasze barwy
ojczyste, dlatego 4 maja 2016 r. wybraliśmy się na spacer z samodzielnie wykonanymi biało-czerwonymi
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flagami, którymi machaliśmy radośnie do mijanych mieszkańców Błędowej i przejeżdżających kierowców.
W ten szczególny sposób uczciliśmy
ten jakże ważny dla każdego Małego
Polaka dzień.

Maj upłynął nam na przygotowaniach do Dnia Mamy i Taty. 19 maja
Żabki i Koniczynki zaprosiły rodziców do altany znajdującej się obok
przedszkola, na długo oczekiwany
występ. Rodzice mieli okazję obejrzeć i wysłuchać humorystycznego
spektaklu
słowno-muzycznego.

Dzieci z obu grup wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tą uroczystość strojach, które zachwyciły
przybyłych gości. Żabki zaprezentowały dwa tańce w rytmie utworów z
musicalu "Grease", zaś Koniczynki
zachwyciły szalonym rock and rollem oraz tańcem przy piosence
"Mamma Maria". Po części artystycznej wspólnie odśpiewaliśmy
"Sto lat" na cześć naszych rodziców,

wręczyliśmy prezenty i zaprosiliśmy
ich na słodki poczęstunek. Był też
czas na rozmowy i wspólne zabawy
na placu zabaw.

Jak co roku 1
czerwca dzieci obchodzą swoje święto,
czyli Dzień Dziecka.
W tym dniu słońce
pięknie świeciło nad
naszym przedszkolem, więc na czas
zabaw przenieśliśmy
się do altanki. Panie
zaprosiły nas do
wspólnych zabaw i
tańców przy muzyce. Korzystając z
piękniej pogody pobawiliśmy się
również na nowym placu zabaw.
Jak przystało na Dzień Dziecka nie
zabrakło słodkości, w postaci
lodów i ciasteczek ufundowanych przez rodziców.
W dniu 5 czerwca na placu
rekreacyjno-sportowym przy
Domu Ludowym w Błędowej
Tyczyńskiej odbył się drugi
piknik rodzinny pod nazwą
"Trójkowa Przedszkolandia".
Pogoda dopisała, a na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji. Imprezę rozpoczęła prezentacja talentów dzieci z
wszystkich grup przedszkolnych - od
maluchów do zerówiaków. Przedszkolaki zaprezentowały piosenki i
tańce, które zostały nagrodzone
gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.
Kolejnym
punktem programu było rozstrzygnięcie
konkursu
plastycznego
"Bajkowa rodzina" oraz wręczenie
nagród rodzinom biorącym w nim
udział. Podziwialiśmy również występ trójkowej grupy cheerleaderek.
Następnie
przyszedł czas na zabawy i
tańce przy muzyce, konkursy rodzinne, quiz małżeński, karaoke, zabawy z
chustą, zabawy plastyczne
i zawody sportowe. Chętnych do udziału w konkursach i zabawach było wielu, a wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Wiele
radości dostarczyły dzieciom przejażdżki na koniu
i kucyku oraz na motorach. Wśród atrakcji nie
zabrakło również dmuchanych trampolin i zjeżdżalni, malowania twarzy, kolorowych baloników, waty
cukrowej, popcornu. Dużym zainte-

resowaniem cieszyła się urządzona
w altance kawiarenka bogato zaopatrzona w dania z grilla, ciasta,
lody i napoje. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu
serdecznie
dziękujemy.
W ostatnich tygodniach Koniczynki i Żabki dwukrotnie uczestniczyły w audycjach szkoły muzycznej Yamaha. W kwietniu podziwialiśmy tańce standardowe i
latynoamerykańskie, prezentowane
przez parę taneczną Panią Kamilę i
Pana Maćka. Z kolei w czerwcu
zachwycaliśmy się grą na ciekawych i bardzo rzadko spotykanych
w Polsce instrumentach. Pan Maciek zaprezentował nam instrumenty przywiezione ze swych dalekich
podróży do Meksyku, Afryki, Ameryki oraz na Kubę. Mieliśmy okazję
zobaczyć jak wyglądają np. bongosy, kalimba, tykwa czy też krowie
dzwonki. To była naprawdę wspaniała lekcja muzyki!
Wśród naszych przedszkolaków
kryje się wiele talentów plastycznych. Stąd też w ostatnich tygodniach liczny udział Koniczynek i
Żabek w konkursach. Nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie
organizowanym przez GBP w
Chmielniku pt. "W baśniowym
świecie H. Ch. Andersena" oraz
konkursie pt. "Bajkowa rodzina"
zorganizowanym przez panie z grupy Koniczynki we współpracy z
Gminną Biblioteką Publiczną Filia
w Błędowej.
Z wielką przyjemnością spędzamy
wolne chwile na świeżym powietrzu, a szczególnie na placu zabaw,
który w maju został wyposażony w
nowe elementy. Na środku placu stanęła drewniana konstrukcja zamek z dwiema zjeżdżalniami,
obok
wspaniała
dwuosobo-
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wa huśtawka oraz dwie huśtawki
wahadłowe. Chętnie budujemy zamki z piasku w
zadaszonej piaskownicy, bujamy się na buja-

kach lub bawimy się w chowanego,
a pomysłów do zabaw nigdy nam nie
brakuje. Gdy się zmęczymy możemy
odpocząć w cieniu pod drzewami
przy stoliku z ławeczkami.

W czerwcu poznawaliśmy przedstawicieli różnych zawodów. Mieliśmy okazje spotkać się z lekarzem

pediatrą - panią Justyną OwczarekKaczmarek - mamą Stasia z grupy
Koniczynki. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się jak wygląda codzienna praca lekarza, oglądaliśmy
narzędzia, którymi posługuje się on
w swojej pracy, badaliśmy swoich
kolegów za pomocą stetoskopu.
Otrzymaliśmy też zabawkowy zestaw akcesoriów, który posłuży nam
do zabawy w lekarza. Z pewnością
spotkanie z panią Justyną pomogło
nam oswoić strach przed wizytą u
lekarza. Zaprosiliśmy również do
przedszkola tatę Kornelki z grupy
Żabki - pana Włodzimierza Ziębę,
który jest doktorem filozofii i wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszow-

skim. W trakcie spotkania z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wierszy
M. Strzałkowskiej, przeczytanych
przez naszego gościa. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca
filozofa, a pan Włodek chętnie
odpowiadał na wszystkie nasze
pytania. Na zaproszenie pana
Piotra Lekkiego - taty Ksawerego z Żabek wybraliśmy się
do
pobliskiej
piekarni
"Magma". Mieliśmy możliwość obejrzenia piekarni od
środka. Oglądaliśmy poszczególne maszyny i narzędzia piekarskie, a największym zainteresowaniem
cieszyły się dwa
ogromne piece, służące do wypieku
chleba. Zapoznaliśmy sie z kolejnymi etapami wypieku chleba oraz
produktami potrzebnymi do jego
wyrobu. Spotkanie z panem Piotrem sprawiło, że jeszcze bardziej
doceniamy teraz jakże potrzebną, a
niełatwą przecież pracę
piekarza. Przez cały czas
zwiedzania piekarni towarzyszył nam cudowny
zapach i aromat pieczywa, dlatego z apetytem
degustowaliśmy
przepyszne słodkie rogaliki.
Z wyprawy wróciliśmy
zadowoleni i pełni wrażeń. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w życie przedszkola.
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W związku ze zbliżającymi się
wakacjami życzymy wszystkim
samych słonecznych dni, udanego
wypoczynku, wspaniałych przygód
i wielu niezapomnianych przeżyć.
Anna Chmura
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