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„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”
Cyceron

W tym numerze m.in.:
 Rozmowa z panią Edytą Domin
 Konkurs Pięknego Czytania
 Należeć do DKK - to jest coś!

 Kącik czytelnika
 Szkolny projekt czytelniczy: Zwie-

dzamy zakątki świata.
 Zdrowo żyj i nie tyj!






Muzyka a nasze emocje
Jak się uczyć, żeby coś umieć
Bezpieczeństwo w Internecie
Przedszkolne nowinki
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WYWIAD Z NAUCZYCIELEM
Rozmowa z panią Edytą Domin na temat czytelnictwa
i działalności szkolnej biblioteki.
niejsze książki Małgorzaty Musierowicz należą do serii Jeżycjada: Szósta klepka, Kłamczucha, Kwiat kalafiora, Ida sierpniowa, Opium w
rosole, Brulion Bebe B., Noelka,
Pulpecja, Dziecko piątku, Nutria i
Nerwus, Córka Robrojka, Imieniny,
itd.

Ile lat działa nasza biblioteka?
Biblioteka szkolna działa od roku
1960, czyli już 57 lat. Pierwsza
książka wpisana do księgozbioru to
„Uczennica klasy I” z 1955 roku, E.
Szwarc, o szkolnych perypetiach
uczennicy Marusi.
Od jak dawna opiekuje się Pani
szkolną biblioteką?
Pełnię funkcję opiekunki biblioteki
szkolnej od 7 lat.
Ile książek liczy nasz szkolny księgozbiór?
Szkolny księgozbiór liczy już 4510
sztuk książek. Są to bajeczki, beletrystyka dla dzieci, powieści historyczne, poezja polska, lektury szkolne, literatura naukowa i metodyczna
dla nauczycieli, księgozbiór podręczny: słowniki, encyklopedie,
atlasy. W naszej bibliotece znajdują
się również zbiory multimedialne:
płyty DVD, audiobooki.
Jakiego autora książek jest najwięcej?
Najwięcej jest książek Małgorzaty
Musierowicz. To autorka książek i
ilustratorka, znana wśród wielu pokoleń. Jej powieści skierowane są
do dzieci i młodzieży, jednak wciąż
żywa historia sprawia, że nawet dorośli już czytelnicy sięgają nadal do
jej twórczości, zaciekawieni dalszymi losami bohaterów. Najpopular-

Jakiego rodzaju książki są najczęściej wypożyczane ?
Najczęściej uczniowie wypożyczają
lektury szkolne, ale często też sięgają po książki przygodowe, a także
związane z ich zainteresowaniami,
np. przyrodnicze oraz dotyczące
sportu.
W której klasie występuje największe zainteresowanie czytelnictwem, są to raczej młodsze czy
starsze roczniki?
Największe zainteresowanie książkami wykazują uczniowie klas najmłodszych, zwłaszcza klasy pierwszej.
Jakie nowości książkowe pojawiły
się ostatnio w naszej bibliotece?
W tym roku szkolnym nasza szkoła
kolejny raz przystąpiła do programu
rządowego „Książki naszych marzeń”. W ramach programu zostały
zakupione do biblioteki szkolnej
książki w liczbie 324 sztuk, na
łączną kwotę 5.000 zł. Księgozbiór
jest bogaty i zaspokajający zapotrzebowania czytelników. Przy zakupie książek brano pod uwagę opinie rodziców, nauczycieli oraz
uczniów.
Które z tych książek szczególnie
poleciłaby Pani młodym czytelnikom?
W ramach tegorocznego programu
rządowego „ Książki naszych marzeń” zostały do biblioteki szkolnej

zakupione książki opisujące przygody Neli- małej podróżniczki. Dużym zainteresowaniem cieszą się
pozycje: „10 niesamowitych przygód Neli”, „Nela na 3 kontynentach”, „Nela na tropie przygód”,
„Śladami Neli przez dżunglę”, morza i oceany”, „Nela na kole podbiegunowym”. Dzięki nim uczniowie
poznają dalekie zakątki świata zwiedzane przez Nelę, odkryte przez
dziewczynkę tajemnice świata roślin i zwierząt. Często też wypożyczane są książki Martyny Wojciechowskiej. Czytając je możemy odbyć niezapomniane podróże przez
wszystkie kontynenty, poznać inne
kultury, obyczaje i sposoby życia na
krańcach świata. Zachęcam do lektury!
Jaka jest rola biblioteki w szkole?
Biblioteka szkolna jest integralną
częścią szkoły. Główną rolą biblioteki szkolnej jest wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i
uczenia się, korzyści i zadowolenia
płynących z tych czynności, a także
przyzwyczajanie do korzystania z
biblioteki przez całe życie oraz propagowanie czytelnictwa w szkole i
poza nią.
Czy jako bibliotekarz podejmuje
Pani współpracę z innymi ludźmi
lub instytucjami?
Aby wypełniać swoje funkcje biblioteka szkolna musi stale rozwijać
kierunki działania i poszerzać zakres swoich usług, dlatego bardzo
ważna jest współpraca z innymi
ludźmi i instytucjami. Są to biblioteka gminna, jej filie oraz księgarnie.
Na czym ta współpraca polega?
Polega ona głównie na wymianie
informacji o akcjach i imprezach,
konkursach promujących czytelnic-
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Jakie akcje i konkursy są lub zostały przeprowadzane w naszej
bibliotece i co miały na celu?
W tym roku szkolnym miało miejsce już wiele imprez szkolnych i
bibliotecznych promujących czytelnictwo wśród uczniów. W poszczególnych klasach, na świetlicy szkolnej, oddziałach przedszkolnych systematycznie odbywa się Akcja głośnego czytani bajek w ramach kampanii „Cała Polska czyta….”.
W klasach I-III miały miejsca konkursy klasowe : konkursy plastyczne: "Bohaterowie naszych bajek",
"Moja
wymarzona
bajeczka",
„Najciekawsza zakładka do książki", „Okładka do mojej książki"
oraz konkursy recytatorskie. W klasach IV- VI odbyła się akcja
„Narodowego czytania „Quo vadis”
H. Sienkiewicza oraz Konkurs pięknego czytania kl. I-VI. Uczniowie
klasy I zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.
Jakie są plany, jeśli chodzi o dalsze propagowanie czytelnictwa?
Aktualnie w bibliotece szkolnej został ogłoszony konkurs literacki
„Dalsze losy mojego ulubionego
bohatera literackiego”. Mogą w nim
wziąć udział uczniowie klas I-VI.
Biblioteka
szkolna
zachęca
uczniów, rodziców i nauczycieli do
wzbogacenia księgozbioru poprzez
udziału w Akcji „Podaruj książkę
bibliotece- czytana książka żyje dłużej”.
Jakie książki można zakupić na
kiermaszu?
Z okazji Dnia Książki odbędzie się
kolejny szkolny kiermasz książek z
wydawnictwa „Drugi tom”. Zapraszamy czytelników do biblioteki,
ponieważ można będzie zakupić
interesujące, nowe książki w okazyjnych cenach. Będą to głównie
atlasy przyrodnicze, a także książki
przygodowe i bajki dla najmłodszych.
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Jak wygląda pasowanie na czytelnika i czemu służy?
Co roku najmłodsi uczniowie zostają nowymi czytelnikami naszej
Szkolnej Biblioteki. Pierwszaki wykazują się znajomością alfabetu,
tytułów bajek i baśni. Oczywiście
zostają też zapoznani się z regulaminem korzystania z biblioteki
szkolnej, zasadami wypożyczania
książek. Na zakończenie uroczystości każdy nowy czytelnik wypożycza pierwszą książkę.
Czy czytała Pani wiele książek,
gdy chodziła Pani do szkoły podstawowej?
Tak bardzo lubiłam i nadal lubię
czytać książki. Zawsze czytałam
wszystkie lektury szkolne. Ostatnio
zainteresowałam się książkami Nicholasa Sparksa- polecam książkę
pt. „Ostatnia piosenka”.
Czy biblioteka uwzględnia propozycje czytelnicze uczniów przed
zakupem nowych książek?
Tak, przed zakupem do biblioteki
szkolnej nowości książkowych zawsze uczniowie zgłaszają swoje propozycje. Wrzucają tytuły książek do
tzw. „ Skrzynki książek marzeń”.
Czy uważa Pani, że nasza biblioteka jest obecnie wyposażona w odpowiednią ilość zbiorów, aby zaspokoić wymagania czytelnicze
naszych uczniów?
Tak. Ponieważ w ciągu ostatnich
dwóch lat nasz księgozbiór bardzo
się powiększył. Nawet najbardziej
wymagający czytelnik znajdzie coś
interesującego.

wie książki, niż przeczytać samą
powieść. Jest to powszechne
zwłaszcza wśród dzieci, które często poza komputerem świata nie
widzą. A zalety czytania książek są
ogromne, wręcz gigantyczne, ponieważ:

Czytanie to świetne ćwiczenie dla
naszego mózgu.
Czytanie wzbogaca słownictwo.
Czytanie ubogaca pisanie.
Czytanie poszerza wiedzę.
Czytanie poprawia koncentrację
i pamięć.
Czytanie rozwija wyobraźnię.
Czytanie buduje poczucie własnej wartości.
Czytanie czyni Cię świetnym
rozmówcą.
Czytanie daje satysfakcję i zabija
nudę.
Jeśli siedzisz w domu i nie masz
żadnej opcji na wyjście, jesteś znudzony, nie wiesz co ze sobą zrobić –
chwyć za książkę. Przeniesiesz się
do zupełnie innego świata, poznasz
nowe postaci, dowiesz się nowych
rzeczy. Jaką ogromną satysfakcję
daje czytanie. Musisz znaleźć tylko
to, co naprawdę lubisz, co Cię interesuje. Chcesz przełamać monotonię
– czytaj!
Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Klaudia Urbańska

Jakie są zalety czytania książek?
Wraz z coraz większą popularnością
telewizji oraz komputerów nawyk
czytania książek zanika. Większość
z nas jest tak pochłonięta oglądaniem filmów, graniem w gry komputerowe czy surfowaniem po Internecie, że nie znajduje już czasu na
książkę. Wiele osób woli również
obejrzeć film nakręcony na podsta-
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KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do czytania i podnoszenia kultury czytelniczej, tuż przed feriami, w
naszej szkole zorganizowaliśmy Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów w dwóch kategoriach: dla klas I
- III oraz klas IV - VI. Konkurs odbył sie przy współpracy nauczycielki j. polskiego, szkolnej biblioteki
oraz nauczycieli nauczania początkowego i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
W I kategorii rywalizowało ze sobą 22 dzieci, natomiast w kategorii II - 15 uczniów. Dodatkową trudnością dla starszych uczestników, była ocena za czytanie ze zrozumieniem, która wynikała z poziomu odpowiedzi na zadane przez komisję pytanie, dotyczące przeczytanego tekstu.
A oto laureaci:
Kl. I - III
I miejsce: Zuzanna Maternia, kl. III b
II miejsce: Marta Korbecka, kl. III a
III miejsce: Szymon Witowski, kl. III a
Kl. IV - VI
I miejsce: Gabriela Wójtowicz, kl. IV
II miejsce: Anita Ciura, kl. V
III miejsce na równi: Dominika Bolanowska - kl. IV, Julia Bazan - kl. V, Jakub Mackiewicz - kl. V
Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród, przez Panią Dyrektor, odbyło się 10.02.2017 r.
Należy dodać, iż zdobywcy I miejsc reprezentowali naszą szkołę podczas VI edycji Podkarpackiego
Konkursu Pięknego Czytania, organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie,
Polskie Radio Rzeszów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.
GRATULACJE i PODZIĘKOWANIA dla laureatów i wszystkich uczestników, którzy z wielkim zaangażowaniem podjęli to konkursowe wyzwanie.
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NALEŻEĆ DO DKK - to jest coś!

Dyskusyjny Klub Książki
(DKK), jest to grupa osób, które
spotykają się, aby porozmawiać o
książkach. Kluby te są elementem
wieloletniego ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa.
W ciągu kilku lat opanowały one
całą Polskę. Początkowo DKK
działały głównie przy dużych,
miejskich bibliotekach. Obecnie
są prowadzone również w bibliotekach gminnych oraz ich filiach.
Na Podkarpaciu działa obecnie
około 90 klubów. Pieczę nad nimi
sprawuje Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Program jest realizowany we
współpracy z Instytutem Książki.
Działalność DKK, od 2010 roku
wspiera finansowo również Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego. Co roku z otrzymanych dotacji zostają kupowane
nowe książki oraz organizowane
są spotkania autorskie. Warto
również zaznaczyć, że w 2016
roku, DKK na Podkarpaciu obchodziły 10 lat swojej działalności.
Członkiem może być osoba, która
lubi czytać i chce rozmawiać o
przeczytanych książkach, chce
poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Istnieją kluby,
zarówno dla dzieci, młodzieży jak
i dorosłych. Spotkania nie muszą
być prowadzone w formie poważnych dyskusji. To, w jaki sposób
toczy się rozmowa zależy od samych klubowiczów. Ważne jest,
aby każdy kto należy do tej grupy, odnalazł się w niej i jak najwięcej z niej wyniósł. Częstotli-

wość spotkań ustalają klubowicze
wraz z moderatorem. Zazwyczaj
jest to jedno spotkanie w miesiącu, jednak może być i częściej.
Każde spotkanie dotyczy jednej
książki, którą klubowicze wcześniej czytają.
DKK działa również przy bibliotekach w naszej gminie: w Zabratówce oraz w Błędowej Tyczyńskiej. Skupię się na DKK w Błędowej Tyczyńskiej, którego jestem moderatorem. Powstał tutaj
klub dla dzieci. Obecnie członkami są uczniowie z V i VI klasy.
Współpracujemy również z panią
Edytą Domin, opiekunem Biblioteki Szkolnej, która wspiera naszą inicjatywę. Swoją działalność
zainaugurowaliśmy w maju 2016
roku, w czasie trwania Tygodnia
Bibliotek. Niedługo będziemy
więc obchodzić I rocznicę naszej
działalności. Spotykamy się zazwyczaj raz w miesiącu. Każde
spotkanie wygląda inaczej. W
dużej mierze ma na to wpływ
nasz odbiór przeczytanej właśnie
książki. Jedne wywołują ogromne emocje a do innych podchodzimy spokojniej. Każdy ma też
inny gust czytelniczy. Ważne
jest, aby tak poprowadzić spotkanie, żeby każdy znalazł coś dla
siebie. Uczestnicząc w DKK nie
trzeba być znawcą literatury.
Ważne jest jednak, aby lubić czytać. Dobrze jeśli chcemy podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami. Istotne jest też to, że na
spotkanie może przyjść każdy,
nawet jeśli nie jest członkiem
DKK. Jeśli będzie zainteresowa-

ny w każdej chwili może do nas
dołączyć. W czasie spotkań, w
ramach ich urozmaicenia, wymyślamy gry, zabawy. W grudniu zorganizowaliśmy nasze
pierwsze, wspólne Mikołajki, a
prezenty zrobiliśmy własnoręcznie.
Przeczytane do tej pory książki
w ramach działalności DKK w
Błędowej Tyczyńskiej to:
„Poradnik hodowcy aniołów” –
Grzegorz Kasdepke
„Klub Latających Ciotek” – Rafał Witek
„45 puknięć w głowę” – Grzegorz Kasdepke
„Zosia z ulicy kociej na wakacjach” – Agnieszka Tyszka
„Autograf za milion dolarów” –
Rafał Witek
„Agata z Placu Słonecznego” –
Ewa Karwan-Jastrzębska
„Teatr Niewidzialnych Dzieci”
– Marcin Szczygielski
„Znowu kręcisz Zuźka!” – Dorota Suwalska – obecnie czytana.
Warto dodać, że członkowie
klubów DKK mają okazję, co
jakiś czas uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami, którzy
przyjeżdżają do bibliotek, przy
których one działają. Jest to
swego rodzaju nagroda za czytanie i promowanie czytelnictwa.
Zapraszamy wszystkie osoby,
które chciałyby czytać i być
członkami naszego DKK.
Dominika Wąsacz, kl. VI
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KĄCIK CZYTELNIKA - CO WARTO PRZECZYTAĆ?
CZYTAJCIE KOMIKSY!
Komiks jest to sekwencyjna historia obrazkowa, często z dodanym tekstem, publikowana w prasie lub w formie osobnych zeszytów, która wykształciła się jako odrębna forma wydawnicza na przełomie XIX i XX wieku z gazetowej grafiki satyrycznej - tak pisze Wikipedia. Jest to mój ulubiony gatunek literacki.
Komiks ,,Pływający z rybami’’ to kolejna cześć przygód bohaterów bajek W. Disneya, w opracowaniu wydawnictwa ,,GIGANT’’. Każda część ukazuje się co dwa
miesiące.
Tym razem w środku znajduje się 14 przezabawnych historyjek takich bohaterów jak:
Superkwęk, Kaczor Donald, Myszka Miki, Wujek Sknerus, Kaczka Daisy, pies Pluto i Goguś.
Czyta się go bardzo szybko ze względu na przezabawne treści.Okienka komiksu są bardzo kolorowe i
współgrają z tekstem. Książka tak wciąga że zaraz po przeczytaniu, nie można się już doczekać następnej
części. A ta jak zwykle za dwa miesiące.
Poleca: Dominik Oślizło, klasa VI

WZRUSZAJĄCA KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY
Książka Marcina Szczygielskiego "Teatr niewidzialnych dzieci" jest książką młodzieżową. Opowiada o losach wychowanków domów dziecka, a w szczególności o
dziesięcioletnim Michale. Jest to chłopiec, który, będąc małym dzieckiem, stracił
rodziców, a niedługo potem także babcię. Od tej pory, jego domem jest "bidul", czyli dom dziecka. Nie jest to jednak współczesny dom dla sierot. Akcja toczy się w
Polsce, w czasach PRL-u. Przy okazji poznawania losów bohaterów, widzimy również krajobraz miast z kolejkami do sklepów, kartkami na żywność, pustymi półkami w sklepach. Po ulicach jeżdżą trabanty, ale codziennością jest też koń z furmanką. I w tym właśnie czasie, w domu dziecka, powstaje teatr - "Teatr Niewidzialnych
Dzieci". Premiera przewidziana jest na 13 grudnia. Jednak jest rok 1981 i w dniu
premiery zostaje ogłoszony stan wojenny...
Książka jest bardzo ciekawa, wzruszająca, ale też poruszająca. Nie jest lekka i z happy endem, ale pozwala
wierzyć, że będzie lepiej. Warto zauważyć również, że została doceniona w IV Konkursie Literackim im.
Astrid Lindgren.
Poleca: Dominika Wąsacz, kl. VI

COŚ DLA MILOŚNIKÓW ZWIERZĄT
Podczas ferii zimowych przeczytałam książkę pt. "Magiczny piesek". Opowiada
ona o psie, który ma na imię Burza, a w rzeczywistości jest wilkiem. Zły wilk Czarny
Kieł jest jego wrogiem. Zabił ojca i trzech braci Burzy oraz zranił jego matkę, ponieważ chciał przejąć władzę nad stadem Księżycowego Pazura. Burza jest prawowitym
władcą stada. Ma magiczną moc: zmienia się w różne pieski i przenosi się do świata
ludzi, aby wspierać dzieci w ich problemach.
Książka jest bardzo ciekawa, więc warto ją przeczytać.
Poleca: Gabriela Wójtowicz, kl. IV
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Szkolny projekt czytelniczy
„Zwiedzamy zakątki świata”
W ramach tegorocznego
programu rządowego „ Książki
naszych marzeń” uczniowie klas
VI rozpoczęli szkolny projekt
czytelniczy pt. „Zwiedzamy zakątki świata”.

skiej odbywają niezapomniane
podróże przez wszystkie kontynenty, poznają inne kultury, obyczaje i sposoby życia na krańcach
świata.

Projekt oparty jest na książkach
opisujących przygody Neli- małej
podróżniczki oraz książkach Martyny Wojciechowskiej. Uczniowie poprzez fragmenty przeczytanych książek o przygodach Neli:
„10 niesamowitych przygód Neli”, „Nela na 3 kontynentach”,
„Nela na tropie przygód”,
„Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”, „Nela na kole podbiegunowym, poznają dalekie
zakątki świata zwiedzane przez
Nelę, odkrywają tajemnice świata
roślin i zwierząt. Natomiast z
książkami Martyny Wojciechow-

Zachęcamy do lektury! Młodzi
czytelnicy stworzyli ciekawe folderyo poznanych dzikich zwierzętach. Książki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów, a poznanymi informacjami i ciekawostkami dzielili się
na forum całej klasy.

KĄCIK CZYTELNIKA
Ostatnio
przeczytałam
książkę
pt.
"Śladami Neli
przez dżunglę
morza i oceaeany''
W
książce
cz yt elnic y
podążają śladami Neli w najbardziej odległe
zakątki świata. Począwszy od malowniczych krajobrazów Wietnamu, przez zapomniane miasto plemienia Machu Picchu, czy boliwijską Drogą Śmierci, aż do wioski
europejskiego plemienia Galeb.
Można przeczytać o dzikich ocelotach, o tym jak Nela tropiła trujące
żaby i wiele innych!
"Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany" to książka po brzegi
wypełniona nie tylko przygodami
dziesięcioletniej reporterki, ale także kolorowymi zdjęciami z podróży, mapami i ciekawostkami.
Książka, podobnie jak wcześniejsze tomy "Podróże Neli", jest
pięknie wydana.
Zamieszczono w niej dużo barwnych zdjęć. Są też osobiste dopiski
Neli i dużo informacji o egzotycznych krajach, zwierzętach i roślinach.
Dzięki takim książkom daleki
świat staje się bliższy. Można poznawać różne zakątki ziemi i jej
tajemnice. Można zachwycać się
różnorodnością naszego globu,
uczyć się i bawić.
Książka "Śladami Neli przez dżunglę morza i oceany" to doskonały i
mądry upominek dla każdego młodego czytelnika.
Weronika Witowska
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Zdrowo żyj i nie tyj!
Licz kaloryczność spożywanych posiłków. Zapotrzebowanie energetyczne
dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat waha się między 1750 a 2500 kalorii
dziennie. Dokładna ilość kalorii zależy od wieku, masy ciała i aktywności fizycznej dziecka. Codzienna dieta dziecka musi dostarczać:
białka (11 do 15%), węglowodany (50 do 55%) i tłuszcze (30 do 35%), jak również witaminy i minerały.
Produkty poniżej, na pewno nie zawierają tych wszystkich składników, a mają
bardzo dużo kalorii.
Żródło: https://portal.abczdrowie.pl/dieta-dla-dzieci-w-wieku-szkolnym
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Muzyka a nasze emocje - LEKCJE MUZYCZNE
Lekcja z Filharmonią

Lekcja z Yamahą
W naszej gazetce, po raz kolejny poruszamy temat
muzyki. Trudno od niego odbiec, gdy w naszej szkole
tyle się dzieje, właśnie związanego z muzyką.
W ostatnim czasie, bo 21 lutego, po raz kolejny, odwiedziła nas szkoła muzyczna YAMAHA. Nasze kolejne spotkanie i kolejne tematy.
Tym razem, przeprowadzono z nami lekcję o trąbkach.

13 lutego uczestniczyliśmy w lekcji z Mobilną Filharmonią pt. „Klasyczne przeboje na różne nastroje”. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak kompozytorzy za pomocą muzyki przekazują emocje.
Otóż, na początku usłyszeliśmy wspaniałe wykonanie walca Nad pięknym modrym Dunajem
J.Straussa II oraz utwór pt. Poranek E. Griega - od
razu wyczuliśmy bardzo pogodny nastrój obydwu
utworów. Jednak prawdziwą radością napełniła nas
muzyka Johanna Straussa II Tritsch-Tratsch-Polka
oraz Can Can Gioachino Rossiniego. Zupełnie przeciwne emocje natomiast wywołało u nas wykonanie
Dance macabre (tańca śmierci) Camille'a Saint- Saensa. Tu łatwo rozpoznaliśmy złość, a od tego było
już niedaleko do smutku wywołanego Wokalizą
Wojciecha Kilara. Na koniec dostaliśmy dużą porcję
motywacji do działania, do pracy, do nauki przekazaną pięknym wykonaniem utworu Johannesa Brahmsa pt. Taniec węgierski.
Podczas tej lekcji dowiedzieliśmy sie na czym polega różnica pom i ę d z y
skrzypcami i
altówką oraz
poznaliś my
podobieństwa,
jakie występują
międz y
człowiekiem a
instrumentami
smyczkowymi.
Po audycji muzycznej pozostało w nas wiele pozytywnych emocji.
Z.R.
Dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podsta-

Jakie trąbki poznaliśmy?
Była to trąbka arabska, róg, trąbka kibica, róg myśliwski/pocztowy, trąbka wentylowa, trąbka skrzydłowa.
Wiecie dlaczego trąbka pocztowa? Ponieważ wcześniej, gdy do wsi przyjeżdżał listonosz, używał rogu,
aby poinformować mieszkańców wsi, o swoim przybyciu.
Aby dobrze grać na trąbce, potrzeba od 2-3 godzin
codziennego treningu. Po tak długim treningu, występuje efekt "martwych ust". Aby jak najszybciej przywrócić krew do ust, trębacze używają specjalnego
kremu.
Jednym z utworów, jakie usłyszeliśmy, był "Ave Maria".
Zaskoczyła mnie wiadomość, że w Rzeszowie gry na
trąbce uczy się tylko 12 osób? A gry na keyboardzie,
w samej szkole muzycznej YAMAHYA uczy się aż
400 osób?
Osoby grające na trąbce, mają duży problem z treningiem. Muszą ćwiczyć kilka godzin, a sąsiedzi?
Dlatego skonstruowany został tłumik elektryczny.
Całą lekcję uznaję za udaną, ponieważ warto czasem
oderwać się od nauki, aby posłuchać muzyki.
Klaudia Urbańska
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JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY COŚ UMIEĆ?
Każdy z nas przeżywa takie chwile, kiedy nawet sprzątanie jest ciekawsze od nauki, ale przecież kiedyś trzeba się przemóc i usiąść do książek.
W tym poradniku zobaczycie, co trzeba wykonać, aby podczas nauki czuć się komfortowo i aby wiedza lepiej wchodziła nam do głowy.
Pierwszym warunkiem, jest posprzątanie pokoju i biurka. Jeśli wokół nas panuje chaos, trudniej jest nam się
skupić.

Wyśpij się wcześniej. Jeśli podczas nauki chce Ci się spać, nic nie zapamiętasz.

Przygotuj wszystkie materiały, aby podczas nauki nie zaprzątać sobie głowy pytaniem, gdzie
położyłem te notatki?

Zrób sobie plan nauki. Jeśli wyznaczysz sobie jakąś nagrodę na koniec, np. batonika, zapisz w
planie z czego masz się nauczyć, a jeśli to zrobisz, nagroda jest twoja. Jeśli stworzysz sobie
plan, będziesz czuć się bardziej zdyscyplinowany.

Przygotuj sobie blisko biurka wodę, aby nie chodzić po nią w trakcie nauki.

Jeśli jesteś głodny, zjedz przed nauką.

Przewietrz pokój, a potem wietrz go co jakiś czas.

Ubierz się wygodnie i ciepło.

Możesz słuchać muzyki klasycznej (zwłaszcza muzyka Bacha czy
Mozarta wpływa na poprawę efektów nauki).

Odstaw komórkę, aby nie kusiło Cię sprawdzanie nowości ze świata.

Przed nauką nie rób niczego, co mogłoby wywołać u ciebie silne emocje. Jeśli przed uczeniem się przeżyjesz coś, co wywoła na tobie szok,
będziesz ciągle o tym myśleć.

Nie śpiesz się. Jeśli zaczniesz się uczyć o odpowiedniej godzinie, zdążysz.

Przede wszystkim, uwierz, że uda Ci się osiągnąć cel!
Mamy nadzieję, że ten artykuł Ci się przyda. Życzymy miłej nauki!

Kampania edukacyjna PAH „Świat bez głodu”
Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do działań inicjowanych przez Polską Akcję Humanitarną.
W tym roku wzięliśmy udział w kampanii edukacyjnej „Świat bez Głodu”. Dzięki uczestnictwu w tej akcji
mogliśmy poznać rzeczywistość krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i zaangażować się w
niesienie mądrej pomocy ich mieszkańcom i mieszkankom. Celem akcji było:
 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 terenach ogarniętych wojną.
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. Uczniowie z klasy V i VI zaangażowali się w wykonanie filcowych breloczków pod kierunkiem p. Lucyny Baj i p. Moniki Czarnoty. Zysk z ich sprzedaży oraz wolnych datków
został przeznaczony na pomoc ofiarom wojny w Syrii.
J. Stodolak
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Nie daj się wirusom i przestępcom
- BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
Chyba każdy z nas wie, jakie korzyści niesie za sobą Internet. Dzięki zasobom Internetu szybko znajdziemy odpowiedzi na różne pytania, łatwiej przygotować sie do lekcji, możemy zobaczyć
cały świat nie wychodząc z domu, poznawać nowych ludzi, robić zakupy, a
nawet zwiedzać muzea online. Jednak,
tak jak w świecie realnym, tak i w sieci,
czyhają na nas różne niebezpieczeństwa.
Napisał do Ciebie nieznajomy i zaprasza
Cię na spotkanie?
Odmów.
Może to być ktoś, kto chce Cię skrzywdzić.
W sieci musimy być przezorni. Nigdy nie wiemy, czy po drugiej stronie ekranu nie siedzi porywacz, hacker,
złodziej.
Musimy pamiętać o tym, jak zachowywać się w sieci, dlatego powstał Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas obchodów tego dnia w naszej szkole, uczniowie kl. VI zaprezentowali swoje rysunki, wykonane w programie graficznym, o tym jakie zagrożenia mogą stać się naszym udziałem, jeśli nie będziemy przestrzegać
pewnych zasad bezpieczeństwa.
Oto 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:
1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
8. Czytaj regulaminy.
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
Źródło: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2011/48/10-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx

UŚMIECHNIJ SIĘ!

Jak nazywa się płacz małego raczka?
Wycieraczka.
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„Trójkowe Nowinki” na przeglądzie

Miło nam poinformować naszych
c z yt e l n i k ó w , ż e g a z et k a
"Trójkowe Nowinki" wzięła
udział w I Przeglądzie Gazetek
Szkolnych Doliny Strugu, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w
Tyczynie oraz Miejską i Gminną
Biblioteką Publiczną w Tyczynie.
Przegląd miał na celu popularyzację i kultywowanie tradycji wydawania gazetek szkolnych,
wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania pracą dziennikarza
oraz doskonalenie warsztatu i
rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i kulturalnych wśród
młodzieży.
15 lutego 2017 r., jako
przedstawicielki naszej redakcji,
wraz z opiekunem - panią Moniką
Wójcik, udałyśmy sie na uroczyste podsumowanie I Przeglądu
Gazetek Szkolnych Doliny Strugu, które miało miejsce w Szkole
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie. Zostałyśmy
tam bardzo serdecznie przywitane, mimo, iż stanowiłyśmy tyko

małą cząstkę wśród wielu, bardzo
wielu, zaproszonych gości.
Na początku przedstawiciele Jury
dr Zofia Brzuchowska oraz pan
Stach Ożóg (pracownicy naukowi
Uniwersytetu Rzeszowskiego)
szczegółowo omówili i docenili
bogactwo poszczególnych wydawnictw. Okazało się, że Komisja, po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, biorąc pod uwagę
m.in.: różnorodność i oryginalność ich tematyki, formy wypowiedzi dziennikarskiej, szatę graficzną i estetykę pism, poprawność edytorską oraz poprawność
stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną publikowanych tekstów, uznała, że zwycięzcami są
wszystkie zespoły redakcyjne
uczestniczące w I Przeglądzie
Gazetek Szkolnych Doliny Strugu. Stąd wszystkie szkolne redakcje (było ich 9) otrzymały naprawdę atrakcyjne nagrody. Należy dodać, iż cała uroczystość odbywała się pod honorowym patronatem Burmistrza Tyczyna,

Gazety Codziennej „Nowiny”
oraz Regionalnego Towarzystwa
Rolno-Przemysłowego Dolina
Strugu.
Bardzo ciekawym punktem
programu okazał się występ pana
Stacha Ożoga, który wyrecytował
nam swoje ulubione wiersze oraz
przeprowadził z nami zajęcia aktorskie.
Milo było spotkać sie z
przedstawicielami innych szkolnych redakcji i posłuchać, a nawet zobaczyć, jak wiele jest ciekawych pomysłów na redagowanie gazetek. Dziś, na honorowym
miejscu w naszej szkole (w sali nr
2) stoi pamiątkowa statuetka z
tamtego przeglądu i motywuje
nas do bardziej wytężonej pracy
w szkolnej redakcji "Trójkowych
Nowinek".
Klaudia Urbańska,
Weronika Witowska

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

.

Trójkowe Nowinki

UDANE WALENTYNKI
Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14
lutego. Nazwa pochodzi
od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest
również tego dnia.
W naszej szkole z
okazji Dnia Zakochanych
można było zakupić słodkie babeczki i podarować
je swoim sympatiom. Kalorie, po zjedzeniu tych słodkości, zbijaliśmy w tańcu
na walentynkowej dyskotece. Koleżanki z klasy IV

przygotowały dla nas
mnóstwo wesołych zabaw i konkurencji, co
sprawiło, że impreza
do końca dostarczała
nam mnóstwo emocji.

13

SPEKTAKL

Spektakl teatralny pt: „Polak
Mały”, to widowisko o treściach
patriotycznych, którego motywem przewodnim był wiersz
Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?” Uczniowie kl. I-III mieli
okazję go obejrzeć 16 lutego
2017r. Sztuka wystawiano była
w WDK w Rzeszowie. Aktorzy z
teatru ARTENS zaprezentowali
widzom treści legend opowiadające o historii Polski. Znane dzieciom postaci Syrenki, Smoka
wawelskiego czy Lajkonika
przypomniały ważne momenty
z dziejów państwa polskiego,
podkreślając patriotyczne postawy rodaków. Widowisko urozmaicone było wesołymi piosenkami i ciekawymi iluminacjami
świetlnymi.

Klaudia Urbańska
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PRZEDSZKOLNE NOWINKI - grupy Koniczynki i Żabki
Nowy Rok przedszkolaki z grup
„Koniczynki” i „Żabki” powitały
balem karnawałowym. W dniu 5
stycznia dzieci wraz z rodzicami
udały sie do sali balowej w SP3. Tego dnia można było tam spotkać królewny, wróżki, biedronki, piratów,
policjantów oraz wiele innych postaci. Tegoroczny bal prowadził Klaun
Maciek, zachęcając wszystkie dzieci

do tańca Po prezentacji strojów rozpoczęły się tańce - przy rytmach wesołej muzyki. Przebierańcy wspaniale się bawili uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami i rodzicami w
konkursach oraz zabawach. Wszystkim tym zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci.
W dniach 12 i 13 stycznia
przedszkolaki z grup „ Żabki” i
"Koniczynki" zaprosiły swoje
Babcie oraz Dziadków na uroczystość z okazji Ich święta. Dla
zacnych gości każda z grup przygotowała wyjątkowy program
artystyczny. "Żabki" wystąpiły w
świątecznej inscenizacji pt .
„Zmartwienie śnieżynek”, zaśpiewały zimowe piosenki i zatańczyły w

rytm świątecznych przebojów. Z
kolei "Koniczynki" przygotowały

tradycyjne Jasełka. W obsadzie pojawili się: Maryja, św. Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie,
t r z e j
k r ó l o w i e
i pastuszkowie. Dzieci świetnie
wcielały się w swoje role, śpiewały kolędy i pastorałki oraz tańczyły. Niejednej Babci i Dziadkowi
łezka zakręciła się w oku. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni
odśpiewali tradycyjne „Sto lat”.
Ukochanym gościom przedszkolaki wręczyły przygotowane
upominki, a później zaprosiły na
słodki poczęstunek. To był naprawdę wyjątkowy dzień pełen
uśmiechu i radości.
14 lutego przedszkolaki w obu
grupach” obchodziły Walentynki.
Tego dnia kolor czerwony był dominujący. Na buziach dzieci pojawiły się czerwone serduszka- symbol walentynek. W trakcie zajęć
przedszkolaki poznały tradycje tego
święta, rozmawiały o tym kogo kochamy i dowiedziały się kim tak
naprawdę był św. Walenty. Nie
obyło się również bez wesołych za-

baw z chustą i czerwonymi balonikami. Dzieci szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące zakochanych
bohaterów bajek, wykonały
piękne serduszka z masy solnej. Wspólnie przyrządziły i
ozdobiły marchewkowe mufinki i walentynkowe czekoladki w kształcie serduszek.
W dniach 6-9 marca w
naszym przedszkolu odbyły
się Dni Otwarte dla rodziców
i przyszłych przedszkolaków. Rodzice mogli obserwować przebieg

zajęć i zabaw, zapoznać się z organizacją pracy przedszkola i porozmawiać z nauczycielami. Spotkania

odbywały się w godzinach od 9.00 –
10.00. Dzieci miały okazję poznać
atmosferę zabaw i zajęć w przedszkolu. W programie znalazły się
m.in. zajęcia plastyczne - "W kolorach tęczy", zajęcia literackie -

"Spotkanie z bajką", zajęcia muzyczno-ruchowe - "Śpiewam i tańczę",
zabawy z chustą Klanzy oraz wizyta
w bibliotece. Na zakończenie każdego dnia wszyscy mali uczestnicy
otrzymali małe upominki i słodkości.
Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za przybycie i wspólną zabawę.
Już niedługo nasze przedszkolaki będą witać wiosnę, na którą
wszyscy czekają z utęsknieniem. W
imieniu dzieci i pań życzymy
wszystkim czytelnikom Trójkowych
Nowinek, aby wiosenne słoneczko
wywołało na waszych twarzach radość i moc uśmiechu.
Anna Chmura
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PRZEDSZKOLNE NOWINKI
- grupy Tygryski i Elfy
17.02.2017 - Dzień kota w przedszkolu

- malowanie
twarzy

Lekcja przyrody
w MINIZOO
20 lutego dzieci z kl.IIIa i IIIb wybrały się
wraz z wychowawczyniami p.A.Ziają i p. M.
Gryndys na wycieczkę do Mini Zoo, znajdującego się w markecie budowlanym Majster w
Rzeszowie. W trakcie zwiedzania ekspozycji
dzieci zapoznały się z różnymi gatunkami egzotycznych zwierząt. Pani przewodniczka w
ciekawy sposób opowiadała o warunkach życia , wymogach żywieniowych i przyzwyczajeniach podopiecznych. Duże zainteresowanie

- wykonanie maski
kota

Ekologiczne zwierzaki śmieciaki
wykonane przez dzieci.

wśród uczestników wycieczki wzbudziła papuga Ara, która przedstawiła się dzieciom i powtarzała niektóre słowa. Na zakończenie wyprawy chętne dzieci mogły pogłaskać królika,
otrzymały też pamiątkowe dyplomy i zakładki
do książek.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CZY WIESZ, ŻE ….
Pani Zima to praca zespołowa dzieci
podczas ferii zimowych.

A. Świerczek

Największy dziób należy do tukana. Długość
jego dzioba, może być równa 2/3 długości jego
ciała.

POKOLORUJ TUKANA!
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Lektura na lekcjach j. polskiego


Mitologia grecka w kl. V

- rewia postaci mitologicznych w klasie

- happening na terenie szkoły:
„Czytajcie Mitologię”

- prezentacja w kl. I i w oddziałach
przedszkolnych
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