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Nowinkowe kalendarium 

1.01 .2017 Nowy Rok                 1.02 zabawa karnawałowa  dla klas 0-3       21.03 pierwszy dzień wiosny 

16 – 29.01 ferie zimowe           14.02 Walentynki                                              26.03 zmiana czasu z zimowego na  

21.01 Dzień Babci                      8.03 Dzień kobiet                                                 letni 

22.01 Dzień Dziadka                 10.03 Dzień mężczyzn 

Nowy Rok obchodzi się niemalże na całym świecie, bez względu na wierzenia            

i kulturę. Poza zwyczajowymi elementami jak huczna zabawa, głośna muzyka, 

tańce i fajerwerki można spotkać się z wieloma nietypowymi z naszego punktu 

widzenia zwyczajami. Jakimi? Przeczytajcie! 

 



ŻYWA  LEKCJA HISTORII Z  
GRUPĄ  ARTYSTYCZNĄ                                                

„ Rekonstrukto” 

10 stycznia 2017 r. 

uczniowie klas 0 – 

VI SP  naszej szkoły 

uczestniczyli w nie-

zwykłej lekcji hi-

storii. Dzięki poka-

zowi pt „Imperium 

rzymskie  i tradycje 

antyku” przygotowanemu i zaprezento-

wanemu przez Grupę Artystyczną 

„Rekonstrukto” oczyma wyobraźni 

przenieśli się do starożytnego Rzymu. 

Uczniowie dowiedzieli się o epoce 

rzymskiej, wojnach, które  toczyli  

Rzymianie. Ujrzeli antycznych legionistów, 

poznali taktykę ich walki oraz elementy 

uzbrojenia. Mogli przymierzyć repliki 

rzymskiej zbroi, stanąć w szyku bitewnym  

i poczuć się jak rzymscy żołnierze, którzy 

2000 lat temu nie mieli sobie równych. 

Pokaz bardzo podobał się dzieciom, był 

ciekawy, ponieważ panowie, którzy w nim 

występowali wybierali ochotników do 

ubierania zbroi i walczenia mieczem. 

Blisko godzinne spotkanie dostarczyło 

dzieciom oraz młodzieży sporo wiedzy             

i doświadczeń. Na zakończenie każdy mógł 

podejść i wziąć do ręki uzbrojenie, jakie 

było na wyposażeniu Rzymian. To była 

ciekawa i niecodzienna lekcja historii. 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 

NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ. 

 

 

W grudniu 2016 roku został ogłoszony 

konkurs na najpiękniejszą ozdobę 

choinkową dla klas 0-3 . Uczestników było 

co niemiara. A każdy z nich włożył całe 

serce w przygotowanie pięknej ozdoby 

choinkowej. Powstały bombki, gwiazdki, 

łańcuchy i inne fantazyjne ozdoby. Jury 

miało ogromny problem aby wybrać tę 

najpiękniejszą. Ale po burzliwych 

obradach zostali wyłonieni zwycięzcy. 

A oto oni: 

 

 

SERDECZNIE 

GRATULUJEMY !!!!!!! 

wszystkim uczestnikom ☺ 



 

BEZPIECZNE FERIE 

 

 

Ferie są po to abyś odpoczywał, bawił się, 
realizował swoje zainteresowania, na 
które w okresie nauki brakuje Ci czasu. 
Jeśli jedziesz na zimowisko – to wspaniale. 
Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe 
koleżanki i kolegów. Opiekunowie 
zapewnią Ci wiele atrakcji i bezpie-
czeństwo. Słuchaj ich i nie oddalaj się z 
miejsca zabawy bez ich wiedzy. Wrócisz do 
domu z głowa pełną niezapomnianych 
wrażeń. Nie wyjeżdżasz na zimowisko? - 
To też dobrze. Twoje otoczenie i Twój dom 
też są ciekawe. Będziesz miał co robić. 
Czasami jednak zostaniesz w domu sam. 
Dla własnego bezpieczeństwa zamknij 
drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności 
rodziców lub opiekunów nie wpuszczaj 
nikogo do mieszkania, bez względu na to, 
za kogo się podaje (np.: policjanta, 
listonosza czy znajomego rodziców). Nie 
otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba 
pukającajuż odeszła. Jeśli będziesz bawić 
się poza domem – pamiętaj!!! 

 
- KLUCZE do mieszkania chowaj pod 
ubraniem, 
- NIE podawaj nikomu swojego adresu 
zamieszkania, 
- NIE opowiadaj o wyposażeniu domu i 
zasobach majątkowych rodziny, 
- NIE ufaj osobom obcym, 

- NIE bierz od nich proponowanych 
słodyczy, 
- NIE korzystaj z ich zaproszenia na spacer 
lub do domu, 
- NIE wsiadaj do samochodu osób 
nieznajomych, 
- BAW się tylko w miejscach 
przeznaczonych do zabawy, 
- NIE rzucaj śnieżkami w pieszych, 
samochody lub okna, 
- NIE ślizgaj się na zamarzniętym stawie 
lub rzece, 
- NIE zjeżdżaj na sankach na ulice i 
torowiska, 
- NIE doczepiaj sanek do samochodu, 
- NIE oddalaj się z miejsca zabawy bez 
wiedzy rodziców lub opiekunów 

FERIE ZIMOWE W NASZEJ 

SZKOLE . 

Czas ferii to okres kiedy możemy odpocząć 

od codziennych obowiązków związanych z 

nauką i uczęszczaniem na zajęcia 

obowiązkowe. Wielu uczniów odpoczywało 

poza miejscem zamieszkania, jak i w domu. 

Nasza szkoła także zorganizowała swoim 

uczniom czas wolny w okresie pierwszego 

tygodnia ferii.  

Codziennie uczniowie mogli przyjść do 

szkoły i spędzić w niej ciekawie czas . 

Każdego dnia spotykali się z ciekawymi 

ludzmi i uczestniczyli w warsztatach. 

Spotkali się między innymi ze znanym 

rzeźbiarzem panem Józefem Pałacem, który 

przedstawił swoje prace i opowiedział  

o historii swoich dzieł.  

Poznali lokalnych pisarzy i poetów Marię 

Rudnicką i Stanisława Dworaka, którzy 

zaprezentowali swoje wiersze ,piosenki  

i książki. Dużym zainteresowaniem cieszyły 



się warsztaty na których dzieci uczyły się  

o zdrowym żywieniu oraz jak żyć eko. 

Pan Józef Ciosek ornitolog zaprezentował 

uczniom zwierzęta, które możemy spotkać 

wokół nas . Dzieci mogły dotknąć zwierząt, 

pogłaskać ,obejrzeć film i posłuchać 

odgłosów poznanych zwierząt. 

Nie odbyło się też bez rozgrywek 

sportowych i harców na sali gimnastycznej. 

Mieliśmy także dzień z malowaniem buzi 

,skręcaniem baloników i zabawami z chustą 

animacyjną.  

W przerwach między zajęciami ruchowymi 

rozwijaliśmy talenty plastyczne i wykony-

waliśmy doświadczenia chemiczne. Udało 

nam się wrzucić jajko do butelki, zrobić 

tęcze i spowodować wybuch. 

A gdy już byliśmy zmęczeni nasze Panie 

kucharki częstowały nas przepysznymi 

obiadkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadzia w zerówce. 

Mieć babcię i dziadka to 
znaczy mieć słońce 

I gwiazdki do spania, i 
całus w kieszonce... 

 

Styczeń jest miesiącem pełnym śniegu  

i mrozu. Mimo to, są w nim dwa jedyne 

takie dni, kiedy każdemu robi się cieplej  

na sercu, bo przecież wtedy obchodzimy 

święto naszych kochanych babć  

i dziadków. W  naszej szkole obchody te    

na stałe wpisały się w kalendarz imprez 

szkolnych. Jak zawsze, również tegoroczny 

dzień, obfitował w łzy szczęścia i dumy 

seniorów ze swoich wnuków. Był 

wyjątkowy nie tylko dla dzieci, które 

występowały na scenie, ale przede 

wszystkim dla naszych gości.  

W bieżącym roku uroczystość Dnia Babci    

i Dziadka odbyła się 3 lutego 2017 roku w 

Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie.  

W pierwszej części uroczystości dzieci 

przygotowane przez wychowawczynie 

(Dorotę Bieszcz–Daniluk, Marię Stachurę-

Sołtys, Lucynę Rzepkę) zaprezentowały 

piękne „Jasełka”. W kolorowych strojach, 

przy akompaniamencie muzyki pani od 

rytmiki Sylwii Adamus, dzieci czuły się jak 

prawdziwi aktorzy. Śpiewały kolędy  

i z przejęciem recytowały swoje kwestie,  

a widzowie „przenieśli się” przez chwilę do 

prawdziwej betlejemskiej stajenki.  

W ten sposób dzieci starały się okazać 

wdzięczność i szacunek swoim dziadkom. 

Druga część spotkania to wesołe, szczere  

i wzruszające wiersze oraz piosenki 

okolicznościowe związane ze świętem 

babć i dziadków. Mali artyści z wielkim 

zaangażowaniem odtwarzali wyuczone          

w szkole rymowanki, a czcigodni goście ze 

wzruszeniem odbierali czułe słowa 

kierowane pod ich adresem. W oczach 

babć i dziadków widać było łzy radości  

i dumy ze swych wnuków. Dzieci,  

z pomocą rodziców, przygotowały również 

poczęstunek w postaci ciasta, kawy, 

herbaty oraz owoców. Był on okazją do 

rozmów, dzielenia się wrażeniami,  

a przede wszystkim umocnienia więzi 



rodzinnych i bliższego poznania się 

zebranych. Następnie dzieci obdarowały 

swoich ukochanych gości upominkami 

przygotowanymi własnoręcznie. W tym 

roku były to naszyjniki z makaronu 

przeplatane barwnymi wstążkami dla babć 

oraz brokatowe świeczniki z płyt CD dla 

dziadków. Dzieci włożyły dużo pracy            

i starań w wykonanie podarunków, 

dlatego też prezenty bardzo rozradowały 

babcie i dziadków. 

Tak dobiegła końca uroczystość z okazji 

święta naszych seniorów. Spotkanie 

upłynęło w bardzo życzliwej atmosferze,             

a gratulacjom i uśmiechom ze strony gości 

nie było końca. Dzieci poprzez swoje 

występy, poczęstunek i prezenty 

odwdzięczyły się swoim babciom  

i dziadkom za okazywane wsparcie  

i cierpliwość, bezgraniczną miłość, jak 

również poświęcany im czas. 

 

BAL KARNAWAŁOWY  

W KLASACH „0-III” SP 

Idą, idą przebierańce , będą harce, będą tańce… 

 

1lutego w naszej szkole odbył się bal 

karnawałowy dla dzieci z zerówek i edukacji 

wczesnoszkolnej. Wodzirejem tej zabawy był 

Artur Bradliński z firmy Yamaha, który cały 

czas prowadził konkursy, zagadki i tańce. 

Angażował wszystkie dzieci oraz panie 

wychowawczynie. Nikomu nie pozwolił się 

nudzić, czy stać pod ścianą. Nasi uczniowie 

sprawowali się wyśmienicie. W odpowiednich 

strojach, z dobrym humorem pląsali w rytm 

muzyki i bardzo chętnie brali udział  

w konkursach. Wykazali się wiedzą, sprytem          

i wyjątkowymi umiejętnościami tanecznymi. 

Wśród dziewczynek dominowały stroje 

wróżek, księżniczek, lekarek. Chłopcy 

natomiast przebrali się za rycerzy, piratów, 

kowbojów, policjantów, spidermenów, 

klaunów. Można było spotkać także różne 

zwierzątka jak pszczółki, kotki, myszki 

króliczki. Bal nie byłby ważny bez wyborów 

królowej  i króla. Nasz wodzirej z każdej klasy 

wyłonił królewską parę. I tak oto na Królową i 

Króla tegorocznego balu zostali nominowani: 

Izabela Zagulska i Kacper Jodko - klasa „0” 

Sandra Grochmal i Dawid Szczepanowski- 

klasa pierwsza  

Aurelia Lis, Krzysztof Kołodziej – klasa druga 

Krystian Bugiel, Daria Łyczko – klasa trzecia 

Każda para będzie rządzić w swojej klasie do 

następnego roku. 

Po „trudach” tańca , konkursów i innych 

zabaw dzieci udały się do klas na słodką 

przekąskę przygotowaną przez Rodziców, za 

co dziękujemy. Imprezę uważamy za bardzo 

udaną. 

„Karnawał, karnawał to radość zabawa!  

To rytm, który przenika, 

Gdy płynie muzyka…” 

 

 

 



Walentynki to coroczne święto 

zakochanych przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego, 

którego wspomnienie liturgiczne w 

Kościele katolickim obchodzone jest 

również tego dnia. 

 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie 

listów zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na Zachodzie, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych, czczono św. Walentego 

jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego 

stał się więc okazją do obdarowywania się 

drobnymi upominkami. 

W TRZCIANIE PTAKI JUŻ MAJĄ NOWE 

BUDKI LĘGOWE  

     Ptaki na 

wiosnę szukają 

miejsc do 

bezpiecznego 

złożenia jaj  

i wychowania 

piskląt. Wiele  

z nich 

potrzebuje naturalnych dziupli  

w starych pniach drzew, tych miejsc jest coraz 

mniej, dlatego takie zadanie spełni dobrze 

przygotowana budka lęgowa. Wójt Gminy 

Świlcza zwrócił się z prośbą  do nauczycieli  

i uczniów o wykonanie budek lęgowych dla 

ptaków, które w marcu  rozwieszone będą  

w zadrzewieniach  ŚCIEŻKI EKOLOGICZNO - 

EDUKACYJNEJ NA TORFOWISKU „OLSZYNY”  

W TRZCIANIE. Dla uczniów klas drugich  

i trzecich pani Małgorzata Kurzeja   

zorganizowała konkurs pt. „Budka dla 

ptaków”. Uczniowie razem z rodzicami 

wykonali budki dla szpaków, sikorek oraz 

półbudki dla muchołówki żałobnej, 

muchołówki białoszyja, rudzika  i pleszki.  

W konkursie wzięło udział 19 uczniów. Jury   

w składzie pani Małgorzata Kurzeja, pan 

Waldemar Maciej, pani Dorota Łoboda i pani 

Renata Misiuda przyznało miejsca  

w 3 kategoriach: 

BUDKI DLA SZPAKÓW 
I miejsce: Jakub Ciskał – ucz. kl. IIIa,  Daria 
Łyczko- ucz. kl. IIIa, Franciszek Pomianek – 
ucz. kl. II, 
II miejsce: Maja Wiatr – ucz. kl. II,Jessica Bąk 
– ucz. kl. IIIb, Patryk Ślęzak – ucz.  kl. IIIa, 
Franciszek Kubiś  - ucz. kl.II   
 III miejsce: Dominika Pięta – ucz. kl. IIIb, 
Szymon Jajko – ucz. kl. II,  Aleksandra Kawalec 
– ucz. kl. IIIb 
BUDKA DLA SIKOREK 
I miejsce: Emilia Hadyś – ucz. kl. II, Alicja 
Książek –ucz. kl. IIIb, Gabriela Czech  - ucz. kl. 
IIIb  
III miejsce: Paweł Walkosz- Berda – ucz. kl. 
IIIa 
PÓŁBUDKI DLA MUCHOŁÓWKI ŻAŁOBNEJ, 
MUCHOŁÓWKI BIAŁOSZYJA, RUDZIKA I 
PLESZKI 
I miejsce: Michał Pomianek  -  ucz. kl.IIIb, 
Wojciech Lip – ucz.  kl. II, Maksymilian Bieś  -
ucz. kl. IIIb 
II miejsce: Mateusz Maciej – ucz.  kl. IIIb  
III miejsce: Weronika Książek – ucz.  kl. II 
  

 

 



8 marca-Dzień kobiet 

 

 

„ lekki tornister” 

W tym roku klasy O-III biorą udział w V edycji 

projektu „Lekki Tornister”, którego 

organizatorami są Fundacje: ROSA  

i SENSORIA. W ramach realizacji zadań 

projektu w lutym został ogłoszony konkurs 

poetycki „Mam lekki tornister”. Konkurs 

skierowany był do uczniów klas O-III, a jego 

główne cele to zachęcenie dzieci do 

rozwijania pasji literackich, popularyzacja 

wiedzy dotyczącej właściwego pakowania 

tornistra, zainteresowanie tematyką 

prozdrowotną. Uczniowie mogli składać swoje 

prace do 28 lutego. W sumie wpłynęło 60 

utworów poetyckich, które spełniały wymogi 

formalne, odznaczały się ciekawym ujęciem 

tematu, prostotą przekazu i oryginalnością. 

Jury w składzie: A. Woźny, R. Misiuda, M. 

Kurzeja i D. Łoboda dokonało szczegółowej 

analizy oraz wybrało najlepsze utwory 

literackie przyznając nagrody i wyróżnienia w 

dwóch kategoriach wiekowych; 

W grupie wiekowej 0-I 

I miejsce - Eliza Szalony - kl.Ia 
II miejsce - Emilia Pomianek - kl.Ib 

III miejsce ex aequo - Judyta Ignas - kl.Ob i 
Zuzanna Pisula - kl.Oa 
 
Wyróżnienia: 

- Dorian Gałucha - kl.Ib 
- Aleksandra Gierlak - kl.Ib 
- Marta Pomianek - kl.Oa 
- Oliwia Stępień - kl.Ia 
W grupie wiekowej II-III 

I miejsce ex aequo – Jacek Czachor - kl.II i 
Mateusz Maciej - kl.IIIb 
II miejsce ex aequo – Emilia Hadyś - kl.II i 
Łukasz Trusz - kl.IIIb 
III miejsce ex aequo – Grzegorz Polak - kl.II i 
Szymon Kawalec - kl.IIIa 
Wyróżnienia: 
- Szymon Jajko - kl.II 
- Julia Kornak - kl.IIIb 
- Patryk Ślęzak - kl.IIIa 
- Marcin Trusz - kl.II 
Laureaci zostali uhonorowani nagrodami 
rzeczowymi, a ich wiersze zaprezentowano na 
gazetce szkolnej. Zwycięzcom gratulujemy! 
 
 

GDZIE JESTEŚ WIOSNO? 

             
Szukanie wiosny w Szkole Podstawowej  

w Trzcianie rozpoczęło się 21 marca. 

Uczniowie klas 0 i 1 wzięli udział w konkursie 

plastycznym i wykonali piękne plakaty 

przedstawiające przyrodę wiosną oraz „Panią 

Wiosnę” widzianą oczami dziecka. Po 

zajęciach plastycznych dzieci spędziły czas 

aktywnie. Klasy pierwsze wybrały się do 



„Parku Trampolin”, klasa druga i klasy trzecie 

odwiedziły Centrum rozrywki „Kolorowy 

Świat” w Rzeszowie. Klasy zero spędziły czas 

na świeżym powietrzu uczestnicząc w różnych 

grach i zabawach sportowych Dopełnieniem 

poszukiwań tej upragnionej pory roku była 

inscenizacja poświęcona wiośnie, 

przedstawiona przez dzieci z grupy 0 „A” dla 

uczniów klas 0 – 3. Aktorzy w pięknych 

strojach: kwiatów, motyli, biedronki, bociana- 

szukały wiosny. Na scenie zawitało też słońce 

wiatr i deszcz. Kiedy już upragniona wiosna 

pojawiła się  wszyscy radośnie zaśpiewali jej 

piosenkę. Kolorowe stroje i ogromne 

zaangażowanie dzieci uświetniły oprawę 

przedstawienia oraz pozwoliły poczuć 

wiosnę!!! 

 

Spotkanie z 
podróżnikiem 

23 marca 

2017 r. odbyło 

się w naszej 

szkole kolejnej 

już spotkanie                                                                           

z podróżnikiem- przedstawicielem grupy 

Trzask. Tym razem         w podróż po dalekiej 

Tajlandii, leżącej   na półwyspie Indochińskim 

zabrał nas pan Dariusz Rochecki. Ciekawy 

materiał fotograficzny z bogatym opisem 

słownym a także prezentowanymi 

rekwizytami przybliżyły kulturę i tradycje tego 

kraju. Wśród wielu ciekawych informacji 

najciekawszą zdaje się były „zakładniczki 

mosiężnych obręczy”. Obręcze ważące 

niekiedy nawet do 5 kg, są zakładane na szyje 

już kilkuletnim dziewczynkom po to, by 

przyzwyczaić je do ich noszenia. Wg legendy 

powodowały one nieatrakcyjność żon, i tym 

samym chroniły je przed spojrzeniami innych 

mężczyzn. Równie ciekawe i zaskakujące dla 

uczniów okazało się to, że odchody... słonia, 

wykorzystywane są w Tajlandii do produkcji 

papieru. Chętni uczniowie mieli ponadto 

okazję do wymiany zdań dotyczących życia i 

obyczajów w tym kraju. 

ROZRYWKA – uśmiechnij 
si ę  

          ☺ ☺ ☺ ☺   

    Czym si ę różni czerwona 

skarpetka od czerwonej ró ży. 

  

               Zapachem. 
 

          ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

Jak się nazywa płacz małego raczka?  

 

                    Wycieraczka 

 

            ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Nauczyciel języka polskiego pyta się 

uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

           ☺ ☺ ☺ ☺ 
 



Baśniowa kraina.....  

Wchodzi grupa dzieci:  

- Oooo popatrzcie rzeka czekolady!!!!!!  

Mniam, mniam, pycha!!!  

Jedzą, jedzą ....... i jedzą...  

Nagle odzywa się faun (Pół człowiek pół 

owca):  

- eeeeeejjjjjj!!!! TO KANALIZACJA!! 

 

 

             ☺ ☺ ☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

  Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi: 

- Czy ukarałaby mnie pani za to, czego nie 

zrobiłem? 

Pani odpowiada: 

- Oczywiście, że nie, Jasiu. 

A Jaś z wielką ulgą: 

- To dobrze, bo nie odrobiłem pracy 

domowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż rebusik:  

 

 

? ? ? 

 

 

 

 

 

? ? ?  

 

 

 

 



RELAKSACYJNA KOLOROWANKA ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


