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Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia,  wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 

nadchodzącego Nowego Roku 

 

 

Wywiad 

 

 

Jak spędzić 
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humor 

 

 

 



Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły 

Otwarcie „Orlika” 

Marzenie naszych uczniów o posiadaniu tego 

komfortowego obiektu sportowego stało się 

faktem w dniu 6 października. Przybywającym 

gościom towarzyszyły pieśni w wykonaniu 

zespołu Budziwojce. Zgromadzonych 

uczestników wydarzenia powitał Prezydent 

Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc. 

Wystąpienia kolejnych osób miały wspólny 

motyw - przekonanie, że nowo powstałe 

boiska będą służyć rozwijaniu zainteresowań 

sportowych mieszkających w okolicy 

miłośników sportu. Następnie nadszedł 

moment poświęcenia obiektu przez obecne 

podczas uroczystości osoby duchowne - 

kapelana krajowego straży pożarnych, księdza 

dr. młodszego brygadiera Jana Krynickiego 

oraz proboszcza parafii pw. Matki Bożej 

Śnieżnej - księdza Mieczysława 

Lignowskiego. Po krótkiej modlitwie                

i poświęceniu nastąpiło symboliczne przecięcie 

biało - czerwonej wstęgi. W tym momencie 

rozległy się radosne okrzyki czekających na tę 

chwilę uczniów. Dodatkowy entuzjazm 

wzbudził dar Pana Prezydenta w postaci piłek 

z autografami. Do kolejnego wzrostu emocji 

przyczyniły się strzały piłką do bramki. Kiedy 

część oficjalna uroczystości dobiegła końca, 

zgromadzeni goście obejrzeli przygotowany 

program artystyczny, na który złożyły się 

wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów oraz 

pokazy umiejętności sportowych: żonglerki 

piłką nożną, tańca z elementami akrobatyki       

i sztuk walki. Wreszcie przyszła też kolej na 

oczekujące niecierpliwie zespoły piłkarskie. 

Inauguracyjny pojedynek rozegrała 

reprezentacja naszej szkoły i drużyna Klubu 

Sportowego Stal Rzeszów. Obejrzawszy 

fragment rywalizacji piłkarskiej, goście udali 

się do budynku szkoły. W pobliżu wejścia 

została przygotowana wystawa zdjęć 

dokumentująca kolejne etapy powstawania 

Orlika oraz wystawa uczniowskich prac 

plastycznych o tematyce sportowej. 

Ekspozycja spodobała się zwiedzającym. 

Następnie Pan Prezydent został poproszony      

o złożenie wpisu w księdze pamiątkowej 

szkoły. Kolejna niespodzianka czekająca na 

gości to wspaniały tort w kształcie boiska. 

Przygotowanie strony kulinarnej uroczystości 

zawdzięczamy właścicielom Hotelu Nowy 

Dwór w Świlczy. Dopiero następnego dnia      

w szkole był czas na wysłuchanie relacji 

uczniów. Padły m.in. spontaniczne słowa: 

"Proszę pani, ten Orlik to cud!"                      

To niewątpliwie najbardziej trafny komentarz 

wydarzenia.  

 

 

Dzień Edukacji Narodowej  

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy       

w naszej szkole w dniu 14 października. 

Uroczystość została przygotowana przez 

uczniów pod opieką p. Reginy Kawy oraz      

p. Agnieszki Kondraciuk. Uczniowie 

przedstawili dzieje szkolnictwa w rytmie rap, 

pokaz mody uczniowsko - nauczycielskiej na 

przestrzeni epok oraz humorystyczne scenki 

ilustrujące codzienne życie szkolne. Program 

artystyczny został uświetniony piękną oprawą 

plastyczną przygotowaną przez p. Izabelę 

Liskowicz oraz występem chóru pod 

kierunkiem p. Elżbiety Kwolek. 

 

 



Pasowanie na Ucznia  

 

 

11 Listopada – Święto Niepodległości 

 

 

"Tesco dla szkół" 

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie 

"Tesco dla szkół". 21 Gromada Zuchowa 

"Ekoludki" przygotowała krótki filmik 

ekologiczny na konkurs, w którym do  

zdobycia była pracownia multimedialna dla 

szkoły. 

 

Szkolne andrzejki 

Szkolne andrzejki, które odbyły się w dniu 24 

listopada, napełniły szkołę radosnym gwarem  

i dźwiękami muzyki. Najpierw bawiły się 

dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie 

z klas I - III. Prowadzący zabawę taneczną pan 

Waldemar Wywrocki przygotował zestaw 

ciekawych propozycji muzycznych i zabaw 

ruchowych. W tym samym dniu, w godzinach 

popołudniowych, uczniowie z klas IV - VI 

bawili się na dyskotece. Dla wszystkich 

uczestników andrzejek klasowe rady rodziców 

przygotowały poczęstunek. Wspaniałą 

niespodziankę sprawiła tancerzom szkolna 

rada rodziców, pięknie dekorując salę. Rodzice 

zadbali też o napoje. Bardzo dziękujemy 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

przygotowania andrzejkowych atrakcji. Należy 

do nich także pan Kazimierz Myrda, który 

zawsze dla naszych uczniów ma coś 

specjalnego. 

 

 

 

Góra Grosza  

W dniach 21.11. – 02.12. odbyła się akcja 

„Góra Grosza”. Nasza szkoła, jak co roku, 

wzięła w niej czynny udział. Dzięki pomocy 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły udało się zebrać 176,66 zł.  

                              Opracowanie: Anna Sawick



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia 

świąteczne 

Już pomału czas 
świąteczny 

zbliża się krokami 
i też chcemy biały puch 

poczuć pod stopami. 
 

A tu jeszcze tyle spraw 
trzeba zrobić przecież, 
bo gdy zjawi się wigilia 

i gwiazdka zaświeci. 
 

Ten baśniowy czas 
świąteczny 

tak dzieci raduje, 
bo to gwiazdor pod choinką 

prezenty pakuje. 
 
 

Mały drobiazg dla każdego 
serdeczny przeznaczy, 

czułe słowo, uśmiech serca 
bo tak wiele znaczy. 

 
I ja wam przyjaciele 

choć jeszcze nie święta, 
składam sercem te życzenia 

niech płynie kolęda. 
 

Niech się oczy wasze śmieją  
i serce raduje, 

a miłości moi mili 
nigdy nie brakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Serdeczne życzenia radosnych świąt pełnych ciepła dla Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz 

wszystkich pracowników szkoły. By w chwilach refleksji choć na chwilę zatrzymać się  

i spostrzec to, czego nie widać w ciągłym biegu - proste radości.  

    

Samorząd Uczniowski  

wraz z opiekunem 
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Wywiad z panem 

Rafałem Kochańskim 
 

Jak podoba się Panu praca w naszej szkole? 
Jest miła i sympatyczna atmosfera. Pracuje się dobrze, choć jak w każdej szkole zdarzają się 

gorsze dni :) 

Ile lat Pan pracuje jako nauczyciel? 

W tym roku rozpocznie się mój 11 rok pracy w tym zawodzie. 

Czy uczy Pan jeszcze w jakiś innych szkołach? 

Aktualnie w SP25 i Zespole Szkół Muzycznych. 

Uczy Pan tylko informatyki i techniki? Czy może jeszcze innych przedmiotów? 

Tylko informatyki i techniki. Choć wolę informatykę. 

Czy informatyka jest dla Pana hobby? 

Bardzo lubię informatyczne „sprawy”. Niesamowite dla mnie jest to, że jedno urządzenie jakim jest 

komputer daje tyle możliwości.  

Jakie są jeszcze inne Pana hobby?  

Jestem miłośnikiem muzyki.        Opracowanie: 

Weronika Paśko, Karolina Bąk 

 

Recepta na udane święta 

 
Jak sprawić, by tegoroczne Boże Narodzenie upłynęło w spokojnej, rodzinnej 

atmosferze? Oddziel to, co ważne, od rzeczy mało istotnych i po prostu ciesz 

się świętami! 

1. Wrzuć na luz – święta to czas kiedy wszyscy są odrobinę 

zdenerwowani. Rodzice nie wiedzą, czy na pewno kupili i zrobili wszystko, co trzeba 

więc z pewnością będą Ci przypominać czy wyrzuciłeś śmieci nawet kilka razy dziennie! 

Bądź spokojny, a na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem . 

2. Nie wydawaj fortuny na prezenty – w sklepach roi się od promocji i kolorowych 

plakatów, które przyciągają wzrok! Kiedy wybierasz się na zakupy, koniecznie zrób listę 

tego, czego potrzebujesz. W przeciwnym razie, zamiast kolczyków dla mamy i krawatu 

dla taty, wyjdziesz ze sklepu z niepotrzebną parą skarpet, która właśnie była w promocji.  

3. Ustal priorytety – zrób listę wszystkich rzeczy, które musisz zrobić. Na samym początku 

listy zapisz te, które są najważniejsze. Na końcu zapisz te rzeczy, które ewentualnie 

możesz odłożyć na później. To z pewnością pomoże! (A nawet jeśli nie, to na pewno nie 

zaszkodzi  ).  

Podążając za wyżej wymienionymi wskazówkami, sprawisz, że Święta Bożego 

Narodzenia będą spokojne i radosne. Satysfakcja gwarantowana !!  

Opracowanie: SU



Rozrywka 
 

 

                          

 
 

  

Świąteczny humor 
 

Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 

choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 

przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 

matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.                                                                  

 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 

 

 

Opracowanie: SU 

  


