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WITAJCIE! 

Przed Wami ostatni w tym roku  numer gazetki SYLABA! Nadchodzi lato, 

wakacje i zasłużony odpoczynek! Już za kilkanaście dni odbierzecie świadectwa, 

a szkolny gwar umilknie na długie dwa miesiące. 

Zakończenie roku będzie wyjątkowe, bo pożegnamy ósmoklasistów. Jako 

absolwenci szkoły będą odtąd naszą wizytówką w szkołach średnich. Życzymy 

im, by znaleźli swoją drogę i rozwijali swoje pasje oraz zainteresowania. 

Redakcja 

 6-10. 05. - MAJOWE SPOTKANIA Z PATRONEM 

15. 05.- finał diecezjalny Konkursu Biblijnego „Jezusowa szkoła 

ucznia w mocy Ducha Świętego” 

Międzyklasowy Konkurs Mitologiczny dla klas V20. 05 -  

Gminna Akcja Wymiany Książek,, Wędrująca książka,,22. 05 -  

23, 05. - Wycieczka KRASICZYN -BOLESTRASZYCE-

PRZEMYŚL klas 4 i 5 

24. 05 - Szkolne Wybory do Parlamentu Europejskiego!!! 

Gminnych Igrzyskach Dzieci w piłce nożnej chłopców  29.05 – 

– I miejsce 

29. 05 – Gminny konkurs z j. angielskiego 

31. 05.  – Dzień Ekologiczny 

03.06.– Rajd szkolny po ścieżkach w Rymanowie Zdroju 

06 – 07. 06 – wycieczka klasy VI i VII do Zamościa i Roztocza 



OLA W FINALE!!! 
W dniu 14 maja 2019r. odbył się finał Konkursu Biblijnego „Jezusowa 

szkoła ucznia w mocy Ducha Świętego” zorganizowany dla uczniów szkół 

podstawowych z Archidiecezji Przemyskiej. 

O godzinie 9.30 zebraliśmy się w auli Instytutu Teologicznego WSD, gdzie 

nastąpiło uroczyste powitanie  120 finalistów. Następnie rozpoczął się trwający 

60 minut test. Konkursowe zadania oparte były na podstawie Ewangelii wg św. 

Marka oraz listów od św. Pawła Apostoła do Tymoteusza i do Tytusa. Po 

napisaniu testu uczestnicy przenieśli się do kaplicy WSD na eucharystię. Po mszy 

świętej nastąpił słodki poczęstunek. Gdy finaliści delektowali się ciastkiem  

i herbatą jury sprawdzało prace.  

O godzinie 13.00 zostały ogłoszone wyniki. Pierwsze trzy miejsca miały 

wspaniałe nagrody – bardzo dobre rowery.  

Aleksandra Szajna kl. VI 

 

 

 

 

 

 

 



ZDOBYWAMY OLIMP!!! 

20 maja 2019r. klasy piąte zebrały się na głównym korytarzu aby 

zmierzyć się w wiedzy na temat mitologii greckiej. Konkurs 

przygotowała nasza polonistka – p. Paulina Kisilewicz.  

Zaczęliśmy od zaprezentowania drużyn. Ja należałam do drużyny 

Afrodyty, którą była Nikola. Pozostałe drużyny to: d. Hadesa, Heliosa, 

Hefajstosa, 

Zeusa i Aresa.  

Po 

prezentacji 

musieliśmy 

szukać zadań 

podczas 

spaceru po 

szkole. 

Odwiedziliśmy 

Olimp – p. 

Dyrektor, salę 

gimnastyczną – świątynie Apollona, kuchnię – Ucztę Dionizosa i Hades 

– pokój nauczycielski. W każdym z tych miejsc dostaliśmy koperty  

z zadaniami. Po powrocie na miejsca odbyła się walka o punkty. 

Rozwiązywaliśmy łącznie 5 zadań. Decydująca rozgrywką był quiz  

w aplikacji Kahoot. Ostatecznie moja drużyna przegrała jednym 

punktem. Wygrała drużyna Hadesa. 

Konkurs był bardzo udany. Wszyscy świetnie się bawili! 

Marianna Dylewska, kl.Va 

 



TYDZIEŃ Z PATRONEM 
6 maja rozpoczął się w naszej szkolę tydzień Kościuszkowski. Dzieci 

z naszej szkoły przyłączyły do obchodów. Malowały patrona szkoły,  

a prace wzięły udział w konkursie pod tytułem „Maluję portret Tadeusz 

Kościuszki”’. Atrakcją był również pojedynek w grach planszowych pt. 

„Tak żył Tadeusz Kościuszko”. W naszej szkole także obyła się uroczysta 

akademia uświetniona krakowiakiem w wykonaniu uczniów zerówki, 

prezentacją interaktywną o życiu Tadeusza Kościuszki recytacjami 

uczniów i śpiewem  całej szkoły „Lajkoniku…’’. 

Następnego dnia odbyły się konkurencje sportowe . 

Polegały to na 

tym, że Reprezentanci 

klas IV- VIII musieli jak 

najszybciej dobiec do 

armaty, której strzegli 

kosynierzy, zostawić na 

niej czapkę Krakuskę, 

obiec armatę i 

zabierając czapkę 

wrócić na start. Wyścig 

organizowany było pod 

hasłem ATAKUJEMY ROSJAN W BITWIE POD RACŁAWICAMI, ponieważ 

podobnie rozgrywało się to pod Racławicami w 1794 roku, kiedy to 

Polscy kosynierzy zdobywali działa Rosjan.   

Tydzień projektu to również inne działania. Starsi uczniowie czytali 

swoim młodszym kolegom opowiadanie o bitwie pod Racławicami, 

 z kolei klasy V- VIII odbyły wirtualną podróż po PANORAMIE 



RACŁAWICKIEJ. Odbyło się także losowanie pierwszych laureatów 

konkursu historycznego. 

8 maja został zorganizowany konkurs pieśni patriotycznych Śpiewały 

klasy, grupy i solistki, a następnie odbyły się rywalizacje miedzy klasami 

w grach planszowe  

Ostatni dzień z patronem  

Na początku klasa 5a wystąpiła w przedstawieniu, tematem którego 

była konferencja z samym Tadeuszem Kościuszką! Uczniowie mogli 

zadać swojemu Patronowi pytania, poznać Jego życie, zapytać  

o ciekawostki. Klasa 5a wymyśliła też fantastyczny sposób jak wszystkie 

te informacje zapamiętać- wystarczy napisać o tym rap i zacząć 

rapować. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy uczestnikom 

konkursów . na koniec podsumowania zaśpiewaliśmy hymn  

 Milena Czekańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdrowienia z 

wycieczkowych szlaków!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


