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Od zawsze chciałam być nauczycielką - wywiad z
panią Anną Trzeciak
W tym numerze wywiadu udzieliła nam pani Anna Trzeciak, fizyk,
nauczyciel, wychowawca, była wicedyrektor naszej szkoły.
Zapraszamy do lektury!

Redakcja: Witamy! Na początku chcieliśmy podziękować w imieniu całej szkoły za znakomicie pełnioną
funkcję wicedyrektora i życzyć dalszych sukcesów w szkolnictwie. A propos tego, czy według siebie spełniła
się Pani jako wicedyrektor?
Pani Trzeciak: Do końca miałam takie mieszane uczucia. Myśląc o sobie, cały czas myślałam jako o
nauczycielu i czasami brakowało mi tego, że mam tylko kilka klas, a nie więcej. Z jednej strony to było
tak, że zajmowałam się czymś innym, więc łatwiej potem było przyjść do klasy. Dla mnie na przykład
pójście na lekcje było jedną z najprzyjemniejszych chwil w czasie dnia, a jeżeli było to nauczanie
indywidualne, to była dopiero przyjemność. Powiedziałabym więc, że bycie wicedyrektorem to bardziej
była funkcja organizacyjna i tak dalej. Czy się spełniłam? Trudno powiedzieć. Mam poczucie, że
spełniłam się jako nauczyciel, a tu ja wiem. Gdybym nie była wicedyrektorką to świat by się nie zawalił.
(śmiech)
Red.: A więc wolała Pani być nauczycielem, niż wicedyrektorem?
P. Trzeciak: Tak, chyba tak. Myślę sobie, że mówię tak, ponieważ nie miałam pełnych 18 godzin z
uczniami. Nie doświadczyłam takiego zmęczenia podopiecznymi, tego zmęczenia pracą, też tak mogło
być. Patrząc z perspektywy tych 35 lat pracy, myślę o sobie jako o nauczycielu.
Red.: Jak to się stało, że wybrała Pani zawód nauczyciela i czy od zawsze chciała Pani nim być?
P. Trzeciak: Prawda jest taka, że niestety od zawsze chciałam być nauczycielką. Jak w najmłodszych
klasach był rysunek typu „kim chcesz być w przyszłości” zawsze była to nauczycielka, ale matematyki,
a nie fizyki.
Red.: Kiedy została Pani wicedyrektorem? Jakie zmiany zaszły w Pani życiu zawodowym?
P. Trzeciak: Przede wszystkim miałam mniej czasu. Okazało się, że w szkole spędzałam 40 godzin i
brakowało mi czasu na odpoczynek. Nagle wakacje stały się krótsze, ponieważ trzeba było przyjść do
szkoły. Zawsze lubiłam gdzieś wyjeżdżać, a wtedy przestałam mieć na to czas. Z drugiej strony
zwyczajnie miałam więcej pieniędzy, więc mogłam sobie pozwolić ma różne przyjemności. To, co było
dla mnie najtrudniejsze to chyba to, że nagle musiałam pracować nie tylko z uczniami, ale także z
ludźmi dorosłymi. Na początku nie bardzo czułam się przygotowana do pracy z osobami starszymi.
Tak się złożyło, że zostałam wicedyrektorem wtedy, kiedy wchodziła reforma. Było mnóstwo różnych
szkoleń no i ja właśnie szkoliłam się pod kątem pracy z dorosłymi, która to wcale nie jest taka łatwa.
Red.: Jak uczniowie przyjęli wiadomość o zmianie Pani stanowiska?
P. Trzeciak: Jedyną zmianą było to, że niektórzy zaczęli mówić do mnie „pani dyrektor”. Jednak nie
była to dla mnie istotna zmiana.
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Red.: Czy teraz ma Pani chwilę dla siebie, na hobby i na przyjemności?

P. Trzeciak: Tak mam, chociaż jak wiadomo czuwam na projektem, który jest w naszej szkole. Z jednej
strony jest super, ponieważ tak od razu nie oddaliłam się od pracy. Tak jak marzyłam, wreszcie mam
więcej czasu.
Red.: Skoro już weszliśmy w temat, co może Pani powiedzieć o projekcie unijnym ,,Nowoczesna i przyjazna
szkoła szansą sukcesu uczniów”?
P. Trzeciak: Po pierwsze myślę, że jest to ogromna szansa dla nas ze względu na to, że w ramach tego
projektu, czego na razie uczniowie nie dostrzegli, szkoła zyska wiele pomocy dydaktycznych. To, że
będą zajęcia pozalekcyjne to inna sprawa, choć wiem, że większość nauczycieli i tak robi dodatkowe
zajęcia. Szkoła zyska również dwie pracownie komputerowe. Myślę, że w dobie braku wsparcia
finansowego placówek oświatowych jest to ogromna pomoc. Jest to już kolejny projekt, w którym
nasza szkoła bierze udział.
Red.: I ostatnie pytanie, czy lubiła Pani pełnioną funkcję i czy ma Pani jakąś radę dla przyszłych kandydatów
na taką właśnie pracę?
P. Trzeciak: Lubiłam tę pracę - jeżeli by tak nie było - to po prostu bym zrezygnowała, dlatego że
zawsze rozważam wszystkie plusy i minusy. Co bym poradziła? Cierpliwości, morze cierpliwości
(śmiech),wytrwałości i dążenia do zamierzonych celów uwzględniając to, że wkoło są ludzie.
Red.: Dziękujemy za poświęcony czas!
red. Karolina Kupińska i Michał Tkaczyk

No i zakończyły się wakacje...
Końca wakacji jak zwykle nikt się nie spodziewał. Choć początki zawsze są trudne, tego wrześniowego,
słonecznego dnia nikt się nimi jeszcze nie zamartwiał.
W poniedziałek 3 września pierwsi do szkoły przybyli najmłodsi. Godzinę później zawitali ich starsi koledzy.
Było uroczyście. Uczniowie i nauczyciele przywdziali odświętne stroje, wprowadzono sztandar, wszyscy
odśpiewali hymn państwowy. Były przemówienia i powitania. Potem, w klasach już mniej oficjalnie wszyscy
się witali, ściskali, wymieniali wspomnieniami z wakacji. Jak będzie teraz? Czeka nas kilka niespodzianek.
Ten rok jest pełen zmian. Maluchy po raz pierwszy muszą się zmierzyć z dużym budynkiem. Od października
zaczęło funkcjonować przedszkole, które mieści się w budynku D. Parter na sektorze C został przeznaczony
dla klas 1-3. Wiele osób odeszło do innych szkół, ale także sporo nowych się pojawiło. Pani Anna Trzeciak nie
jest już naszym wicedyrektorem, chociaż nadal funkcjonuje w szkole. Koordynuje ona ważny projekt UE. Na
zajęcia z projektu mogli zapisywać się wszyscy uczniowie. Projekt pozwoli na doposażenie naszej szkoły.
Dzięki temu nauka będzie przyjemniejsza i ciekawsza. Więcej o projekcie można przeczytać w wywiadzie
udzielonym przez panią Annę Trzeciak.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w tym roku szkolnym!
red.: Kaja Śnieżek i Amelia Gronowska
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Wielkie umysły naszej szkoły,

czyli cztery osoby w drugim etapie konkursów kuratoryjnych!
Na początku października bieżącego roku odbyły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uczniowie klas od 4 do 8 szkół podstawowych i
gimnazjaliści mogli sprawdzić wiedzę w wybranych przez siebie przedmiotach. Do etapu rejonowego dostały
się cztery osoby z naszej szkoły, które osiągnęły najwyższe wyniki z konkursu matematycznego i z języka
niemieckiego dla szkoły podstawowej oraz z gimnazjum z konkursu z matematyki i z języka angielskiego.
Gratulujemy Koleżankom i Kolegom osiągniętych wyników i życzymy sukcesów na kolejnych etapach
zmagań konkursowych.
red.: Iga Siedlewicz

„Triola” podejmuje kolejne wyzwanie.

Koncert chóru w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

Filharmonia

Chór Triola

W niedzielę 28 października w ramach projektu Akademia Chóralna nasz chór „Triola” miał okazję zaśpiewać
na scenie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie podczas koncertu „Narodowe
śpiewanie”.
W czasie występu prezentowało się również kilkanaście innych chórów z całego Podkarpacia. Dzięki ciężkiej
pracy całego zespołu udało się zaśpiewać bezbłędnie wszystkie pieśni. Koncert był nagrywany przez TVP
Rzeszów, a nasze koleżanki pomimo tremy udzieliły krótkiego wywiadu. Część występu można zobaczyć na
kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bEbMQJGNvlw
Gratulujemy każdemu muzykowi oraz wzorowej dyrygentce - pani Joannie Cioch - udanego koncertu i
życzymy dalszych sukcesów.
red. Katarzyna Maciuszek
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SZKOLNE WYCIECZKI - MAŁE KLASOWE WAKACJE.

PREZENTUJEMY CZĘŚĆ WYCIECZEK, NA KTÓRE JESIENIĄ WYBRALI SIĘ
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY.

KLASY SIÓDME "B" I "C" KONTRA "KAŚKA"
2 października, my, uczniowie klasy 7 C, udaliśmy się na dwudniową wycieczkę w Pieniny. Nasza klasa tym
razem w podróż zebrała ze sobą 7 B.
Nie nudziliśmy się ani chwili, gdyż grafik był bardzo napięty. Gdy się wszyscy spotkaliśmy w miejscu zbiórki,
nikt nie był wypoczęty z powodu bardzo wczesnej pobudki, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Podróż
trwała dłużej niż się spodziewaliśmy, ale nikt się tym nie przejmował, ponieważ dobrze się bawiliśmy a z
twarzy nie znikały uśmiechy.
W porze obiadowej dołączył do nas przewodnik, który w naszej opinii nie miał poczucia humoru. Opowiedział
nam historię miasta Szczawnica, która zbytnio nas nie zachwyciła, lecz chwilę później zrobiliśmy coś bardziej
interesującego, a mianowicie przejażdżkę wspaniałym wyciągiem narciarskim. Widoki zapierały dech w
piersiach, lecz niektórym zaczął doskwierać lęk wysokości. Niestety, pogoda nam nie sprzyjała, a na
wyższych partiach Palenicy o mało co nie zmieniliśmy się w wielkie kostki lodu. Na szczęście mogliśmy się
ogrzać i odpocząć podczas projekcji filmu w Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego. Szczególnym
miejscem w Szczawnicy jest uzdrowisko, a w nim Pijalnia Wód, z której to miasto bardzo słynie. Jednak
większości osób smak tych wód kojarzył się z gazowaną krwią. To ze względu na zawarte w nich pierwiastki.
No cóż, gdzie uczeń nie pójdzie, tam szkoła.
Po zwiedzaniu Szczawnicy udaliśmy się na nocleg, który zachwycił wszystkich swoim wyglądem. Na samym
początku większość osób postanowiła zwiedzić budynek biegając po nim, co nie uradowało naszych
opiekunów. Po wysiłku fizycznym nadszedł czas na obiadokolację. Tym razem to my nie byliśmy zadowoleni,
gdyż zjedliśmy to samo co na obiad. Aby odpocząć udaliśmy się do naszych pokoi, lecz nasz spokój nie
potrwał długo, ponieważ wychowawcy puścili nam film. Mitem okazała się obiegowa opinia, że młodzież
uwielbia całymi godzinami kwitnąć przed srebrnym ekranem.
Rano, kiedy wstaliśmy z łóżek, mieliśmy nadzieję, że drugi dzień będzie wyglądać lepiej. I tak się stało. Sam
fakt zdobywania górskiego szczytu rozbudził w wielu chęć działania. Tak więc dojechaliśmy pod jeden z
najwyższych szczytów w Pieninach, Kaśkę. Wyruszając, nikt nie pomyślał, że będzie aż tak trudno. Dla
niektórych był to zwykły spacer, a dla innych polski Mount Everest. Strome podejścia, wysokie schody
zniechęcały nas, lecz śpiewanie piosenek dodawało pogody ducha.
Nawiązując do wysiłku… Gdy większość klasy 7 C zdobywała szczyt, osoby, które nie uczestniczyły w
wycieczce, dzielnie uczyły się w szkole. Byli też tacy, którzy zdobywali Mount Everest z biologii i historii,
biorąc udział w konkursach kuratoryjnych.
Wróćmy jednak do wycieczki… Gdy już wyszliśmy na szczyt, wszyscy byliśmy szczęśliwi, gdyż mimo
wiatru i niesprzyjającej pogody zdobyliśmy Kaśkę. Ku naszemu zdziwieniu zejście okazało się gorsze niż
wejście. Zwykle opiekunowie ostrzegają przed tą trudnością, lecz my schodząc różnymi technikami (biegiem,
ślizgiem, zakosami…) odmawiamy im racji. Tym razem piłeczka była po stronie dorosłych. Po pokonaniu
ostatniej przeszkody każdy z poczuciem ulgi i spokojem ducha wsiadł do autokaru. Ruszyliśmy w drogę
powrotną. Tą drogę wszyscy bez wyjątku pokonali śpiąc. Kto by nie był zmęczony po zdobyciu takiej góry...?
Pomimo wielkiego wysiłku i długiej podróży jesteśmy bardzo zadowoleni z wycieczki. Każdy z pewnością
chciałby ją powtórzyć w takim lub innym gronie oraz w takim miejscu. Miejmy nadzieję, że się kiedyś
spotkamy w Szczawnicy.
red. O. Rudy, A. Gronowska, K. Snieżek
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A GDYBY TAK NAMIOTY NIEDALEKO
PRZEMYŚLA...?
Dnia 20 września nasza klasa – 8 A wybrała się na szkolną wycieczkę do Krasic. Nie była to jednak taka
zwykła podróż. To, co wyróżniało ją na tle innych to fakt, że spaliśmy pod namiotami. Musieliśmy
samodzielnie rozłożyć nasze ,,tymczasowe mieszkanie’’, z czym sprawnie sobie poradziliśmy. Jedną z
przygód, której na pewno nie zapomnimy, była gra w paintball. Pośrodku lasu, ubrani w kombinezony i z
karabinami pełnymi kolorowych naboi, czuliśmy się jak na polu bitwy. Później, wraz z zachodem słońca
rozpaliliśmy ognisko, przy którym siedzieliśmy do późnej nocy. Wspólnie rozmawialiśmy i piekliśmy kiełbaski.
Następnie udaliśmy się do namiotów. Spanie pod gołym niebem pośród ciemnego lasu wywołało w nas wiele
nieznanych emocji. Podczas spacerów podziwialiśmy piękne jesienne widoki i szum płynącej wody.
Nie uwierzycie, ale przetrwaliśmy bez telefonów!!! Jak? Wychowawca zabrał nasze komórki na czas całego
pobytu na wycieczce. Ku ogólnemu zdziwieniu, jakoś nam ich nie brakowało, a my miło wspólnie spędziliśmy
czas.
red. Julia Bajorska i Oskar Olszański

CZEGO NIE WIDAĆ GOŁYM OKIEM, CZYLI PRZEMYSKIE PODZIEMIA.
Historia podziemi
Początki historii kamienicy Rynek 1 sięgają przełomu XV i XVI wieku. W swoich murach łączy fragmenty
budowli stworzonych w różnych ramach czasowych. Budynki zostały wielokrotnie przebudowane co w
rezultacie dało jeden wspólny obiekt. Na przestrzeni kilku wieków kamienica należała do wielu rodzin
mieszczańskich i szlacheckich. W wieku XIX znajdowały się tam koszary oraz sąd. Od 1865 roku jest to
siedziba władz miasta.
Dzisiejsze podziemia
Obecnie podziemia udostępniane są turystom do zwiedzania. Pod budynkiem Urzędu Miasta znajdują się
dwukondygnacyjne piwnice. W planach jest połączenie kolektora z piwnicami miasta i utworzenie sieci
podziemnych korytarzy. Okresowo są tam organizowane różne wystawy, np. poświęconej wyborowi Jana
Pawła II na papieża.
red. P. Stępniak

Kamienica

P. Stępniak
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NIEPODLEGŁOŚĆ NAJWAŻNIEJSZA!

Dzień Niepodległości

SP 16

O wolność Polaków i ojczyzny walczyli ludzie od dawna. Pragnęli wyrwać się z żelaznego kagańca, by
móc cieszyć się życiem, niepodległością i suwerennością. Dlatego i my świętujemy 11 listopada,
pamiętamy o poległych i na ich cześć organizujemy przeróżne akademie, spotkania i wydarzenia o
charakterze patriotycznym.
Nasza szkoła nigdy nie zapomni poświęcenia oraz męstwa bohaterów narodowych. Dlatego 9 listopada na
rynku miasta przemyskie szkoły wspólnie śpiewały hymn Polski - ,,Mazurek Dąbrowskiego”.
Czy to przez wiersze, śpiew, malunki, prace plastyczne – każdy angażował się w obchody święta
narodowego. Nawet nasi mali koledzy z nauczania zintegrowanego stworzyli piękne prace artystyczne na ten
wspaniały dzień. Oprócz tego odbyła się akademia opowiadająca o losach Orląt Lwowskich, obronie Lwowa i
trudnych dziejach Polski. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania utworów patriotycznych w wykonaniu
szkolnego chóru ,,Triola”. Organizatorami szkolnej akademii były panie Agnieszka Kaczmarek i Joanna Cioch.
Małe wydarzenia znajdują miejsce w wielkich sercach Polaków. Niestety wolność ma wielką cenę i
kosztowała życie tysięcy, bo jak mówi słynna pieśń ,,Czerwone maki”:
,,...Wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd!...”.
red: Michał Tkaczyk
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RECENZJE, RECENZJE!

,,Więzień labiryntu”

Więzienie – słowo to raczej nie kojarzy się z miłością, pokojem, czy dobrem, wręcz przeciwnie: z cierpieniem,
smutkiem i niedolą. Każdy kto choć raz pozna niewolę i okrucieństwo zapamięta je do końca życia.
Zwłaszcza, gdy z więzienia nie będzie wyjścia...
Takim przykładem jest bestseller światowego pokroju, który zapisał się w głowach czytelników wielkimi
literami - ,,WIĘZIEŃ LABIRYNTU” autorstwa Jamesa Dashnera, zwykłego człowieka, który stworzył
niezwykłą powieść. Każdy jej rozdział, zdanie i wyraz są wyjątkowo dobrze dobrane i przemyślane, dlatego
James zasługuje na uznanie w oczach społeczeństwa.
Książka ta opowiada o Thomasie, chłopcu, który w dziwnych okolicznościach znajduje się w tajemniczym
labiryncie, a dokładniej w jego centrum – bezpiecznej Strefie. Tam poznaje nowych przyjaciół i nowych
wrogów. Jego podstawowym problemem jest to, że nic nie pamięta, nie wie kim jest i czy ma rodziców. Wie
jednak, że chce wydostać się z przeklętego labiryntu. Wszystko byłoby prostsze, gdyby nie ruszające się w
nocy ściany i ogromni Buldożercy. Ci ostatni to ohydne stwory zamieszkujące labirynt, które przypominają
kolczaste ślimaki, poruszające się z zawrotną prędkością. Czy Thomasowi uda się uciec na wolność i zabić
Buldożerców? Czy potrafi przełamać lęk i stawić czoło próbie? I najważniejsze, co czyha za
dwudziestometrowymi kamiennymi ścianami porośniętymi bluszczem? Jeśli pragniesz odpowiedzi na te
pytania, nie czekaj i daj się wciągnąć w wir zagadki.
,,Więzień Labiryntu” to pełna akcji i nieustającego napięcia powieść, która potrafi zaciekawić czytelnika i nie
puścić do ostatniej strony. W świecie Thomasa przetrwają tylko najlepsi i by być wśród nich chłopiec musi
pokazać, że stać go na więcej. Chcę Was zachęcić do czytania, by każdy dzień był lepszy, ciekawszy i pełny
pozytywnych emocji, bo świat literacki bardzo często odzwierciedla właśnie nas, nasze chęci i marzenia. Mnie
zaciekawił właśnie w tej książce i mam nadzieję, że Was także zaciekawi.
Labirynt jest tylko jedną z wielu czyhających na nas przeszkód i nawet, gdy się z niego wydostaniemy, nie
będzie nam łatwo odnaleźć się w obcym świecie. Pewnie każdy zada pytanie, czy nie lepiej byłoby zostać w
bezpiecznej Strefie i znanym otoczeniu? Może i tak, lecz co to za życie w izolacji i zamknięciu, nieustannej
kontroli i szarości więzienia? Dlatego też niech każdy się zastanowi, po co są ,,więzienia”? By stracić rachubę
czasu, by zmienić wygląd, może i charakter? Otóż, myślę że nie. Moim zdaniem ,,więzienia” są po to, aby z
nich uciekać...
redaktor: Michał Tkaczyk

Więzień labiryntu

M. T.
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MAGICZNA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA - RECENZJA GRY

Wspaniali bohaterowie, których pewnie pamiętacie z serii „Kroniki Archeo” powracają do nas na nowo. Gra
familijna „Kroniki Archeo dookoła świata” autorstwa Anny Sobich -Kamińskiej zainspirowana została wspaniałą
dziesięciotomową serią. Świat jest pełen nieodkrytych skarbów i przygód, dlatego wcielcie się w rolę Bartka,
Ani, Mery Jane oraz Jima i Martina i wyruszcie w niezwykłą podróż, która wcale nie będzie łatwa. Czekają na
was pułapki, niebezpieczeństwa oraz rozmaite zagadki.
W grę zagrać może od dwóch do czterech osób, w granicach wiekowych od dziewięciu lat. Czas gry
przewidywany jest na ok. 60 minut. Rozgrywka zawiera dziesięć rund. Trudnością dla gracza jest
odpowiadanie na zagadki oraz zwalczanie różnorodnych niebezpieczeństw, natomiast za każde powodzenie
otrzyma on żetony, których końcowa ilość przekłada się na zwycięstwo.
Jest to gra inna niż wszystkie i na pewno nie należy do łatwych, za to naprawdę wciąga.
red. Kaja Śnieżek

Kroniki Archeo

Kaja

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI - AKCJA GIMNAZJALISTÓW
W przeddzień Wszystkich Świętych uczniowie klasy III GE wybrali się na zasański cmentarz, aby uczcić
pamięć osób zmarłych.To już kolejna akcja tej klasy, podczas której uczniowie sprzątają zapomniane groby.
To smutny widok, gdy obok nowych nagrobków ukwieconych chryzantemami widać przewrócony krzyż,
potłuczone lampiony, stare, zeschłe kwiaty. Niektóre groby obsypane są igłami wyniosłych drzew,
gdzieniegdzie leżą śmiecie przywiane przez wiatr lub upchane przez ludzi. Te drobne porządki nie zmienią
wiele, ale w końcu świat zmieniamy niewielkimi czynami. Może ktoś przechodzący obok nastolatków
zamiatających nagrobne płyty i zbierających śmieci zacznie ich naśladować... Może, widząc zapalony znicz
na pustym żołnierskim grobie, zapali także swoje światełko...
Nie wiemy, kim były osoby, których groby staraliśmy się oczyścić, ale czy to ma znaczenie Każdy z nas
chciałby, aby o nim pamiętano.
"Za rok będzie trzeba więcej zniczy, proszę pani"- mówi jeden z uczniów. To zadanie zostawiamy jednak
młodszym klasom. Pamiętajcie o przeszłości. Kiedyś będzie dotyczyła i was.
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PAPIEŻ POLAK, KTÓRY WIELE ZMIENIŁ...
„Jestem zwykłym człowiekiem”- mówił.
„Był niezwykły”- mówią ludzie.
Karol Józef Wojtyła to skromny ksiądz, który 16 października 1978 roku został wybrany na papieża. Był to
jeden z najszczęśliwszych dni w życiu wielu Polaków. Ten wyjątkowy człowiek zmienił Polskę i sposób
myślenia ludzi. Jako jeden z nielicznych papieży miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą z całego świata. Karol
Wojtyła często przemawiał do ludzi uzmysławiając im, że pokój na świecie, miłość i szczerość są jednymi z
najważniejszych wartości w życiu każdego z nas.
Do dziś wiele osób na świecie uważa Jana Pawła II za wzór do naśladowania. Jako naród możemy być
dumni, że to właśnie nasz rodak został 27 kwietnia 2014 roku świętym. Gdyby nie Karol Wojtyła losy świata
potoczyłyby się zupełnie inaczej. To on był jedną z osób, która uchroniła świat przed kolejną wojną i innymi
konfliktami.
16 października 2018 roku obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru Karola Józefa Wojtyłę na przywódcę Kościoła
katolickiego. Z tego powodu 25.10.2018 roku w Centrum Kulturalnym odbyła się akademia, w której brały
udział wszystkie przemyskie szkoły. Mogliśmy usłyszeć piosenki, wiersze oraz podziwiać piękne tańce.
Spotkanie przywołało wspomnienia najstarszej części widowni i pokazało młodszym, co się kiedyś działo.
red. Karolina Kupińska

Dokonywanie świadomych wyborów, a podążanie
za innymi
Dlaczego warto i jak ważne jest to, aby dokonywać świadomych wyborów? Czy
potrafimy podejmować własne decyzje, a nie bezrefleksyjnie podążać za innymi?
Ludzie ciągle dokonują różnych wyborów. Niektóre są łatwiejsze, a inne wymagają dłuższego zastanowienia.
Na podejmowanie ich duży wpływ ma otaczające środowisko. W dzisiejszych czasach trudno jest zbudować
własne ,,ja’’. Na człowieka napiera wiele sił. Często ludzie, szczególnie młodzież, zamiast dokonywać
samodzielnych wyborów, idą za głosem innych. Zakładają ,,maskę’’, naśladują różne osoby. Bezrefleksyjnie
podążają za nimi po to, by być tacy jak oni. Nie chcą czuć się gorsi i odtrąceni, dlatego stają się sobowtórami.
Czy warto tak robić, czy lepiej dokonywać świadomych wyborów?
Ludzie wybierają różne drogi w życiu. Kierują się innymi poglądami i wartościami. Naśladowanie więc ich
zachowania spowoduje, że nie odnajdziemy prawdziwych siebie. Warto zatem dokonywać własnych
wyborów, aby dojść do wyznaczonego celu.
Pamiętajmy, że nie wszyscy są tacy sami. Każdy ma odmienne zainteresowania. Wiadomo, że o wiele
trudniej jest podejmować własne decyzje, ponieważ czasami możemy spotkać się z ich niezaakceptowaniem i
krytyką. Mimo to lepiej jest być sobą, kimś wyjątkowym, niż wcielać się w role innych, gdyż robiąc tak,
stracimy swoją osobowość. Warto też dokonywać świadomych wyborów, aby później niczego nie żałować.
Często jest tak, że ludzie robią coś, co wcale im się nie podoba, ale nie chcą być gorsi. Każdy z nas ma
własny rozum i jest odpowiedzialny za swoje czyny. Nie idźmy więc bezmyślnie za innymi, ponieważ pod
naciskiem możemy zrobić coś wbrew naszej woli.
Podsumowując, lepiej pozostać sobą i być szczęśliwym, niż ciągle podążać za innymi osobami. Podejmujmy
świadome, przemyślane decyzje, aby osiągnąć cel. Bądźmy jedyni w swoim rodzaju. Pamiętajmy, że to my
wybieramy czy chcemy iść z prądem, czy pod prąd.
red. Julia Bajorska
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JEDZ NA ZDROWIE!

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodzimy od 2007 roku w dniu 8 listopada, ale uczniowie
klas pierwszych dzień wcześniej o godz. 8.30 zasiedli w stołówce szkolnej do wspólnego, zdrowego
śniadania.
Wszystkie potrzebne produkty zakupili, przygotowali i rozłożyli na stołach rodzice uczniów, za co im ogromnie
dziękujemy. Historię obchodzenia i przesłanie tego dnia przedstawiła krotko p. Bogusława Kaczmarska.
Korzystając z piramidy i talerza zdrowia przypomniała też dzieciom zasady zdrowego odżywiania, których
wszyscy powinniśmy przestrzegać, aby zachować zdrowie. Zachęciła do świadomego kupowania i
konsumowania produktów spożywczych. Bardzo ważne jest, aby pamiętać codziennie o regularnych
posiłkach i spożywaniu owoców i warzyw. Nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w programie "Śniadanie
daje moc", więc wiedzą, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem i powinno być nie tylko wartościowe, ale
również zjedzone o właściwej porze.
Wszystkim życzymy smacznego i dużo zdrowia na talerzach nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia.
red. B. Kaczmarska

SP 16

Zdrowe śniadanko

Czy wiesz, że...

Całkowita długość naczyń krwionośnych dorosłego człowieka wynosi 160000 kilometrów.
Ptak - siewka złota potrafi bez przystanku pokonać dystans 4000 km dzielący Alaskę i Hawaje.
Najstarszym kotem świata jest ,,Sztruks". Obecnie ma 27 lat, czyli w przeliczeniu na ludzki wiek około
120 lat. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. W rankingu światowym zajmuje
szóste miejsce.
Bliźniaki rodzą się średnio na 90 porodów, a trojaczki – raz na 6400 porodów.
Oprócz Antarktydy, węże nie występują naturalnie jedynie w Irlandii i Nowej Zelandii.
W Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki. Fakt ten czyni kraj niezbyt urodzajnym, ale wyróżniającym
się na skalę światową.
W Jerozolimie archeolodzy odnaleźli kolumnę z napisem po hebrajsku sprzed 2 tysięcy lat.
Władze w Chinach prawnie zakazały przytulania drzew, a w brytyjskim parlamencie zakazane jest
umieranie.
Włosy człowieka rosną z prędkością 0,35 mm na dzień. W ciągu miesiąca przyrastają, więc o około 1 cm.
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Strefa sportowa
W naszej szkole do sportu przywiązywana jest bardzo dużą waga. Nauczyciele kształcą uczniów w
wielu dyscyplinach, szukają talentów. Żeby pojechać na zawody międzyszkolne najpierw trzeba przejść
testy organizowane na bardzo wysokim poziomie. Klasyfikują się ci, którzy regularnie ćwiczą, są
odpowiedzialni i to co robią, traktują poważnie.
Wrzesień to czas Szkolnych Zawodów Lekkoatletycznych Szkoły Podstawowej Nr 16 w Przemyślu. Udział w
nich wzięło ponad sześćdziesięciu uczniów od klasy czwartej aż do trzeciej gimnazjum w różnych kategoriach
sportowych. Odbyły biegi na różnych dystansach, skoki oraz rzuty. Najlepsi zawodnicy będą nas
reprezentować w ciągu roku na międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych.
W październiku odbył się miejski etap Indywidualno – Drużynowych Biegów Przełajowych w ramach Igrzysk
Dzieci, gdzie chłopcy w kategorii „2008 i młodsi” zajęli III miejsce, a ich starsi koledzy w kategorii „2007 –
2006” II miejsce. Oprócz zmagań drużynowych nasi uczniowie rywalizowali w kategorii indywidualnej. Najlepiej
wypadli: Nataniel Szwedka – I miejsce, Adrian Przetacznik – I miejsce i Honorata Kupiniak – II miejsce.
Również w październiku podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w unihokeju zmagały się nasze uczennice. W
ciągu dwudniowych zawodów wywalczyły w efektownym finale II miejsce.
W listopadzie natomiast w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbył się turniej koszykówki, na którym nasi
reprezentanci wywalczyli miejsce II.
To oczywiście nie koniec sportowych zmagań. Mamy nadzieję, że również nie koniec sukcesów. Życzymy
samych I miejsc na podium oraz wspaniałej zabawy i zdrowej rywalizacji!

unihokej
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lekkoatletyka
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