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"WIOSNA, WIOSNA WKOŁO", A W "NASZYM
ORLĄTKU" NOWE WIADOMOŚCI

U NAS PRZECZYTACIE:
Wywiad z..
Co w "Szesnastce" słychać?
Skąd pomysł na zajęcia dodatkowe?
Fizyka inaczej...
Siła argumentów.
Przepis na laureata.
Co w literaturze piszczy?
Chrońmy młodość!
Lekkoatletyka.
DSD.
Artystyczna twórczość uczniów.
Życzenia... i życzenia...
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Joanna Demko

Redakcja: Co może powiedzieć Pani o sobie czytelnikom „Naszego Orlątka”?
Joanna Demko: W naszej szkole pracuję już 13 lat, a w tym roku pierwszy raz zajmuję stanowisko
pedagoga i jest to dla mnie nowe doświadczenie.

Red.: Jakie cechy charakteru pomagają Pani w pracy?
J. D.: Pedagog musi mieć przede wszystkim dużo cierpliwości, pogody ducha i pozytywnego nastawienia do
pracy.

Red.: Dlaczego chciała Pani zostać pedagogiem?
J. D.: Po studiach moim największym marzeniem było zostać pedagogiem, lecz różne sytuacje życiowe
"rzuciły" mnie ku pedagogice specjalnej i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Obecne stanowisko
zawdzięczam nieobecności koleżanki, mojej poprzedniczki przebywającej na urlopie.

Red.: Na czym tak naprawdę polega praca pedagoga?
J. D.: Praca pedagoga polega przede wszystkim na bardzo dobrej współpracy pomiędzy rodzicami, uczniem
i nauczycielem.

Red.: Z jakimi problemami zmaga się Pani podczas pracy? Czy różni się ona od obowiązków
pełnionych dotychczas?
J. D.: Praca na stanowisku nauczyciela wspomagającego polega na wsparciu i pomocy uczniom danej klasy,
natomiast praca pedagoga obejmuje swoim zasięgiem praktycznie wszystkie klasy. 
(c.d. str. 3)

WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ DEMKO – PEDAGOGIEM SZKOLNYM,
NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM, SPECJALISTĄ, KTÓRY

WIDOCZNY JEST NA KAŻDYM KROKU

I.Z.
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(c.d. wywiadu z p. Joanną Demko)

Po kilku latach pracy w jednej klasie zna się swoich uczniów ,,od podszewki". W tym roku poznaję „nowe
kieszenie” w postaci uczniów innych klas. Ze względu na to, że w naszej szkole uczą się dzieci młodsze i
nastolatkowie, problemy są różne. Każdy dzień stawia przede mną ciekawe doświadczenia, które wymagają
pełnego zaangażowania i dobrych rozwiązań.

Red.: Co jest najlepszego w pomaganiu dzieciom? Co najbardziej boli?
J. D.: Najlepsze są satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, uśmiech na twarzy ucznia, spokój rodzica i
nauczyciela, który czuje wsparcie z mojej strony. Najbardziej boli brak zrozumienia kolegów i koleżanek z
pracy, chociaż zdarza się to bardzo, bardzo rzadko.

Red.: Czy ma Pani jakąś pasję poza pracą, coś, co pomaga Pani się zrelaksować?
J. D.: Moją największą pasją jest czytanie książek: kryminałów i thrillerów, które przenoszą mnie w inny
świat, co bardzo pomaga w sytuacjach trudnych. Pozwala mi to oderwać się od rzeczywistości.

Red.: Jaką radę mogłaby Pani dać naszym czytelnikom?
J. D.: Przede wszystkim chciałabym przekazać młodym ludziom, aby myśleli pozytywnie, w razie problemów
rozmawiali z przyjazną osobą, nie poddawali się i spędzali więcej czasu z bliskimi.

red. Oliwia Rudy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. ORLĄT LWOWSKICH

Czy szkoła musi być nudna? Czy znajdziemy w niej to, co nas interesuje? Czy
można uczyć się w oparciu o nowe technologie? Czy w szkole można rozwijać
swoje zainteresowania? W poniższym artykule spróbujemy prześledzić, co
ciekawego dzieje się w "Szesnastce".

Czy szkoła musi być nudna?
Nie, zdecydowanie nie. Powszechnie wiadomo, że do szkoły chodzić każdy musi. Nie każda szkoła jest
jednak taka sama. Jak bywa w innych szkołach Przemyśla, nie wiem. Wiem jak jest w naszej „Szesnastce”.
Oczywiście szkoła to nie budynek, ale nasza jest akurat po gruntownej termomodernizacji. Zastaniecie więc
ciepłe, kolorowe budynki, odmalowane korytarze, nowe okna.
Szkoła to lekcje. Uczymy się z książek, piszemy w zeszytach, siedzimy w ławkach,… - wróć. Na lekcjach
korzystamy też z kilku tablic interaktywnych, przenośnych pracowni komputerowych wyposażonych w tablety
i laptopy, z książek i ćwiczeń dostępnych w Internecie. Już nie do końca musimy tworzyć, np. matematyczne
bryły wycinane z tektury – możemy zobaczyć ich przestrzenną wizualizację na tablicy, do tego czasami
dopisujemy lub dorysowujemy wzory, przekątne, kąty,…. Zamiast oglądać reprodukcje, odbywamy wirtualne
spacery po muzeach, do których trudno iść na piechotę. Co powiecie o zwiedzaniu Kaplicy Sykstyńskiej i
oglądaniu fresków Michała Anioła bez udawania się w kosztową podróż?
Podstawa programowa (czyli to, czego powinniśmy się nauczyć) to nie wszystko. Można się uczyć nie tylko
na obowiązkowych lekcjach, ale na zajęciach pozalekcyjnych. Wtedy kształcenie się jest przyjemniejsze. W
„Szesnastce” roi się od takich zajęć. Dzięki osobom zaangażowanym w projekt „Nowoczesna i przyjazna
szkoła szansą sukcesu uczniów” zyskaliśmy sprzęt na miarę XXI wieku, który wzbogacił nasze pracownie.
Prowadzone są warsztaty realizowane w ramach projektu unijnego, a także zajęcia, które istnieją u nas od
dłuższego czasu. Możemy rozwijać się w każdym kierunku: matematycznym, humanistycznym, sportowym,
artystycznym i społecznym.
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Zapewne każdy z Was jest ciekawy, co robimy na  poszczególnych zajęciach, dlatego trochę o tym napiszę.
Nie przedstawię tu wszystkich zajęć, bo jest ich naprawdę sporo, ale podam kilka przykładów z różnych
dziedzin.

Przedmioty ścisłe

Bajkowe potyczki szachowe
Szachy są jedną z najstarszych gier na świecie. Jej niewyczerpane możliwości, bogactwo zawartych w grze
treści, logika a zarazem nieograniczone, szerokie pole do popisu dla twórczej wyobraźni i inicjatywy
sprawiają, że szachy wniosły poważny wkład do ogólnej kultury ludzkości. Dlatego w naszej szkole w ramach
projektu prowadzone są zajęcia zatytułowane "Bajkowe potyczki szachowe". Zajęcia wspomagają i
ukierunkowują rozwój ucznia w zakresie rozbudzania zaciekawienia ich grą oraz poznania i wyrażania siebie
podczas spotkań. Uczniowie rozgrywają partie szachowe, uczą się ruchów poszczególnych figur, a przede
wszystkim pracują nad koncentracją.
Chemia
Co robimy na zajęciach? Przeprowadzamy proste i ciekawe doświadczenia chemiczne, odbywamy wycieczki
do pobliskich zakładów przemysłowych (Ciepłownia Przemyśl, Zakłady Oczyszczania Ścieków,
Laboratorium Izby Celnej), uczestniczymy w zajęciach terenowo- warsztatowych, na których omawiamy
zagadnienia związane z badaniem stanu środowiska, badamy czystość wód ( analiza fizyko- chemiczna i
biochemiczna), odbywamy dalsze wycieczki (,,Dolina rzeki San", Muzeum Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
w Bóbrce koło Krosna, Bieszczadzki Park Narodowy, Centrum Nauki Kopernik – Warszawa).
Czego możemy się nauczyć? Zaplanowania własnej pracy, samodyscypliny, podziału pracy w zespole,
rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, twórczej i aktywnej postawy wobec problemów
chemicznych, planowania i realizacji doświadczeń chemicznych, wyciągania wniosków, tworzenia bodźców
do dalszych poszukiwań i doświadczeń.

Nauki humanistyczne

„Życie to teatr”
Zajęcia koła teatralnego mają na celu zwiększyć naszą integrację, zwłaszcza, że biorą w nich udział
uczniowie w różnym wieku. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczymy się współdziałania w grupie,
podejmowania decyzji, angażowania się emocjonalnie i rozwijania swoich zainteresowań. Przed Bożym
Narodzeniem chwaliliśmy się efektami naszej pracy na scenie Zamku Kazimierzowskiego. Wystawialiśmy
wtedy musical „Hej ludzie, idą święta”.
Redakcja gazety szkolnej „Nasze Orlątko”
„Szesnastka” posiada własną gazetę, która dostępna jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.
Publikujemy w niej ciekawostki oraz istotne wydarzenia z życia szkoły, wywiady z ciekawymi ludźmi,
recenzje książek i gier, nie brakuje artykułów o charakterze humorystycznym. Dziennikarzem może zostać
każdy, kto ma ciekawe pomysły na artykuł i nie boi się pracy.

Sztuka

Chór „Triola”
Chór to nasza wizytówka od wielu lat. Uczniowie wszystkich roczników mają okazję do współpracy pod
czujnym okiem p. Joanny Cioch. Uczymy się pracy głosem, poznajemy różnorodne utwory ze wszystkich
stron świata i prezentujemy je słuchaczom. W żadnym razie nie ograniczamy się do sceny szkolnej! Co roku
można nas zobaczyć np. w Rzeszowie. Ostatnio występowaliśmy w rzeszowskiej filharmonii.
Garncarstwo
Każde dziecko lubi bawić się w błocie, ale żeby w szkole? A czemu nie?! Panie ze szkolnej świetlicy
prowadzą m.in. zajęcia, na których dzieci mogą zaprojektować i samodzielnie stworzyć naczynie lub rzeźbę
z gliny. To nie papierowe modele, a prawdziwa sztuka!
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Zajęcia terapeutyczne

Terapia logopedyczna
Te zajęcia specjalistyczne sprawiają, że mówimy piękniej. Nasze panie pracują z uczniami nad poprawą
wymowy indywidualnie lub w małych grupach. Korzystają przy tym z różnorodnych sprzętów i zabaw, więc
nikt się nie nudzi.
Muzykoterapia
Są to zajęcia o charakterze ekspresyjnym dla uczniów klas 1 - 3 ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Mają ogromny wpływ na wszechstronny rozwój uczniów poprzez ruch, śpiew, taniec, grę na instrumentach,
improwizację, czyli ulubioną działalność muzyczną każdego dziecka. Zajęcia pozwalają dzieciom nabrać
pewności siebie, rozwinąć ekspresję, aktywizują do działania, ale też pomagają wyciszyć się, uspokoić i
poprawiają nastrój.

Sport

Bocca
Ta dziedzina sportu wywodzi się ze starożytnego Rzymu i odnajdzie się w niej każdy uczeń. Pisząc „każdy”
mam na myśli także osoby niepełnosprawne. Czemu te zajęcia są takie wartościowe? Bo wspierają
integrację, a przecież jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi.

Umiejętności społeczne

Mediacje rówieśnicze
W tym roku wprowadzamy mediacje, czyli rówieśniczą pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Każdy wie, że
tam, gdzie znajdują się ludzie o różnych charakterach, są i spięcia. Warto nauczyć się, jak panować nad
emocjami i dochodzić do porozumienia.
Samorząd Uczniowski
Samorząd pełni istotną rolę w każdej szkole. Nasz dzieła wyjątkowo prężnie, angażując się w akcje
charytatywne czy organizując szkolne imprezy. Uczniowie wchodzący w skład SU reprezentują też nasze
interesy w szkole.
SK Caritas
To koło, w którym odnajdują się kochający pomagać. Staramy się wspierać tych, którzy znaleźli się w
potrzebie. Nasza działalność obejmuje szkołę i miasto. W tym roku zorganizowaliśmy kilka akcji
charytatywnych, m.in. zbiórkę dla jednej z naszych uczennic, przygotowaliśmy też wigilię dla bezdomnych.
Czujemy, że to, co robimy jest potrzebne i dobre. Pomaganie jest fajne.
Doradztwo zawodowe
To zajęcia cieszące się sporym zainteresowaniem. Odpowiedź na pytanie: „dlaczego?” jest prosta. Jesteśmy
młodzi, mamy tysiąc pomysłów na minutę, niby nieograniczone możliwości, ale i świadomość, że
rzeczywistość je zweryfikuje. Na zajęciach z doradztwa możemy przede wszystkim poznać siebie, swoje
mocne i słabe strony. Ta wiedza pomoże nam w wyborze jednej z wielu dróg przyszłości.

Sukcesy

Sukcesów mamy sporo. Te ostatnie to wspomniane dostanie się do projektu unijnego „Nowoczesna i
przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”. Spośród przemyskich szkół tylko nam się udało.
W ubiegłym roku zakończyliśmy realizację projektu "be-well@shool" w ramach programu Erasmus+. Polegał
on na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych zajmujących się edukacją szkolną. Partnerami
były szkoły z Włoch, Niemiec i Litwy. Na przestrzeni dwóch lat 24 gimnazjalistów wraz z nauczycielami miało
okazję wziąć udział w wyjazdach za granicę: do Piacenzy, Esens i Siauliai. Uczniowie otrzymali Europejski
Paszport Językowy jako potwierdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas pobytu w kraju partnerskim.

mailto:be-well@shool
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Co roku mamy w gronie uczniów laureatów konkursów kuratoryjnych i ogólnopolskich z różnych
przedmiotów. Sięgając wstecz były: historia, fizyka, biologia… W tym roku pałeczkę przejęli językowcy, bo
laureatem konkursu z języka niemieckiego został piątoklasista, a laureatką z języka angielskiego uczennica
trzeciej klasy gimnazjum. To nie koniec! Przed grupą gimnazjalistów kolejny etap olimpiady z języka
angielskiego. Pod tym względem żadna szkoła publiczna w Przemyślu w tym roku nas nie przebiła!
W każdej ze wspomnianych dziedzin widać, że „Szesnastka” kładzie ogromny nacisk na kształcenie
umiejętności społecznych. Bez nich trudno będzie poradzić sobie w dorosłym życiu. I na tym polu możemy
poszczycić się sukcesem: nasz kolega, ubiegłoroczny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, pełni
obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to dwuletnia kadencja.

Dlaczego warto do nas przyjść?

Bo każdy z nas jest inną osobowością, ale razem tworzymy całkiem zgraną paczkę. Czy „Szesnastka” jest
dla Ciebie? Oczywiście, jeśli tylko chcesz rozwinąć swoje skrzydła!

Red. Karolina Kupińska

Przepis na laureata
Co zrobić, by zapewnić sobie miejsce w wymarzonej klasie, w wymarzonej szkole średniej? „Wystarczy
zdobyć tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym. Drobnostka” -  tak mówi Michalina Lizoń,
laureatka – powtórzmy - jedyna w Przemyślu laureatka konkursu z języka angielskiego.
A co zrobić, by taki tytuł zdobyć? Uczyć się w każdej wolnej chwili. Od przedszkola. I uczyć się z chęcią,
uśmiechem i bez marudzenia, że czasem nudno. Przy okazji dobrze jest zarazić koleżanki i kolegów ze
szkoły i przy okazji dostać się do finału i zdobyć tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
w „dream teamie” z Mają Szymańską i Adamem Pszenicznym.
Co ci zdolni uczniowie zapamiętają najbardziej? Dwutomowy słownik pani Kędry z suplementem (zrozumieją
tylko wtajemniczeni) i comatose marsupials, czyli torbacze w śpiączce.
„Easy peasy lemon squeezy! Każdy może spróbować!” – jak powtarza pani Kędra.
No i jeden spróbował. Też został laureatem, tym razem z języka niemieckiego. To Gabryś Zieliński. Nie
szukajcie w starszych klasach. Gabryś jest wielki siłą swego intelektu, ale chodzi do klasy V A. Jego
nauczycielka - pani Baran - mówi, że to uosobienie stoickiego spokoju i skromności. Sukces podobno go
zaskoczył. Ten niezwykle pracowity chłopak chętnie poszukałby innej formy relaksu, ale przecież przed nim
jeszcze trzy lata szkoły podstawowej i corocznych konkursów. Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa.

Red. B. Kędra

Czwórka wspaniałych K. Babiak
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PO CO KOMU ZAJĘCIA DODATKOWE?
 „Jak dobrze, że nie umiem matematyki” - z ust niejednego ucznia padają takie słowa. Co na to rodzice? „Od
jutra chodzisz na korki!!!” Korepetycje, jak wiadomo są płatne, ale czy konieczne? Przecież w szkołach
prowadzi się zajęcia pozalekcyjne, za darmo. No prawie. 
RED.: Czy uczniowie przychodzą chętnie na zajęcia dodatkowe?
Iwona Kusal: Na pewno nie. Uczniowie przychodzą na te zajęcia bardzo niechętnie, a sprawa polega
głównie na tym, że zajęcia są nieodpłatne i niestety są traktowane jako zło konieczne. Za te same zajęcia,
czasami niższej jakości rodzice płacą pieniądze i dzieci się śpieszą na nie – na korepetycje z matematyki,
czy z języka angielskiego – bo tam przepadają pieniądze. Tutaj też przepadają pieniądze tylko tu są one z
podatków rodziców.
Wiadomo, że na przymusowe, nieobowiązkowe zajęcia zwykle nie chcemy chodzić, ale przecież część z nas
(wcale nie taka mała) zapisuje się na różne projekty, uczestniczy w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli
ze szkoły. Dużym powodzeniem cieszy się chór. Dlaczego istnieje?
Redaktor: Skąd pomysł na chór?
Joanna Cioch: Skąd pomysł? Ja w chórze śpiewałam od dziecka: w szkole podstawowej, gdzie
zajmowaliśmy wysokie miejsca, potem w chórze kościelnym, archikatedralnym, następnie na studiach – w
chórze, który objechał pół Europy – z nim zwiedzałam różne kraje: Szwajcarię, Austrię, Niemcy, itd., więc,
gdy przyszłam do szkoły, już było wiadome, że będę chciała chór poprowadzić. Nie było to tak od razu, że mi
pozwolono. Problem stanowił brak sali mogącej pomieścić wszystkich chórzystów. W końcu jednak się udało
i chór istnieje do dziś.
R.: Czy prowadzi pani chórzystów własnej woli w ramach zajęć pozalekcyjnych?
J.C.: Przez 10 lat robiłam to charytatywnie, czyli nikt mi za to nie płacił - ze swojej własnej woli, dlatego że to
sprawiało mi radość.
R.: Czyli lubi to pani robić, odczuwa pani satysfakcję?
J.C.: Uwielbiam to robić, bo gdybym nie uwielbiała, na pewno bym tego nie robiła. Do tego typu zajęć trzeba
mieć serce i duszę.
R.: Czy uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia? Myśli pani, że są pani wdzięczni?
J.C.: Właściwie, nie wiem czy chętnie, bo może zależy im tylko na szóstkach z muzyki i na zachowaniu, ale
myślę, że też nie do końca. Ja do chóru nikogo na siłę nie zmuszam i na siłę w nim nie trzymam. Myślę, że
uczniowie chętnie przychodzą, bo sprawia im przyjemność, jak opanują jakiś trudny materiał. A czy są mi
wdzięczni? Ci starsi – tak, ci którzy są na piątym roku studiów mówią, że to było najlepsze, co w szkole
mogło im się przydarzyć. A ci, którzy są obecnie – może docenią „Triolę” dopiero po latach.
Nauczyciele zapytani o powody prowadzenia zajęć dodatkowych często mają problem z podaniem
odpowiedzi. Na końcu zwykle padają odpowiedzi: „...bo dzieci chcą” lub „.. bo jest taka potrzeba”.
Prowadzący bocce, Krzysztof Grabowski, mówi o zajęciach jako o misji. Być może to górnolotne i niemodne
słowo, a jednak część nauczycieli właśnie tak traktuje swój zawód. Dla niektórych to także odskocznia od
podstawy, którą nakazują realizować przepisy, a nawet wyzwanie…
Katarzyna Babiak: Podjęcie się roli opiekuna SU było dla mnie nie lada wyzwaniem. Z jednej strony czułam
się wyróżniona, z drugiej przerażona, bo przyznaję, że nigdy jakoś bliżej nie przyglądałam się działalności
samorządu. Przejmując obowiązki opiekuna SU, byłam totalnym nowicjuszem. W kwestii organizacji naszej
działalności – co?, jak?, kiedy? - potrzebowałam w pierwszym roku nieustannego wsparcia uczniów, bardziej
doświadczonych ode mnie. Później było już trochę łatwiej, ale nawet dziś, po blisko 4 latach pełnienia tej
funkcji, uważam że bycie opiekunem SU to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność
i sporo dodatkowych obowiązków. Czerpię jednak z tego dużą satysfakcję. Przede wszystkim cenię sobie
kontakt z młodzieżą, która choć niejednokrotnie bywa buńczuczna i „ bardzo lubi” być po stokroć
napominana, zwłaszcza w kwestii porządku w naszej siedzibie, to jednak jest dla mnie niesamowitym
źródłem pozytywnej energii. Jest to całkiem inna relacja niż w klasie, z uczniami, z nauką w tle. Ci młodzi
ludzie są chętni, radośni, mają pomysły, zapał. Zaczynają bardzo poważnie, dojrzale myśleć. Potrafią się
zorganizować i co mnie bardzo cieszy, są odpowiedzialni. Po roku „wspólnego urzędowania” stają mi się
bardzo bliscy i zapadają głęboko w serce, i właśnie wtedy trzeba ich pożegnać, a przyjąć pod skrzydła
kolejnych.
Bez względu na to, czy zajęcia dodatkowe wliczane są w godziny, realizuje się je w ramach projektu, czy
odbywają się całkowicie pro publico bono, nauczyciele mają ochotę je prowadzić, kiedy uczniowie są
zajęciami zainteresowani. A ponieważ nie są to obowiązkowe lekcje, często dzieją się na nich rzeczy
ciekawe, kreatywne, o których nie śniło się uczniom i filozofom.
red. zespół "Naszego Orlątka"
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Eine, kleine Prosiączko po Polu gelaufen, czyli
czas na niemieckojęzycznych z "Szesnastki"

Od 2011, co roku w naszej szkole odbywa się egzamin z języka niemieckiego. Nosi on nazwę Das Deutsche
Sprachdiplom, w skrócie DSD 1. Uczniowie zdają go pisemnie i ustnie. Po zdaniu egzaminu osiągną oni
poziom językowy A2 lub B1.
Część pisemna miała miejsce 4.03.19 w II LO, natomiast w dniach 27 – 28.03 w naszej szkole do ustnej
części DSD przystąpiło 16 gimnazjalistów.
Obecnie zajęcia DSD rozpoczynają się już od 4 klasy SP i trwają do klasy 8. Aby opanować program,
uczniowie muszą zrealizować od 600 do 650 godzin nauki języka.
Mamy informacje, że projekt DSD będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym, tymczasem trzymamy
kciuki za „szesnastkę” z „Szesnastki”.

red. Iga Siedlewicz

DSD

DSD

K. Z.-S.

K. Z. -S., A. L.
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Siedzi fizyk i duma...
Znacie taki wierszyk:

„Siedzi fizyk na katodzie,
Moczy nogi w kwaśnej wodzie,.
Pisze dwóje w stanie wolnym,
Moczy pióro w wasie solnym.
Jak dostaniesz cztery dwóje,
Dziennik zaraz wyparuje.”
(Sny i tobołki pana Pierdziołki, powtarzanki i śpiewanki; red. T. Zysk, Poznań 2014, s. 27.)

Dwóje z fizyki zdarzają się nierzadko, a dziennik elektroniczny jakoś nie znika. Co więc zrobić, aby polubić i
zrozumieć fizykę? Może zajęcia w innym wydaniu… zapytaliśmy o to naszego szkolnego fizyka.

Red.: Skąd pomysł na zajęcia dodatkowe z fizyki?
Dariusz Urbańczyk: Szczerze mówiąc, widząc, jakie trudności sprawia ten przedmiot wszystkim uczniom,
chciałem po prostu zrobić zajęcia, w których dzieci będą mogły zobaczyć fizykę w prawdziwym jej
wykonaniu, że jest łatwa, miła i przyjemna. Dlatego też postanowiłem prowadzić takie zajęcia.
Red.: Czemu one mają służyć?
D. U.: Mają one zachęcić do rozwoju intelektualnego, pobudzić to tzw. twórczego myślenia. Na tych
zajęciach przede wszystkim robimy doświadczenia. Chodzi o pogłębienie wiedzy. Uczniowie przygotowują
doświadczenia, wykonują je, sprawdzają błędy i jeśli robią coś nie tak, wyciągają wnioski, czyli robią pełną
analizę różnych rzeczy. Chodziło także o to, żeby każdy kto przyjdzie mógł poszerzyć swoją wiedzę. Aby
każdy nabrał pewności analitycznego podejścia do problemu, żeby nie było to na zasadzie: ,,Nie potrafię
tego zrobić, bo nie", ale żeby było: ,,Chcę zrobić, by wyszło. Jeśli nie wyszło pytam: dlaczego?, i także
wyciągam z tego wnioski”.
Nic prostszego jak analizować i pytać, prawda?

red. A. Gronowska

Umiesz wyjść z domu bez telefonu? Warsztaty weekendowe
„Chrońmy młodość w sieci”

Czy ty też nie umiesz wyjść bez telefonu z domu? Jeśli borykasz się z tym problemem, możesz być
uzależniony. Ktoś może zapytać: "Czym jest uzależnienie?". Odpowiedzi na to pytanie poszukiwaliśmy z
sześcioma innymi uczniami z klas siódmych przez cały marcowy weekend w Krasiczynie.
Głównym tematem warsztatów były uzależnienia od wszelkich używek oraz uzależnienia behawioralne i
próba dowiedzenia się, jak zostać liderem. Warsztaty trwały od piątku do niedzieli. W ośrodku podzieliliśmy
się na dwie grupy - żółtą i pomarańczową. W większości mieliśmy takie same zajęcia w obu grupach.
Poznawaliśmy się (już pierwszego dnia próbowaliśmy zapamiętać swoje imiona), robiliśmy wiele map myśli,
dzieliliśmy się na małe grupki i tworzyliśmy różne opisy sytuacji oraz osób, a to wszystko przy wsparciu
wspaniałych trenerów.
Co tu dużo opowiadać, zajęcia kręciły się wokół dwóch tematów,  były ciekawie przeprowadzone, jednak
wymagały naszego zaangażowania. W większości to my musieliśmy podawać odpowiedzi i ilustrować je
przykładami.
Wieczory też nie były nudne. Graliśmy w autorskie gry (w większości), śpiewaliśmy, był bilard i spotkania w
salce.
Wyjazd bardzo nam się spodobał, nie nudziliśmy się, poznaliśmy wiele nowych osób (z niektórymi nadal
utrzymujemy kontakt), lecz najważniejszą rzeczą jest to, czego się nauczyliśmy. Nie opowiemy wam tutaj
jakich rzeczy, ponieważ niedługo przeprowadzimy z wami takie zajęcia i wtedy przekonacie się na własnej
skórze.
red. Oliwia Rudy i Weronika Tomaka
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Może was zainteresuje... - recenzja gry
,,Sally Face" to gra przygodowa typu horror, stworzona przez Steve'a Garby'ego. Rozgrywka podzielona jest
na pięć epizodów opowiadających historię tytułowej postaci - Sala Fishera. Zadaniem gracza jest rozwikłanie
mrocznych tajemnic kryjących się za przeszłością chłopca. Historia zaczyna się od momentu, w którym Sal i
jego ojciec wprowadzają się do ,,Addison Apartments", mieszkania wypełnionego dziwnymi lokatorami oraz
niefortunnego miejsca zbrodni.
Cały scenariusz gry przesiąknięty został "pierwiastkiem dziwaczności", który ma w sobie coś niepokojącego i
postępnego. Tego rodzaju odczucia potęguje oryginalna oprawa audiowizualna, nadając produkcji silny rys
własnej tożsamości.

Gra Ania
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CO W LITERATURZE PISZCZY?
RECENZJE CIEKAWYCH KSIĄŻEK

,,Silmarillion'' - pozycja obowiązkowa dla fanów Tolkiena

,,Silmarillion'' to zbiór opowieści o Śródziemiu. Opowiada o odległych Dawnych Dniach, czyli Pierwszej Erze
Świata. Akcja toczy się przed wydarzeniami opisanymi w trylogii ,,Władca Pierścieni'' i w ,,Hobbicie''.
Opowieści sięgają zamierzchłych czasów, gdy Eru, czyli Jedyny stworzył świat, nad którym rozpościerało się
zło pierwszego Władcy Ciemności. Przebywające w Śródziemiu zło toczyło wojny z elfami o pradawne
świetliste klejnoty. Książkę wypełnia wiele podobnych historii o upadkach wielkich królestw, Valarach,
początkach elfów i ludzi oraz Pierścieniu Władzy. Razem tworzą one rozległe dzieje świata ,,Władcy
Pierścieni'', począwszy od jego stworzenia, aż do końca, gdy powiernicy Pierścieni odpłynęli do Amanu.
Jest to idealna książka dla fanów Tolkiena, którym brakuje jego najbardziej znanych powieści. To również
dobra pozycja dla osób, które chciałyby lepiej zrozumieć przesłanie ,,Hobbita''.

red. Iga Siedlewicz

Silmarillion KukuczkaIga Siedlewicz Michał Tkaczyk
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,,Kukuczka – opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście”
Góry – piękne, majestatyczne wytwory natury – niezgłębione i niebezpieczne. Przez wieki pochłonęły setki
ludzkich istnień, a jednak mają to coś, co kusi i przyciąga. Szczyty, granie, wąwozy, zbocza i piargi potrafią
zaskoczyć nawet wytrawnych wspinaczy urodą, położeniem, a zwłaszcza charakterem.
Jerzy Kukuczka był wybitnym polskim himalaistą. Zdobył Koronę Himalajów, czyli wszystkie 14
ośmiotysięczników wraz z najwyższym, Mont Everest. O himalaiście powstała przepiękna książka, którą
serdecznie polecam. Jej autorami są Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski.
Kukuczka zdobywał szczyty i tracił bliskich przyjaciół. Góry były jego żywiołem, kochał je – niestety 30 lat
temu zginął na południowej ścianie góry Lhotse. Książka ta opowiada o jego miłości, wytrwałości i
determinacji. Jak wyglądały jego wspinaczki i co dodawało mu odwagi? Dlaczego wybrał właśnie góry i czy
liczyły się tylko pieniądze i sława? Dowiedz się tego czytając tę fantastyczną książkę. Autorzy nie
oszczędzają w słowach i dramaturgii. Szczegółowo opisują dialogi i wyczyny Kukuczki. Jest on dla nich kimś
w rodzaju mentora.
Śnieg, lód i mróz nie były w stanie go zatrzymać – jego zawzięcia i chęci zdobycia szczytu.
My także w codziennym życiu podbijamy góry, nawet o tym nie wiedząc. Zacznijmy więc doceniać siebie i
stawiać czoła wyzwaniom, nawet tak trudnym jak K2, tak niebezpiecznym jak Lhotse, tak dziwnym jak Nanga
Parbat i w końcu tak wysokim jak Mount Everest!

red. Michał Tkaczyk

SIŁĄ ARGUMENTÓW
Zbliża się nieuchronnie czas, kiedy nerwowo zaczynamy podchodzić do średniej
ocen. A co, jeśli pojawi się zagrożenie? Jak rozmawiać z rodzicami w takich
niesprzyjających okolicznościach o spełnianiu naszych zachcianek? Czas postawić
na (nie)rozsądne argumenty! Wyobraźmy sobie taką czysto hipotetyczną sytuację:
chcecie rower, a tu pała z polaka... Poniżej dwa sposoby na przekonywanie
rodziców o wyższości swoich racji.

1. Kochani rodzice, znam dobrze swoją sytuację i wiem, że jesteście na mnie źli, lecz proszę Was – kupcie
mi rower – spełnijcie moje marzenie...
Wiem, że nie zasługuję na to z powodu zagrożenia z języka polskiego, ale przecież z innych przedmiotów
mam same piątki, może nawet i lepiej. Po prostu istnieje z nim problem i nie zawsze go rozumiem. Przecież
mój kolega ma trzy zagrożenia i się tym nie przejmuje, a jego rodzice kupili mu konsolę i nowego laptopa.
Wiem, że nauka jest w życiu ważna i potrzebna, ale ja pragnę po prostu być dobrym człowiekiem – z
językiem polskim, czy bez. Dlaczego mam przez niego cierpieć? W dzisiejszych czasach rower nie jest tak
dużym wydatkiem w porównaniu z innymi zachciankami, czy potrzebami. Bardzo pragnę na nim jeździć i
uprawiać kolarstwo – to mój największy obiekt zainteresowania. Poza tym – nie martwcie się, jeszcze mam
trochę czasu do końca roku szkolnego i zdążę się podciągnąć. Sami dobrze o tym wiecie, że potrafię Was
zaskoczyć na dobre. Wiecie także, że jestem w trudnej sytuacji, więc z całego serca, proszę Was!
Podsumowując, ja Was kocham i myślę, że Wy też mnie kochacie – a jak to kiedyś powiedział ktoś mądry:
,,Kochać, to znaczy dawać”!!!

red. Michał Tkaczyk

2. 
Ja: Kochani rodzice, chciałbym z wami porozmawiać.
Tato: Cicho, oglądam program.
GODZINA POŹNIEJ:
(c.d. str. 12)
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Mama: Co chciałeś synu?
Ja: Chciałbym was prosić o zgodę na kupno nowego roweru. Dam moje pieniądze, a wy mi dołożycie.
Tato: Dobrze, zastanowimy się.
PO CHWILI
Tato: Manuel!
Ja: Tak?
Tato: Co to za pała z polskiego?!
Ja: Dobra, mam pałę z polskiego, ale kupicie mi rower?
Tato i Mama: NIE!
Ja: Ale posłuchajcie moich argumentów. Wtedy na pewno się zgodzicie.
Tato: Chętnie posłucham, ale po serialu. Czekaj.
1 GODZINA PÓŹNIEJ
Tato: Dobrze, chodź, posłucham twoich „argumentów”.
Ja: Jeżeli mi kupisz rower, to będę bardziej dotleniony, bo będę częściej wychodził na dwór z kolegami.
Kolejnym argumentem jest to, że po dotlenieniu – o czym już wspomniałem  - będę lepiej się uczył, więc na
pewno uporam się z tą pałą z polskiego! A na koniec, nie będę się spóźniał do szkoły. I co zgodzicie się?
Tato: Czekaj, co mówiłeś?
Ja: To mnie nie słuchałeś?!!!
Tato: No, powtórz.
25 MINUT POZNIEJ
Ja: No i?
Tato i Mama: Nie!
Ja: Dobra, czas na plan B: proszę, proszę, proszę...
2 DNI POZNIEJ
Ja: Proszę, proszę, proszę…
Tato: Dobra, kupię ci rower tylko bądź cicho!
Ja: Dzięki, wiedziałem, że cię przekonam.

red. M. Inglot

Oczywiście nie życzymy Wam zagrożenia z polskiego, ale sami przyznacie, że warto poznać tajniki trudnych
rozmów...

Rano zawsze gimnastyka
Gimnastyka jest bardzo ważną dyscypliną sportu, ponieważ to ona kształtuje nasze ciało. Najlepiej zacząć ją
trenować już od najmłodszych lat, dlatego zachęcamy Was do brania udziału w tego rodzaju zawodach. 
Dnia 8 marca bieżącego roku w naszej szkole odbyły się zawody gimnastyczne. 

Przebiegały one w kilku konkurencjach takich jak: ćwiczenia wolne na ścieżce, ćwiczenia równoważne na
ławce i drążku, a także skok przez kozła i skrzynię. Te pełne rywalizacji rozgrywki pozwoliły uczniom
zaprezentować swoje umiejętności. Najlepsi mogli się sprawdzić z rywalami spoza szkoły.

red. Julia Bajorska Oskar Olszański

Uczniowie SP nr 16 jak co roku reprezentowali szkołę w drużynowych Mistrzostwach Podkarpacia w
gimnastyce. Miały one miejsce dnia 27.03.2019 , w Zarzeczu.  Uczestnicy startowali w trzech konkurencjach,
takich jak: skok przez skrzynię, ćwiczenia wolne na ścieżce oraz na drążku. Drużyny dzieliły się na dwie
kategorie: klasy 4-6 oraz klasy 7-8 i 3 gimnazjum. Młodszych drużyn było dziewięć, a starszych 3. Niestety,
nasza szkoła zajęła trzecie miejsce. Miejmy nadzieję, że na następnych zawodach pójdzie o wiele lepiej!

red. A. Gronowska
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Olimpiada sportowo-edukacyjna dla przedszkoli
  Pamiętacie swój pierwszy dzień w szkole? Na pewno tak, ponieważ było to coś nowego, wyjątkowego i
ciekawego. Wydawało Ci się, że jesteś już dorosły i możesz wszystko. Radość i śmiech to właśnie te emocje
dominowały na Olimpiadzie dla przedszkoli.
  Właśnie na takie wydarzenie mogły się przygotować dzieci na Olimpiadzie dla przedszkoli, która odbyła się
11-12.03.2019r. w naszej szkole. Jak lepiej zwiedzać szkołę niż bawiąc się i ucząc.
  Przystanek pierwszy -TANIEC."Chocolate a choco choco chocolateeee"-wszyscy znają tą piosenkę. To
właśnie przy niej integrowały się przedszkolaki. Było zabawnie ,a roześmiane buzie dzieci przypominały nam
beztroskie chwile dzieciństwa.
  Przystanek drugi-TOR PRZESZKÓD.W tym miejscu przedszkolaki mogły się wyszaleć. Przejście przez
tunel ,skok przez skrzynię, jazda na hulajnodze, trampolina, drabinki lub zjeżdżalnia-to właśnie takie atrakcje
czekały na naszych małych gości.
  Przystanek trzeci-MECZ PIŁKI NOŻNEJ. Każdemu przyda się lekki dreszczyk emocji. Właśnie tutaj
mogliśmy podziwiać  w akcji małych piłkarzy i piłkarki. Był to moment na głośny doping dla naszych
bohaterów.
  Przystanek czwarty-TABLICA INTERAKTYWNA. Gry i zabawy to chyba najlepsza opcja spędzania wolnego
czasu. Podczas zajęć w naszej szkolnej świetlicy dzieci mogły poćwiczyć swoją spostrzegawczość i refleks.
Był to czas pełen śmiechu i radości.
  Przystanek piąty-CHUSTA ANIMACYJNA. Chyba każdy pamięta ten moment w przedszkolu kiedy wszyscy
zbierali się przy chuście i bawili się w najlepsze. To jedno z najlepszych przedszkolnych wspomnień.
  Przystanek szósty-WARSZTATY PLASTYCZNE. Po dniu pełnym wrażeń przyszedł czas na odpoczynek
przy pracach plastycznych. Wszyscy mieli okazję wykonać swoje indywidualne prace, które później zabrali
do przedszkoli.
Były to wyjątkowe chwile .Przedszkolaki mogły poznać naszą szkołę, zaś my mogliśmy przenieść się
myślami kilka lat wstecz.  

  red. Karolina Kupińska i red Kacper Śmigielski
 
 
 
               

Olimpiada SP16
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Ostatnie życzenie
Maja Szymańska
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Głos rozsądku
Maja Szymańska
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ŻYCZENIA...

Egzaminy zbliżają się wielkimi krokami. Stres i napięcie będą towarzyszyć zdającym uczniom przez
najbliższe dwa tygodnie. Motywacja i przede wszystkim chęć zdobycia jak najlepszej noty są jednymi z
najważniejszych postanowień zdających.
Cała szkoła i redakcja ,,Naszego Orlątka” życzą Wam – drodzy ósmo – i trzecioklasiści pomyślnego zdania
testów i przede wszystkim szczęścia:

Do miłego zobaczenia,
wyników dobrych ustanowienia.
Szczęścia, wiedzy i mądrości,
i niech radość z Wami gości.

Bez niej przecież ciężko będzie -
skupić się, zabłysnąć wszędzie,

swe wyniki prezentować,
status wiedzy wybudować!

Redakcja "Naszego Orlątka"

...I ŻYCZENIA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim czytelnikom

radosnych, szczęśliwych i prawdziwie wielkanocnych świąt!
Redakcja "Naszego Orlątka"

Wielkanoc I.Z.
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