
 
Dzień Dziecka w niżańskim parku  

 2 czerwca niżański Park Miejski odwiedzili uczniowie klas 4-6. Myliłby się jednak ktoś, kto sądziłby, że była 
to wycieczka dla maluchów, park bowiem zamienił się -za sprawą harcerzy z ZHP im. Szarych Szeregów w 
Nisku- w istny „poligon”. Były rozgrywki w laserowy paintball, rzuty granatem czy przejażdżki na specjalnie 
przystosowanym do warunków bojowych quadzie. Nie zabrakło dmuchanej zjeżdżalni a chętni mogli 
pomalować swoje twarze. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i 
uczestniczyły w niej dzieci i młodzież z niżańskich szkół. Dla każdego ucznia przygotowano również słodką 

niespodziankę. To był naprawdę udany wyjazd! 

 

 



 

 



OGÓLNOPOSKIE DYKTANDO SZKOLNE 

 

  Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w OGÓLNOPOLSKIM DYKTANDZIE SZKOLNYM, 

które odbyło się 13 maja 2016 r. W konkursie tym uczestniczyło 19 osób ze szkoły podstawowej i 11 osób z 

gimnazjum. 

Udział poszczególnych klas szkoły podstawowej: klasa druga – 6 osób, klasa trzecia – 2 osoby, klasa 

czwarta – 4 osoby, klasa piąta – 2 osoby, klasa szósta – 5 osób 

Spośród tych uczniów wyróżnienie otrzymał: Patryk Wołoszyn – uczeń klasy drugiej 

W gimnazjum uczestniczyło z klasy pierwszej – 4 osoby, z klasy drugiej – 3 osoby, z klasy trzeciej – 4 osoby. 

W tej grupie uczniów laureatką została Paulina Drzymała – uczennica klasy trzeciej, natomiast 

wyróżnienie otrzymały: Wioletta Flis – uczennica klasy trzeciej oraz Joanna Warchoł – uczennica 

klasy pierwszej  

Dzień Matki i Ojca 

  4 czerwca 2016r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień matki i Ojca. Z tej okazji dzieci z klas 0 i I-III 

przygotowały programy artystyczne. Był← wiersze, tańce, inscenizacje i piosenki. Występom towarzyszyło 

wiele emocji okazywanych przez dzieci oraz rodziców. Wszyscy uczniowie bardzo się starali podczas 

recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Po wystepach dzieci wręczały rodzicom własnoręcznie wykonane 

prezenty i kolorowe laurki. Następnie dzieci zaprosiły swoje mamusie i tatusiów na słodki poczęstunek. 

Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie i pomoc 

w zorganizowaniu spotkania. 

 

 



 

 

Konkurs ,,Tobie Mamo" 

  4 maja 2016 roku odbyła się IV edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej „Tobie Mamo”, której 

organizatorem było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku Oddział w Nowosielcu. W konkursie swoje 

możliwości wokalne zaprezentowało 73 uczestników, którzy solo i w zespołach zaśpiewali 53 piosenki w 

trzech kategoriach wiekowych (dzieci w wieku 4-6 lat – 9 utworów, klasy I-III SP – 26 utworów, klasy IV-VI 

SP – 17 utworów) Występy uczniów oceniało Jury w składzie: Bartosz Kanach – pianista, nauczyciel ZSO nr 

2 w Stalowej Woli, Dariusz Banaś – muzyk, kierownik muzyczny Kapeli Flisackiej w Ulanowie, Dominik 

Maślach – muzyk, instruktor muzyczny w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Uczniowie naszej szkoły 

reprezentowali na konkursie szkołę oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” Oddział w Nowosielcu. Jury 

wyróżniło następujące osoby: 

Liliana Bednarz – nagroda w I kategorii wiekowej – dzieci w wieku 4-6 lat 

Julia Piróg – nagroda w III kategorii wiekowej – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Izabela Chmura – wyróżnienie III kategorii wiekowej – klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do 

dalszej pracy w celu doskonalenia swoich umiejętności wokalnych. 



 

 

 

Paulina Drzymała- Mistrzem Ortografii w Gimnazjum 



  18 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się X- Jubileuszowy Gminny Konkurs o tytuł „Mistrza 

Ortografii w Gimnazjum”. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z pięciu szkół z terenu Gminy i Miasta Nisko. 

Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda ze słuchu i pisemnego sprawdzianu ortograficznego. Gminna 

Komisja Konkursowa zadbała o to, by uczestnicy mieli okazję wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu 

znajomości polskiej ortografii i interpunkcji. Uczniowie mieli za zadanie m.in. napisać list do „Pszennookiej 

Hanny”, utworzyć nazwy mieszkańców Zamościa, Iłży, Kazimierza Dolnego czy Bangladeszu. Naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie klasy III: Paulina Drzymała, Wioletta Flis i Konrad Chamot. Wszyscy poradzili sobie 

z zadaniami konkursowymi świetnie, zajmując miejsca w pierwszej siódemce. Bezapelacyjną zwyciężczynią 

gminnego konkursu okazała się Paulina Drzymała, która zajęła I miejsce i otrzymała tytuł Mistrza Ortografii 

w Gimnazjum. 

 

  

Gminny Konkurs Matematyczny KAKTUS 2016 

  12 maja 2016 r. w Gminazjum nr 1 w Nisku odbył się Gminny Konkurs Matematyczny ,,KAKTUS 2016'' dla 

uczniów gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Rzeszutko (kl.I), Urszula Stój (kl.II) i Paweł Żak 

(kl.III), który zajął I miejsce wśród trzecioklasistów a Urszula Stój zajęła III miejsce spośród drugoklasistów. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 



 



 

Nagrody dla laureatów Konkursu Plastycznego 

  W Nisku rozstrzygnięty został etap gminny XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 

Młodzieży pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo". Komisja konkursowa oceniła prace wykonane 

przez dzieci i młodzież z naszej gminy i wyłoniła laureatów , których prace zakwalifikowały się do etapu 

powiatowego. 

Laureatami z naszej szkoły są: 

w kat.I (kl.I-III szkoły podstawowej) - Maria Żak - kl.II 

w kat. III (gimnazjum) - Joanna Warchoł - kl.I . 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. 



 

 

„Księga dżungli”  w 3D 

  29 kwietnia uczniowie klas 4-6 odwiedzili Rzeszów, by tam, w kinie „Helios”, obejrzeć film w reżyserii Jona 

Favreau „Księga dżungli”.To film fabularny oparty na książce R. Kiplinga, powstały w wyniku inspiracji 

animacją Disneya o tym samym tytule. Wilcza rodzina przygarnia chłopca, któremu nadają imię Mowgli. Gdy 

ten podrasta, zaprzyjaźnia się z czarną panterą Bagheerą i niedźwiedziem Baloo. Dzięki zastosowaniu 

najnowocześniejszych technik, „Księga dżungli” w widowiskowy sposób łączy sceny kręcone z udziałem 

aktorów z obrazami wygenerowanymi komputerowo. Piękny film, dynamiczna akcja, świetna muzyka a 

przede wszystkim ciekawie i mądrze opowiedziana historia. Słowem film dla widza w każdym wieku. 

Polecamy! 

Wycieczka do Rzeszowa 

 26 kwietnia 2016r. dzieci z klas 0-III były na wycieczce w Rzeszowie. Najpierw obejrzały w kinie film w wersji 

3D pt. ,,Kung Fu Panda 3". Jest to animowany film o nowych przygodach pandy Po, mistrza wschodnich 

sztuk walki. 

  Nastepnie udały się na największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO. Dzieci z dużym 

zaciekawieniem oglądały wystawę.  Precyzja konstrukcji z tak małych klocków różnych budowli, pojazdów, 

statków oraz postaci wzbudziła wielkie zainteresowanie. Największą frajdą był jednak kącik zabaw, pełen 

kolorowych klocków, gdzie można było tworzyć własne konstrukcje. Po obejrzeniu wystawy i wesołej 

zabawie wróciliśmy zadowoleni i w dobrych humorach do domu. 



 

 

 



 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

  W dniu 23 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Nisku odbył się XVIII Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny dla klas II i III edukacji wczesnoszkolnej ,,Sówka mądra główka". Gminę i Miasto Nisko 

reprezentowali też uczniowie naszej szkoły: Patryk Wołoszyn i Konrad Machniak - uczniowie klasy II. 

Zwycięzcami zostali: 

Patryk Wołoszyn - I miejsce 

Konrad Machniak - III miejsce 

Uczniowie otrzymali ksiązki i pamiątkowe dyplomy. 

Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Konkurs Matematyczny 

 W dniu 8 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku odbył się Miejsko-Gminny Konkurs 

Matematyczny pod hasłem ,,Mały matematyk". Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas II i III edukacji 

wczesnoszkolnej. Z naszej szkoły w konkursie udział wzięli: 

z kl.III - Katarzyna Rzeszutko, Amelia Potocka i Kinga Zaguła 

z kl.II - Anna Jaślanek, Konrad Machniak i Patryk Wołoszyn. 

Najlepiej ze wszystkimi zadaniami z naszej szkoły poradzili sobie:  



I miejsce - Katarzyna Rzeszutko z kl.III 

III miejsce - Patryk Wołoszyn z kl.II 

Wyróżnienie - Anna Jaślanek z kl.II 

Gratulujemy uczniom, ich nauczycielom i rodzicom. 

 

 

Konkurs Ortograficzny 

 1 kwietnia 2016r. w PSP nr 5 w Nisku po raz XVIII odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Sówka 

Mądra Główka". Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej. Naszą 

szkołę reprezentowali: z kl.II - Konrad Machniak, Jadwiga Potocka i Patryk Wołoszyn oraz z kl. III - 

Magdalena Komsa, Katarzyna Rzeszutko i Kinga Zaguła. 

Spośród uczniów klasy drugiej I miejsce zajęli: Patryk Wołoszyn i Konrad Machniak, natomiast z kl.III 

Katarzyna Rzeszutko zajęła III miejsce.  

Uczniowie Patryk Wołoszyn i Konrad Machniak będą reprezentowali Gminę i Miasto Nisko w eliminacjach 

powiatowych XVIII Konkursu Ortograficznego ,,Sówka Mądra Główka", który odbędzie się 23 kwietnia w PSP 

nr 5 w Nisku. 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 



 

Małe Formy Teatralne -  „Porozmawiajmy o uzależnieniach” 

  W dniu 22 marca 2016r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół w Nisku” odbyły się eliminacje powiatowe do 

VII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. 

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku. Patronat nad 

konkursem sprawował Starosta Powiatu Niżańskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Komenda Powiatowa 

Policji w Nisku oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Zakres tematyczny 

przeglądu obejmował profilaktykę uzależnień i zachowań  patologicznych oraz  promocję alternatywnego 

postępowania wobec patologii; kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za 

zdrowie swoje i swoich bliskich. 

W eliminacjach powiatowych Przeglądu udział wzięli uczniowie 7 szkół gimnazjalnych z powiatu 

niżańskiego. 

  Nasze gimnazjum  reprezentowała grupa o nazwie „Wektor”, w skład której weszli: Martyna Dąbek(kl.I), 

Oliwia Kobylarz(kl.I), Paulina Pitak(kl.I). Patryk Bałut(kl.III), Konrad Chamot(kl.III)         i Zbigniew 

Stój(kl.III). Zaprezentowali oni swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu na podstawie autorskiego 

scenariusza p. dyrektor A. Cichockiej pt. „Listy do papierosa”. Spektakl zawierał treści promujące przede 

wszystkim prawidłowe postawy wśród młodzieży, pokazując, że palenie szkodzi i nie jest po prostu w 

modzie. Młodzież do przeglądu przygotowały nauczycielki: E. Domańska                i J. Krawiec. 

Przedstawicielka Komisji Konkursowej w posumowaniu stwierdziła, że wszystkie spektakle były niezwykle 

poruszające, bogate w swoim  przekazie, promowały styl życia bez nałogów, a młodzi aktorzy z 

zaangażowaniem oraz dużą pomysłowością kreowali wizerunek odpowiedzialnych postaw zdrowotnych 

młodych ludzi. 
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modzie. Młodzież do przeglądu przygotowały nauczycielki: E. Domańska                i J. Krawiec. 
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zaangażowaniem oraz dużą pomysłowością kreowali wizerunek odpowiedzialnych postaw zdrowotnych 

młodych ludzi. 

 

Wycieczka do Niska 

 21 marca 2016r. dzieci z klas 0-III wybrały się na wycieczkę do Domu Kultury w Nisku na przedstawienie pt. 

,,Kubuś Puchatek''. Spektakl zrealizowany był z pełnym rozmachem, pełen efektów świetlnych i 

dzwiękowych, z ruchomą scenografią oraz autorską, skomponowaną na potrzeby scenariusza muzyką. 

Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie i brawami nagradzały występ aktorów. 

  

Wycieczka do Niska 

 21 marca 2016r. dzieci z klas 0-III wybrały się na wycieczkę do Domu Kultury w Nisku na przedstawienie pt. 

,,Kubuś Puchatek''. Spektakl zrealizowany był z pełnym rozmachem, pełen efektów świetlnych i 

dzwiękowych, z ruchomą scenografią oraz autorską, skomponowaną na potrzeby scenariusza muzyką. 

Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie i brawami nagradzały występ aktorów.  

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” 

 

   Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR 

MATEMATYCZNY”, który odbył się 17 marca 2016 r.  W konkursie tym uczestniczyło 29 osób ze szkoły 

podstawowej i 10 osób z gimnazjum. Udział poszczególnych klas szkoły podstawowej: klasa druga – 11 



uczniów, klasa trzecia – 1 uczennica, klasa czwarta – 4 uczniów, klasa piąta – 4 uczniów, klasa szósta – 4 

uczniów. 

Spośród tych uczniów wyróżnienie otrzymała: Katarzyna Rzeszutko – uczennica klasy trzeciej. 

W konkursie matematycznym brali udział gimnazjaliści w następującym składzie: klasa pierwsza – 2 

uczniów, klasa druga – 5 uczniów, klasa trzecia – 3 uczniów. 

Wyróżnienie wśród gimnazjalistów otrzymał : Paweł Żak – uczeń klasy trzeciej  

  

Bezpieczne ferie 

   4 lutego 2016r. uczniowie klas 0-IV uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Przed zbliżającymi się feriami 

zimowymi  policjant omówił  zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na 

świeżym powietrzu. Przestrzegał  przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach, a 

także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Dzieci zostały poinformowane 

o konieczności noszenia na odzieży różnego rodzaju elementów odblaskowych celem   poprawy  ich 

bezpieczeństwa. Policjant mówił o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych 

zdarzeń. Przestrzegał również uczniów przed wpuszczaniem nieznajomych do domu.  Okazało się, że dzieci 

dobrze znają numery alarmowe i wiedzą, jak prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia.  

  



 

Dzień  Babci i Dziadka 

  Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto dla dziadków i wnucząt.W naszej szkole ta miła uroczystość 

odbyła się 30 stycznia 2016r. Dzieci z klas 0-III przygotowały dla babć i dziadków wspaniałe występy 

artystyczne, na które złożyły się tańce, wiersze, piosenki i scenki teatralne. Po odśpiewaniu  ,,Sto lat"  wnuki 

wręczyły babciom i dziadkom laurki i własnoręcznie wykonane upominki.  Uroczystość zakończyła się 

wspólnym,słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  

  Był to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, ale również dla babć i dziadków. Na twarzach wszystkich 

zagościły uśmiechy, wzruszenie i radość. 





 

Pasowanie na czytelnika 

  Dnia 25 stycznia 2016r. na małej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika 

Biblioteki uczniów klasy pierwszej. W części artystycznej uczniowie kl. III wprowadzili małych czytelników w 

świat książek i ich poszanowania. Były też zagadki o bohaterach bajek i upominki. Po przedstawieniu nowi 

czytelnicy odwiedzili bibliotekę, gdzie zostali zapoznani z zasadami wypożyczania, regulaminem i po raz 

pierwszy samodzielnie wypożyczyli swoją pierwszą lekturę.  

 
 



 

 

 
Przegląd Kolęd w Domu Kultury w Nowosielcu 

17.01.2016r. 



 

 

 



 
Jasełka w szkole 

  W dniu 24 stycznia 2016 r. odbyły się jasełka przygotowane przez nauczycieli: 

p. Monikę Chmura, p. Małgorzatę Flis, p. Katarzynę Iwan i p. Małgorzatę Nyrka. W przedstawieniu brali 

udział uczniowie z kl. I, II oraz IV i V. Swoje zdolności wokalne zaprezentowały dzieci przygotowane przez p. 

Jolantę Krawiec. Umiejętności taneczne oglądaliśmy w wykonaniu grupy „Iskierka”.  

Dekoracją zajął się p. A Węglarz. 

Dziękujemy Rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu kostiumów dla młodych aktorów.  



 

 

 

 

 



 Szopka Bożonarodzeniowa 

  W dniu 17 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty Konkurs  Na Najciekawszą Szopkę  Bożonarodzeniową 

organizowany przez Niżańskie Centrum Kultury ”Sokół” . Z naszej szkoły  wpłynęło na konkurs osiem 

szopek. 

Szopki wykonali: 

1. Oddział przedszkolny 5 i 4- latków z wychowawczynią  Panią Alicją Koćmirską - 2 szopki  

2. Jolanta Machaj – kl. I, Maciej Machaj – kl. 0b  

3. Joanna Smusz – kl. I  

4. Patryk Wołoszyn – kl. II  

5. Katarzyna Łyko – kl. II  

6. Zuzanna Domoradzka – kl. II  

7. Barbara Jaskot – kl. V, Adam Jaskot – kl. IV, Monika Jaskot – kl. II, Ewa Jaskot – kl. I  

Nagrody  zdobyli: 

1. Oddział przedszkolny  5,4-latków  

2. Jolanta Machaj i Maciej Machaj  

3. Barbara Jaskot, Adam Jaskot, Monika Jaskot, Ewa Jaskot  

Wyróżnienia zdobyli: 

1. Katarzyna Łyko  

2. Patryk Wołoszyn  

  

                                                                                Gratulujemy osobom nagrodzonym i wyróżnionym 

 

 



Wizyta Mikołaja 

  



  

 

XIII Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych 

  3 grudnia 2015 r. odbyły się eliminacje miejsko- gminne XIII Konkursu Recytatorskiego Szkół 

Gimnazjalnych. W tegorocznych eliminacjach wzięli udział reprezentanci 5 gimnazjów z terenu Gminy i 

Miasta Nisko. Każdy z gimnazjalistów prezentował dwa wiersze dowolnie wybranych autorów. Komisja 

konkursowa, oceniając wykonawców, brała pod uwagę: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych 

uczestników, interpretację tekstu literackiego, kulturę żywego słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Nasze 

gimnazjum godnie reprezentowały uczennice klasy I- Martyna Dąbek i Oliwia Kobylarz. Martyna 

zaprezentowała wiersze: B. Leśmiana pt. „Urszula Kochanowska” i A. Landers „Mój tato, gdy miałam…”, 

natomiast Oliwia frag. „Pana Tadeusza”- „Grzybobranie” oraz „Dusiołka”   B. Leśmiana.  



 

Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Patriotycznej 

  30 listopada 2015 roku w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem odbył 

się IV Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Żeby Polska była Polską”. Gimnazjum w 

Nowosielcu reprezentowała uczennica klasy pierwszej Paulina Pitak zajmując drugie miejsce. 

                                                                 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 

 

Turniej Szachowy   

  W dniu 29 listopada 2015 r. odbył się w Górnie Finał Wojewódzki w Szachach organizowany w ramach 

XVIII edycji Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym przez Podkarpackie Zrzeszenie 

LZS w Rzeszowie. 

  Gminę Nisko w składzie 1 osobowym reprezentował Patryk Wołoszyn uczeń drugiej klasy Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Nowosielcu zajmując VI miejsce. 

  Gmina mogła być reprezentowana przez maksymalnie 10 osób. Najstarszymi uczestnikami Turnieju była 

młodzież od 17 roku życia tj. od rocznika 1998. Patryk był najmłodszym uczestnikiem Turnieju Szachowego 

– rocznik 2007. Turniej był rozgrywany w 9 rundach w systemie szwajcarskim. Sędzią głównym był bardzo 

znany Arbiter FIDE Marian Bysiewicz. 

  Nasz mały szachista reprezentuje szkołę w różnych ważnych turniejach szachowych na szczeblu powiatu i 

województwa, odnosząc  sukcesy. Swoje zainteresowania szachami rozwija od szóstego roku życia. Od 

kilku miesięcy jest członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” w Rudniku n/Sanem. 

                                                                            Gratulujemy i życzymy Patrykowi dalszych sukcesów 



 
Zabawa andrzejkowa klas IV- VI 

   25 listopada uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w zabawie andrzejkowej. Duże uznanie należy się 

dziewczętom z każdej klasy, które zadbały o to, by wieczór upłynął nie tylko na  tańcach, ale przede 

wszystkim na wspólnych andrzejkowych wróżbach. Były więc samodzielnie upieczone babeczki z 

karteczkami, serca z imionami chłopców i dziewcząt, kubeczki z ukrytą zawartością, obieranie jabłka, 

ustawianie butów czy tradycyjnie lanie wosku. Zabawa była przednia. Mamy nadzieję, że wszystkie dobre 

wróżby się spełnią. 

 

Andrzejki 

  23.11.2015r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Po zajęciach lekcyjnych dzieci klas 0-III 

zebrały się na sali gimnastycznej, gdzie przy dzwiękach muzyki świetnie się bawiły. Rodzice przygotowali 

napoje chłodzące, ciastka i owoce. Zabawa była super! 

 



 
 

Święto Niepodległości 

  W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada uczniowie klas 0-III w strojach galowych z przypiętymi 

biało-czerwonymi kotylionami zebrali się na sali gimnastycznej , aby uczestniczyć w uroczystym spotkaniu, 

upamiętniającym 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległosci. Klasa III zaprezentowała krótki 

montaż o dziejach naszej ojczyzyny i symbolach narodowych. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki 

patriotyczne. Na zakończenie wszyscy zatańczyli poloneza. 



  

 

KONKURS  LITERATURA I DZIECI 

 19 listopada 2015 r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyły się eliminacje miejsko – 

gminne KONKURSU LITERATURA I DZIECI. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, a 

jego przedmiotem była  twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszali 

tematykę związaną z hasłem przewodnim tegorocznej edycji„Podróże małe i duże”. W eliminacjach wzięło 

udział 77 uczestników z pięciu niżańskich szkół podstawowych: PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP w 

Nowosielcu i Zarzeczu. Uczestnicy prezentowali się w trzech kategoriach artystycznych: recytacji, piosence i 

inscenizacji. Komisja konkursowa oceniająca wykonawców brała pod uwagę: dobór repertuaru do 

możliwości wykonawczych uczestników, interpretację tekstu literackiego, kulturę żywego słowa oraz ogólny 

wyraz artystyczny. Jury przyznało 14 nagród i 3 wyróżnienia.  



  Z naszej szkoły wyróżniono Gabrielę Możdżeń ( kl.0)  w kategorii piosenka i Magdalenę Komsa ( kl.V) w 

kategorii recytacja. Nagrody  zaś otrzymali : Jakub Kumięga ( kl.II), Victoria Róg i Olivia Róg(kl.0) 

 oraz  Izabela Chmura ( kl.VI). Uczniowie ci reprezentowali Gminę i Miasto Nisko podczas 

eliminacji rejonowych w Tarnobrzeskim Domu Kultury 28 listopada. 

 

 

Wyjazd na spektakl pt. „Na scenie  Olimpu” 

  17 listopada 2015 r. uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. „Na scenie Olimpu”, 

które odbyło się w NCK „Sokół” w Nisku. Spektakl powstał w oparciu o mity, legendy i wierzenia starożytnych 

Greków. W role bohaterów mitologicznych wcielili się aktorzy z Teatru Młodego Widza z Wolimierza. W 

przedstawieniu brali także udział nasi uczniowie. Spektakl łączył elementy gry aktorskiej, tańca i śpiewu.  

Dzieci zapoznały się najważniejszymi mitami, które zaprezentowane zostały w zabawny sposób. 

 

Lekcja w kinie 

  4 listopada uczniowie klas gimnazjalnych licznie wzięli udział w wyjeździe do  Stalowej Woli. Celem była 

lekcja w kinie „Ballada” pt. „Język filmu”. Gimnazjaliści zapoznali się z definicją kadru filmowego, dowiedzieli 

się, jak ważną rolę odgrywa w filmie światło. Odkryli również funkcje i zastosowanie planów filmowych,  



poznali podstawowe zagadnienia związane z kompozycją kadru filmowego i funkcje koloru w filmie. Po lekcji 

uczniowie obejrzeli pełen akcji i efektów specjalnych film przygodowy pt. „Jumper”. 

 

Wycieczka do Rzeszowa 

  28 października uczniowie klas IV- VI wyruszyli na wycieczkę do miasta wojewódzkiego. Zwiedzanie 

rozpoczęli od Portu Lotniczego „Rzeszów- Jasionka”.  W programie znalazło się m.in. omówienie ścieżki 

pasażera przed wylotem, zasady obowiązujące przy odprawie czy przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. 

Pogoda tego dnia wyjątkowo dopisywała, więc uczniowie z przyjemnością przeszli na płytę lotniska, gdzie 

mogli podziwiać nie tylko maszyny latające, ale też widowiskowe pokazy Służb Ratowniczo- Gaśniczych. Po 

otrzymaniu niespodzianek z logo Portu Lotniczego, udali się na Rynek Starego Miasta, gdzie obok 

zabytkowej studni czekał już na nich Przewodnik. Tam uczestnicy wycieczki , wykrzykując głośno swoje 

imiona, „ przywitali się” z urzędującym w pobliskim  Ratuszu- Prezydentem miasta. Kolejnym miejscem 

spaceru był plac Cichociemnych, na którym upamiętniono oddziały zbrojne walczące podczas II wojny 

światowej. Każdy przeszedł symbolicznie  przez rzeźbę- pomnik J. Szajny w III Tysiąclecie. Ostatnim 

punktem zwiedzania był spacer  kasztanowymi alejami w okolicach rzeszowskiego zamku. Po drodze 

uczniowie zobaczyli, gdzie latem można posłuchać koncertu grających fontann oraz weszli do pnia 

zabytkowego platana. Zmęczeni i głodni odpoczęli nieco i posilili się w Mc Donaldzie. Na koniec 

zregenerowali swoje siły na pływalni w Sokołowie Małopolskim. Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do 

Nowosielca. 

 

  

 

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej 

  21 października dwie uczennice z naszej szkoły Gabriela Możdżeń i Julia Piróg wzięły udział w 

Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. Obie 

zostały wyróżnione przez Jury Festiwalu i uczestniczyły w Koncercie Laureatów, który odbył się  25 

października. Uczennice otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Pana 

Stanisława Garbacza. 



 
 

Teatrzyk ,,Sportowe życie Jeża'' 

  21 pazdziernika 2015r. naszą szkołę odwiedzili aktorzy z Krakowa prezentując przedstawienie pt. 

,,Sportowe życie Jeża''. Publicznością były dzieci z klas 0-IV. Tematyka obejmowała hasła sportowe. Historia 

opowiadała o wyścigach pomiędzy zwierzętami z Polski i Afryki, które zorganizował jeż Henio i jeżozwierz 

Oli. Ponadto pojawili się krówka Mania, zebra i zając. Zwierzęta zachęcały do tańca, śpiewania i uprawiania 

sportu. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły. 

 

 
 

Pasowanie na ucznia 

  15 października 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość bardzo ważna dla najmłodszych dzieci. 

Było to „Pasowanie na Ucznia”, podczas którego siedmiolatki zostały przyjęte do grona uczniów naszej 

szkoły. Najpierw uczniowie klas drugiej i trzeciej zaprezentowały przedstawienie pt.; „Tomcio Paluszek idzie 

do szkoły”. Następnie pierwszaki mówiły i śpiewały o tym czego nauczyły się o szkole, przyjaźni i Polsce. W 

części oficjalnej ślubowały i zostały pasowane na uczniów przez panią dyrektor Annę Cichocką. Po 

pasowaniu pierwszoklasiści otrzymali upominki i udali się na poczęstunek, który zorganizowali rodzice. 

Wszyscy mieli nastroje uroczyste i radosne. 



 

  

 

 

 

Dzień Papieski 

  Jan Paweł II –Patron Rodziny. Pod takim hasłem  w niedzielę 11 października obchodziliśmy jubileuszowy- 

XV Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce ( także w naszej miejscowości) organizowana 

była zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Misją tej 

Fundacji jest propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II. W tym roku podkreśla się szczególnie wielką 

troskę Papieża Polaka o świętość i trwałość rodzin. Wydarzeniom XV Dnia Papieskiego przyświecały słowa 

Św. Jana Pawła II, że „ Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” . Z tej okazji 

uczniowie Zespołu Szkół w Nowosielcu przygotowali –jak co roku- uroczystą akademię dla mieszkańców 

Nowosielca i Kończyc. Miała ona miejsce 15 października 2015 roku w Kościele Parafialnym i połączona 

była z modlitwą różańcową naszych nauczycieli w związku z przypadającym 14 października  Dniem 

Edukacji Narodowej. Następnie nauczyciele i uczniowie wspólnie z wiernymi wzięli udział we Mszy Św., do  

której oprawę muzyczną przygotowała P. Jolanta Krawiec  wraz z chórem szkolnym. 



 

 

 

Wycieczka na lotnisko w Jasionce 

  30 września 2015r. dzieci z klas I-III odwiedziły port Lotniczy Rzeszów -Jasionka. Celem wycieczki było 

zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem lotniska oraz obowiązkami ludzi tam pracujących. Na miejscu czekała 

na nas pani przewodniczka, która wprowadziła nas w tajniki pracy lotniska oraz przedstawiła warunki 

podróżowania samolotem. Dzieci poznały ogólne zasady bezpieczeństwa, kontrolę bezpieczeństwa, 

dowiedziały się jak wygląda odprawa i czego nie można wnosić na pokład samolotu. Potem oglądaliśmy 

lądowanie samolotu z tarasu widokowego, co zrobiło na dzieciach duże wrażenie. Następnym punktem 

zwiedzania była Lotniskowa Służba Ratunkowo Gaśnicza. Zanim jednak przeszliśmy do straży zostalismy 

poddani kontroli bezpieczeństwa, gdzie przechodziliśmy przez bramkę wykrywającą niebezpieczne 

przedmioty. Gdy już wszyscy przeszli przez strefę bezpieczeństwa strażacy pracujący na lotnisku 

prezentowali swoje wozy, sprzęt ratunkowy i ich zastosowanie. Ucnziowie mieli również możliwość 

obserwowania startu samolotu z samej płyty lotniska. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły.  

 

  v 

 

Spotkanie z Policjantem 

  15 września 2015r. uczniowie naszej szkoły z klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem Komendy 

Powiatowej Policji w Nisku. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w 



drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowniu się na przejściu 

dla pieszych oraz bezpiecznym zachowniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również ostrożności 

podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą 

czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę 

pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. 

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Nisku 

25 września 2015r. uczniowie z klas I-III odwiedzili Jednostkę Wojskową w Nisku oraz uczestniczyli w 

uroczystościach wojskowych związanych z dorocznym Świętem 3-go Batalionu Inżynieyjnego. Z tej okazji 

był "dzień otwarty koszar". Dzieci miały możliwość oglądania sprzętu wojskowego, broni oraz samochodów 

różnego przeznaczenia. Po zakończeniu uroczystości wspólnie spożyli pyszną grochówkę oraz otrzymali 

pamiątkowe gadżety.  

 

 

    

 

 

Narodowe Czytanie 

5 września 2015 roku odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której 

uczniowie naszej szkoły czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. 

  

    

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

1 września 2015r. rozpoczął się nowy rok szkolny mszą swiętą o godzinie 900  

i  uroczystym apelem przed budynkiem szkoły. 

  



     
 


