
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 

 

 



 

 

Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej 

W dniach 2,8,9, 12 czerwca klasy 0-III odwiedziły Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.  

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, które odbywały 

się w sali edukacyjnej ,,Ognik''. Wszyscy dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa mogą powstać w domu, 

gdy nierozważnie będą postępować się z prądem, ogniem. Dzieci uczestniczyły w ewakuacji i wiedzą jak 

należy zachować sie w czasie pożaru. 



 

 

  Święto Mamy i Taty     

2 czerwca 2017r. w szkole gościliśmy mamusie i tatusiów naszych najmłodszych uczniów. Dzieci z wielkim 

przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Każde z nich przygotowało dla swoich rodziców 



upominki. Na zakończenie były uściski, całuski i serdeczne życzenia. Zarówno rodzice jak i dzieci mogli się 

poczęstować słodkościami przygotowanymi przez rodziców. 

 

 

 

Sukces Joasi 

 25 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Jeżowem miał miejsce finał VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości 

Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Konkursowi patronowali: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata 

Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz, kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek 



Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli. W tym roku 

na konkurs napłynęła rekordowa liczba prac- 134 ( w kategorii proza- 87, w kategorii poezja- 47) z całego 

Podkarpacia. 

 

 

  



Ogólnopolskie Dyktando Szkolne 

   Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym, które 

odbyło się 16 maja 2017 r. W konkursie tym uczestniczyło 18 osób ze szkoły podstawowej i 11 osób z 

gimnazjum. 

Udział poszczególnych klas ze szkoły podstawowej: klasa druga – 1 osoba, klasa trzecia – 9 osób, klasa 

czwarta – 3 osoby, klasa piąta – 2 osoby, klasa szósta – 3 osoby. 

W tej grupie uczniów laureatami zostali: 

Patryk Wołoszyn kl. III – 4 miejsce, 

Joanna Smusz kl. II – 5 miejsce 

Konrad Machniak kl. III – 8 miejsce 

Anna Jaślanek kl. III – 10 miejsce 

Wyróżnienie otrzymały: 

Jadwiga Potocka kl. III 

Maria Żak kl. III 

Marcin Kobylarz kl. VI 

Katarzyna Rzeszutko kl. IV 

W gimnazjum uczestniczyło z klasy pierwszej – 6 osób, z klasy drugiej – 4 osoby, z klasy trzeciej – 1 osoba.  

Spośród tych uczniów laureatami zostali: 

Wojciech Skomro - kl. I – 7 miejsce 

Joanna Rzeszutko – kl. II – 7 miejsce 

   

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Międzywojewódzki Konkurs „Znam mojego Patrona” 

Dnia 16 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Ulanowie w czasie XIII Diecezjalnego Zjazdu Samorządów Szkół 

im.Jana Pawła II odbył się III Międzywojewódzki Konkurs ,,Znam mojego patrona".  Naszą szkołę 

reprezentowali:  

Marcin Kobylarz z kl.VI i Joanna Warchoł z kl. II gimnazjum 

I miejsce zajęła uczennica Joanna Warchoł. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

 19 maja 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku odbył sięVI Powiatowy Konkurs 

ortograficzny dla klas IV-VI ,,O Złote Pióro Starosty''. 

Naszą szkołę reprezentował Patryk Chamot z kl.VI, który zajął V miejsce. 

    



 

Wycieczka gimnazjalistów  

17 maja uczniowie klas I- III gimnazjum udali się na wycieczkę do Rzeszowa i Markowej. Najpierw udali się 

do Teatru im. W. Siemaszkowej na spektakl pt. „Chory z urojenia”. Komedia Moliera okazała się świetną 

terapią śmiechem nie tylko dla głównego bohatera sztuki, Argana, ale również dla młodych widzów, o czym 

świadczyły ich roześmiane twarze w trakcie przedstawienia. Następnie, po krótkim posiłku , udali się do 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Tam, już 

w poważniejszym nastroju, zapoznali się z historią Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej na 

całym Podkarpaciu, zobaczyli pomnik Rodziny Ulmów oraz pobliski skansen. Pogoda tego dnia wyjątkowo 

dopisywała, więc zwieńczeniem wycieczki był krótki spacer po Markowej. W drodze powrotnej uczniowie, z 

okien autokaru, podziwiali malownicze tereny z „bursztynowym świerzopem” w roli głównej.  

 

  



Dzień Flagi 

29 kwietnia 2016r. dzieci z oddziału przedszkolnego świętowały przypadający na 2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polski. Przedszkolaki odświętnie ubrane, trzymając biało-czerwone chorągiewki 
uczestniczyły w spotkaniu na Placu Wolności w Nisku, gdzie wspólnie z rówieśnikami recytowały wiersz W. 
Bełzy,, Katechizm polskiego dziecka" oraz śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej.. To była piękna lekcja 
patriotyzmu, w której dzieci kształtowały swoją tożsamość narodową. 

 
Konkurs - Ilustracje do wierszy „Ziarenka maku”- Józefa Ratajczaka 

W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowosielcu oraz filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora 
Wańkowicza w Stalowej Woli odbył się konkurs plastyczny z okazji 85 rocznicy urodzin Józefa Ratajczaka. 
Celem konkursu było: przybliżenie dzieciom sylwetki poety  J. Ratajczaka, rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych, rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni. Konkursy nawiązywały do utworów z tomiku 
pt. „Ziarenka maku”. W bibliotekach nagrodzone zostały prace dzieci z oddziału przedszkolnego.  

W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowosielcu nagrody otrzymały: 

Blanka Walicka, Gabriela Możdżeń, Julia Kempa. 
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ KANGUR MATEMATYCZNY” 

16 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, którego 
głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W 
tym roku matematyczne wyzwanie podjęło: 7 uczniów z kl. II, 12 uczniów z kl. III, 2 uczennice z kl. IV, 5 
uczniów z kl. V i 5 uczniów z kl. VI. 

Wyróżnienia otrzymali:  

- Patryk Wołoszyn z kl. III  

- Maria Żak z kl. III 

- Katarzyna Rzeszutko z kl. IV 

W konkursie matematycznym brali też udział gimnazjaliści w następującym składzie: kl. I – 3 uczniów, klas II 
– 2 uczniów, klasa trzecia – 5 uczniów. 

Spośród gimnazjalistów najbliższy osiągnięcia wyróżnienia był Jakub Szostak z klasy III.  

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku odbyły się Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  W turnieju rywalizowały drużyny w dwóch 
kategoriach wiekowych: reprezentacje ze szkół podstawowych i gimnazjum. Drużyny naszej szkoły zarówno 
w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjum zajęły III miejsce. 



 

 

 

 
 
Konkurs Fizyczny 

 
25 kwietnia 2017r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się III Powiatowy Konkurs 



Fizyczny dla Gimnazjalistów. Uczennica naszego gimnazjum Urszula Stój zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!  

 

 
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
„ SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA” 
 

         W dniu 22.04.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku odbył się Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny „Sówka Mądra Główka”. To już po raz XIX spotkali się uczniowie z klas II i III edukacji 
wczesnoszkolnej z siedmiu gmin ( Niska, Jeżowego, Ulanowa, Rudnika n/Sanem, Jarocina, Harasiuk i 
Krzeszowa).  
Gminę i Miasto Nisko reprezentowali też uczniowie z naszej szkoły: Joanna Smusz – kl. II, Patryk Wołoszyn 
– kl. III. 
         Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci naszej szkoły: Joanna Smusz zajęła II miejsce w klasach 
drugich i Patryk Wołoszyn zajął II miejsce w klasach trzecich. 
Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy oraz gadżety odblaskowe taśmy i długopisy. 
                                                                  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 



 

 

Konkurs Matematyczny ,,Mały Matematyk" 
7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczny „Mały 
Matematyk”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej. 
Naszą szkołę reprezentowali z klasy drugiej: Przemysław Drzymała, Jolanta Machaj, Maksymilian Pabian 
oraz z klasy trzeciej: Anna Jaślanek, Klaudia Konior i Patryk Wołoszyn. 
W klasie drugiej: 
– II miejsce zajął – Przemysław Drzymała 
W klasie trzeciej: 
- wyróżnienie zdobyli – Klaudia Konior i Patryk Wołoszyn. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 



 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

24 marca 2017r. w Zespole Szkół nr3 na Warchołach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom". Zadaniem uczestników było rozwiązanie 
testu przygotowanego przez Komendę Straży Pożarnej w Nisku. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach 
wiekowych:- szkoły podstawowe- gimnazja- szkoły średnie. W kategorii szkół podstawowych uczeń kl.VI 
naszej szkoły Marcin Kobylarz zajął III miejsce. 

 

 



Ogólnoszkolny konkurs literacki pod hasłem „Pomaganie jest fajne!”  

 

24.04.2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod hasłem „Pomaganie jest fajne!”.Konkurs 
adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły (z podziałem na grupy wiekowe) i trwał  od 1.02.2017r. 
do 30.03.2017r. Tematykę określało hasło - „Pomaganie jest fajne!”. Prace dotyczyły własnych refleksji 
uczniowskich na temat sposobów bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi poprzez różnorodne jej 
formy. Konkurs obejmował dwie kategorie:  poetycką i  prozatorską. Ogólnie rozpatrzono 65 prac (w kategorii 
proza 46 prac,  w kategorii poezja 19 prac)  w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I- III SP- 6 prac, 
uczniowie klas IV- VI SP - 31 prac, uczniowie klas I- III gimnazjum 28 prac. 
Przyznano łącznie 8 nagród i 10 wyróżnień. Prace sześciu laureatów- zdobywców I i II miejsc zostały  
przesłane do  jury Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół „Szkolny klub wolontariatu”. Najciekawsze prace w 
opinii jury to:  opowiadanie Emilii Kołodziej z kl.III pt. „Jak zostałem bohaterem”, wiersz Ewy Jaskot z kl. II 
„Pomaganie jest fajne”, kartka z pamiętnika Katarzyny Kobylarz z kl. V, wiersz Joanny Soboń z kl. VI  pt. 
„Pomaganie jest fajne”. Wśród gimnazjalistów zwyciężył wiersz Natalii Cebuli z kl. I i opowiadanie Wojciecha 

Skomro. Zwycięzcom gratulujemy twórczego zaangażowania i pomysłowości. 

Gimnazjaliści rozmawiali o uzależnieniach 

 

31 marca 2017 roku uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Była to już VII edycja tego przeglądu, którego 
organizatorami są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Rzeszowie i Państwowa Inspekcja Sanitarna w 
Nisku. Sześcioosobowa grupa teatralna z kl. II w składzie: K. Bałut, M. Dąbek, O. Kobylarz, P. Pitak, J. 
Rzeszutko i J. Warchoł, która przyjęła roboczą nazwę „SMU-TKI”, zaprezentowała się w przedstawieniu pt. 
„Uwikłani”. Młodzież zaprezentowała w nim różne aspekty dzisiejszego uwikłania- uzależnienia m.in. od gier 
komputerowych, alkoholu, używek. Należy dodać, że tekst scenariusza musiał być autorski. Przewodnicząca 
jury w podsumowaniu stwierdziła, że z roku na rok poziom przeglądu jest coraz wyższy, a zaangażowanie 

młodych aktorów coraz większe. 

 

 
3 kwietnia 2017r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się II Powiatowy Konkurs 

Poezji Śpiewanej „Wszystko jest poezją” pod honorowym patronatem Starosty Niżańskiego pana Roberta 

Bednarza. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice: Izabela Chmura z klasy pierwszej, Oliwia 

Kobylarz i Paulina Pitak z klasy drugiej.  

Oliwia Kobylarz zajęła III miejsce w kategorii solistów w grupie gimnazjalnej. 



 

  

Konkurs ortograficzny Sówka Mądra Główka 

 1 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku po raz XIX odbył się Miejsko – Gminny 

Konkurs Ortograficzny „Sówka Mądra Główka”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzec ich 

edukacji wczesnoszkolnej. Naszą szkołę reprezentowali z klasy drugiej: Joanna Smusz, Aleksandra Piędel i 

Katarzyna Wiercigroch oraz z klasy trzeciej: Konrad Machniak, Anita Piędel i Patryk Wołoszyn. 

Spośród uczennic klasy drugiej:  I miejsce zajęła - Joanna Smusz a III miejsce - Aleksandra Piędel. 

Na poziomie klasy trzeciej najlepsze wyniki uzyskali:  I miejsce - Patryk Wołoszyn,  III miejsce – Konrad 

Machniak. 

Uczniowie Joanna Smusz z kl. II oraz Patryk Wołoszyn z kl. III będą reprezentowali Gminę i Miasto Nisko w 

eliminacjach powiatowych XIX Konkursu Ortograficznego „Sówka Mądra Główka”. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 



 

 

Zabawa karnawałowa 

   8 lutego 2017r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa uczniów klas 0-III. Uczniowie 

zaprezentowali się w różnobarwnych i pomysłowych przebraniach. Na parkiecie tańczyły wróżki, królewny, 

żołnierze, postacie z bajek. Przy dźwiękach skocznej muzyki wszyscy wspaniale się bawili. Podczas przerwy 

od zabawy dzieci udały się na smaczny poczęstunek, który przygotowali im rodzice. Zabawa była super! 

 



 

 



 

Przegląd Kolęd w Domu Kultury w Nowosielcu 

  15 stycznia 2017r. uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności wokalne na Przeglądzie Kolęd 

w Domu Kultury w Nowosielcu. Na scenie wystąpili soliści oraz zespoły. Kolędy i pastorałki śpiewały dzieci z 

oddziału przedszkolnego, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 



 

 

  

Dzień Babci i Dziadka 

  Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku, w których każda wnuczka i każdy wnuczek wyrażają 

swoją miłość, dziękując za całe dobro jakie otrzymują od babci i Dziadka. 14 stycznia 2017r. w naszej szkole 

dzieci zaprezentowały się w występie przed tak wspaniałym gośćmi. W pierwszej kolejności zatańczyły 

dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne do Domu Kultury NCK ,,Sokół" w Nisku - oddział w Nowosielcu. 

Następnie swój program artystyczny przedstawiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego i poszczególnych klas I-

III. Były wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje. Po występie uczniowie wręczyli gościom własnoręcznie 

wykonane laurki i kwiatki oraz zaprosili Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek. W przygotowanie 

uroczystości aktywnie włączyli się rodzice. 



 

 



 

Spotkanie z policjantem ,,Bezpieczne ferie" 

  Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajeć dydaktycznych, w 

dniu 9 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z policjantem na temat 

,,Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych". Policjant odwiedził dzieci z klas 0-III , którym przypomniał o 

zagrożeniach czyhających na nich w trakcie ferii zimowych. Powiedził też jak ich unikać. Zostały omówione 

zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na śnieżym powietrzu. Mundurowy 

przerzegał rówież przed ślizganiem się na sztucznych jeziorach , stawach i rzekach. Policjant ostrzegał 

przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Fukconariusz udzielił też wskazówek jak 

bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu . Poinformował dzieci pozostające w domu o 

konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Wszystkim 

uczniom życzymy , aby ferie zimowe upłynęły zdrowo i bezpiecznie. 

 

Szopka Bożonarodzeniowa 

18 grudnia w Niżańskim Centrum Kultury,, Sokół'' odbył się finał konkursu na ,,Najciekawszą Szopkę 

Bożonarodzeniową''. W tym roku na konkurs wpłynęło 74 prace w czterech kategoriach wiekowych. Komisja 



konkursowa przyznała 17 nagród i 16 wyróżnień. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych byli też uczniowie z 

naszej szkoły. 

Nagrody zdobyli: 1. Oddział przedszkolny 2. Adrian Stój -kl. III, Aleksandra Stój -kl. II 3. Magdalena Komsa, 

Katarzyna Rzeszutko, Paulina Pyda - kl. IV 

Wyróżnienia zdobyli: 1. Patryk Wołoszyn- kl.III 2. Liliana Bednarz, Gabriela Sudoł, Julia Gemzik -kl. I 3. 

Barbara Jaskot -kl.VI, Adam Jaskot -kl.V, Monika Jaskot -kl. III, Ewa Jaskot -kl. II 4.Szymon Łyko kl. III gim., 

Katarzyna Łyko kl. III PSP  

 

 

Wizyta Świętego Mikołaja 

   6 grudnia do naszej szkoły zawitał Św. Mikołaj. Już od rana każdy uczeń niecierpliwie czekał na jego 

przybycie. Najmłodsze dzieci przywitały gościa wierszem i piosenką. Mikołaj obdarował prezentami 



wszystkie dzieci i prosił, żeby zawsze były grzeczne. Wszyscy zaprosiliśmy Mikołaja, aby za rok ponownie 

nas odwiedził. 

 

 



 

Podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 grudnia 2016 roku do naszej szkoły dotarł list 

z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniami za udział w akcji Narodowe Czytanie. 

Oprócz gratulacji otrzymaliśmy również okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis”. W tym roku uczniowie 

naszego gimnazjum już po raz trzeci wzięli udział w tej ogólnopolskiej akcji, która odbyła się w ponad 2200 

miejscach w Polsce i za granicą.  

  

Raz jeszcze składam Państwu podziękowania za włączenie się do akcji Narodowe Czytanie. Dziękuję za to, 
że połączyło nas umiłowanie rodzimej literatury i pięknej polszczyzny.(…)Jako wyraz mojego podziękowania 
przekazuję na Państwa ręce okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis”. Mam nadzieję, że będzie on stanowił 
dla Państwa miłą pamiątkę naszego wspólnego czytania- napisał m. in. w liście prezydent RP Andrzej Duda. 



 

Akcja charytatywna ,, Chcę pomagać '' 

  W okresie od 9 do 30 listopada w ramach działań szkolnego wolontariatu prowadziliśmy w szkole zbiórkę 
artykułów szkolnych, higienicznych, kosmetyków, zabawek, bajek, czapek rękawiczek, drobiazgów dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Do akcji włączyli się rodzice, dzieci 
i nauczyciele. Dzięki ich pomocy zebraliśmy rzeczy, które z radością nasi uczniowie zapakowali do wielu 
kartonowych pudeł i toreb. W piątek 2 grudnia zebrane rzeczy dzięki pomocy rodziców zostały zawiezione do 
SOSW w Rudniku. Nasza uczennica- Justyna Warchoł w imieniu rodziców, nauczycieli i uczniów wraz z 
dużą paczką 7 kg słodyczy i życzeniami świątecznymi przekazała wszystko na ręce pani dyrektor ośrodka .    

Dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim zaangażowanym w naszą akcję. 



 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

  W piątek 25 listopada dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi pluszowymi misiami. Dzień ten był bardzo 

radosny, bo w licznych zabawach brały udział ukochane misie. Przez cały dzień rozbrzmiewały piosenki. 
Były też wierszyki i tańce z misiem w roli głównej. To była super zabawa !!! 

 



XVI Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży „Matka Ziemia” 

  24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się uroczysty finał XVI Międzywojewódzkiego 
Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Inspiracją artystyczną dla uczestników tegorocznego przeglądu 
twórczości było hasło „Matka Ziemia”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięli w nim udział 
uczniowie z 41 szkół i 2 przedszkoli z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i 
łódzkiego. Na konkurs napłynęło 265 prac plastycznych i 45 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem 

artysty plastyka Józefa Sroki i poety Ks. Dr Mariana Balickiego przyznało 30 nagród oraz 54 wyróżnienia.  

Z naszej szkoły nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

- w kategorii plastyka: 

wyróżnienie otrzymały: Sara Iskra i Julia Łach z oddziału przedszkolnego 

II miejsce - Konrad Machniak z kl. III 

- w kategorii poezja: 

III miejsce – Patryk Chamot z kl. VI 

 

Eliminacje Rejonowe Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci 2016 ,,Nasze pasje" 

  26 listopada 2016r. w tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje Regionalne konkursu ,,Literatura i 
Dzieci 2016".  Komisja artystyczna po wysłuchaniu 44 prezentacji konkursowych przyznała nagrody i 
wyróznienia. Naszą szkołę reprezentowała Victoria Róg z kl.I, która recytowała wiersz pt. ,,Grzybobranie" 



Doroty Gellner.  Uczennica jest laureatką i otrzymała nominację do finału konkursu w Rzeszowie, który 
odbędzie się 7 grudnia 2016r. Jesteśmy dumni, że reprezentantka naszej szkoły wezmie udział w finale. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

IX Festiwal Przedszkolaków Piosenki Promującej Zdrowie  

  23 listopada w Niżańskim Centrum Kultury ,,Sokół" w Nisku odbył się IX Festiwal Przedszkolaków Piosenki 
Promującej Zdrowie. Przedszkolaki poprzez swoje występy muzyczne zachęcały do zdrowego stylu życia, 
uprawiania sportu. Na festiwalu z piosenką ,,Wesoła gimnastyka" naszą szkołę reprezentowały: Julia Łach, 
Oliwia Siudy, Blanka Walicka.  

 

   

Gimnazjaliści na lekcji o mediach 

  22.11.2016r. Uczniowie klas gimnazjalnych udali się do Stalowej Woli. Głównym celem ich wyjazdu było 
kino „Ballada”, w którym wzięli udział w lekcji o mediach poświęconej reklamie. Podczas zajęć poznali m.in. 
definicję reklamy i produktu placement, dowiedzieli się, jakie funkcje języka wykorzystuje reklama, co to jest 
reklama podprogowa oraz w jaki sposób może ona manipulować potencjalnym odbiorcą. Przede wszystkim 
zaś nauczyli się świadomego odbioru reklamy. Po lekcji odbyła się projekcja filmu „Iluzja”, który wprowadził 
młodych widzów w świat iluzji i manipulacji. Film wszystkim przypadł do gustu. Kolejnym celem wycieczki 
było Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. W nim uczniowie zostali wprowadzeni w dzieje Polski od XVIII 
wieku do czasów współczesnych za sprawą wystawy „Pierścionek z orłem w koronie”. Zgromadzone 
eksponaty sztuki użytkowej pochodziły z różnych muzeów w całej Polsce. W tak drobnych przedmiotach jak 
porcelanowe talerze, filiżanki, fajki z podobiznami wielkich polskich patriotów odbijała się jak w lustrze 
historia Polski, a przede wszystkim uczucia i działania Polaków na rzecz ojczyzny. Gimnazjaliści 
podsumowali wycieczkę jako udaną i bardzo kształcącą. 

XIV Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych 

 22 listopada 2016 r., Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” było organizatorem eliminacji miejsko – gminnych 
XIV Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. W tegorocznych eliminacjach wzięli udział 

reprezentanci 5 gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko. Trzyosobowe Jury konkursu pod przewodnictwem 
Grzegorza Prokopa (instruktora ds. teatru w MDK w Stalowej Woli) przyznało 4 nagrody i 3 wyróżnienia. 
 Naszą szkołę reprezentowały:  Martyna Dąbek i Oliwia Kobylarz z kl.II oraz Izabela Chmura z kl.I. Recytacja 



Oliwii Kobylarz, która przygotowała wiersz W. Szymborskiej „Nic dwa razy” oraz „Hymn o miłości” Św. Pawła, 

została doceniona przez Jury, które przyznało jej wyróżnienie. 

Pierwsze miejsce w województwie 

  21 listopada 2016r. w Rzeszowie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ,,Bezpieczne Wakacje 2016". 
Jury wybrało najlepsze z prac , w trzech kategoriach wiekowych. Wszystkie oceniane prace zwyciężyły 
wcześniej w etapach powiatowych konkursu. Jury zwróciło uwagę na różnorodność technik ich wykonania, 

ale oprócz wartości artystycznej ważny był również przekaz - bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji.  

W kategorii wiekowej 6-9 lat laureatką konkursu została Monika Jaskot, uczennica kl. III zajmując I miejsce. 

 

Andrzejki 

Jak co roku także i w tym roku 22 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa klas 0-III, 

która jest już niemal coroczną tradycją. Po zajęciach lekcyjnych dzieci zebrały się na sali gimnastycznej. 

Kolorowe światła, skoczna muzyka stworzyły idealna atmosferę do wspólnej zabawy. Nie zabrakło 

doskonale znanych dzieciom tańców takich jak: Makarena, Labada czy Kaczuchy. Rodzice zadbali o 

słodki poczęstunek i napoje. Zabawa była super. 



 

 

 

 

 

Konkurs ,,Literatura i Dzieci" 

  Dnia 16 listopada 2016r. w Niżańskim Centrum Kultury ,,Sokół" odbyły się eliminacje miejsko-gminnego 

Konkursu Literatura i Dzieci. Konkurs adresowany był dla uczniów szkół podstawowych a przedmiotem 

konkursu była twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszali tematykę 

związaną z hasłem przewodnim tegorocznej edycji ,,Nasze pasje". W eliminacjach wzięło udział 80 

uczestników z sześciu niżańskich szkół podstawowych. Każdy z uczestników prezentował wiersz lub 

piosenkę 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. 

  Z naszej szkoły na nagrodę zasłużył←: Natalia Gielarowska i Victoria Róg - uczennice kl.I. Wyróżnienia 

otrzymali: Klaudia Konior i Jakub Kumięga z kl.III oraz Gabriela Możdżeń z oddziału przedszkolnego. 

Nagrodzeni laureaci konkursu ponownie zaprezentują się podczas eliminacji rejonowych w 

Tarnobrzeskim Domu Kultury, 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 



Święto Niepodległości 

 

  Dnia 10 listopada 2016r. w naszej szkole obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskiwania niepodległości 

przez Polskę. Dzieci z klasa 0-III w strojach galowych z przypietymi biało-czerwonymi kotylionami 

zebrały się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji Święta 

Niepodległości. Uczniowie z kl. III zapoznali młodszych kolegów i koleżanki z historią naszego kraju, 

który mimo iż na 123 lata utracił suwerenność i zniknął z map świata, nadal istniał w sercach Polaków. 

Dzieci z wszystkich klas deklamowały wiersze patriotyczne i śpiewały piosenki. Na zakończenie 

wspólnie razem zatańczyły krakowiaka. Celem uroczystości była integracja grup wiekowych oraz 

przybliżenie uczniom tak ważnych wartości jak miłość i obowiązek wobec Ojczyzyny oraz szacunek 

dla symboli narodowych. 

 

 

 
 

Wycieczka do muzeum 

  24 października dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. 
Przedszkolaki zobaczyły tam wystawę etnograficzną pt ,,Dobry chleb'', poznały historię chleba ,, od ziarenka 
do bochenka''. Dzieci oglądały różne narzędzia, sprzęty, które dawniej służyły do zbioru zboża, wyrobu mąki 
i wypieku chleba. W muzeum cała grupa uczestniczyła również w warsztatach piekarniczych. Pani 
prowadząca warsztaty najpierw opowiedziała wszystkim - w jaki sposób powstaje chleb, co jest potrzebne do 
jego wypieku. Następnie dzieci ochoczo mieszały mąkę, sól z zakwasem do chleba, dosypywały ziarna lnu, 
czarnuszki, płatki zbożowe.Z tak wyrobionego ciasta przedszkolaki formowały swoje chlebki. Wypieczone i 
smakowicie pachnące wyroby dzieci zabrały do domu. Dodatkową atrakcją wycieczki była wizyta w ,,Fabryce 
Zabawy''. Tam dzieci w sali pełnej labiryntów, zjeżdżalni, aktywnie spędziły czas na wesołej i wspólnej 
zabawie.  

 





 

 

,,Akademia Wyobraźni Play- Doh'' 

  W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym dla Przedszkolaków ,, Akademia Wyobraźni Play- Doh''. Celem programu jest rozwijanie 

kreatywnego, twórczego myślenia i doskonalenie zdolności manualnych. Przedszkolaki otrzymały bezpłatny 

pakiet materiałów edukacyjnych oraz zestawy kolorowej ciastoliny Play -Doh. Zabawy z ciastoliną 

dostarczają dzieciom wiele radości. Rozwijają ich zdolności plastyczne i wyobraźnię. 

 

 



XIV Konkurs Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „LAUDATE DEO” w hołdzie Świętemu 

Janowi Pawłowi II 

W konkursie organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, który odbył 

się 22 pazdziernika 2016 roku w Kościele Parafialnym w Nowosielcu miała miejsce podniosła uroczystość 

poświęcona Patronowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowosielcu- Janowi Pawłowi II. Wzięli w niej 

udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Nowosielcu oraz zgromadzeni wierni. Październik to miesiąc 

szczególnie naznaczony uroczystościami poświęconymi Świętemu Janowi Pawłowi II. 9 października 

obchodziliśmy XVI Dzień Papieski,16 października przypada rocznica powołania Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową, a 25 października Wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Motywem przewodnim montażu słowno- 

muzycznego były słowa Tegorocznego Dnia Papieskiego: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Po uroczystości 

-tradycyjnie już- nauczyciele odmówili różaniec, a następnie odbyła się Msza Święta, na której obecny był 

poczet sztandarowy szkoły. 

 Dzień Papieski 

 

 

 



W hołdzie Janowi Pawłowi II 

17 października 2016 roku w Kościele Parafialnym w Nowosielcu miała miejsce podniosła uroczystość 

poświęcona Patronowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowosielcu- Janowi Pawłowi II. Wzięli w niej 

udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Nowosielcu oraz zgromadzeni wierni. Październik to miesiąc 

szczególnie naznaczony uroczystościami poświęconymi Świętemu Janowi Pawłowi II. 9 października 

obchodziliśmy XVI Dzień Papieski,16 października przypada rocznica powołania Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową, a 25 października Wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Motywem przewodnim montażu słowno- 

muzycznego były słowa Tegorocznego Dnia Papieskiego: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Po uroczystości  

Pasowanie na ucznia 

  Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się 

dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 

13 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie byli odświętnie 

ubrani .Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor szkoły powitała gorąco wszystkich przybyłych 

gości. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również 

wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie 

rówieśniczej, znali przepisy ruchu drogowego .Dali więc dowód , że są gotowi do sumiennej pracy . Wszyscy 

zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. W niezwykle podniosłej atmosferze, 

przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 

szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani 

dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, 

dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Do życzeń dołączyli się 

zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali 

"słodkie" przyjęcie. 

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.  

 



 

  

Powiatowy Konkurs Plastyczny 

 

  13 pazdziernika 2016r. w Komendzie powiatowej Policji w Nisku zakończył się powiatowy etap konkursu 

plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Bezpieczne Wakacje 2016". Celem konkursu było 

propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw na podwórku, w domu, w lesie czy też nad 

wodą. Na konkurs wpłynęło 105 prac ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z każdej grupy wiekowej 

wyłoniono 3 laureatów. Laureatką konkursu z naszej szkoły w grupie wiekowej 7-9 lat jest Monika Jaskot - 

uczennica klasy III. W nagrodę otrzymała słuchawki z mikrofonem. Jej praca zakwalifikowała się do etapu 

wojewódzkiego. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!   



 

 

 

 

 Wycieczka do Pacanowa  

  W dniu 15 września 2016r.uczniowie klas I – III z naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Pacanowa. Dla 

wielu był to pierwszy wyjazd bez rodziców. Po przyjeździe do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka udaliśmy się do ogrodu zabaw. Główną atrakcją była zagroda z kozami i karmienie zwierząt. 

Najbardziej oczekiwanym momentem było wejście w świat bajek. Zrobiliśmy to pod opieką wróżki. Każde z 

dzieci dostało tajemniczą mapę i weszło do krainy przez mysią dziurę. Znaleźliśmy się we wspaniałej, 

bajkowej scenerii, z latającymi łabędziami, kaczką dziwaczką, śladami wielkoluda i mapą bajkowych postaci. 

W pędzącym pociągu spotkaliśmy Koziołka Matołka. Wróżka zaprosiła nas do zaczarowanego wagonu. 

Zwiedziliśmy w nim niezwykłe bajkowe miejsca w wodzie, kopalni, na lądzie i w kosmosie. Tam czekały 

znane postacie: Muminki, trolle, smoki, ośmiornice, syreny, krasnale i Koziołek Matołek. Dzieci bawiły się w 

bajkowym różnokolorowym, pełnym kwiatów ogrodzie. Miały też okazję podziwiać bohaterów na ekranie, 

rozwiązując wirtualne zagadki. Odwiedziły nawet wyjątkowe kino, które nie dość, że mieściło się w szufladzie 

wielkiego biurka, zamiast rzędów krzesełek pełne było puf i poduszek, to jeszcze dawało możliwość wyboru 

filmu. Przechodziliśmy też obok ściany z zagadkami, ogromnym drzewem i śpiącym smokiem. Wszyscy czuli 

się jak w wyśnionej bajce. Po zakończeniu zwiedzania był czas na zakup pamiątek. Następnie udaliśmy się 

na obiad. Ostatnim punktem wycieczki było obejrzenie filmu pt.,,Piotruś i wilk”. Zmęczeni i pełni wrażeń 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu 



-tradycyjnie już- nauczyciele odmówili różaniec, a następnie odbyła się Msza Święta, na której obecny był 

poczet sztandarowy szkoły. 

  

 

  

 

 

 


