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Zimowisko „Zima z nami” 
W dniach od 15.02-19.02 2016 w naszej szkole odbyło się zimowisko. Uczestniczyło w nim 

60 dzieci z klas 4-6. Podczas zimowiska uczniowie brali udział w wielu zabawach i rozgrywkach 
sportowych. Grali w siatkówkę, badmintona i koszykówkę, jak też uczestniczyli w wiele atrakcjach, 
takich jak: gra w kręgle w Galerii Nowy Świat, wyjście do kinie Helios, zabawa w Parku Trampolin 
Happy Jump, zwiedzanie Sądu Rejonowego w Rzeszowie.  

Największą frajdą okazał się wyjazd do Malawy na Paint Ball, gdzie uczniowie strzelali 
kulkami, rozgrywając między sobą bitwy, jak też jazda na tyrolce. Aura zimowa sprzyjała 
zorganizowaniu ogniska na świeżym powietrzu i pieczeniu kiełbasek. Dodatkową atrakcją były 
zajęcia fitness (zumba). W ostatni dzień zimowiska odbył się Turniej siatkarski, gdzie zwycięska 
drużyna otrzymała Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

  
Spotkanie z siatkarzami 

W środę 2. marca   naszą szkołę 
odwiedzili wspaniali sportowcy. Byli nimi 
siatkarze, zawodnicy Asseco Resovia Rzeszów: 
Russel Holmes – reprezentant Stanów 
Zjednoczonych i Aleksander Śliwka - 
reprezentant Polski. Sportowcy rozpalili w nas 
wiarę w to, że należy walczyć o swoje marzenia, 
że ciężką pracą można dojść do sukcesów. 
Mieliśmy do nich mnóstwo pytań.  

Chwilą, która zapewne wszystkim 
zapadła w pamięci była obserwacja odbić  
w wykonaniu gości oraz powtarzanie 
prezentowanych ćwiczeń pod czujnym okiem 
siatkarzy.  

 

 

Wizyta w Ratuszu 
W dniu 11 marca 2016 r. uczniowie  

z klasy 5b spotkali się z Prezydentem Miasta 
Rzeszowa Tadeuszem Ferencem oraz Panem 
Wiceprezydentem Stanisławem Sienko. 
Spotkanie to było nagrodą za zajęcie I miejsca 
w Turnieju wiedzy o Rzeszowie. Pan Prezydent 
bardzo serdecznie przyjął uczniów, panią 
dyrektor Dorotę Rząsę oraz panie: Magdalenę 
Lubas i Jolantę Baran. Przedstawił im swoje 
plany związane z rozwojem Rzeszowa.  
      Po zakończeniu wspólnych rozmów 
gospodarz podarował wszystkim prezenty.  
To było miłe i niezapomniane spotkanie. 



 

  
Dni Otwarte Szkoły 

4 i 5 marca 2016 r. odbyły się w naszej 
szkole Dni Otwarte Szkoły. W piątek gościliśmy 
dzieci z okolicznych przedszkoli, które przybyły 
do nas wraz z paniami wychowawczyniami. 
Drugiego dnia, w sobotę, przyjmowaliśmy 
kandydatów na pierwszoklasistów wraz z ich 
rodzinami. Tego dnia goście mogli obejrzeć: 
wystawy prac uczniowskich i zdjęć szkolnych 
kół zainteresowań oraz prezentację 
multimedialną o SP16. Mogli obserwować lub 
wziąć czynny udział w różnego typu zajęciach. 
Zadbaliśmy również o to, by nasi goście nie byli 
głodni. Dlatego przygotowaliśmy, przy 
współpracy z rodzicami, poczęstunek: kanapki, 
wypieki, pierogi, racuchy, kompot  i kącik 
staropolski oraz ze zdrową żywnością. 
 

  
 
 

Dzień Patrona Szkoły 
W dniu 8 marca w naszej szkole odbyła 

się uroczysta akademia z okazji dnia patrona 
szkoły Władysława Broniewskiego.  
W programie słowno – muzycznym uczniowie  
z klas: 4c, 5b i 6a przybliżyli sylwetkę  
i twórczość poety. Dopełnieniem 
przedstawienia były pieśni profesjonalnie 
zaśpiewane przez chór szkolny i taniec - 
krakowiak w wykonaniu klasy 4b, który został 
nagrodzony gorącymi brawami uczestników 
uroczystości.  
 

 

 

 

 



 

 
 

Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne origami” 
I miejsce: Weronika Strug klasa 5b 
II miejsce: Dominika Kłęk klasa 5b 
III miejsce: Julia Kuźma klasa 5b 
Wyróżnienie: Zofia Grzebyk klasa 5b 

 „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” 
Do III etapu (FINAŁ) zakwalifikowały się następujące uczennice: „Z poprawną polszczyzną na co 
dzień” – Helena Bochenek z klasy 6a ,„Z ortografią na co dzień” – Aleksandra Romańska z klasy 
4a.  

„Zimowe krajobrazy-zima w mieście” 
 Uczennica klasy 5b – Zofia Grzebyk otrzymała wyróżnienie w I edycji Wojewódzkiego Konkursu 
„Zimowe krajobrazy – zima w mieście” (część fotograficzna).  

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
Nagrodę główną przyznano Janowi Kowalskiemu, a wyróżnienie Oliwii Wyszyńskiej.  

I etap międzyszkolnego konkursu matematycznego „Matematyczny As - 2016” 
Do II etapu zakwalifikowali się: Helena Bochenek  Via,  Michał Cieślak Via, Kacper Szczypta VIc,  
Maksymilian Charchut Vb, Emilia Kras Va                        

Zawody z pływania 
I miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym - Weronika Bogacka 
III miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym - Helena Bochenek  
III miejsce stylem klasycznym - Karolina Bęben 

Zima z ptakami czyli ptaki oczyma dzieci 
II miejsce  - Jakub Capiński z kl. III b  
 Nagroda specjalna - Kacper Inglot z kl. 4a  

II edycja konkursu recytatorskiego „Poetycka księga imion” 
III miejsce - Gabriela Stańko  

Biegi młodzieżowe przy Millenium Hall 
III miejsce – Maksymilian Krupa 2b 
IV miejsce – Mateusz Wożniak 2b 

Dukla Kinder + Sport 
III miejsce - Natalia Stryczek 
IV miejsce - Martyna Niziołek  
VI miejsce - Wiktoria Fimiarz  

Poznajemy Ojcowiznę 
II miejsce – Emilka z 6c i Michał z 6a 
III miejsce – Gabrysia z 5a 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z przyrody 
Helena Bochenek uczennica z klasy 6a zdobyła tytuł Laureata 

Turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców 
Reprezentacja szkoły wywalczyła II miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców. 
Reprezentanci SP16 otrzymali następujące nagrody:  
- Aleksandra Sierżęga z VIc dla najlepszej zawodniczki turnieju, 
- Jakub Glac z VIc dla najlepszego bramkarza turnieju, 
- Oliwia Wilki i Piotr Dryla również z VIc wyróżnienia za sportową postawę. 

Międzyszkolny Konkurs Literacki „O pióro Feniksa” 
II miejsce zajęła Aleksandra Tyrakowska z klasy 6a 

 



Święto Polskiej Niezapominajki 
Corocznie, od 2002 r. w dniu 15 maja, obchodzone jest w Polsce Święto Polskiej 

Niezapominajki. Jego inicjatorem był Andrzej Zalewski, który wystąpił z taką propozycją 
w programie Ekoradio, emitowanym przez Program I Polskiego Radia. Święto to ma na 
celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu 
różnorodności biologicznej Polski. 

Opis: 

Roślina występująca na terenie Europy, gdzie jest pod ścisłą ochroną. 
Niezapominajki nazywane są czasami niezabudkami.  

W ogrodnictwie uprawianych jest wiele odmian sztucznie wyhodowanych, ale 
bardzo często spotyka się również formę dziką. Niezapominajka dorasta nawet do 30 cm.  

Hasła „Polskiej Niezapominajki” w kolejnych latach: 

Rok Hasło 
2004 Zdobywamy polskie serca miłością wzajemną do ojczyzny z jej piękną przyrodą          

i tradycją – stanowiąc część wielkiej Europy, dorzućmy do wspólnego bukietu – 
polskie niezapominajki. 

2005 Ocalić od zapomnienia pamiątki naszych Ojców. 
2006 A to Polska właśnie. 
2007 W zdrowym ciele zdrowy duch. 
2008 Chrońmy fabryki tlenu. 
2009 Zieleń to nadzieja. 
2010 Popieramy ojczyźnianą ekologię! 
2011 Kochaj las, bo w lesie znajdziesz radość. 
2012 Wyczarowane z drewna. 

Życie Święta Polskiej Niezapominajki 

Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody. Jest doskonałą lekcją edukacją 
dla młodego pokolenia. Tego dnia, na łonie natury, odbywa się wiele spotkań, prelekcji, wykładów i imprez 
plenerowych. Wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni lub miejscowi przewodnicy 
turystyczni. Do akcji włączają się Lasy Państwowe, Państwowy Instytut Geologiczny, przedszkola i szkoły 
oraz wiele czasopism. 

Symbolem akcji stała się niezapominajka polna. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych 
uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale również w naszych 
ogrodach i obejściach. Jest tak piękna, że nie da się  o niej zapomnieć. 

 

 Wykonały: Aleksandra Rząsa i Zuzanna Kalandyk  

 

                                                                                                                             



Segregujmy odpady 
SZKŁO 
Nie rozkłada się. Wrzuć szklaną butelkę czy słoik do zielonego 
pojemnika i pamiętaj: szkło to materiał wielokrotnego użytku, który 
może być wiele razy przetwarzany! 
PAPIER 
6 miesięcy - tyle czasu grzyby i bakterie potrzebują na rozłożenie kartki papieru na ziemię. Lepiej 
wyrzucić ją do niebieskiego pojemnika na makulaturę – szybko zostanie wykorzystana 
i  powstanie z niej np. nowa książka z bajkami! 
PLASTIK 
Ile czasu rozkładają się papierki po cukierkach? ok. 450 lat. Plastikowe butelki? Nawet  dwa razy 
dłużej! W zależności od rodzaju plastiku, proces ten trwa od 100 do 1 000 lat. Chyba nie chcesz, 
żeby leżał tak długo na Twoim podwórku? Wyrzuć go do żółtego pojemnika 
GUMA DO ŻUCIA 
Jak tylko przyklejona do podeszwy guma odklei się od butów – zacznie zanieczyszczać 
środowisko. Będzie to robić przez następnych 5 lat!  
METAL 
Najszybciej, bo 10 lat trwa rozkład puszek po jedzeniu. Ale o wiele dłużej jest z puszkami po 
napojach – ok. 1 000 lat! Tyle czasu rozkłada się też np. karoseria samochodu. 

Kolorowe pojemniki do segregacji śmieci 
Pojemnik niebieski Pojemnik żółty Pojemnik zielony lub 

biały 
 papier, 
 gazety, czasopisma, 

gazetki reklamowe, ulotki, 
 katalogi, 
 książki (bez twardej 

oprawy) 
 opakowania tekturowe, 

kartony, 
 tekturę falistą 

 zgniecione i puste butelki 
po napojach (bez 
nakrętek), 

 zgniecione i puste butelki 
po chemii gospodarczej 
(bez nakrętek), 

 plastikowe nakrętki, 
 zgniecione aluminiowe 

puszki po napojach, 
 metalowe puszki po 

konserwach i 
przetworach, 

 zgniecione kartony po 
mleku i napojach (bez 
nakrętek), 

 torebki, folie, worki, 
reklamówki, 

 koszyczki po owocach 

 butelki ze szkła 
barwionego i 
bezbarwnego po napojach 
(bez nakrętek), 

 słoiki ze szkła barwionego 
i bezbarwnego (bez 
nakrętek, zacisków, a 
także gumowych 
uszczelek) 

 
  Wiktoria Fimiarz  

Dominika Trojanowska 
kl. 4c 

 

      
 

 



 
1. Jakie produkty znajdują się na szczycie 

piramidy zdrowego żywienia?           
   a)  oleje zawierające 
nienasycone kwasy tłuszczowe 
   b)  mleko i jego przetwory 
   c)  warzywa i owoce  

 

6. Jaka jest zalecana liczba posiłków 
dziennie? 

 a) 3 
 b) 5 
 c) powinna być uzależniona od apetytu 

 

2. Ile wynosi minimalna porcja warzyw i 
owoców, jaką powinniśmy dostarczać 
organizmowi codziennie? 

a)  około 100 g 
b)  około 250 g 
c)   około 500 g 

 

7. Co jest na środku piramidy zdrowia. 
a) nabiał 
b) owoce i warzywa 
c) mięso, ryba, jaja 

 

3. Co powinno być podstawowym źródłem 
energii na co dzień? 

a)   produkty zbożowe 
b)  mleko i jego przetwory 
c)  Mięso 

 

8. Co jest na dole piramidy zdrowia 
a) nabiał  
b) makarony i chleb 
c)  oleje i słodycze 

 

4. Co jest najcenniejszym źródłem wapnia? 
   a)  jaja 
   b)  białe mięso 
   c) mleko i jego przetwory 

 

9. Ile razy powinno się ćwiczyć w ciągu 
tygodnia. 

a)  raz w tygodniu 
b)  trzy razy w tygodniu 
c) codziennie 

 
5. Biały cukier to inaczej... 

a)  skrobia 
b)   sacharoza 
c)  glukoza 

 

 

 
Wiktoria Fimiarz, Emilia Jurczyńska, Eliza Nalepa ,Karolina Woźniak 

 

Szóstoklasiści polecają: 
Miraculous: Biedronka i Czarny Kot 

Serial Miraculous: Biedronka i Czarny Kot 
opowiada o losach Marinette Dupain – Cheng i jej 
przyjaciela Adriena Agreste’a, którzy posiadają niezwykłą 
moc przemiany w superbohaterów.  

Kiedy w Paryżu czai się zło, zmieniają się w 
dziewczynę- Biedronkę i chłopaka-Czarnego Kota. Razem 
stawiają czoła Władcy Ciem. Jednak superbohaterowie  



nie znają swoich prawdziwych tożsamości. Mroczny Władca Ciem za wszelką cenę chce zdobyć 
Miraculum Biedronki i Czarnego Kota: kolczyki i pierścień, dzięki którym zawładnie całym światem. 
Wysyła swoje nocne motyle, tzw. Akumy, by opętały niewinnych ludzi. Czarny Kot (Adrien) 
zakochuje się w Biedronce, a Marinette (Biedronka) w Adrienie, lecz to bardzo skomplikowana 
miłość. Dlaczego? Dowiesz się oglądając serial.  

- 100 rzeczy do przeżycia przed liceum 
Widząc na niezbyt odległym horyzoncie trudy licealnego życia 

CJ i jej dwóch najlepszych przyjaciół, postanawiają rzucić się w wir 
gimnazjalnych przygód. Z kolejnych odcinków dowiadujemy się jakie 
to wspaniałe mogą być szkolne czasy pełne szalonych i ryzykownych 
zabaw. Każdy dzień niesie bowiem ze sobą nowe wyzwanie/zadanie 
do zaliczenia przed liceum. Serial pełen humoru i całą gamą 
zdarzeń, które możemy odnieść do własnego szkolnego życia. 

                                                                       Przygotowały: Aleksandra Rząsa i Zuzanna Kalandyk 

                      Harry Potter 

 
Harry Potter to sierota i podrzutek. Od niemowlęcia był wychowywany przez ciotkęi wuja, 

którzy podobnie jak ich syn Dudley, traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie chłopca 
owiane jest tajemnicą, jedyna pamiątka z przeszłości to zagadkowa blizna na jego czole. Skąd 
jednak biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? 
Wszystko wyjaśni się w jedenaste urodziny chłopca, a będzie to dopiero początek Wielkiej 
Tajemnicy... 

,,J.K. Rowling stworzyła niezwykłą opowieść o przyjaźni, 
lojalności i odwadze osadzoną w świecie pełnym magii i zaklęć, 
która bawi i uczy nie tylko młodszych czytelników.” 

Czy również Ty dołączysz do milionów fanów tej serii? Czy 
odkryjesz wszystkie tajemnice przeszłości? Czy jednak 
będziesz chciał uczyć się w Hogwarcie?Do którego z domów 
będziesz należał? 

Przeczytaj, a się dowiesz….dlaczego książka jest lepsza od 
filmu… 

 Marysia z kl. 6 c 

 
 



Gitara Mateusza Wołcza 
 
 Przygoda Mateusza Wołcza z muzyką 
rozpoczęła się w sierpniu 2006 roku, miał wtedy 
niespełna 3 lata. Dostał wtedy od babci swoją 
pierwsza gitarę. Stała się jedną z najważniejszych 
zabawek. Tato Mateusza założył do tej gitary 
prawdziwe struny. Mateusz grał na niej całymi 
dniami. 
 Drugą, tym razem klasyczną, Mateusz 
otrzymał, gdy miał prawie 6 lat. Rozpoczął wtedy 
naukę gry na gitarze. Swój pierwszy występ miał 
podczas uroczystości zakończenia przedszkola 
św. Rodziny w Rzeszowie w czerwcu 2010 roku. 

 
 
 W klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie Mateusz grał podczas występów 
klasowych i szkolnych.  
 Na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w SP16 zajął I miejsce. I to był pierwszy wielki sukces. 
 
 
 

Wraz z rozpoczęciem czwartej klasy, 
Mateusz został uczniem Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie w 
klasie gitary. Od tego momentu uczęszczał do 
dwóch szkół. 

Na IX Festiwalu młodych gitarzystów w 
Kolbuszowej, w grudniu 2014 roku, zdobył nagrodę 
I stopnia. 

 
 

 
 W szkole muzycznej Mateusz gra również w kwartecie 
gitarowym, z którym występuje m.in. na koncertach szkolnych. 
Prywatnie, w domu, gra w każdej wolnej chwili, bo jest to jego 
wielka pasja. Gra na tym instrumencie pozwala mu się 
zrelaksować i jest wielką przyjemnością. 
 
 

                                                                                              
Przygotował: 

                                                                                               
Kacper Szczypta z kl. 6c 

 

 

 



Humor Olci 
Uczmy się języków, to będziemy mieć zęby 
 
Stasiek pyta swojego kolegę o dobrego 
stomatologa. Tamten mu odpowiada: 
- Znam świetnego, jest Anglikiem. 
Przychodzi zatem Stasiek na wizytę do tego 
dentysty, siada na fotelu i, pokazując ząb, 
mówi:  
-Tu! 
Dentysta wyrwał mu dwa zęby. 
Na drugi dzień koledzy znów się spotykają:  
 -Kurcze, jakiś dziwny ten dentysta. Ja mu 
pokazuję bolący ząb, mówię „tu”, a on mi dwa 
zęby wyrywa! 
-Ależ „two” po angielsku znaczy dwa. 
-Aaa, trzeba było tak od razu mówić. 
Następnym razem cos wymyślę. 
Za jakiś czas Stasiek przychodzi na kolejną 
wizytę do dentysty, siada na fotelu, wskazuje 
ząb i mówi:  
-Ten! 

 
 
 
 

Dobra rada 
 
-Panie doktorze, połknąłem długopis!  
Co zrobić?! 
-Na razie pisać ołówkiem. 

 
Sensowna rozmowa 
 
-Gdy się odbija- jest czerwone, gdy znajduje się 
w połowie wysokości- jest żółte, a gdy jest 
najwyżej- jest niebieskie. Co to? 
-Nie wiem. 
-Ja też nie wiem, ale fajnie kolory zmienia. 

Eliminacje do finału konkursu Miss Polonia 
Prowadzący wskazuje dłonią na trzy 
kandydatki: 
- Pani, pani i…pani! 
- I jeszcze ja! – woła jedna kandydatek. 
- No dobrze, to jeszcze pani. – zgadza się 
prowadzący. – Panie idą do domu. 
 

 
Oglądaj, Jasiu! 
 
- Mamo, mogę pooglądać telewizor? – pyta 
Jasiu. 
- Tak, tylko go nie włączaj. – mówi mama 

 

Kto rano wstaje… 
 
- Jasiu, wstawaj, przecież jedziemy dziś do 
babci! – krzyczy mama do chłopca.- Kto rano 
wstaje… 
A Jasio odpowiada: 
- Temu się oczy kleją. 

 
Akuratny autobus 
 
Koleżanki spotykają się na przystanku 
autobusowym. 
- Którym autobusem jedziesz? 
- 1, a ty? 
- 2. 
Nadjeżdża 12. 
 - To chodź, pojedziemy  razem. 

Kto to mówi? 
 
Nie płacz, kiedy odjadę.  
Tramwaj 
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Kalendarium 

    MAJ 
1.Święto Pracy 
2. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski 
3. Święto Narodowe Trzeciego Maja. NMP Królowej Polski 
8. Dzień Zwycięstwa. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
9. Święto Unii Europejskiej 
15. Międzynarodowy Dzień Rodziny 
18. Międzynarodowy Dzień Muzeów 
19. Dzień Dobrych Uczynków 
21. Światowy Dzień Kosmosu 
22. Dzień Praw Zwierząt 
26. Dzień Matki i  Boże Ciało 
CZERWIEC 
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka 
5. Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 
11. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci 
21. Pierwszy Dzień Lata. Święto Muzyki 
23. Dzień Ojca 
24. Zakończenie Roku Szkolnego 

                                                                             Wykonały:                                                                                                                    
Zuzanna Kalandyk i Aleksandra Rząsa 

KRZYŻÓWKA 

 

 

1. Planeta na, której mieszkamy. 
2. Rosną na łące i w naszych ogródkach. 
3. Stanowi większość powierzchni Ziemi. 
4. Kolor pojemnika na szkło kolorowe. 
5. Rozkłada się 4000 lat i można zrobić z niego butelki. 
6. Mieszkają w niej np. krety i dżdżownice. 
7. Segregujemy je do kolorowych pojemników.  
8. Robi się go z drzewa. Można na nim pisać lub rysować. 
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„Pierwszy miesiąc w Gimnazjum” 
 

Rozmowa z Anitą Nalepą – absolwentką  naszej szkoły, a obecną uczennicą Gimnazjum nr 6  
w Rzeszowie. Rozmawia Kacper Szczypta. 
 
Kacper Szczypta: Czy trudno było Ci się przyzwyczaić do 
nowej szkoły? 
Anita Nalepa: Nie było trudno, ale na samym początku nie 
mogłam znaleźć właściwych sal, w których miałam 
lekcje.(śmiech) 
 
KS: Co Cię zaskoczyło w gimnazjum, negatywnego  
i pozytywnego? 
AN: Zaskoczyło mnie to, że wszyscy uczniowie są wysocy  
i że jest dużo nauki. Plusem było to, że bardzo miło nas 
przywitali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
 
KS: Jak odnoszą się do Was nauczyciele? 

AN: W porządku, starają się nam pomóc w nauce najlepiej jak potrafią. 
 
KS: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w gimnazjum? 
AN: Historia. 
 
KS: Dlatego, że tak lubisz ten przedmiot, czy jest to zasługa nauczyciela? 
AN: Nie lubię historii, ale nasz nauczyciel bardzo dobrze tłumaczy i zachęca nas do nauki. 
 
KS: A czy chciałabyś wrócić do szkoły podstawowej? 
AN: Jeśli byłabym ze swoją dawną klasą, to tak. 
 
KS: Dziękuję za rozmowę. 
AN: Dziękuję. 
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