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Co w numerze?

Jesień, 2022

Poznacie opinię
pierwszkolasistki o szkole -
wywiad z Mają C.
Dowiecie się, jak działa koło
teatralne.
Sprawdzicie, jak uczniowie
spędzają przerwy.
Poznacie szkołę w Ukrainie.
Co nam smakuje w stołówce
szkolnej?

Akcje Samorządu
Uczniowskiego

Wróżby andrzejkowe

twórczość uczniowska i fragment
książki "Smok" Michała Kusa
nienudne lekcje

Oprócz tego:

SPRAWY SZKOLNE



Julia: Jak Ci się podobają pierwsze dni w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie?
Maja: Bardzo mi się podoba i cieszę się, że jestem w tej szkole.
Julia: Lubisz swoją Wychowawczynię?
Maja: Tak, i to najbardziej na świecie.
Julia: Czy masz nowych przyjaciół?
Maja: Tak, mam dwie nowe koleżanki.
Julia: Ile czasu zajmuje Ci nauka?
Maja: Czasem mam dużo nauki, a czasem nie.
Julia: Którą lekcję lubisz najbardziej?
Maja: Najbardziej mi się podoba plastyka i matematyka.
Julia: Co najbardziej podoba Ci się w nowej szkole?
Maja: Najbardziej mi się podoba nauka z paniami i zabawa na świetlicy.
Julia: Czy smakują ci obiady w nowej szkole?
Maja: Niektóre potrawy lubię, ale za niektórymi nie przepadam. Najbardziej
smakują mi naleśniki i rosół.
Julia: Czy cieszyłaś się, że idziesz do pierwszej klasy?
Maja: Tak, nie mogłam się tego doczekać.
Julia: Czy chciałabyś wrócić do przedszkola?
Maja: Trochę tak, ale trochę nie.
Julia: Dziękuję za wywiad, życzę sukcesów w nowej szkole, cześć:)
Maja: Proszę bardzo i dziękuję, cześć:)

Wywiad z Mają C., uczennicą
 I klasy Szkoły Podstawowej nr 31

      Autor: Julia, uczennica klasy 4B    



ZWRACANIE SIĘ DO
NAUCZYCIELIA
Do nauczyciela

zwracamy się po
imieniu i 

dodajemy imię taty
np. 

Wadym Wadymowycz 
Alisa Borysowna

(Borys - imię taty)

OCENY
Na Ukrainie najwyższą

oceną 
jest 12, najniższą 1, nie ma

+ i -
Uczymy się do 12 klasy, w
klasach 1- 7 nie ma ocen

na lekcji, tylko na 
sprawdzianie. Nie ocenia
się zachowania uczniów,

ale nauczyciele mogą
wstawić uwagę do

zeszytu.

Na w-f chodzimy do parku, na
plastyce nie dostajemy ocen, nie ma

świetlicy.
 
 

AUTORKI: Sofiia i Viktoriia
 

Mamy na imię Sofi i Vika. W tym roku w
związku z sytuacją na Ukrainie chodzimy

do SP31 w Rzeszowie. Chociaż
pochodzimy z innych miast, miałyśmy

podobny system edukacji.
Chciałybyśmy o nim opowiedzieć.



wkrótce
Andrzejki

To jedna z najpopularniejszych wróżb

andrzejkowych. Potrzebne do niej nam będą

świece oraz klucz (jeżeli nie chcemy zabrudzić

używanego klucza możemy zrobić zastępczy na

przykład z folii aluminiowej).

Z zapalonej świeczki lejemy wosk przez dziurkę

od klucza, prosto do naczynia z zimną wodą.

Następnie bierzemy wystudzony kawałek

wosku i oświetlam go latarką, aby rzucił cień na

ścianę. Formę możemy dowolnie przekręcać.

Teraz wszystko zależy już od naszej wyobraźni.

jabłka

Każdy z uczestników musi

pomyśleć życzenie, a

następnie wybrać monetę o

dowolnym nominale i z

wyznaczonego miejsca

spróbować trafić do naczynia

z wodą. Temu, komu się uda

spełni się marzenie.

lanie wosku

rzucanie
moneta Podczas tej zabawy obieramy jabłko, a skórki

wyrzucamy za siebie. 

Z rozrzuconych na podłodze ostrużyn

próbujemy odczytać inicjały ukochanej lub

ukochanego.

W tym roku planujemy dyskotekę

andrzejkową. 

Może urozmaicić wieczór wróżbami?



        W tym roku szkolnym uczniowie mogą
przygotować się na liczne akcje SU. Niedawno
mieliśmy już ,,Dzień gier planszowych’’ i ,,Dzień
postaci z bajek’’.  W najbliższym czasie będzie
również akcja ,,Dzień Myszki Miki’’. 
W najbliższym półroczu będzie jeszcze więcej
tego typu wydarzeń więc będzie się działo! 

Pamiętajcie!

Akcje Samorządowe

 5.11.-Dzie�
postaci z bajek
O wydarzeniu:
https://sp31.rzeszow.pl/dzien-
postaci-z-bajek/

Gratulujemy Wygranym !

Uczniowie mogą przygotowywać się

do tego eventu, oglądając bajki o

Myszce, czytać o niej książki lub

ciekawostki.

18.11- Dzie�
Myszki Miki

U nas w każdej akcji każdy ma
równe szanse i każdy znajdzie
tam coś dla siebie 🙃. Będzie
wiele okazji, żeby dostać punkty z
zachowania 

Przewodnicząca- 

Martyna Swynczak

Maja W.



Przerwy 
w szkole

Przeprowadziłem  ankietę wśród uczniów
SP 31 i zapytałem ich, co robią na
przerwach. Najczęściej pojawiały się 
 odpowiedzi:
Odrabiamy nieskończone lekcje, zadania,
chodzimy zobaczyć, co jest na obiad ,
rozmawiamy, jemy przekąskę, wymyślamy
piosenki, korzystamy z biblioteki szkolnej,
gramy w różne gry zabawy, korzystamy z
automatów 

Nasze
przerwy:
8 .45 -8. 50

9.35 -9.45

10.30 -10.40

11.25-11.35

12.20-12.40

13.25-13.40

14.25-14.30

Jak widać nasi uczniowie mają wiele
pomysłów na spędzanie wolnego czasu w
szkole 

Autor: Stanisław B. uczeń 4A



Książka o smoku

W ubiegłym roku czwartoklasiści pisali
książkę o smoku. 

 Narzucony został im tytuł/motyw
książki - SMOK i dokładne instrukcje w

Power Point.
Raz w miesiącu uczniowie mieli za

zadanie napisać jeden rozdział książki.
Dwie lekcje poświecili na rysowanie

ilustracji do książki.  Praca
dostarczyła wiele zabawy, radości i
przyjemności. Powstały naprawdę
piękne prace. Na koniec uczniowie

przygotowali okładkę.
 

W tym numerze poznacie
historię Michała, który

znalazł w lesie coś
dziwnego....

Niezwykłe
znalezisko

Redakcja



     Dawno, dawno temu przytrafiła mi się dziwna historia
     Mam na imię Michał mieszkam w królestwie Angola. Zajmuję się zwierzętami.
Mam biedną rodzinę, ale wszyscy się kochamy. Ciężko pracujemy przy zwierzętach i
w polu. Jestem szczęśliwym chłopcem, który ma często ciekawe przygody. Opowiem
wam o jednej z nich.
    Pewnego zimowego dnia poszedłem do lasu pozbierać drewno na opał.         
W świerkowym i ciemnym lesie było bardzo zimno. Mróz szczypał mnie w nos i
policzki. Śnieg skrzypiał pod nogami. Drzewa wyglądały magicznie, były oprószone
śniegiem i tworzyły krajobraz jak z bajki. 
Miałem już wracać do domu, aż tu nagle zobaczyłem dziwną rzecz. Była złota 
 i miała srebrne kropki. Świeciła bardzo mocno. To coś było w kształcie jaja oraz było
bardzo gorące i ciężkie. Zastanawiałem się, czym mogło być moje znalezisko.
Podejrzewałem, że było to jajo … tylko czyje? Postanowiłem pomimo trudów 
i wątpliwości zapakować je w skórzaną torbę i zanieść do domu. Wcześniej
polizałem jajo, byłem ciekawy jego smaku, ale nie miało żadnego. Postanowiłem
swoje znalezisko pozostawić w tajemnicy. Wracając do domu, przyjrzałem się kurom 
i zobaczyłem, że jajka potrzebują dużo ciepła, żeby wykluło się pisklę. Postanowiłem
przykryć moje jajo kocem i schować za kominkiem. 
   Tam będzie miało ciepło i będzie bezpieczne.
                                                                                            Michał Kus VB cdn.



WARIACJE
TEATRALNE

W każdy czwartek w godz. 12.30 - 13.30 w sali 31
odbywają się zajęcia teatralne. Oswajamy ciało,
ćwiczymy dykcję, wymyślamy etiudy, uwalniamy

ekspresję. Przede wszystkim to godzina śmiechu i
zabawy.



NA POLSKIM
BEZ NUDY

Nie wszyscy przepadają za lekcjami polskiego. Dyktanda,
wypracowania, gramatyka, nie zawsze ciekawe lektury...
Czasami można pobawić się kreatywnie.

ZABAWY W TEATR

NUDA? 

Wcielanie się w
bohaterów książek wcale
nie jest łatwe, ale
gwarantuje świetną
zabawę, uczy odwagi,
rozwija wyobraźnię.

Lektury pozwalają na uruchomienie
wyobraźni i zmysłu "konstruktorskiego"-
tworzenie makiet, map, czy wynalazków
to zadania dla wytrwałych.

LEKTURY



NA POLSKIM
BEZ NUDY

PLAKATY

To uczniowie lubią
najbardziej.
A podczas
współpracy
powstają niezwykłe
dzieła.



SZKOŁA
MARZEŃ

O jakiej szkole marzą
czwartoklasiści?



 Jedliśmy już wszystkie dania w
stołówce szkolnej. Jesteśmy gotowi
wybrać nasze ulubione! Pierogi czy
rizotto, rosół czy żurek -
przygotowałyśmy krótkie ankiety, aby
zapytać uczniów naszej szkoły, co
najbardziej im smakuje.

CO NAM SMAKUJE
W STOŁ�WCE SZKOLNEJ?

    10 listopada 2022r.
w czwartek
chodziłyśmy po
klasach ze skrzynką,
małymi ankietami i
cukierkami dla
głosujących.
Uczniowie mogli
samodzielnie
wybrać swoje
ulubione dania.
         W badaniach
wzięło  udział  60
osób. 
 

Okazało się,

że najbardziej

lubimy rosół.

Wybrała go

połowa

ankietowach.

Wśród

drugich dań

zwyciężyły

pierogi.  



Zupy:
rosół - 30 osób
pomidorowa - 12 osób
żurek - 5 osób
dyniowa - 3 osoby
ogórkowa - 3 osoby

AUTORKI
Helena Wisz 
Milena Jędrzejczyk  4a

Drugie dania:
Pierogi – 16 osób

Naleśniki – 11 osób
Spaghetti – 11 osób

Kotlet – 7 osób
Gołąbki – 3 osoby
Risotto – 2 osoby



Jeśli masz pomysł na artykuł, zgłoś się do
zespołu redakcyjnego i szlifuj
umiejętności dziennikarskie!
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