
ROK SZKOLNY 2010/2011 
 

1 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2010/2011. 
Ten jakże ważny dla naszej szkolnej społeczności dzień rozpoczął  się od uroczystej mszy św. 
odprawionej w intencji uczniów i nauczycieli przez ks. Pawła Hałasa. Po przejściu do szkoły 
uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor szkoły pani Urszula Broszko krótkim 
przemówieniem. Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i 
pracowników szkoły. Złożyła też wszystkim serdeczne życzenia wielu sukcesów i wytrwałości w 
pracy. Ponadto pani dyrektor zwróciła uwagę na jakże wymowną datę dnia rozpoczęcia roku 
szkolnego. 

1 września 71 lat temu wybuchła II wojna światowa. Ta ważna rocznica uczczona została przez 
zebranych minuta ciszy. Następnie pani dyrektor krótko omówiła remonty, które miały miejsce w 
szkole w czasie wakacji.  Podziękowała też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do tychże remontów. Kolejnym punktem przemówienia było omówienie programu unijnego, który 
będzie realizowany w naszej szkole przez uczniów klasy IV, V i VI w formie zajęć pozalekcyjnych. 
Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas oraz nauczycieli uczących 
poszczególnych przedmiotów. Pierwszy dzień pobytu uczniów w szkole zakończył się spotkaniem z 
wychowawcami w klasach. 

Zredagowała: A.Majda 

 

 



7 września 2010 r. uczniowie z kl.IV – VI uczestniczyli w interaktywnej wystawie „Deutsch für 
Anfänger” w Krakowie, zorganizowanej przez Goethe - Instytut. W trakcie zwiedzania odbyła się 
lekcja języka niemieckiego, sprawdzająca i utrwalająca zdobyte wiadomości. Następnie wszyscy 
uczniowie zwiedzali Wawel i oddali cześć zmarłej tragicznie parze prezydenckiej L. I M. 
Kaczyńskim w podziemiach katedry. Punktem programu był również spacer po ulicach i rynku 
krakowskim. W Sukiennicach uczniowie zakupili drobne pamiątki i zakończyli ten krótki pobyt w 
Krakowie. Organizatorkami wyjazdu były: B. Haszczyn i A.Majda. 

Zredagowała: B.Haszczyn 

 

 

12 września 2010 r. odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z 71 rocznica bitwy 
krzywieckiej. O godz. 11.45 w babickim kościele odbyła się msza św. z udziałem pocztów 
sztandarowych, w tym pocztu z nasze szkoły pod opieką p. Marty Jasińskiej. Następnie odbyły się 
uroczystości na krzywieckim cmentarzu z udziałem p. Zygmunta Prugara - Ketlinga syna 
generała, który dowodził bitwą krzywiecką. Apogeum uroczystości była inscenizacja fragmentu 
bitwy, który oglądały tłumy publiczności oraz piknik rodzinny. 

Zredagował: P.Haszczyn 



 

 

 

W dniach 20 - 23 IX odbyły się klasowe zawody lekkoatletyczne. Wyniki w linku Sport Szkolny. 

 Zredagował: P.Haszczyn 

23 września 2010 r. odbyła się wywiadówka szkolna. Po spotkaniu ogólnym, które prowadziła 
dyrektor szkoły p. Urszula Broszko, rodzice udali się na spotkania z wychowawcami. Następnie 
odbyło się spotkanie p. wice wójt Ewą Szymańską, która przedstawiła założenia programu Na 
dobry początek realizowany ze środków EFS we wszystkich szkołach naszej gminy. Rodzice 
odebrali pakiet pomocy szkolnych dla swoich dzieci w tym pendriva. 

Zredagował: P.Haszczyn 



 

24 września 2010 r. bardzo dobrze zaprezentowali się nasi lekkoatleci biorący udział w zawodach 
powiatowych w Birczy. Bijąc przy okazji trzy rekordy szkoły. II miejsce w biegu na 60 m zajęła 
Natalia Buchowska, która czasem 9,80s pobiła 8 - letni rekord na tym dystansie Magdaleny Solik. 
Również II miejsce zajął Paweł Przepaśniak, który na dystansie 1000 m czasem 3.34,71 poprawił 
swój własny rekord szkoły. III miejsce w rzucie piłeczka palantową zajęła Gabriela Kurasz. W 
biegu na 60 m z czasem 9,40s V miejsce zajął Jakub Ślimak , który pobił tym wynikiem swój 
rekord. Na zawody wojewódzkie zostali zakwalifikowani Paweł Przepaśniak i Natalia 
Buchowska. Uczniów do zawodów przygotował Piotr Haszczyn.  

Zredagował: P.Haszczyn 

 

 



 

28 września 2010 r.  uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkich Zawodach 
Lekkoatletycznych w Rzeszowie. Natalia Buchowska w biegu na 60 m uzyskała czas 
9,65 ustanawiając nowy rekord szkoły. Paweł Przepaśniak startował na 1000 m i uzyskał czas 3.35, 
64, nieco gorszy do swojego rekordu życiowego i szkoły. Miejsca zajęte przez zawodników zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego za kilkanaście dni. Uczniów 
przygotował do zawodów P.Haszczyn. 

Zredagował: P.Haszczyn 

 

 



4 października 2010 r. dwudziestu czterech uczniów z klas IV- VI  pod opieką p. A. Majdy i S. 
Nowosieleckiej wyjechało do Przemyśla na spektakl teatralny pt. „Ten obcy”. Przedstawienie zostało 
przygotowane przez aktorów z teatru w Lublinie. Po obejrzeniu spektaklu uczniowie  udali się na 
krótki spacer po przemyskim rynku, podziwiając jego architekturę. Następnie zgodnie z 
upodobaniami uczniowie  wybrali się na „małe co nieco”. Jedni delektowali się pizzą, inni 
słodkościami z cukierni. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły. Wyjazd 
zorganizowała p. Anna Majda.  

 Zredagowała: A.Majda 

 

5 października 2010 r. w Przemyślu odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe.  W biegu na 1000 m 
Paweł Przepaśniak zajął III miejsce, za co otrzymał dyplom, brązowy medal i nominację na 
zawody wojewódzkie. W biegu na 500 m dziewcząt 16 miejsce zajęła Patrycja Krawczyk . 
Startował również Jakub Buchowski zajmując 72 miejsce. W każdym biegu uczestniczyło ok. 90 
zawodników. Uczniów przygotował do zawodów P.Haszczyn 

Zredagował: P.Haszczyn 

 

 

7 października 2010 r. 5 i 6 latki wzięły udział w kolejnym integracyjnym spotkaniu przedszkolaków 
z terenu gminy Krzywcza. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Komendy Miejskiej w 



Przemyślu. Pani policjant przypomniała dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Następnie dzieci zdawały poważny egzamin otrzymując swój pierwszy dokument „kart ę pieszego”. 
Nagrodą były kamizelki odblaskowe i słodycze sponsorowane przez WORD w Przemyślu i wręczone 
przez przedstawiciela pana Wojciecha Sosnowskiego. Po ważnym egzaminie odbył się poczęstunek i 
wspólna zabawa. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego 
gminy Krzywcza. 

 

Dzień 13 października 2010 r. był dniem ważnych uroczystości szkolnych. Swoje pasowanie na 
ucznia przeżywali uczniowie klasy I, którzy uroczystym aktem zostali włączeni do grona 
społeczności szkolnej. Zanim jednak otrzymali miano uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
J. Słowackiego w Babicach musieli zaprezentować swoje umiejętności oraz zdać „pierwszy poważny 
egzamin”. Ku radości i zadowoleniu wszystkich, a w szczególności rodziców świetnie poradzili 
sobie z zadaniami. Oczarowali swoją odwagą nie tylko kolegów i koleżanki ale nade wszystko 
zaproszonych gości. Pani Dyrektor, która jednocześnie jest wychowawcą klasy I przyjęła uroczyste 
„ Ślubuję”  wypowiedziane słowami następujących uczniów: Wioletty Stadnik, Sandry Szpiech, 
Aleksandry Burchały, Ewy Sosy, Aleksandry Dańczak, Anny Zbroniec, Elżbiety Kołodziej, 
Eweliny Kruszyńskiej, Karola Kopca, Kacpra Bugla, Dawida i Kacpra Krawczyków oraz 
Sebastina Brzozy. Miłym akcentem na zakończenie pierwszej części uroczystości było wręczenie 
pięknych upominków dla dzieci, kwiatów dla nauczycieli oraz zasadzenie pamiątkowego drzewka. 
Rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz pyszny 
poczęstunek. 

Zredagowała: U.Broszko 

Foto: Jerzy Stadnik 

 

  



  

 

13 października 2010 r. w naszej szkole, jak co roku, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela. Na tę uroczystość zostali zaproszeni wszyscy 
nauczyciele naszej szkoły, nauczyciele – emeryci oraz cała społeczność uczniowska. Z tej okazji 
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Anny Majdy  przygotował krótki program artystyczny. 
W trakcie programu, w szkolnym studiu TV redaktorzy rozmawiali o ciężkiej pracy nauczycieli, 
reporter przeprowadzał wywiady z uczniami. Zaprezentowane zostały także humory z zeszytów 
uczniów, które sądząc po minach nauczycieli bardzo się spodobały. Chór szkolny, kierowany przez 
panią Alicj ę Król  uświetnił uroczystość  piosenkami przygotowanymi specjalnie na tą okoliczność. 
Wspólne odśpiewanie „Sto lat”,  złożenie życzeń i wręczenie kwiatów nauczycielom zakończyło 
występ uczniów. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała wszystkim występującym 
artystom i przedstawiła nauczycieli, których nagrodziła za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej. 

Zredagowała: A.Majda 

Foto: Jerzy Stadnik 

 



 

Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy podał oficjalne wyniki Wojewódzkich Zawodów 
Lekkoatletycznych, które 28 IX odbyły się w Rzeszowie. Paweł Przepaśniak na 1000 m oraz 
Natalia Buchowska na 60 m zajęli 29 miejsca, zdobywając wspólnie 4 punkty w Klasyfikacji 
Sportowej Szkół Województwa Podkarpackiego. 

Zredagował: P.Haszczyn 

 

19 października 2010 r. 11 uczniów wzięło udział w konkursie przedmiotowym z przyrody 
organizowanym przez Kuratora Oświaty. Tematem przewodnim konkursu było  „Woda w życiu 
człowieka” Uczestnicy konkursu: Wiktor Bednarz, Patrycja Burdziak, Aleksandra Trusz, Jakub 
Ślimak, Dawid Karpi ński, Maria Jakimowicz, Paweł Przepaśniak, Magdalena Sosa, Gabriela 
Kopiec, Karol Sosa, Kamil Pindaczek. Najlepszy wynik w szkole osiągnęli : W.Bednarz i D. 
Karpi ński. Uczniów do konkursu przygotowała p. Marta Jasińska. 

Zredagowała: M.Jasińska 

 

21 października 2010 r. czworo uczniów wzięło udział w konkursie przedmiotowym z historii 
organizowanym przez Kuratora Oświaty. Temat przewodni  konkursu to „Z dziejów mieszkańców 
starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, Hebrajczyków - Izraelitów oraz chrześcijan”  Uczestnicy 
konkursu: Wiktor Bednarz, Patrycja Burdziak, Aleksandra Trusz i Jakub Ślimak. Uczniów do 
konkursu przygotowała p. Anna Majda. Najwięcej punktów zdobyła P. Burdziak (31). 

Zredagowała: A.Majda 

 

22 października 2010 r. 28 uczniów z klas III – VI wyjechało pod opieką p. Marty Jasińskiej i 
Barbary Haszczyn na jednodniową wycieczkę do Sandomierza i Opatowa. Wprawdzie Ojca 
Mateusza nie znaleziono, ale były inne atrakcje. Po zwiedzeniu starówki i podziemi uczniowie udali 
się do zbrojowni, gdzie Sir Wiktor  przymierzał zbroję rycerską. Następnie podziwiano walory 
turystyczne bramy opatowskiej i katedry sandomierskiej. Niemałe wrażenie na wszystkich wywarł 
rejs po Wiśle, o czym może zaświadczyć pieczątka na przedramieniu. Zwiedzanie Kopalni 
Krzemionek w Opatowie zainspirowało uczniów do pobrania próbek krzemienia pasiastego do 
szkolnej gabloty minerałów. Posiłek w barze oraz zakup pamiątek to nieodłączne elementy każdej 
wycieczki. Do domów uczniowie wrócili ok. 21.00. 

Zredagowała: B. Haszczyn 



 

 

26 października 2010 r. w konkursie recytatorskim pt. "Jesień z Marią Konopnicką"  I miejsce zajął 
Mikołaj Prokopski , II miejsce Gabriela Grzegorzak, a III miejsce Ewa Sosa z kl.I. Konkurs 
zorganizowała Biblioteka Publiczna w Babicach. 

Zredagował:P.Haszczyn 

 

28 października 2010 r. ukazał sie pierwszy numer gazetki szkolnej 
pt. Gazetka na 6. Jest ona wydawana przez kl.V w ramach zajęć z 
informatyki EFS. Wersja elektroniczna ukaże się na stronie 
internetowej szkoły za dwa tygodnie. Opiekunami młodych 
redaktorów są Barbara Haszczyn i Piotr Haszczyn. 

Zredagował: P. Haszczyn 

 

Tradycją w naszej szkole stała się coroczna zbiórka pieniędzy na 
znicze, które są zapalane w dniu 1 listopada na grobach księży oraz 
żołnierzy leżących na cmentarzach w Babicach i Skopowie. Akcję 
zbiórki pieniędzy i zakupu zniczy przeprowadziła sekcja 
ekologiczna w składzie: Wikor Bednarz, Jakub Ślimak, Filip 
Chruścicki, Kamil Pindaczek, Karol Sosa, Gabriela Wolarz, 
Ewa Beer pod opieką p. Marty Jasińskiej. 

Zredagowała: M. Jasińska 



W dniu 2 listopada grupa 5 i 6-latków wspólnie z przedszkolakami z innych szkół wybrała się do 
kina Helios w Rzeszowie na film animowany pt.”Żółwik Sammy”. Wyjazd został zorganizowany w 
ramach współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krzywcza. 

  

5 listopada 2010r. odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny OXFORD. Wzięło w nim udział 10 
uczniów: O. Bugiel (IV), K. Kaszycki (IV), M. Szpiech (IV), S. Rabczak (V), S. Szpiech (V), T. 
Zaleski (V), W. Bednarz (VI), F. Chruścicki (VI), G. Kopiec (VI), J. Ślimak (VI). Uczniów 
przygotowywała p. Sabina Nowosielecka. Wyniki zostaną ogłoszone do 14 stycznia 2011 r. 

Zredagowała: S.Nowosielecka 

  

10 listopada 2010 r w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „der die das Kenner" – 
edycja VII dla szkół podstawowych wzięło udział 6 uczniów. W komisji konkursowej były panie: B. 
Haszczyn i M. Jasińska. W ciągu 60 minut uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające 
kompetencje: słuchania, czytania, pisana oraz gramatykę i słownictwo. Najwyższe wyniki w szkole 
uzyskali ex aequo Wiktor Bednarz z kl.VI i Sylwia Szpiech z kl.V. 

Zredagowała: B.Haszczyn 

 



10 listopada 2010 r. społeczność uczniowska, dyrekcja oraz nauczyciele uczestniczyli w uroczystej 
akademii, poświęconej uczczeniu Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 listopada 
1918r. Uroczystość odbyła się w sali nr 12, gdzie po raz pierwszy do akademii patriotycznej 
wpleciono materiały multimedialne, prezentowane na tablicy interaktywnej. Chór szkolny 
„Pelicano”  pod kierunkiem p. A. Król  uświetnił akademię patriotycznymi pieśniami, a uczniowie z 
kl. V pod opieką p. B. Haszczyn zaprezentowali krótko historię drogi do wolności oraz recytowali 
wiersze. Organizatorzy dziękują p. P. Haszczynowi za  pomoc w montażu  materiałów i stałą 
współpracę. 

Zredagowała: B. Haszczyn 

 

 

 



11 listopada 2010 r. na Gminnej Akademii z okazji Święta Niepodległości w GCK w Babicach 
wręczono dyplomy i nagrody dla zwycięzców w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "MOJA 
MAŁA OJCZYZNA".  Bardzo dobrze spisały się podopieczne p. Haliny Noworlskiej. I miejsce 
zajęła Wiktoria Karpi ńska kl.III, II miejsce Gabriela Grzegorzak kl.III, a III miejsce Joanna Dec 
kl.III . 

Zredagował: P.Haszczyn 

Od 16 listopada w bibliotece szkolnej odbywa się Kiermasz Taniej Książki prowadzony przez p. 
Sabinę Nowosielecką. Można kupić lektury, bajki, słowniki językowe, książki przyrodnicze, 
kulinarne inne. Zapraszamy do zakupów. 

Zredagowała: S.Nowosielecka 

Dnia 17 listopada 2010 r. klasa V wraz z wychowawczynią  B.Haszczyn  wyruszyła na dwie 
godziny lekcyjne na Helusz, gdzie znajduje się ośrodek rekreacyjno – rekolekcyjny Stowarzyszenia 
Rodziny Kolpinga. Uczniowie zostali oprowadzeni  po terenie ośrodka oraz po stacjach Drogi 
Krzyżowej przez głównego gospodarza, a następnie  wykonywali ćwiczenia w grupach, dotyczące 
odczytania i interpretacji wiersza o tematyce jesiennej. „Lekcja inaczej” bardzo podobała się 
uczniom, a nawiązane kontakty na pewno zaowocują współpracą naszej szkoły z ośrodkiem w 
Heluszu. 

Zredagowała B.Haszczyn 

 

 



22 listopada 2010 r. Wiktor Undziakiewicz, Gabriela Grzegorzak i Tomasz Bendkowski zostali 
Laureatami X Powiatowego Konkursu Plastycznego na Ilustrację do utworów Wandy Chotomskiej. 
Na uroczystości wręcznia nagród, która odbyła się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w 
Przemyślu uczniom towarzyszyła p. Halina Noworolska. 

Zredagowała: H. Noworolska 

22 listopada 2010 r. odbyła się wywiadówka szkolna. 

Zredagował: P.Haszczyn 

W dniu  23 listopada  2010r odbył  się  w  naszej  szkole  konkurs  pieśni  patriotycznej  i  
legionowej. W  konkursie  wzięło  udział  13  uczestników. W czasie  konkursu rozbrzmiewały  
pieśni: Warszawianka 1831,  Piechota 1918,  Rota,  Pierwsza  brygada,  Rozkwitały  pąki,  Marsz , 
Marsz  Polonia. Jury  w  składzie: dyr. Urszula  Broszko,  naucz. Marta  Jasińska,  naucz. Alicja 
Król, ucz. z kl. VI – Gabriela  Kopiec, Ewa  Beer, Gabriela  Wolarz   przyznało: I miejsce  - 
Gabriela  Hadam  i  Kamila  Lach; II miejsce  -Andżelika  Kurasz  i  Karolina  Huk; III 
miejsce  - Anna  Zbroniec  i  Sebastian  Król. 

Zredagowała. A.Król 

 
25 listopada 2010 r. odbyły się w naszej szkole andrzejki. Uczniowie zarówno klas młodszych, jak i 
starszych, aby tradycja została podtrzymana, brali udział w zabawach i wróżbach oraz tanecznych 
swawolach. Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek. Po tych szaleństwach 
czas rozpocząć Adwent. 

Zredagował: P.Haszczyn 

 



 
1 grudnia 2010 r. odbył się konkurs EDI z języka niemieckiego, w którym brało udział 12 uczniów 
z klas IV - VI. Wyniki zostaną przesłane do 14 I 2011 r. Uczniów przygotowała i konkurs 
przeprowadziła p. B.Haszczyn. 

Zredagowała: B. Haszczyn 

3 grudnia 2010 r. uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią p. S. Nowosielecką udali się na 
mikołajkowy seans filmowy do kina Helios w Rzeszowie na film pt.: "Harry Potter".  Po seansie 
uczniowie udali się do McDonalda. Wyjazd był zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w 
Reczpolu. 

Zredagowała: S. Nowosielecka 

 
W dniu Świętego Mikołaja klasa V została obdarowana miłymi prezentami. Każdy uczeń otrzymał 
worek ze słodyczami oraz piękne figurki. Dziewczęta dostały szopki ze Świętą Rodziną, a chłopcy 
figurki piłkarza, bo przecież  każdy chłopiec piłkę kopie. Wychowawczyni B.Haszczyn ucieszyła się 
z ruchomej figurki Mikołaja, grającego na ... skrzypcach. Także inni nauczyciele uczący w tym dniu 
w klasie V  otrzymali miłe czekoladowe figurki. 

Zredagowała: B.Haszczyn 

  



6 grudnia 2010 r. odbyła się uroczystości rozdania nagród dla uczestników konkursu Pieśni 
Patriotycznej zorganizowanego przez p. Alicje Król  23 listopada br. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zakupione przez p. Alicję. 

Zredagował: P.Haszczyn 

 
7 grudnia wszystkie grzeczne dzieci i „grzeczne” panie z naszej szkoły udały się do GCK, gdzie miał 
przybyć św. Mikołaj. Na gościa czekali również uczniowie młodszych klas ze szkół w: Bachowie, 
Reczpolu i Krzywczy. W trakcie oczekiwania zebrani wysłuchali piosenek o zimie i o św. Mikołaju 
w wykonaniu 5 – i 6 - latków ze szkoły  w Babicach, obejrzeli przedstawienie o tematyce 
świątecznej, był wspólny poczęstunek, rozstrzygnięcie gminnego konkursu na stroik świąteczny, aż 
w końcu…. w drzwiach pojawił się długo oczekiwany gość. Witany gromkimi brawami i piosenką 
zaczął  rozdawać prezenty. Wszyscy obdarowani wyrazili swoją wdzięczność i zaprosili Mikołaja na 
drugi rok. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 

 

 



22 grudnia 2010r. w klasach odbyły się spotkania wigilijne, na których uczniowie dzielili się 
opłatkiem i składali sobie życzenia. Odbyło się również spotkanie całej społeczności szkolnej na 
akademii z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie uczniowie klasy VI 
przedstawili Jasełka, które przygotowali pod opieką wychowawczyni p. S. Nowosieleckiej, a chór 
szkolny przygotował kolędy pod kierunkiem p. A. Król . Następnie przewodniczący klas podzielili 
się opłatkiem z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami. 

Zredagowała: S. Nowosielecka 

 

 
 



7 stycznia 20011 r. 12 uczniów z klasy IV i VI brała udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych na 
lodowisku w Przemyślu. Większość z nich po raz pierwszy jeździła na łyżwach. Po krótkim kursie 
dość szybko pojęli tę niełatwą dziedzinę sportu. Wyjazd został zorganizowany przez P. Haszczyna 
wspólnie z uczniami z Gimnazjum w Krzywczy. 

Zredagował: P. Haszczyn 

  

 
9 stycznia 2011 w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyła się próba generalna, w której 
uczestniczył nasz chór „ PELICANO” pod opieką p. Alicji Król . Po raz pierwszy w regionie 
rzeszowskim, kolejny rok funkcjonowania programu „ Śpiewająca Polska” zakończy się wspólnym 
koncertem – „Rozśpiewały się obłoki”, który będzie miał miejsce w pięknej sali koncertowej 
Filharmonii Podkarpackiej w dniu 16 stycznia 2011 o godz. 17.00. Podczas koncertu 
zaprezentowane zostaną polskie kolędy i pastorałki. 

Zredagowała: Alicja Król 

 



  

10 stycznia 2011 r. uczniowie kl.IV - VI otrzymali pakiet materiałów biurowych: teczkę, zeszyty, 
przybory do pisania w ramach programu Na dobry początek. 

Zredagował: P.Haszczyn 

13 stycznia 2011 r. klasa szósta pisała sprawdzian próbny dla ucznia kończącego klasę szóstą 
pt.:"Afryka" wyd. OPERON. Nad przebiegiem sprawdzianu czuwała komisja w składzie p. B. 
Haszczyn i p. S. Nowosielecka. 

Zredagowała: S.Nowosielecka 

 
 

16 stycznia 2011 r. występ w Filharmonii Podkarpackiej 
był wielkim wyróżnieniem dla naszego chóru. Chórzyści 
godnie zaprezentowali swój program na koncercie. 
Dyrygentka Alicja Król  jest w pełni usatysfakcjonowana 
z występu i bardzo zadowolona ze swoich solistów. Jest 
to ciężka praca, ale daje dużo radości, pewności siebie i 
rozsławia naszą szkołę w województwie podkarpackim. 
Serdecznie dziękuję naucz. Pani Marcie Jasińskiej za 
opiekę nad solistami chóru w trakcie transportu i 
przygotowania do występu, oraz za wykonywanie zdjęć, 
a Pani Wilhelminie Skubisz emerytowanej naucz. za 
czuwanie nad bezpieczeństwem naszych artystów i za 
pyszne rogaliki domowego wypieku. Dziękuję również 
Rodzicom solistów chóru biorących udział w występie. 

Zredagowała: Alicja  Król 

  

 



 

 



 

 
17 stycznia 2011 r. odbyły się zajęcia projektowe matematyczno – przyrodnicze oraz z j. 
angielskiego dla klas IV – VI. Zajęcia prowadziły p. M. Jasińska, S. Nowosielcka, M. Wojdyło. 
Oprócz zajęć projektowych zorganizowane były również gry i zabawy, a także zajęcia chóru, które 
prowadziła p. A. Król . Zajęcia trwały od godz. 8.00 – 13.00.  

Zredagowała: S. Nowosielecka 

30 stycznia 2011 r. w Gminnym Centrum Kultury w Babicach odbył się I Powiatowy Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2011. Nasi uczniowie przygotowani pod kierunkiem p. 
Sabiny Nowosieleckiej i Alicji Król zajęli I miejsce.  

Zredagował: Piotr Haszczyn 

 

W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie dzieci z panią policjant z Komendy Głównej w Przemyślu. 
Pani policjant przeprowadziła pogadanki w dwóch grupach wiekowych: 5 i 6-latki i klasy I – III. 
Głównym celem spotkania było utrwalenie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz 
przypomnienie numerów alarmowych. 



  

 
2 lutego 2011r. w Gminnym Centrum Kultury w Babicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Akademię przygotowali nauczyciele nauczania początkowego. Liczna grupa 
zebranych [około 80 osób] z zachwytem oglądała popisy swoich wnuczków. W drugiej części przy 
kawie i ciastku zebrani śpiewali kolędy i pastorałki przy akompaniamencie akordeonowym naucz. 
Alicji Król . 

Opracowała: A. Król 

   



  

 
9 lutego 2011 r. Marek Pasternak, Magdalena Sosa i Jakub Ślimak  brali udział w Dekanalnym 
Konkursie Biblijnym z Ewangelii Świętego Mateusza. Uczniowie udali się do Dubiecka, gdzie odbył 
się konkurs pod opieką ks. Pawła Hałasa.  

Zredagował: Piotr Haszczyn 

15 lutego 2011 r. w związku z dniem Świętego Walentego Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. 
Anny Majdy  przygotował program artystyczny. W ciągu minionego tygodnia do przygotowanej 
skrzynki uczniowie wrzucali kartki walentynkowe, które zostały rozdane adresatom podczas 
uroczystości. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie przedmiotowy z języka niemieckiego EDI  
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody ufundowane przez p.B. Haszczyn. 

Zredagował: Piotr Haszczyn   

 



15 lutego 2011 r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, którą rozpoczęli uczniowie klas 
młodszych pod okiem wychowawców i rodziców. Następnie karnawałowe zabawy i tańce miały 
klasy starsze. Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich uczniów gry i zabawy, a 
wychowawcy z rodzicami słodki poczęstunek. 

Zredagował: Piotr Haszczyn 

 

17 lutego 2011 r. odbył się Turniej w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców, w którym brali 
uczniowie ze szkół Gminy Krzywcza. Wśród dziewcząt I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w 
Bachowie, II miejsce SP w Reczpolu, III miejsce SP w Babicach. W kategorii chłopców I miejsce 
zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Reczpolu, II miejsce SP w Babicach, a III miejsce SP w 
Krzywczy. Uczniowie z rąk p. dyrektor Urszuli Broszko otrzymali pamiątkowe dyplomy, a turniej 
przygotował i sędziował P. Haszczyn. 

Zredagował: Piotr Haszczyn 

 
28 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły – Juliusza Słowackiego. Na uroczystej 
akademii  najpiękniejsze wiersze patrona szkoły recytowała klasa IV przygotowana przez p. Annę 
Majd ę. Następnie klasa V przedstawiła sztukę wieszcza „O Janku, co psom szył buty” w reżyserii 
Barbary Haszczyn. Tradycyjnie [już po raz 7] klasy IV – VI przystąpiły do turnieju wiedzy o 
Juliuszu Słowackim o przechodni puchar dyrektora szkoły. Tym razem trofeum przypadło klasie IV, 
która wystąpiła w składzie: Kamila Lach, Patrycja Krawczyk, Karol Staszkiewicz. Puchar 
wręczony przez p. dyrektor Urszulę Broszko będzie przez rok zdobił klasę zwycięzkiego 
zespołu. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy przygotowane przez organizatorki 
uroczystości. 

 Zredagowała: Barbara Haszczyn 

   



  

8 marca odbyło się uroczyste mianowanie uczniów klasy I na Czytelnika Biblioteki Szkolnej. 
Ceremonię mianowania poprzedziła część artystyczna przygotowana przez p. S. Nowosielecką z 
uczniami klasy I i VI, oprawa muzyczna p. B. Chomka.  Uczniowie otrzymali Akty Mianowania na 
czytelnika, słodycze oraz książki ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską „Mi ś. 

Zredagowała: Sabina Nowosielecka 

 

 

 



31 marca 2011 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Redakcję Gazetki na 6 na logo programu 
Na dobry początek wygrała praca Samuela Rabczaka, która uzyskała największą liczbę głosów. 
Wśród głosujących zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. Obok prezentujemy zwycięskie logo, 
które również zostało umieszczone w zakładce Programy. Autorowi składamy gratulacje. 

 
Zredagował: Piotr Haszczyn 

  

31 marca 2011 r. - klasa III pisała Ogólnopolski Sprawdzian dla ucznia kończącego I etap 
edukacyjny organizowany przez firmę Operon. 

Zredagował: Piotr Haszczyn 

5 kwietnia 19 szóstoklasistów przystąpiło do Sprawdzianu dla ucznia kończącego Szkołę 
Podstawową organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. 

Zredagował: Piotr Haszczyn 

4, 5, 6 kwietnia uczniowie naszej szkoły biorą udział w rekolekcjach wielkopostnych. 

Zredagował: Piotr Haszczyn 

7 kwietnia odbył się konkurs matematyczny Edi. Wzięło w nim udział w sumie 15 uczniów, z klasy 
IV: T. Bentowski, J. Buchowski, G. Hadam, K. Kszycki, P. Krawczyk, z klasy V: A. Maślak, S. 
Rabczak, S. Szpiech, T. Zaleski, z klasy VI: W. Bednarz, F. Chruścicki, M. Lach, R. Rosiwal, J. 
Ślimak.  Uczniów do konkursu przygotowywała p. S.Nowosielecka. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone do dnia 2 czerwca 2011 r. 

Zredagowała: Sabina Nowosielecka 

  

14 kwietnia wszyscy uczniowie kl. V przystąpili do pisania sprawdzianu próbnego. Komisja w 
składzie: B. Haszczyn, S. Nowosielecka wprowadziła uczniów w szczegóły techniczne 
przeprowadzenia egzaminu. Nastrój powagi podkreślał odświętny strój. A twórcze podenerwowanie 
towarzyszyło piszącym przez cały czas trwania egzaminu. 

Zredagowała: B. Haszczyn 



  

19 kwietnia gościem naszej szkoły był pan Mariusz Król , pracownik Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który przedstawił dzieciom klas IV, V, VI zagadnienia z zakresu 
ekologii. Na spotkaniu pan Król poruszył problemy naszej gminy, takie jak: palenie śmieci w 
domach, wyrzucanie śmieci do lasu. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowy kanalizacji w 
miejscowościach: Babice, Skopów Połanki, aby chronić czystość naszych wód. Aby dbać o czystość 
naszego środowiska Polska w trakcie akcesyjnym zobowiązała się do 2015 r. zbudować wodociągi i 
kanalizacje.  W razie niewywiązania się z tego traktatu  grożą Polsce ogromne kary wobec Unii 
Europejskiej. Pan Król mówił również o wykorzystaniu energii odnawialnych, jaką jest energia 
słoneczna, która  może  wykorzystywana do ogrzewania wody w naszych domach. Koordynatorem 
spotkania była p. Marta Jasińska. W spotkaniu uczestniczyła p. dyrektor Urszula Broszko oraz 
nauczyciele: p. Alicja Król , p. Barbara Haszczyn, p. Piotr Haszczyn, p. M. Jasińska oraz p. 
Dorota Kaszycka. Następnie odbyło się spotkanie w kl.,,0”, gdzie dzieci przedstawiły krótki 
program artystyczny w podziękowaniu za firanki ufundowane przez pana Mariusza Króla  do ich 
sali. 

Zredagowała: M. Jasińska 

  

 



20 kwietnia do ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego przystąpiło 11 uczniów: K. 
Staszkiewicz, A. Łysik, Sz. Bandyk, z kl.IV. S. Szpiech, A. Szpiech, S. Rabczak, T. Zaleski kl.V 
i J. Ślimak, F. Chruściki oraz W. Bednarz z kl. VI. Prace jeszcze tego samego dnia będą odesłane 
na adres ogólnopolskiego koordynatora konkursu do Poznania. Szkolnym organizatorem konkursu 
jest Barbara Haszczyn. 

Zredagowała: B. Haszczyn 

  

20 kwietnia odbył się apel z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych,  na którym część 
artystyczną przedstawili uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Chomki . Karolina Huk  oraz 
Joanna Dec otrzymały dyplomy i nagrody za zwycięstwo w konkursie na Najpiękniejszą Palmę 
organizowaną przez Gazetkę na 6, a Patrycja Krawiec otrzymała nagrodę za wyróżnienie w 
powiatowym literackim  konkursie pt. Woda Uwięziona, organizowanym przez Arboretum w 
Bolestraszycach. Szkolnym korodynatorem konkursu była p. M. Jasińska. 

Zredagował: P. Haszczyn 

  

   



 
28 kwietnia odbył się konkurs czytelniczy dla klas I-III pt."W krainie bajek i baśni".  Wzięło w nim 
udział troje uczniów klasy II: G. Kasprowicz, E. Rosiwal, M. Rosiwal i cztery uczennice klasy III: 
W. Burchała, J. Dec, G. Grzegorzak, W. Karpi ńska. Organizatorem konkursu była p. S. 
Nowosielecka. 

Zredagowała: S. Nowosielecka 

  

W dniu 3-go Maja 2011 r. o godz. 12.30 w Gminnym Centrum Kultury w Babicach odbyła się 
gminna akademia, którą uświetnił swoją obecnością wójt Gminy Krzywcza Witold Szpytman, 
Przewodniczący Radny Gminy Piotr Pękalski, radni i inni zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
Babic. Chór „ GLORIA”  pod kierownictwem A. Król  wykonał pieśni patriotyczne, między innymi: 
„Cześć Polskiej Ziemi”, „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny”. Montaż słowno-muzyczny pod 
hasłem „ Bóg honor ojczyzna ” przedstawiła grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Babicach oraz chór szkolny „ PELICANO”,  który wykonał między innymi następujące pieśni: „ Tu 
wszędzie jest Moja Ojczyzna”, „O dniu wiosenny”, „Witaj majowa jutrzenko”. Zespół fletów 
prostych wykonała trzy utwory, wśród nich „Odę do radości”. Grupa taneczna odtańczyła poleczkę 
w tradycyjnych strojach ludowych. Obie grupy oraz chór przygotowała A.Król . Akademię 
przygotowały: Alicja Król, Barbara Haszczyn, Anna Majda wraz z uczniami od klasy II do VI. 

Zredagowała: B. Haszczyn  



     

  

4 maja 2011 r. odbyła się szkolna akademia z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez p. M. 
Jasińską oraz A. Król . Uczniowie kl. VI zaprezentowali Pana Tadeusza po ekologicznemu, a chór 
Pelicano zaprezentował okolicznościwe utwory. Na koniec p. dyrektor Urszula Broszko wręczyła 
dyplomy i nagrody dla uczniów za udział w Szkolnym Przyrodniczym Konkursie Fotograficznym  
zorganizowanym przez p. M.Jasińską. I mejsce zajęła Aleksandra Trusz, II miejsce Patrycja 
Burdziak , III miejsce Jakub Lach. 

Zredagował: P.Haszczyn 

 

 



W dniu 9.05.2011r. w świetlicy w Krzywczy odbyło się spotkanie integracyjne przedszkolaków ze 
szkół z terenu gminy Krzywcza. Dzieci uczestniczyły w pogadance oraz ćwiczeniach praktycznych z 
panią policjant z Komendy Głównej w Przemyślu, która uczyła jak zachować się w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia bliskich. Dzieci ćwiczyły jak wezwać pomoc i opatrywać rany. 
Następnie odbył się pokaz umiejętności psa Questo z Izby Celnej w Przemyślu. Pies popisywał się 
zdolnością wyszukiwania przemycanych towarów. Kolejnym punktem spotkania była demonstracja 
zachowań obronnych psów z Służb Ochrony Kolei w Przemyślu. Na zakończenie Straż Pożarna z 
Babic zapoznała dzieci z wyposażeniem wozu strażackiego. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej 
atmosferze. 

     

12 maja 2011 r. odbył się etap szkolny Gminnego Konkursu z Języka Niemieckiego, w którym 
wzieli udział Tomasz Zaleski z kl.V i Filip Chruścicki z kl.VI.  Uczniowie ci zakawlifikowali się 
do etapu gminnego. Konkurs przeprowadziła Barbara Haszczyn. 

Zredagowała: B. Haszczyn 

 

13 maja 2011 r. dzieci z klas 0-III wyjechały do Przemyśla na spektakl teatralny „Baśnie Andersena” 
w Zamku Kazimierzowskim. Potem odwiedziły jednostkę Straży Pożarnej, gdzie zapoznały się z 
pracą strażaków, pojazdami i sprzętem wykorzystywanym w akcjach ratunkowych. 

   

 



24 maja 2011 r. na stadionie Unum w Babicach odbył się Gminny Turniej w Mini Piłce Nożnej 
chłopców. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa w Reczpolu. Uczestników sportowych 
zmagań z Babic, Bachowa, Krzywczy, Reczpola i Ruszelczyc powitała p. Dyrektor SP Reczpol 
Danuta Głuszko, która otworzyła turniej. W zmaganiach sportowych pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie z SP Babice, pod kierunkiem P.  Haszczyna, którzy wygrali wszystkie mecze, strzelili 
rywalom 15 bramek nie tracąc żadnej. Drugie miejsce zajęli uczniowie z SP Reczpol, trzecie z SP 
Krzywcza, czwarte miejsce SP Ruszelczyce, piąte miejsce SP Bachów. Główną organizatorką 
turnieju była p. Małgorzata Chruścicka. Więcej w linku Sport Szkolony. 

 
25 maja 2011 r. Tomasz Zaleski i Filip Chruścicki brali udział w Gminnym Konkursie z języka 
niemieckiego, który odbył się w Bachowie. Konkurs jest organizowany przez Szkoły w Reczpolu i 
Bachowie, a uczniowie uczestniczyli w gminnych zmaganiach pod opieką B. Haszczyn. 

Zredagowała: B. Haszczyn 

25 maja 2011 r. Xawier Cierlot Płowiecki syn Jolanty Płowieckiej, absolwentki Szkoły 
Podstawowej w Babicach, przedstawił recital składający się z kilku utworów na fortepian. Koncertu 
wysłuchali członkowie chóru szkolnego oraz uczniowie i nauczyciele z klas starszych. Goście, 
którzy odwiedzili naszą szkołę na co dzień mieszkają w Moutmoren pod Paryżem. Organizatorką 
koncertu była p. Alicja Król.  

Zredagowała: B. Haszczyn 

 

27 maja 2011 r. klasy IV, V i VI wybrały się na dwugodzinna wycieczkę dydaktyczną do Krzywczy, 
gdzie zapoznały się z funkcjonowaniem miejscowej Oczyszczalni Ścieków. W tajniki oczyszczania 
nieczystość wprowadził uczniów pan Robert Kaszycki Kierownik Zakładu Komunalnego w 
Krzywczy. Uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków, następnie mieli krótką 
przerwę na lody. Wyjazd zorganizowała p. Marta Jasińska, a opiekę nad uczniami sprawowali 
P.Haszczyn i S. Nowosielecka. 

Zredagował: P. Haszczyn 



 

   

1 czerwca 2011 r. odbył się w naszej szkole Dzień Rodziny. Rozpoczęła go część artystyczna w 
wykonaniu uczniów klas 0 – III i występ chóru Pelicano pod dyrekcją p. Alicji Król . Następnie 
rodzice ze swoimi pociechami mogli się zmierzyć w kilkunastu konkursach m.in. matematycznym, 
ortograficznym, plastycznym, sportowymi. Odbyły się również biegi przełajowe od przedszkolaków 
 do kl. III oraz Turniej Piłki Nożnej chłopców z klas IV – VI. Przeprowadzono również konkursy na 
Najpiękniejszy wianek i Serce ułożone z kwiatów. Słodki poczęstunek przygotowali rodzice, a całość 
zakończyło się spotkaniem w sali gimnastycznej, gdzie rozdano dyplomy i nagrody w postaci bonów 
na zakupy w sklepiku szkolnym.  

Zredagował: P. Haszczyn 

   



  

  

6 czerwca 2011 r. wszyscy uczniowie klas IV - VI wybrali się na wycieczkę edukacyjną do 
Arboretum w Bolestraszych i Biblioteki Publicznej w Przemyślu. 

  

  

  



8 czerwca 2011 r. 7 uczniów naszej szkoły pod opieką P. Haszczyna wybrała się na Rajd Rowerowy 
Szlakiem Zaginionych Kultur. 25 km trasa rozpoczynała się w Babicach. W Skopowie uczniowie 
wysłuchali o zamieszkujących tu w przeszłości Wołosach i Rusianach. Następnie trasa wiodła na 
Helusz i przez Wolę Węgierską na Średnię. Tu uczniowie zatrzymali się przy Kurhanach sprzed 
5000 tysięcy lat i dowiedzieli się o zamieszkujących ten teren ludach kultury ceramiki sznurowej. Po 
długim zjeździe uczestnicy rajdu odwiedzili cmentarz żydowski w Krzywczy – Kirkut. Tu zapoznali 
się z historią Żydów Krzywieckich. Nie zabrakło przerw na odpoczynek i zakupy przy przydrożnych 
sklepach. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali gratis w postaci ładnej opalenizny. 

Zredagował: P. Haszczyn 

  

  

8  czerwiec  2011  - V WOJEWÓDZKI  PRZEGL ĄD  CHÓRÓW  SZKOLNYCH 
„ MAGNIFICAT”  w  RZESZOWIE . Chór „PELICANO” z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Babicach, dyrygent Alicja Król  brał udział w V Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych 
„Magnificat” w Rzeszowie  w  Kościele  Św. Judy  Tadeusza  i  zdobył  Srebrne  Pasmo. Opiekę 
nad chórem sprawowała naucz. pani Marta Jasińska i dyrygentka pani Alicja Król.  W nagrodę za 
bardzo dobry występ, dyrygentka zafundowała dzieciom posiłek z drobnymi upominkami. 

 Opracowała: A. Król 

  



 
13 czerwca 2011r. dwudziestu dziewięciu uczniów z klas IV- VI pod opieką pani Anny Majdy  i 
Sabiny Nowosieleckiej wyjechało na jednodniową wycieczkę do Bałtowa. Program wycieczki 
obejmował Kino  Emocji w JuraParku, projekcja filmu 5D, zwiedzanie schoolbusem zwierzyńca, 
zwiedzanie ścieżki edukacyjnej JuraParku (park dinozaurów) i muzeum wraz z przewodnikiem, 
Sabathówka – zwiedzanie  skalnego lapidarium oraz  udział w warsztatach paleontologicznych. 
Atrakcją wycieczki był udział naszych uczniów w nagraniach do wakacyjnego programu TVP1 
„Rodzinka Dinka”, który będzie emitowany 28 czerwca 2011r. o godzinie 8.40, oczywiście w TVP I. 

Zredagowała: Anna Majda 

  

  



 
16 czerwca 2011r odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2011/2012. Oto 
wyniki wyborów: 

1. Bentkowski Tomasz  - 10 głosów  
2. Grzegorzak Gabriela – 7 głosów 
3. Kaszycki Konrad  - 11 głosów  
4. Krawczyk Patrycja  - 13 głosów  
5. Rabczak Samuel  -  5 głosów 
6. Szpiech Sylwia  -  25 głosów 
7. Zaleski Tomasz  - 15 głosów 

Spośród  siedmiu kandydatów na drodze głosowania wśród uczniów od zerówki do klasy piątej, 
wyłonił się nowy zarząd, który obejmie władzę w nowym roku szkolnym. A oto nowy zarząd SU: 
Przewodniczący – Sylwia Szpiech, Zastępca - Tomasz Zaleski, Skarbnik – Patrycja Krawczyk, 
Sekretarz  -  Konrad Kaszycki. 

Zredagowała: Anna Majda 

Zakończył się III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 
realizowany z uczniami klasy I. Od stycznia były prowadzone zajęcia, które odbywały się trzy razy 
w tygodniu. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach oraz  samodzielnie 
podejmowały różnorodne działania. Zajęcia dały im wiele satysfakcji i radości. Uczniowie 
zaskakiwali swoją pomysłowością w wykorzystaniu pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w 
zajęciach pokazało, że dzieci mają różne predyspozycje i umiejętności. Ważne jest podkreślenie 
indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się lepszy czy gorszy, a 
każde dziecko jest zdolne. Dorośli mają te zdolności dostrzegać, rozwijać i wspierać poprzez  dobór 
najwłaściwszych sposobów oddziaływania, który wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego 
dziecka jego zainteresowań i potrzeb. Jednym z efektów dziecięcych działań w ramach Projektu był 
udział  w konkursie zorganizowanym przez Grupę Edukacyjną S.A. Beneficjenta Projektu na temat 
„Bajkowy świat małych odkrywców”. Bohaterem dziecięcej opowieści był tygrysek SKEDO, który 
usilnie poszukiwał przyjaciół. Bajka zakończona została morałem . Swoje umiejętności uczniowie 
zaprezentowali również na pokazie wieńczącym III etap.  W prezentacji pod tytułem „Jaki piękny 
świat” w oparciu o znane zabawy i utwory muzyczne pokazali umiejętności  kształtowane na 
zajęciach dodatkowych. Na koniec otrzymali  „Pacynki-myszki” jako podziękowanie za udział w 
Projekcie. 

  



  

 
21 czerwca 2011 r. odbyła się uroczystość pożegnania klasy VI, na którą złożyła się część 
artystyczna w wykonaniu Abiturientów pod kierunkiem wychowawczyni p. Sabiny Nowosieleckiej, 
przemówienie p. dyrektor Urszuli Broszko oraz wręczenie rodzicom listów pochwalnych i 
podziękowań za pracę w Radzie Rodziców i Radzie Klasowej. Klasa V  pożegnała swoich kolegów 
na poważnie i wesoło. Całość zakończyła się poczęstunkiem dla uczniów oraz rodziców i 
nauczycieli. 

Zredagował: P. Haszczyn 

  



  

 
 

22 czerwca 2011 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011, na którą złożyła 
się uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. Pawła Hałasa w babickim kościele. Następnie w 
sali gimnastycznej szkoły odbyła się ceremonia przekazania sztandaru uczniom klasy V oraz 
wręczenie świadectw absolwentom szkoły, świadectw z wyróżnieniem oraz nagród przez p. dyrektor 
Urszulę Broszko oraz wychowawców klas. Pani Alicja Król  przekazała chórzystkom oraz 
członkom zespołu Fletów Prostych kończącym edukację w naszej szkole pisemne podziękowania. 
Na zakończenie wychowawcy spotkali się w klasach z uczniami, gdzie wręczyli świadectwa. 

Zredagował: P. Haszczyn 

  



  

 


