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Tygodnik Sanocki nr 24 z 2011 – strona 10 – „Rodzinnie i radośnie”
„Kto chce naprawdę odnaleźd samego siebie,
musi nauczyd się obcowania z przyrodą,
bo oczarowanie jej pięknem wprowadza
bezpośrednio w ciszę kontemplacji”
Jana Paweł II
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Tygodnik Sanocki nr 18 z 2011 – strona 7 – „Wiersze na Dzieo Ziemi”
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Tygodnik Sanocki nr 12 z 2011 – strona 2 – „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty”
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Tygodnik Sanocki nr 41 z 2010 – strona 11 – „Ekologiczna rewizyta”
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Tygodnik Sanocki nr 22 z 2010 – strona 10 – „Ekologicznie pod parasolem”

KILKA SŁÓW O NAS
Sanok to miasto powiatowe w województwie podkarpackim, położone na
wzgórzu, w dolinie rzeki San.
Sanok został założony około X/XI wieku. Już w połowie XII wieku był to
gród obronny ważny ośrodek administracyjny. Najstarsza pisemna wzmianka
o Sanoku pochodzi z czasów, gdy ziemia ta należała do książąt ruskich.
W roku 1339 książę ruski Jerzy Trojdanowicz nadał Sanokowi przywilej lokacyjny
na prawie magdeburskim.
Okres od połowy XIV do połowy XVI wieku uchodzi za najpomyślniejszy
w dziejach miasta. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Ziemia sanocka
znalazła się w zaborze austriackim.
Koniec XVIII wieku przynosi znaczne ożywienie gospodarcze. Pomimo
niewoli rozwija się rzemiosło. W koocu XIX wieku zaczął rozwijad się ruch
spółdzielczy. Powstały kasy gminne, służące pomocą mieszkaocom wsi. Rozwój
gospodarczy został nagle zahamowany przez wybuch pierwszej wojny światowej.
Jesienią 1918 roku przed ziemią sanocką otwierają się nowe perspektywy. Po
wieloletniej niewoli tak jak cały kraj odzyskuje wolnośd. Jednak dopiero lata
trzydzieste przynoszą znaczne ożywienie gospodarcze regionu.
Pierwsza szkoła w dzielnicy Olchowce powstała w 1864 roku. Istniała
ponad 100 lat. W 1987 roku zapadła decyzja o przeniesieniu szkoły do budynku
zastępczego, gdyż dotychczasowy budynek nie spełniał już swojej roli ze względu
na bardzo zły stan techniczny i sanitarny. Uczniowie musieli opuścid swoją
dzielnicę. Przez wiele lat trwała nieustająca walka z władzami miasta o budowę
nowej szkoły. I tak 15 października 2001 roku po trzynastu latach tułaczki dzieci
przekroczyły próg nowo wybudowanej szkoły w swojej dzielnicy.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II jest szkołą 6- klasową
z oddziałami przedszkolnymi i oddziałem integracyjnym. Uczy się w niej około
190 uczniów. Nauka odbywa się jednozmianowo. Każda klasa ma swoją
klasopracownię. Oprócz pomieszczeo klasowych jest pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu, świetlica szkolna, biblioteka z dostępem do ICM,
czytelnia harcówka, oraz nowoczesna sala gimnastyczna.
Dzielnica Olchowce położona jest na obrzeżach miasta Sanoka i szkoła
znajduje się w jej centrum, otoczona pięknymi lasami. Otoczenie szkoły
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wzbudziło w nas chęd dbania o środowisko przyrodnicze. Od wielu lat jesteśmy
promotorami ekologii w naszej dzielnicy i w środowisku lokalnym. Prężnie działa
w naszej szkole koło LOP dla uczniów klas IV – VI i od 3 lat koło LOP „Ekoludki”
dla klas I – III. Jak wynika z doświadczeo, dzieci mogą stad się swoistym
przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominad”
i nakłaniad rodziców do właściwego postępowania z odpadami powstającymi
w gospodarstwach domowych, prowadzenia właściwej gospodarki wodno –
ściekowej, itp.
W pewnym stopniu poprzez świadomośd ekologiczną dzieci, kształtujemy
w ich rodzinach poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko. Edukacja
ekologiczna dorosłych jest połączona z rozrywką społeczności lokalnej. Szkolne
wydarzenia i sposoby, dzięki którym możemy wpływad pośrednio i bezpośrednio
na świadomośd ekologiczną rodziców przyczynia się do zaktywizowania rodziców
na rzecz ochrony środowiska.
Staramy się tak wychowywad uczniów, aby byli aktywnymi uczestnikami
życia własnego środowiska, poznawali to środowisko i potrafili w nim zaistnied i
współtworzyd je. Przybliżamy im zagadnienia związane z odpadami w skali
lokalnej i globalnej. Wdrażamy nawyki segregowania odpadów i umiejętności
sprzyjające
zachowaniu
proekologicznemu.
Kształtujemy
postawy
odpowiedzialności za swoje środowisko i myślenie uczniów w kategoriach
ekologicznych o rzeczywistości społecznej i gospodarczej. W szczególności
wzmacniamy aktywności dzieci i ich rodzin w procesie edukacji ekologicznej.

Tygodnik Sanocki nr 19 z 2010 – strona 4 – „Na ekologiczną nutę”

Barbara Zdybek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Sanoku
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Tygodnik Sanocki nr 17 z 2010 – strona 6 – „Blisko, pięknie i ciekawie”

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008
Piątek, 3.10.2008
Relacja Anny

Tradycji stało się zadość.
2.10.2008, uczniowie klasy IV, V, Via i VIb w ramach ekologicznej akcji
„Sprzątanie Świata 2008”, uporządkowali pobocze wzdłuż ulicy Przemyskiej
oraz Osiedlowy Plac Zabaw.
Przebieg akcji oraz zebrane „plony” przedstawione są na naszej foto-relacji.

POSZUKIWANIE JESIENI
Sobota, 11.10.2008
Relacja Małgorzaty

10.10.2008, dzieci z Oddziału Przedszkolnego wybrały się na wycieczkę po
Ścieżce Dydaktycznej do Bykowiec w poszukiwaniu jesieni.
Po trudach wędrówki czekało na nich przygotowane już przez rodziców ognisko.
W radosnej atmosferze, przy zabawie i pieczeniu kiełbasy tak szybko i miło
upłynął wszystkim czas.
Dzieciaki postanowiły wrócić tu na wiosnę, aby ją powitać.
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Tygodnik Sanocki nr 48 z 2009 – strona 5 – „Uczyli się od Norwegów”
JESIENNE WIERSZOWANIE
- KONKURS
Piątek, 17.10.2008
Relacja Wandy

Oto Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - VI do wzięcia udziału
w międzyklasowym konkursie recytatorskim "Jesienne wierszowanie", który
odbędzie się 27.11.2008.
Organizatorem konkursu jest klasa III.
Szczegółowe zasady regulaminowe dostępne są na plakatach wywieszonych
na gazetkach ściennych w poszczególny salach lekcyjnych.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ
LEŚNY
Sobota, 25.10.2008
Relacja Grażyny

23 października 2008 r. w ramach programu "DNI OTWARTEGO LASU"
pod hasłem "LAS CZEKA NA WAS" – uczniowie klas Va i VIb wzięli udział
we wspaniałej lekcji ekologii prowadzonej przez Pana inż. Lesława Śliwiaka –
podleśniczego Nadleśnictwa Brzozów.
Lekcja odbyła się na ścieżce dydaktyczno - przyrodniczej w Bykowcach.
Prowadzący uświadomił uczniom, jak ważne jest działanie mające na celu
promocję trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Prezentował też
możliwości wykorzystania lasów Europy w celu złagodzenie zmian klimatycznych

8

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

85

XIII edycja NKE „Przyjaźni Środowisku” – PROMOTOR EKOLOGII

Tygodnik Sanocki nr 28 z 2009 – strona 3 – „Z ekologią na Ty”

produkcji drewna i energii odnawialnej oraz ochrony zasobów czystej wody. Po
„dawce” uczniowie posilili się kiełbaskami pieczonymi na ognisku.
Następnie w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bykowce "Moja
Wieś" im. Stanisławy Tarnowskiej obejrzeli wystawy dotyczące 6 Pułku
Strzelców Podhalańskich, uroczystościom "Rocznica Września" oraz
dziedziczce Bykowiec i współzałożycielce szkoły – Stanisławie Tarnowskiej.

JESIENNE WIERSZOWANIE –
KONKURS RECYTATORSKI
Sobota, 29.11.2008
Relacja Wandy

Jak co roku pod koniec jesieni, dokładnie 27.11.2008 r., odbył się konkurs
recytatorski dla klas 0 – III, "Jesienne wierszowanie", zorganizowany
przez uczniów klasy III.
Gościem honorowym naszego konkursu była Sanoka artystka – malarka
i zarazem autorka wspaniałych wierszy Pani Barbara Bandurka.
Zwycięzcy konkursu to Piotruś Śmiertka, z klasy Ia, Kacper Kulikowski
z klasy III i Przemek Dytko z klasy Ib.
Uczniowie wyróżnieni: Gabrysia Żółkiewicz z klasy III, Julia Kawa z klasy II
i Zuzia Dżugan z klasy Ib.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oprócz pamiątkowych dyplomów,
zbiorek wierszy autorstwa naszych uczniów z klas IV – VI, pt. "Moje
wierszowanie". Organizatorzy konkursu dziękują za pomoc w wykonaniu
dekoracji i wystawy "Malarstwo, też piękna profesja", Pani Pelagii Bąk.
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MEDIA O NAS
WITAJ MISU RATOWNIKU –
PROGRAM EDUKACYJNY
Sobota, 29.11.2008
Relacja Anny

Tygodnik Sanocki nr 23 z 2009 – strona 5 – „Dyplom od Misia Ratownika”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Akademia
Misia Ratownika”, adresowanego do uczniów klas I - III. Dzieci – za
pośrednictwem maskotki Misia Ratownika – pogłębiają swoją wiedzę
dotyczącą zasad ruchu drogowego oraz tego, co w szerokim rozumieniu dotyczy
ich bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, w miłej,
przyjaznej atmosferze.
Gośćmi ostatnich zajęć byli przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Sanoku – sierżant Marek Szatkowski i sierżant Maciej
Twardy.
Nasi milusińscy zapoznali się z umundurowaniem policjanta Ruchu Drogowego,
utrwalili zasady przechodzenia przez jezdnię oraz otrzymali światełka
odblaskowe – nieodzowny atrybut pieszego, zwłaszcza podczas długich,
jesienno – zimowych wieczorów.
Na pożegnanie zaśpiewali piosenkę "Miś Ratownik uczy dzieci".

80 LAT
LIGI OCHRONY PRZYRODY –
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Czwartek, 4.12.2008
Relacja Pelagia

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów, pod hasłem "80 lat
Ligi Ochrony Przyrody" został rozstrzygnięty.
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Jolanta Tomasik
Prezes Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sanoku

Szkoła Podstawowa nr 6 jest otwarta na wszelkie
inicjatywy realizowane przez nasze towarzystwo.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z wielkim
zaangażowaniem uczestniczą w działaniach, których
celem jest pomoc zwierzętom. Co roku szkoła wspiera
naszą akcję „Dokarmianie kotów zimą”, przekazując
suchą karmę oraz środki na jej zakup. Na terenie szkoły
z naszym udziałem przeprowadzone są zajęcia
edukacyjne oraz prelekcje dotyczące praw zwierząt,
właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich ochrony.
Szkoła była licznie reprezentowana w organizowanym
przez nas „Marszu (NIE) milczenia” zorganizowanym przeciwko znęcaniu się
nad zwierzętami.
W tym roku szkolnym zamierzamy współpracę poszerzyd o zakres zadao
wynikających z naszego zaktualizowanego planu pracy.
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Rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole 18.12.2008 r., o godz. 1630.
Panie Barbara Bandurka - Wilk, artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki,
Aneta Rygliszyn, instruktor plastyki w ODK "Gagatek", Barbara Zdybek,
dyrektor naszej szkoły, Pelagia Bąk, nauczyciel plastyki oraz Anna Dyjach,
opiekun Szkolnego Koła LOP, zasiadające w szacownym jury wyłoniły
następujących zwycięzców:
- w klasyfikacji gimnazjów I miejsce zajęła Patrycja Bar z Gimnazjum nr 3
w Sanoku,
- w klasyfikacji szkół podstawowych I miejsce zajął Robert Skotnicki
(nauczanie zintegrowane) ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku oraz Joanna
Husak (klasy IV-VI), ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku.
GRATULUJĄC zwycięzcom zapraszamy do przeglądnięcia szczegółowych
wyników.
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla szkół podstawowych i gimnazjów
"80 lat Ligi Ochrony Przyrody"
rozdanie nagród nastąpi 18 grudnia 2008 r., o godzinie 16 30
GIMNAZJA:
I miejsce: Patrycja Bar z Gimnazjum nr 3 w Sanoku,
II miejsce: Aneta Pacławska z Gimnazjum nr 3 w Sanoku,
III miejsce: Anna Piecuch z Gimnazjum nr 3 w Sanoku,
Wyróżnienia: Ania Pastuszak, Joanna Filipowicz, Paulina Gołda uczennice
z Gimnazjum nr 3 w Sanoku,
SZKOŁY PODSTAWOWE (nauczanie zintegrowane):
I miejsce: Robert Skotnicki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
II miejsce: Paulina Wojnarowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
III miejsce: Magdalena Glazer ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
Wyróżnienia: Natalia Kurasz, Bartek Filipczak, Konrad Filipek uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy IV - VI):
I miejsce: Joanna Husak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku
II miejsce: Martyna Kopczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku
III miejsce: Daniel Kurosz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku
Wyróżnienia: Hubert Dziwiński ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, Iga
Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku, Kinga Woźniczyszyn
z Osiedlowego Domu Kultury "GAGATEK" w Sanoku.
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Wszystkie ekologiczne zajęcia, koncepcje i projekty realizowane w ciągu trzech
ostatnich lat przez Szkołę Podstawową nr 6 pozwoliłem sobie opisad
i zamieścid na portalu www.eko-sanok.pl

REALIZUJEMY PROJEKT
O TEMATYCE
BOŻONARODZENIOWEJ
Czwartek, 11.12.2008
Relacja Marylki i Wandy

Marek Marynowicz
Prezes Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego LOP

Od połowy listopada uczniowie, klas I - III oraz Oddziału Przedszkolnego,
naszej szkoły zaangażowani są w realizację projektu "Bawiąc się, poznajemy
tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na Świecie".
Każda klasa ma swoje zadania. Wybrana grupa uczniów z klasy II i III w trakcie
zajęć pozalekcyjnych, pod opieką swoich wychowawców gromadzi informacje
na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce i innych krajach
europejskich (Francji, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Danii, Niemiec, Węgier, Austrii).
Wykonuje też piękne prace plastyczne.
Efektem ich działań będzie śpiewnik z ulubionymi kolędami pt. "Hej kolęda
w SP6" oraz album "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na
Świecie".

WITAMY CIĘ ŚW. MIKOŁAJU
Piątek, 12.12.2008
Relacja Wacka

Oddział przedszkolny oraz klasy I – III, czyli najmłodsi uczniowie naszej
szkoły, spotkali się z Mikołajem.
Spotkanie to było niesamowite, ponieważ Mikołaj zawitał do naszych dzieci,
wchodząc na salę gimnastyczną prosto przez komin. Zapewne sanie
z reniferami pozostawił na dachu naszej szkoły.
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wykazuje duże zaangażowanie w działaniach na rzecz
ochrony przyrody i prowadzi ścisłą współpracę z naszym
zarządem. Na terenie szkoły działają dwa Koła LOP,
które realizują zadania statutowe, organizują szereg
przedsięwzięć i uroczystości wynikających z kalendarza
imprez ekologicznych.
W szkole duży nacisk kładzie się na edukację związaną
z ekologią i ochroną przyrody. Nauczyciele wdrażają
własne innowacyjne programy edukacyjne, posługują się
nowatorskimi metodami pracy. Sami też uczestniczą
w organizowanych przez LOP szkoleniach i warsztatach,
poszerzając własną wiedzę z tego zakresu.
Szkoła podejmuje szereg działań praktycznych na rzecz środowiska naturalnego
i jego ochrony. Warto tu wspomnieć o pracach porządkowych na terenie
dzielnicy Olchowce, przeprowadzonych w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,
regularnym dokarmianiu ptaków zimą, cyklicznej akcji „Rośnij razem
z drzewkiem”, w ramach której uczniowie sadzą młode drzewka wokół szkoły i
własnych posesji. Szkoła prowadzi też selektywną zbiórkę odpadów, uczniowie
zbierają zużyte baterie, puszki aluminiowe i makulaturę. Szkoła jest też
organizatorem
Międzyszkolnego
Konkursu
Recytatorskiego
„Poezja
w przyrodzie” dla klas I – III.

Jako, że jestem częstym uczestnikiem organizowanych przedsięwzięd, mogę
powiedzied, że zawsze są one wzorowo przygotowane, z pasją i dużym
entuzjazmem.
Efekty różnorodnych działao w zakresie ekologii i ochrony środowiska
widoczne są nie tylko na terenie szkoły macierzystej, ale też w środowisku
lokalnym.
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O NASZYCH DZIAŁANIACH POWIEDZIELI
Konrad Białas
Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Sanoka

Szkoła Podstawowa nr 6 aktywnie uczestniczyła
w realizacji
projektu
„EKO-SANOK
zwiększenie
świadomości ekologicznej mieszkaoców miasta”. Projekt
dedykowany był w głównej mierze dla dzieci i młodzieży
z sanockich placówek edukacyjnych, a jego głównym
celem była edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów.
Szkoła uczestniczyła bardzo aktywnie w realizacji
projektu wyróżniając się kreatywnością nauczycieli
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, co miało
bezpośredni wpływ na efekt oddziaływania na uczniów
tej szkoły. Placówka włożyła wyjątkowo duży wkład w akcje edukacyjną łącząc
aspekt artystyczno-rozrywkowy z przemyślanym tokiem nauczania selektywnej
zbiórki odpadów, co przełożyło się na bardzo dobre efekty realizacji
niniejszego projektu w szkole.
Piotr Kutiak
Ogrodnik Miasta Sanoka
Wiceprezes Zarządu Okręgu Bieszczadzkiego LOP

Zaświadczam, że Szkoła Podstawowa nr 6 w Sanoku
w ciągu kilku ostatnich lat aktywnie uczestniczy
w proekologicznych inicjatywach organizowanych przez
Gminę Miasta Sanoka angażując dzieci, młodzież
i społeczności lokalne. Niejednokrotnie biorąc udział
w czynnych formach edukacji ekologicznej wdrażanych
przez Szkołę Podstawową nr 6 w Sanoku byłem pod
dużym wrażeniem profesjonalizmu i innowacyjności
działao.
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Powitano go, jak przystało na Honorowego Gościa, wierszykami, piosenkami,
oraz krótką inscenizacją w wykonaniu przedszkolaków.
Dzieciaki, właśnie dla Mikołaja, uczestniczyły w różnych konkurencjach.
Wybrane grupy: sklejały jak najdłuższy łańcuch, ubierały na czas pomocników
naszego
gościa,
układały
puzzle,
na
wyścigi
stroiły
choinkę.
Była też słodka konkurencja, "kto szybciej zje pączka".
Podczas imprezy swoje zadanie miała również Pani Barbara Zdybek, Dyrektor
Szkoły i jej pomocnice: Panie Anna Blecharczyk, Wanda Zych i Małgorzata
Poziomkowska - musiały pięknie ozdobić styropianową banieczkę.
Najpiękniejszą, zdaniem uczniów wykonała Pani Dyrektor.
Każde dziecko zasłużyło na prezent. Mikołaj wraz z pomocnikami obdarował
wszystkich uczestników tej wspaniałej zabawy, a następnie pożegnał się i drogą
prosto przez komin, udał się w kierunku swoich sań.
Nad całością imprezy czuwały niesamowite Śnieżynki, czyli Panie Mariola
Bodnar i Maria Kurkarewicz.

SZÓSTECZKA
GRUDNIOWY NUMER SPECJALNY
Sobota, 13.12.2008
Relacja Marioli

Numer specjalny gazetki "SZÓSTECZKA", wydany został w ramach realizacji
projektu edukacyjnego "Bawiąc się, poznajemy tradycje i zwyczaje
bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie".
Zapraszamy do działu ARCHIWUM NUMERÓW.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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SPOTKANIE WIGILIJNE
INTEGRUJĄCE NASZĄ
LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ
Piątek, 19.12.2008
Relacja Marylki i Wandy

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, społeczności szkolnej, z członkami
rodzin. Spotkanie to zaszczycił swoją obecnością Pan Wojciech Blecharczyk Burmistrz Miasta Sanoka i Pan Marek Paczkowski - wizytator Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie.
Było to zarazem zwieńczenie projektu edukacyjnego "Bawiąc się poznajemy
zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie".
W realizację powyższego projektu zaangażowani byli uczniowie klas I - III
i Oddziału "O" oraz nauczyciele: Mariola Bodnar, Anna Blecharczyk,
Maria Kurkarewicz, Małgorzata Poziomkowska i Wanda Zych.
W tym uroczystym dniu sala
gimnastyczna
została
udekorowana według zwyczajów
bożonarodzeniowych.
Wigilijny
stół z białym obrusem i siankiem,
snopy zboża, zielone drzewka
i jemioła.
Z
drugiej
strony
przygotowano ekspozycje prac
uczniowskich oraz ekran do
prezentacji
multimedialnej.
Zgromadzonych na sali uczniów,
rodziców
i
gości
powitała
uczennica klasy III Gabrysia
Żółkiewicz, następnie głos zabrała Pani Barbara Zdybek – dyrektor szkoły.
W świąteczny nastrój wprowadził widzów zespół wokalny "Marakasy",
którego opiekunem jest Renata Handermander. W trakcie spotkania
dokonano multimedialnej prezentacji albumu "Zwyczaje Bożonarodzeniowe
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- „Sprzątanie Świata”
- „Dni Ochrony Przyrody”
- „Międzynarodowy Dzieo Ziemi”
2. Zajęcia w Parku Miejskim „Przyrodnicze Podchody” – plenerowa
gra edukacyjna, „Ptasie radio” z wykorzystaniem dyktafonu.
3. Zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
na temat: „Atrakcje dziedzictwa naturalnego Sanoka i okolic”.
4. Urządzanie „Kącika zainteresowao ekologicznych”.
5. Opieka nad zwierzętami czasie zimy:
- otwarcie „ptasiej stołówki’,
- strojenie choinki dla ptaków,
- zbieranie karmy dla bezpaoskich kotów i psów,
6. Zorganizowanie szkolnego i międzyszkolnego konkursu
recytatorskiego „Przyroda w poezji”.
7. Praca z tekstem literackim i czasopismami o charakterze
ekologicznym; „Przyroda Polska”, „Ekoświat”.
8. Zbieranie okazów przyrodniczych i urządzanie ekspozycji.
9. Popularyzowanie twórczości literackiej – wierszy, inscenizacji,
opisów przyrody.
10. Udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
11. Realizacja działao w ramach projektu „Eko – Sanok”.
Szkolne Koło LOP posiada własną gazetkę na szkolnym korytarzu, która
jest na bieżąco aktualizowana oraz kronikę.
Opiekun SKLOP współpracuje z Zarządem LOP Okręgu Bieszczadzkiego,
z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ze Społecznym
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
w Sanoku oraz z Miejskim
Ogrodnikiem.
Anna Blecharczyk
Opiekun Szkolnego Koła „EKOLUDEK”
Ligi Ochrony Przyrody
działającego przy SP 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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SZKOLNE KOŁO LOP „EKOLUDEK”
„Ziemia nie jest własnością człowieka
To człowiek należy do Ziemi”.
Szkolne Koło LOP „Ekoludki” zaingurowało swoją działalnośd
30 października 2009 r. Po raz pierwszy zrzesza ono uczniów klas I – III, którym
nie jest obcy los naszej ojczystej przyrody. Działalnośd koła wśród
najmłodszych uczniów zainicjowała pani Anna Blecharczyk, która zarazem pełni
funkcję jego opiekuna.
Główną ideą prowadzenia Szkolnego Koła LOP jest rozbudzanie
ekologicznych zainteresowao uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej,
rozumienie relacji człowieka z przyrodą, wpływu środowiska na zdrowie i życie
człowieka.
Opiekun koła z uczniami spotyka się w miarę potrzeb po zajęciach
lekcyjnych. Zajęcia te są doskonałą formą pracy pozalekcyjnej z dziedmi. Dzięki
niej uczniowie poznają zasady ochrony przyrody i jej zasobów. Rozbudzają
zainteresowania wybranymi problemami z ekologii i wyrabiają nawyki
poszanowania przyrody.
Koło prowadzi działalnośd w oparciu o „Roczny Plan Działao”,
opracowany zgodnie ze Statutem LOP, z uwzględnieniem ogólnych kierunków
działalności tej organizacji, kalendarza imprez i uroczystości ekologicznych oraz
priorytetowych celów i zadao edukacji ekologicznej przyjętej do realizacji przez
naszą szkołę.
Wzrastające zagrożenia ekologiczne oraz postępująca degradacja
środowiska naturalnego skłaniają do podejmowania stanowczych działao na
rzecz ochrony środowiska. Dlatego też ważna jest edukacja ekologiczna,
prowadzona już od najmłodszych lat nauki w szkole. Dzieci na tym etapie nie
mają jeszcze wykształconych przyzwyczajeo, dlatego stosując odpowiednie
formy i metody pracy można skutecznie kształtowad proekologiczne nawyki
oraz postawę zgodną z etyką ekologiczną.
Do głównych zadao SKLOP należą:
1. Udział w imprezach i akcjach wynikających z kalendarza imprez
ekologicznych, m.in.:
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w Polsce i innych krajach" z komentarzem ucznia klasy II, Miłosza
Jakubaszka oraz śpiewnika kolęd "Hej, kolęda w SP6".
Dodatkową atrakcją był występ Szkolnego Koła Regionalnego, którego
opiekunem jest Pelagia Bąk. Koło przedstawiło inscenizację "Zwyczaje
i obrzędy od Wigilii do Trzech Króli".
Na koniec Pani Barbara Zdybek złożyła wszystkim życzenia zdrowych, pełnych
miłości rodzinnej świąt i symbolicznie podzieliła się opłatkiem z Panem
Wojciechem Blecharczykiem. Wszyscy zgromadzeni na sali, korzystając
z tekstów kolęd śpiewnika "Hej kolęda w SP6" zakolędowali. Jak na
prawdziwych kolędników przystało zostali zaproszeni do degustacji wigilijnych
potraw oraz obejrzenia prac dzieci. Wielu rodziców chętnie zakupiło oryginalne
ozdoby choinkowe, stroiki i piękny, kolorowy śpiewnik.

Z MISIEM – RATOWNIKIEM
CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIEJ
Piątek, 16.01.2009
Relacja Anny

W dniu 15 stycznia uczniowie klas I-III uczestniczyli w kolejnych zajęciach
z cyklu "Akademia Misia Ratownika".
Gośćmi dzisiejszego spotkania byli przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
Panowie strażacy w przystępny i ciekawy sposób zapoznali uczniów ze swoją
pracą, omówili niebezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, zasady bezpiecznego
korzystania z prądu elektrycznego, przypomnieli numery telefonów alarmowych.
Zwrócili uwagę na fakt, iż nie można wzywać służb ratowniczych dla żartu, ani
zabawy. Wielką atrakcją dla uczestników zajęć była prezentacja sprzętu
strażackiego, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z niektórymi
akcesoriami.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, co utwierdziło dzieci, że strażacy są
bardzo przyjaźni i zawsze, w razie potrzeby, można się zwrócić do nich
o pomoc.
Ogromną radość sprawił dzieciom prezent, jakim zostali obdarowani przez
gości. Pluszowa maskotka Pieska – Strażaka wspólnie z Misiem –
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Ratownikiem
będą
przypominać
o grożących
niebezpieczeństwach
i w dalszym ciągu uczyć, jak na nie reagować. Dzięki temu nasi uczniowie będą
się czuli bardziej bezpieczni.

PTASIA STOŁÓWKA W SP6
Piątek, 27.02.2009
Relacja Anny

Wraz z nastaniem zimy członkowie Szkolnego Koła LOP ustawili karmniki
na terenie szkoły, aby wzorem lat ubiegłych, dokarmiać ptaki, żyjące na
wolności.
Zgromadzono karmę, którą wykłada się systematycznie. "Stołowników" przy
karmnikach uczniowie obserwują codziennie. Pierwsze zwykle pojawiają się
sikorki, bardzo często wróble i podobne do nich dzwońce.
Duża sensację wywołało, wśród dzieci, pojawienie się na boisku szkolnym
stada kuropatw. Gruba pokrywa śniegu zmusza te ptaki do poszukiwania
pożywienia blisko siedziby ludzi. Wyłożono dla nich karmę w miejscach, gdzie
pojawiły się ptaki.

Finałem stał się egzamin z
praktycznych umiejętności.
Wykorzystując fantomy oraz
ćwicząc
na
kolegach
i koleżankach
mogliśmy
sprawdzić jak ważna jest szybka
reakcja i podjęcie działań, aby
uratować życie ludzkie.
Wybór numeru alarmowego,
przekazanie
podstawowych
informacji
oraz
właściwa
reakcja, ułożenie w pozycji
"bocznej ustalonej", masaż
serca i sztuczne oddychanie nie stanowiły dla nikogo, z naszej grupy,
problemu.
Wszyscy wykazali się umiejętnościami na SZÓSTKĘ.

MIŚ – RATOWNIK
UCZY, BAWI WYCHOWUJE –
KONKURS PLASTYCZNY
Czwartek, 12.03.2009
Relacja Anny

Uczestnicy projektu "Akademia Misia Ratownika" wzięli udział w konkursie
plastycznym, który przebiegał pod hasłem "Miś Ratownik uczy, bawi,
wychowuje".
Dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem, czego efektem
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kluczem do ich oznaczania. Braliśmy udział w akcjach: dokarmianie zwierząt
w zimie, zbiórka karmy dla bezdomnych kotów, zbieranie zużytych baterii
i wielu innych.

były ciekawe i pomysłowe prace plastyczne.
Rysunki zwycięzców zostały wysłane do Akademii Misia Ratownika
Krakowa, a z pozostałych prac utworzono szkolną wystawę.

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT –
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
Wtorek, 21.06.2011
Relacja Piotra z klasy 3a

DZIĘKUJEMY CI
MISIU – RATOWNIKU –
PODSUMOWANIE AKCJI
Piątek, 13.03.2009
Relacja Anny

Pięknym podsumowaniem naszych dwuletnich działań w ramach
dodatkowych zajęć przyrodniczych "Z przyrodą za pan brat", była
uroczystość, która odbyła się dnia 20 czerwca 2011 r. Przybyła na nią pani
Barbara Zdybek - dyrektor szkoły oraz Rodzice klasy 3a.
Przedstawienie "Z przyrodą za pan brat", w którym wszyscy braliśmy udział,
bardzo się wszystkim podobało. Na zakończenie pani dyrektor wraz z naszą
panią wychowawczynią – Anną Blecharczyk, wręczyła nam dyplomy za
uczestnictwo w innowacyjnym programie przyrodniczym oraz odznaki
EKOLUDKA.
Uważam, że wiedza zdobyta na dodatkowych zajęciach przyrodniczych bardzo
się nam przydała. Dzięki niej nauczyliśmy się dbać o nasze środowisko
i szanować przyrodę.
RATUJEMY I UCZYMY
RATOWAĆ –
PODSUMOWANIE W KLASIE
3a I 3b
Wtorek, 21.06.2011
Relacja Marioli

W ramach programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Jurka
Owsiaka - "Ratujemy i uczymy ratować", uczniowie klasy 3a i 3b
przeszli szkolenie dotyczące zasad udzielania I pomocy.
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do

W dniu 11 marca uczniowie klas I-III zakończyli realizację projektu
edukacyjnego "Akademia Misia Ratownika".
Dzieci, chcąc okazać swą wdzięczność Misiowi, przygotowały program
artystyczny pt. "Dziękujemy Ci, Misiu Ratowniku", na który zostały
zaproszone wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu. Uczniowie
poprzez inscenizację oraz scenki dramowe pokazali to, czego – za sprawą Misia
Ratownika – nauczyli się w trakcie zajęć.
Ich wiedzę oraz umiejętności wysoko oceniła Pani Barbara Zdybek - dyrektor
szkoły oraz przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej.
Nagrodą dla dzieci był Dyplom Absolwenta Akademii oraz drobny
upominek.

TO JUŻ CZWARTE SPOTKANIE
Środa, 1.04.2009
Relacja Joli

Warsztaty bibułkarskie, które odbyły się 31 marca 2009 r. w bibliotece,
były czwartymi z kolei.
Taka
forma
spędzenia
czasu
wolnego,
bardzo
spodobała
się
uczestniczkom warsztatów. Tym razem uczyliśmy się robić fiołki
i przebiśniegi, kwiaty zwiastujące wiosnę. W tajniki sztuki bibułkarskiej,
wprowadzała nas Pani Irena Wojnarowska, mieszkanka Olchowiec.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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PASJE NASZYCH MAM –
ZAJĘCIA W KLASIE III
Wtorek, 7.04.2009
Relacja Wandy

Święta tuż, tuż - widać to wszędzie. W klasie III dzieci pilnie pracowały
przygotowując świąteczne ozdoby. Wychowawczyni zaprosiła na zajęcia bardzo
uzdolnioną Mamę ucznia tej klasy, Panią Krystynę Kędrę, która nauczyła
dzieci wielu ciekawych technik sztuki bibułkarskiej. Klasa zakwitła
wiosennymi kolorami, dzieci bawiły się świetnie.
Przyjemnie i łatwiej będzie teraz zgłębiać tajniki Wielkiej Nocy.
Dobrze jest korzystać z umiejętności uzdolnionych pasjonatek. Wychowawczyni
już zastanawia się która Mama, Ciocia, czy Babcia może uatrakcyjnić
następne zajęcia.
PRZYRODA W POEZJI –
KONKURS RECYTATORSKI
Środa, 8.04.2009
Relacja Anny

W dniu 22 kwietnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
w wielu szkołach organizuje się imprezy i uroczystości o charakterze
proekologicznym.
W naszej szkole odbędzie się między innymi Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski "PRZYRODA W POEZJI" dla uczniów klas I - III.
7 kwietnia 2009 roku miały miejsce eliminacje szkolne, w których zwyciężyli:
I miejsce - Klaudia Kopiec z klasy Ia,
II miejsce - Robert Skotnicki z klasy Ia,
III miejsce - Zuzanna Dżugan z klasy Ib.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia
w kolejnym etapie konkursu.
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naszej szkoły. W tym roku swoimi potrawami rozpieszczały nas też panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bykowiec, Jurowiec i Mrzygłodu.
Obsługę gastronomiczną zapewniła niezawodna Firma Pe - Po Biała Góra.
W trakcie trwania imprezy trwała zbiórka pieniężna do puszek. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci i zakup naczyń
jednorazowych. Całkowity dochód z imprezy wyniósł 7.200.00 zł., w tym:
indywidualne wpłaty sponsorów - 4.500,00 zł oraz zbiórka do puszek (aukcja,
sprzedaż ciast, kiełbasek, bigosu, grochówki, ścianka wspinaczkowa, Koło
fortuny, Jarmark "rozmaitości", malowanie twarzy, datki Kół Gospodyń
Wiejskich, prace z bibuły) - 2.700,00 zł.
Jeszcze raz gorąco i z całego serca DZIĘKUJEMY!

BIORÓŻNORODNOŚĆ
W KLASIE TRZECIEJ
Poniedziałek, 20.06.2011
Relacja Piotra z klasy 3a

Klasa 3a wraz z panią Anną Blecharczyk - wychowawczynią klasy,
realizowała dodatkowe zajęcia przyrodnicze "Z przyrodą za pan brat".
Zajęcia te prowadziliśmy od początku drugiej klasy. Podczas tych zajęć
pogłębialiśmy naszą wiedzę z ekologii i ochrony przyrody. Zajmowaliśmy się
segregacją odpadów, często graliśmy w gry dydaktyczne związane z ekologią.
Przykładem niech będzie gra planszowa "Młody Ekolog". Składała się ona
z czterech plansz: oszczędzamy wodę, segregujemy odpady, oszczędzamy
energię, natura 2000 i sprawdzała naszą wiedzę dotyczącą ekologii.
Braliśmy również udział w różnych konkursach i olimpiadach ekologicznych.
W klasie trzeciej uczyliśmy się o bioróżnorodności. Zajęcia te były bardzo
interesujące. Poznawaliśmy różne kontynenty, uczyliśmy się rozpoznawać
zwierzęta typowe dla danego kontynentu, czytaliśmy wiele ciekawostek
o zwierzętach i roślinach, rozwiązywaliśmy różne krzyżówki, pracowaliśmy
z czasopismami przyrodniczymi.
W ramach zajęć z ekologii odbywaliśmy wiele różnych wycieczek np. do lasu,
na łąkę, uczyliśmy się rozpoznawać różne gatunki roślin, posługując się
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Rok szkolny 2010/2011 jest Rokiem Odkrywania Talentów, więc
w pierwszej kolejności zostały zaprezentowane talenty naszych uczniów. Na
scenie mogliśmy podziwiać talenty muzyczne, wokalne, taneczne i plastyczne.
Chcieliśmy w ten sposób docenić i uświadomić dzieciom, że są utalentowane
i mogą się wszechstronnie rozwijać. Uczniowie prezentowali się świetnie. Zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Równocześnie na boisku szkolnym odbywał się Turniej Rodzinny sportowo sprawnościowy o „Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana
Pawła II w Sanoku”. W kategorii klas I – III wystartowały rodziny Barnaów,
Sieniawskich, Biłasów i Marszałków, zaś w kategorii IV – VI – rodziny
Dżoniów, Strusiów, Kulikowskich, Sychtów oraz Królów.
Pierwsze miejsce i puchar wywalczyli Państwo Marszałkowie z córką Kasią
z klasy I oraz Państwo Królowie z synem Patrykiem z klasy IV. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali nagrody.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się Aukcja Prac Plastycznych,
Jarmark "Rozmaitości" oraz
Koło Fortuny.
Nie zabrakło pokazów sprzętu i
umiejętności Straży Granicznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Olchowiec, Policji.
Dużym powodzeniem cieszyła się
ścianka
wspinaczkowa
zorganizowana przez członków
bieszczadzkiej Grupy GOPR oraz pokazy ratownictwa medycznego
przygotowane przez uczniów Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny
Jenke w Sanoku.
Na scenie gościnnie wystąpił zespół muzyczny ERGEE, Kapela Ludowa
"Lisznianie", Trio Smyczkowe CON-BRIO, z Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia w Sanoku.. Do tańca przygrywała Kapela REMIX, pana Janusza
Szczudlika.
Ogromną furorę zrobiły dzieci tańczące hip - hop ze Szkoły Tańca "Iskra".
Najmłodsi uczestnicy biesiady korzystali z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny,
a panie Justyna Kurkarewicz i Paulina Starościach upiększały im twarze
i ręce pięknymi malunkami.
Jak co roku nasi „Przyjaciele" z OSP dzielnicy Olchowce serwowali
grochówkę i bigos, a panie z obsługi szkoły smażoną kiełbaskę.
Można było kupić przepyszne ciasto przygotowane przez Radę Rodziców
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WIOSENNE PORZĄDKI
Czwartek, 16.04.2009
Relacja Anny

Członkowie Szkolnego Koła LOP powitali wiosnę sprzątając teren wokół
szkoły.
Wesoła gromada w słoneczny, wiosenny dzień, zebrała dość pokaźny "plon".
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że piękne, wiosenne kwiaty i zielona trawa, to
najpiękniejsze ozdoby wiosennego pejzażu.

UROCZYSTE OBCHODY
DNIA ZIEMI
Sobota, 25.04.2009
Relacja Anny

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole miały bogatą oprawę.
Członkowie Koła Recytatorskiego, a zarazem miłośnicy przyrody zrzeszeni
w Szkolnym Kole Ligi Ochrony Przyrody zaprezentowali przedstawienie
ekologiczne pt. "Ziemia - nasz wspólny dom", w czasie którego
przedstawili zagrożenia dla Ziemi ze strony człowieka, a jednocześnie wskazali
jak każdy z nas może dbać o "swój kawałek Ziemi".
Obchody Dnia Ziemi upamiętnią drzewka świerków posadzone, z inicjatywy
SK LOP, na terenie szkoły przez Panią Barbarę Zdybek - dyrektora szkoły
i Pana Piotra Kutiaka - wiceprezesa OB LOP.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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PRZYRODA W POEZJI –
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI
Sobota, 25.04.2009
Relacja Anny

Z okazji Dnia Ziemi odbył się również Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„Przyroda w poezji”, zorganizowany dla klas I-III, przez nauczycielkę
kształcenia zintegrowanego Annę Blecharczyk.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych
w naszym mieście. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom, popisując się
wzorową recytacją, interpretacją swoich utworów, a także doborem repertuaru,
który związany był z tematyką przyrodniczą i proekologiczną.
Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłoniła zwycięzców, którymi
zostali:
--- Klara Ostrowska – uczennica klasy I, SP nr 1,
--- Mateusz Mazur – uczeń klasy II, SP nr 7,
--- Pola Lewicka uczennica – klasy III, SP nr 4.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
które wręczyła Pani Barbara Zdybek – dyrektor szkoły wraz z Panią Anną
Blecharczyk – koordynatorem konkursu oraz Panem Piotrem Kutiakiem –
wiceprezesa OB LOP, Ogrodnikiem Miasta Sanoka. Otrzymane materiały
sprawiły dzieciom wielką radość i będą pomocne w dalszej edukacji
ekologicznej.
Po części oficjalnej, przy „słodkim poczęstunku”, odbyło się spotkanie
integracyjne, które umożliwiło bliższe poznanie się dzieci i wymianę wrażeń.
Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania edukacyjne przyczynią się
do podniesienia świadomości ekologicznej naszych uczniów, co w przyszłości
zaowocuje ich odpowiedzialnym stosunkiem do przyrody i środowiska.
Bardzo dziękujemy uczestnikom, ich opiekunom oraz panu Tomaszowi Bilowi
– właścicielowi firmy GEO-EKO, sponsorowi nagród.
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z legend, Smoka Wawelskiego. Zdziwiło nas to, że ziajał prawdziwym
ogniem. Potem przechodziliśmy przez dziedziniec Wawelu.
Byliśmy na największym w Europie placu, na którym mieści się Kościół
Mariacki. Usłyszeliśmy z jego wieży hejnał. Następnie w tym kościele
przyjęliśmy Komunię Świętą.
Później poszliśmy zwiedzać Sukiennice, gdzie zakupiliśmy wiele pamiątek. Na
rynku był również pomnik Adama Mickiewicza. Po chwili po raz drugi
usłyszeliśmy hejnał z Wieży Mariackiej.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była Wieliczka. Byliśmy bardzo zmęczeni,
gdyż musieliśmy pokonać, aż 360 schodów. Lizaliśmy ściany pokryte solą,
a później okropnie chciało nam się pić. Obiad w Karczmie Górniczej był
bardzo smaczny. Po tym posiłku, windą wyjechaliśmy na powierzchnię. Po
chwili przyjechał nasz autobus i wyruszyliśmy w drogę powrotną.
To był najlepsza, klasowa wycieczka na świecie. Mam nadzieję, że wszyscy
uczniowie klasy 3a i 3b, którzy w niej uczestniczyli, wrócili do domu, tak
samo jak ja, szczęśliwi i pełni wrażeń.

7 RODZINNA
BIESIADA ZA SANEM
Sobota, 18.06.2011
Relacja Barbary, Janusza i Wacka

"Jedna dobra maszyna
potrafi wykonać pracę dziesięciu zwykłych ludzi.
Ale nie ma takiej maszyny,
która mogłaby zastąpić niezwykłego człowieka"
Wszystkim
pracownikom
szkoły,
rodzicom,
uczniom,
przedstawicielom
Rady
Dzielnicy
Olchowce,
indywidualnym
sponsorom, darczyńcom i sympatykom szkoły, którzy włączyli się
w organizację VII Rodzinnej Biesiady za Sanem, z całego serca
dziękujemy.
W niedzielne popołudnie, 12 czerwca 2011 teren naszej szkoły zamienił się
w miejsce piknikowe, które zapełniło się uczniami i ich rodzinami. Zapewne
wszyscy uczestnicy imprezy w sposób miły i przyjemny spędzili swój wolny czas.
Pogoda dopisała, było wiele śmiechu i zabawy.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Około godziny dziesiątej byliśmy już w Krakowie. Pan kierowca podwiózł nas
w okolice Wawelu. Najpierw poszliśmy pod Jamę Smoka, który co 4 minuty
ział ogniem. Następnie udaliśmy się na dziedziniec Zamku Królewskiego na
Wawelu. Ze wzgórz wawelskiego podziwialiśmy panoramę Krakowa.
Później skierowaliśmy swe kroki w stronę Rynku. Zatrzymaliśmy się przy
„mimach”, którzy ubrani w złote szaty siedzieli nieruchomo. Poruszyli się
dopiero wtedy, gdy wrzuciło się do skarbonki grosik. Na Rynku było bardzo
dużo turystów z różnych krajów. Zatrzymaliśmy się przy Kościele Mariackim
słuchając hejnału. Podzieleni na grupy weszliśmy do Kościoła Mariackiego,
gdzie mogliśmy podziwiać jego wnętrza.
Potem mieliśmy czas na zakupy w Sukiennicach. Każdy kupił sobie pamiątkę.
Następnie wąskimi uliczkami, między zabytkowymi kamieniczkami przeszliśmy
do autobusu, który czekał na parkingu przy krakowskich Plantach.
Wyruszyliśmy do Wieliczki, gdzie mięliśmy w planie zwiedzanie Kopalni Soli.
Udając się na pierwszy poziom kopalni musieliśmy pokonać 360 krętych
schodów. Pani przewodniczka była bardzo miła i ciekawie opowiadała.
Widzieliśmy posąg św. Kingi, ołtarz, żyrandole, a wszystko wykonane była
z soli podobnie jak posadzka, po której chodziliśmy. Wszystkich zaciekawiło
źródełko szczęścia. Każdy wrzucił do niego grosik i pomyślał sobie marzenie,
które ma się spełnić. W kopalni zjedliśmy wyśmienity obiad. Na powierzchnię
wyjechaliśmy windą.
W czasie drogi powrotnej do domu pokazywaliśmy sobie swoje pamiątki
i dzieliliśmy się wrażeniami. Wróciliśmy o godzinie 22 00. Mimo późnej pory
i zmęczenia wszyscy byli bardzo zadowoleni.

360 SCHODÓW POD ZIEMIĄ
Poniedziałek, 13.06.2011
Relacja Piotra z klasy 3a

W dniu 3 czerwca, o godz. 510 wyjechaliśmy autobusem z parkingu
znajdującego się obok Kościoła w Olchowcach.
Trasa wiodła przez Krosno, Jasło, Tarnów, Brzesko, Bochnię do Krakowa.
Od razu, kiedy przyjechaliśmy do tego miasta, naszym oczom ukazał się piękny,
krakowski Wawel. Niedaleko od niego stał pomnik, dobrze nam znanego
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W MAJU EKO-SZÓSTECZKA
Czwartek, 14.05.2009
Relacja Marioli
Oddaliśmy
do
Waszych
rąk,
Drodzy
Czytelnicy,
kolejny
numer
naszej
"SZÓSTECZKI".
Tym
razem
jest
to
egzemplarz ekologiczny.
Zapraszamy do działu SZÓSTECZKA archiwum numerów, gdzie publikujemy ten
numer, a w nim:
--- EKO-szósteczka,
--- Dekalog Ekologa,
--- Prawdziwy Przyjaciel Przyrody,
--- Czy w naszej szkole dbamy o środowisko?,
--- Dlaczego znikają lasy,
--- Co możemy zrobić, aby oszczędzić drzewa,
--- Co to jest recykling?

DBAJMY O ŚRODOWISKO –
TO TAKIE PROSTE –
KONKURS TESCO
Sobota, 23.05.2009
Relacja Agnieszki

Uczniowie klas IV - VI, zgłosili się do konkursu organizowanego przez sieć
handlową TESCO, pod hasłem "Dbajmy o środowisko - to takie proste".
Celem konkursu było propagowanie ekologicznych nawyków.
W ramach pracy konkursowej uczniowie sprzątali najbliższą okolicę, zbierali
przez cały rok baterie i aluminiowe puszki, przygotowali ekologiczne wydanie
gazetki szkolnej "EKO-SZÓSTECZKI". Z okazji Dnia Ziemi przygotowali
przedstawienie "Ziemia - nasz wspólny dom" oraz spotkali się
z przedstawicielami LOP.
Po uroczystościach, wspólnie z Panią Barbarą Zdybek - dyrektorem szkoły
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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i Panem Piotrem Kutiakiem, posadziliśmy przy szkole drzewka. Dwa z nich
nazwaliśmy "Basia" i "Piotr".
A wszystko to dzięki pomocy i zaangażowaniu Pań: Anny Dyjach, Marioli
Bodnar, Renaty Handermander, Grażyny Seryłło, Pelagii Bąk
i Agnieszki Mandzelowskiej.
Pracę konkursową dokumentującą nasze działania wykonaliśmy w formie
prezentacji multimedialnej i przesłaliśmy na adres organizatorów.
Czekamy na wyniki, licząc na SUKCES!!!
STOKROTKA –
PROJEKT PRZYRODNICZO EKOLOGICZNY
Piątek, 29.05.2009
Relacja Wacka

25 maja 2009 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu przyrodniczo - ekologicznego, pod hasłem
"STOKROTKA".
Reprezentująca naszą szkołę - klasa II, pod opieką wychowawczyni, Pani
Maryli Kurkarewicz odebrała dyplom i nagrodę za zajęcie II miejsce.

O MISIU – RATOWNIKU
RAZ JESZCZE
Poniedziałek, 1.06.2009
Relacja Anny

29 maja, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się
uroczyste podsumowanie projektu "Akademia Misia Ratownika", z udziałem
władz, przedstawicieli służb ratownictwa oraz sponsorów. Naszą szkołę
reprezentowała Pani Anna Blecharczyk, która pełniła funkcję szkolnego
koordynatora i była odpowiedzialna za realizację projektu.
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PIERWSZAKI POKONAŁY
15 KORYTARZY I 25 PIWNIC
Czwartek, 9.06.2011
Relacja Marylki

7 czerwca, klasa 1 wybrała się na całodniową wycieczkę do stolicy naszego
województwa - Rzeszowa.
W programie wycieczki był po pierwsze seans w kinie 3D - i film
pt. "Gnomeo i Julia". Podobał się film i wszystkie efekty specjalne, ale też
znakomicie smakował popcorn, który można było zajadać na sali kinowej.
Po kinie dzieci obowiązkowo zaliczyły Mac Donalda, ale w centrum miasta.
Po solidnym, niezdrowym posiłku był spacer po rzeszowskim rynku i przejście
podziemną trasą turystyczną. Trasa znajduje się pod płytą rynku, aż trzy
kondygnacje. Pierwszaki z zapartym tchem słuchały informacji przewodnika,
który opowiadając historię powstania piwnic przeszedł z grupą 15 korytarzy
i 25 piwnic. Powstawały one na przełomie XIV – XVII wieku.
Na drodze powrotnej do autokaru znalazł się jeszcze plac zabaw i dzieci
chciały sprawdzić, czy można się na nim bawić tak samo jak w Sanoku. Można!
Wycieczka była bardzo udana, sprawiła wszystkim uczestnikom wiele radości
i dostarczyła niezapomnianych wrażeń.
MOJE WRAŻENIA
Z WYCIECZKI DO KRAKOWA
I WIELICZKI
Poniedziałek, 13.06.2011
Relacja Zuzanny z klasy 3b

3 czerwca 2011 r. cała nasza klasa 3b i klasa 3a uczestniczyła
w jednodniowej wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Mimo wczesnej pory, bo
o godzinie 510 wszyscy przybyli punktualnie na miejsce zbiórki.
W czasie podróży śpiewaliśmy, dlatego czas mijał szybko i przyjemnie.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Łącznie uzbieraliśmy 70 kg nakrętek, które przekazaliśmy pani Marzenie
Bil.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, za włączenie
się w akcję i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku szkolnym.

WYCIECZKA DO
SANDOMIERZA I BAŁTOWA
Środa, 8.06.2011
Relacja Katarzyny z klasy 6

W dniach 17–18.05.2011 r. odbyła się wycieczka do Sandomierza
i Bałtowa, w której uczestniczyła klasa piąta i szósta oraz kilka osób
z klasy czwartej.
W Sandomierzu zwiedziliśmy Stare Miasto, a z Bramy Opatowskiej
podziwialiśmy panoramę miasta. W programie wycieczki była również
podziemna trasa turystyczna, która przebiega pod kamieniczkami na Rynku.
Zwiedziliśmy też Zamek, Zespół Klasztorny Dominikanów przy Kościele
Św. Jakuba.
Jedną z atrakcji wycieczki był rejs statkiem po Wiśle.
Noc spędziliśmy w hotelu „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po
śniadaniu udaliśmy się do Bałtowa, gdzie znajduje się Park Jurajski.
Z przewodnikiem zwiedzaliśmy park, w którym znajdują się makiety
dinozaurów, płazów, gadów, ptaków z różnych epok prehistorycznych.
Po obiedzie pojechaliśmy specjalnym autobusem na „safari”, gdzie
podziwialiśmy spacerujące obok nas zwierzęta.
W godzinach wieczornych wróciliśmy do Sanoka. Było super.
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W akademii wzięło udział ponad 5.700 uczniów z 44 szkół województwa
podkarpackiego. Nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa oraz znalazła
się w gronie dziesięciu szkół, które otrzymały wyróżnienie za szczególne
zaangażowanie oraz wzorową realizację projektu.
Mimo, że zakończyliśmy już zajęcia z udziałem Misia Ratownika, to jednak ma
on swój stały kącik w naszych klasach i na co dzień przypomina dzieciom
o potrzebie zachowania bezpieczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że wymiernym efektem podjętych przez nas działań
profilaktycznych będzie mniejsza liczba wypadków z udziałem najmłodszych.

ŻYJ ZDROWO, KOLOROWO,
W PRZYJAŹNI –
DZIEŃ DZIECKA W SP6
Wtorek, 2.06.2009
Relacja Joli

Pod takim hasłem, w naszej szkole przebiegał "Dzień bez przemocy"
połączony z Dniem Sportu i Dniem Dziecka.
Klasy młodsze grały w dwa ognie i bawiły się chustą Klanza, a klasy starsze
rywalizowały w konkurencjach sportowych, przedstawiciele klas rozwiązywali
"Test wiedzy o sporcie".
Wszystkie klasy wykonały plakat związany z hasłem tego Dnia.
Wśród klas 0-III najładniejszy plakat wykonali uczniowie klasy II, zajmując
I miejsce, a w klasach starszych I miejsce przypadł w udziale klasie IV.
W turnieju sportowym, w kategorii klas młodszych, I miejsce zajęła klasa Ib
i IIIa, w kategorii klas starszych najlepsi okazali się uczniowie klasy VIa.
Dziękujemy RADZIE RODZICÓW za słodki poczęstunek.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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WYCIECZKA
DO MAGURSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
Sobota, 6.06.2009
Relacja Wandy

PRZYRODA W POEZJI –
KONKURS RECYTATORSKI
Wtorek, 31.05.2011
Relacja Anny

4 czerwca wyjechaliśmy na wycieczkę do Krempnej, miejscowości leżącej
w Magurskim Parku Narodowym.
W Centrum Edukacji Przyrodniczej obejrzeliśmy ciekawą ekspozycję
zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mogliśmy posłuchać naturalnych
odgłosów przyrody, ryku jeleni, wycia wilków.
Atrakcją ścieżki przyrodniczej były również zwierzęta leśnego stawu i stary
grekokatolicki cmentarz, w okolicach którego, rosły ciekawe okazy roślin. Po
powrocie ze ścieżki, obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną, która
wzbogaciła naszą świeżo zdobytą wiedzę.
Wycieczka była bardzo udana, szczególnie że wszystkim dopisywały humory.
Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia tego dość osobliwego miejsca.

WYCIECZKA
DO MAGURSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
Środa, 10.06.2009
Relacja Gabrysi z klasy 4

Pochmurny poranek nie popsuł nam humorów, więc w doskonałych nastrojach
wyruszyliśmy na wycieczkę do Żarnowca.
W Muzeum Marii Konopnickiej rozszerzyliśmy swoje wiadomości o życiu,
twórczości i epoce, w której tworzyła wielka poetka i pisarka.
Historię przemysłu naftowego na Podkarpaciu oraz sylwetkę i działalność
Ignacego Łukasiewicza, przedstawił na przewodnik w Muzeum Przemysły
Naftowego w Bóbrce.
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Przyrodą zachwycali się artyści, poeci, filozofowie od dawna. Próbowali oni
zgłębić jej tajemnice, odkryć jej piękno by następnie przelać je w swoje dzieła.
Piękno ojczystej przyrody ukazali nam uczniowie biorący udział w szkolnym
konkursie recytatorskim „Przyroda w poezji”. W baśniowy świat lasów, łąk,
trawy, zapachów kwiatów i zachwytu tęczą, recytując wybrane wiersze,
przenieśli nas:
- z klasy 4: Sara Wołoszczak, Gabriela Pajęcka, Patryk Król,
- z klasy 5: Dominka Sychta, Gabriela Żółkiewicz, Katarzyna Gołda,
- z klasy 6: Natalia Bil, Kamila Podolak, Paulina Solarz.
Jury w składzie: panie Grażyna Seryłło, Jolanta Struś i Anna Dyjach, po
burzliwych obradach przyznało:
I miejsce: Natali Bil,
II miejsce: Paulinie Solarz,
III miejsce: Dominice Sychcie i Gabrieli Pajęckiej.
AKCJA ZAKRĘTKA –
ZAKOŃCZONA
Sobota, 4.06.2011
Relacja Joli

Uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny włączyli się w Ogólnopolską Akcję
Charytatywno - Ekologiczną "Zakrętki".
Tym razem, pomagaliśmy w zakupie wózka rehabilitacyjnego, 10 letniemu
Kubusiowi.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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zaopatrzyli nas w sadzonki drzewek. Była to kontynuacja akcji "Rośnij razem
z drzewkiem". Sadzonki zostały rozdane uczestnikom konkursu, uczniom oraz
pracownikom szkoły.
Niech Dzień Ziemi będzie 365 dni w roku!
Szkolne obchody Dnia Ziemi zorganizowały panie Anna Blecharczyk, Anna
Dyjach i Renata Handermander.

Na resztkach muru, dzielącego dwa zwaśnione rody, postawiliśmy swoją stopę
w ruinach Zamku w Odrzykoniu.
A propos pogody, z każdym kilometrem była coraz ładniejsza, dlatego pełni
wrażeń, w dobrym humorze i z całą górą pamiątek wróciliśmy do domu.
WYCIECZKA KLASY VIa I VIb
W BIESZCZADY
Środa, 17.06.2009
Relacja Grażyny

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII – WARSZTATY
Poniedziałek, 23.05.2011
Relacja Anny

Wyczerpują się złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, a zapotrzebowanie
na energię jest coraz większe. Koniecznością staje się rozwój nowych
technologii przyjaznych środowisku, a ten warunek spełniają odnawialne
źródła energii.
Z inicjatywy Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w naszej
szkole odbyły się warsztaty.
Jak wykorzystać energię wiatru, słońca i wody, źródeł geotermalnych oraz
z czego powstają bio-paliwa, dowiedzieli się i praktycznie sprawdzili
uczniowie klasy 6.
W szerszym zakresie temat ten zgłębili również członkowie Rady
Pedagogicznej SP6. Duże zainteresowanie wzbudziło praktyczne
zastosowanie kolektorów słonecznych oraz wykorzystanie wiatrów
wiejących w Polsce do budowy elektrowni wiatrowych.

15.06.2009 r. uczniowie klasy VIa i VIb wraz z opiekunami wyruszyli
autokarem na dwudniową wycieczkę w Bieszczady.
W pierwszym dniu pokonaliśmy trasę na Połoninę Wetlińską. Już w połowie
drogi "sypały" się pytania: "Czy jeszcze daleko? Kiedy dojdziemy?"
Wysiłek uwieńczył cudowny widok na piękne pasma górskie.
Drugą atrakcją tego dnia było pieczenie kiełbasy na ognisku.
Kolejny dzień naszej wycieczki to zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego
w Ustrzykach Dolnych oraz dwugodzinne pływanie w basenie "Delfin".
Zadowoleni i z bagażem wspomnień wróciliśmy do domu.

BIESZCZADZKIE WRAŻENIA
KLASY V
Środa, 17.06.2009
Relacja Agnieszki

16 czerwca, klasa V wyruszyła na wycieczkę w Bieszczady.
Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy był Klasztor w Komańczy. Po
wspaniałym przybliżeniu nam postaci Kardynała S. Wyszyńskiego
wyruszyliśmy do punktu widokowego, skąd podziwialiśmy piękną panoramę
naszych gór. Następnie wyruszyliśmy do Soliny, gdzie nie tylko oglądaliśmy
zaporę na zewnątrz, ale również mieliśmy okazję pooglądać ją od wewnątrz.
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Zrobiło to na nas niemałe wrażenie. Po zwiedzeniu zapory pojechaliśmy do
Polańczyka, gdzie jeden z rodziców przygotował nam wspaniałe ognisko po
którym, pomimo nie najlepszej pogody, popłynęliśmy w rejs po jeziorze.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Ośrodka Caritas w Myczkowcach, gdzie
zwiedzaliśmy małe zoo i muzeum miniaturowych kościołów i cerkwi z naszego
terenu.
Pełni wrażeń wróciliśmy wczesnym wieczorem do domu.

V BIESIADA RODZINNA
ZA SANEM POZA NAMI
Poniedziałek, 22.06.2009
Relacja Wacka

Zrobiło Pomimo deszczowej pogody nie zabrakło nam "hartu ducha"
i determinacji w organizacji V Biesiady Rodzinnej za Sanem.
Nasi przyjaciele z sanockiej placówki Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z dzielnicy Olchowce,
Bieszczadzkiej Grupy GOPR, Policealnej Szkoły Medycznej w Sanoku,
zespołu folklorystycznego LISZNIANIE, zespołu Oskara Handermander
i Przyjaciele jak co roku nie zawiedli i wsparci przez nasz szkolny zespół
wokalny MARAKASY zapraszali wszystkich do wspólnej zabawy.
Była grochówka i bigos z kuchni polowej, przepyszne wypieki Rady Rodziców
SP6 oraz WIELKA LOTERIA FANTOWA, z której dochód wesprze nasze
przyszłoroczne działania na rzecz dzieciaków.
Z udziałem, niezawodnego Pana Wojciecha Blecharczyka - Burmistrza
Miasta Sanoka, Pani Barbara Zdybek - dyrektor szkoły, serdecznie
podziękowała wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, którzy
chętnie pomagają naszej szkole.
Zapraszamy do działu BIESIADA RODZINNA, w którym prezentujemy relację
fotograficzną naszej imprezy.

26

MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS RECYTATORSKI
– PRZYRODA W POEZJI
Sobota, 30.04.2011
Relacja Anny i Anny

W dalszej części Szkolnego Dnia Ziemi odbył się Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski "PRZYRODA W POEZJI", w którym zaprezentowali się
przedstawiciele klas I - III, wszystkich sanockich szkół podstawowych
z naszego miasta.
Poszczególne szkoły reprezentowali:
- SP nr 1: Jakub Mandzelowski, Karina Dymnicka, Alicja Niedźwiedź,
- SP nr 2: Laura Patronik, Jan Stasiczak, Zuzanna Żaryka,
- SP nr 3: Małgorzata Sudoł, Jolanta Sieniawska, Emilia Błażewicz,
- SP nr 4: Jakub Starościak, Konstancja Michalak, Damian Poznański,
- SP nr 6: Klaudia Kopiec, Robert Skotnicki, Wiktoria Biłas,
- SP nr 7: Klaudia Mazur, Aleksandra Malejki, Klaudia Lorenc.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Barbary Zdybek - dyrektora
szkoły, miała niełatwe zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki
poziom. Dlatego nie obyło się bez "dogrywki", co dostarczyło dodatkowych
emocji i wrażeń.
W rezultacie zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce, zajęła Klaudia Mazur z SP nr 7,
II miejsce: zajął Robert Skotnicki z SP nr 6,
III miejsce zajął Jan Stasiczak z SP nr 2.
Jest to duży sukces Roberta, który w ścisłej czołówce znalazł się po raz drugi
(przypominamy, że w ubiegłym roku zajął I miejsce).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Sponsorem nagród byli:
- pan Tomasz Bil - prezes Firmy "GEO-EKO",
- pan Paweł Tomasik - właściciel Firmy "GEO-TOM",
którym bardzo serdecznie dziękujemy.
W szkolnych obchodach Dnia Ziemi uczestniczyli panowie Marek Marynowicz
i Piotr Kutiak - przedstawiciele Okręgu Bieszczadzkiego LOP, którzy
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---klasa II:
Wiktoria Biłas, Dawid Gburyk, Oliwia Szczudlik,
--- klasa IIIa:
Robert Skotnicki, Klaudia Kopiec, Anna Miazga,
--- klasa IIIb:
Zuzanna Dżugan, Klaudia Kurosz, Jerzy Baran.
Recytację uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Barbara
Zdybek - dyrektor szkoły, pani Jolanta Struś i pani Pelagia Bąk.
Zwycięzcami szkolnych eliminacji zostali: Klaudia Kopiec, która zajęła
I miejsce, Robert Skotnicki II miejsce, Wiktoria Biłas III miejsce.
Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę w II - im etapie konkursu międzyszkolnym.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy
albumy książkowe o tematyce przyrodniczej. Organizatorem konkursu jest pani
Anna Blecharczyk, a nagrody ufundował pan Tomasz Bil - Prezes Firmy
"Geo-Eko".

OBCHODY ŚWIATOWEGO
DNIA ZIEMI 2011
Sobota, 30.04.2011
Relacja Anny i Anny

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w szkole odbyła się część
artystyczna oraz spotkanie z panem Łukaszem Łagoźnym, absolwentem
naszej szkoły, którego miłością są góry, a pasją zdobywanie najwyższych
szczytów górskich.
Podczas projekcji multimedialnej, nasz gość, z wielkim entuzjazmem opowiadał
o zdobyciu najwyższego szczytu w Andach, którym jest ACONCAGUA 6962 m n. p. m.
Przybliżył nam także kulisy przygotowania do wyprawy w wysokie góry oraz
pokazał sprzęt i ubranie do wypraw wysokogórskich.
Góry to obcowanie z dziką i często surową naturą oraz możliwość sprawdzenia
swoich możliwości i umiejętności. Długa i wyczerpująca wspinaczka to walka
z samym sobą, a nagrodą jest zdobyty szczyt i przezwyciężenie własnych
słabości i to jest odpowiedź na pytanie: "Dlaczego chodzisz po górach?"
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NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
W SP6
Niedziela, 20.09.2009
Relacja Grażyny

Nasz świat jest tam, gdzie serce nasze, gdzie dom i drzewo, park, łąka. Mamy
tego świadomość dlatego, jak co roku, w dniu 18 września uczniowie naszej
szkoły brali udział w Ogólnopolskiej Akcji "Sprzątanie Świata",
Przebiegającej w tym roku pod hasłem "Pomagajmy Ziemi - codziennie".
Klasy od O do VI - korzystając z pięknej pogody - porządkowały teren wokół
szkoły i wzdłuż ul. Przemyskiej.
Aby dbać o to środowisko rzeczywiście codziennie, wystarczy przestrzegać kilku
prostych zaleceń:
- oszczędzać wodę i energię elektryczną,
- ograniczyć używanie plastikowych reklamówek,
- na zakupy chodzić z torbą wielokrotnego użytku,
- segregować odpady.
Zwracamy się do wszystkich z gorącym apelem - dbajmy o czystość naszego
otoczenia codziennie, nie tylko podczas "Sprzątania Świata" - będzie nam
wszystkim przyjemniej i zdrowiej!
NA POLANIE W LESIE
CHODZI SOBIE JESIEŃ
Wtorek, 29.09.2009
Relacja Małgorzaty

Czy jest to prawdą? sprawdziły dzieci z Oddziału Przedszkolnego.
W tym celu wybrały się 23 września na ścieżkę dydaktyczno - przyrodniczą
"POLANKI" w Bykowcach.
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Dzieci poznały środowisko przyrodnicze jakim jest las. Uczyły się właściwego
zachowania w lesie, poznały gatunki drzew, rośliny tam rosnące. Poznały
charakterystyczne oznaki nadchodzącej jesieni.
Po wycieczce czekało na dzieci ognisko przygotowane przez rodziców.
Przy wspólnej zabawie czas tak szybko płynie, że ze smutkiem żegnaliśmy las
do wiosny.

PIERWSZAKI NA WYCIECZCE
W SANOCKIM PARKU
Środa, 30.09.2009
Relacja Marioli

Wychodząc
naprzeciw
zapotrzebowaniom
wynikającym
z realizacji
tygodniowego tematu "Jesień w parku" wybraliśmy się do Parku
Miejskiego na wycieczkę w poszukiwaniu oznak "Pani Jesieni".
Ze szczytu Góry Parkowej oraz placu widokowego, dzieci podziwiały widoki na
całe miasto i przyległą doń okolicę, bowiem pogoda tego dnia nam dopisała.
Stamtąd podeszliśmy na szczyt kopca zwieńczonego kamiennym głazem –
pamiątka 100 - rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.
Następnie przemaszerowaliśmy do drugiej części Parku pod źródełko
Fryderyka Chopina (O dziwo! Źródełko nie tryskało wodą …). Przy tablicy
pamiątkowej z medalionem przedstawiającym głowę wielkiego kompozytora
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Z tego urokliwego miejsca przeszliśmy do
podnóża góry pod pomnik wdzięczności bohaterom poległym w walkach
podczas II wojny światowej.
Wędrówki alejkami przyniosły niemałe zbiory w postaci liści, kasztanów, żołędzi
oraz szyszek. Piękna pogoda towarzysząca dzieciom w tym dniu, zachęcała do
pląsów i zabaw.
Zmęczeni, ale z uśmiechem na ustach wróciliśmy do naszej szkoły.
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MALOWANE ŚWIĘTA
Piątek, 22.04.2011
Relacja Joli

Dnia 20 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel związany ze
Świętami Wielkiej Nocy, przygotowany przez panie Jolantę Struś
i Renatę Handarmander.
Wiersze, piosenki i przyśpiewki w wykonaniu członków Koła Przyjaciół
Biblioteki i zespołu wokalnego „Marakasy”, przybliżyły wszystkim piękne
polskie zwyczaje i tradycje związane z tymi najważniejszymi w roku świętami.
Barwne dekoracje oraz stół wielkanocny przystrojony pisankami, kurczaczkami,
bukszpanem oraz wielkanocną babką dodawał kolorytu i wprowadzał w nastrój
Świąt.
Na zakończenie spotkania pani Barbara Zdybek - dyrektor szkoły, złożyła
całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia świąteczne,
a z przewodniczącymi klas podzieliła się tradycyjną babką wielkanocną.
PRZYRODA W POEZJI –
KONKURS RECYTATORSKI
Wtorek, 26.04.2011
Relacja Anny

W dniu 19.04.2011 odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego
"Przyroda w poezji", dla klas I-III.
Poszczególne klasy reprezentowali następujący uczniowie:
--- klasa I:
Krzysztof Kopiec, Michał Borowy, Ernest Mołczan,
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DZIEŃ ODKRYWANIA
TALENTÓW – 21 MARCA
Poniedziałek, 28.03.2011
Relacja Agnieszki

W PARKU JESIENIĄ –
WYCIECZKA KLASY IIa
Wtorek, 13.10.2009
Relacja Anny

21 Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole stał się Dniem Odkrywania
Talentów.
Po pięknej części artystycznej przygotowanej przez młodszą część społeczności
szkolnej, uczniowie klas IV-VI, zgodnie ze swoimi talentami podzielili się na
trzy grupy - grupę plastyczną, grupę muzyczną i grupę odkrywców.
Z wielkim zapałem wszyscy zabrali się do pracy w poszczególnych grupach,
wykonując plakaty, robiąc instrumenty muzyczne z odpadów i przygotowując
hymn wiosenny, a także rozwijając swoją wiedzę podczas rozwiązywania
quizów i zagadek ekologicznych.
Po zakończeniu prac w poszczególnych grupach, wszyscy zebrali się na
korytarzu szkolnym, aby zaprezentować swoje dzieła. Na zakończenie nowo
powstała orkiestra ekologiczna zagrała na eko-instrumentach i zaśpiewała
hymn dnia. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze a na zakończenie
uczniowie otrzymali słodkie upominki.
Po raz kolejny uczniowie pokazali jak można ciekawie wykorzystać
odpady.

W MUZEUM BUDOWNICTWA
LUDOWEGO W SANOKU
Poniedziałek, 11.04.2011
Relacja Marioli

W dniu 9 października, klasa II a, udała się na jesienną wycieczkę do
jednego z najbardziej urokliwych miejsc w naszym mieście - Parku
Miejskiego.
Naszym przewodnikiem był Pan Piotr Kutiak - Miejski Ogrodnik, który
przekazał dzieciom wiele informacji i ciekawostek z życia mieszkańców parku.
Wędrując alejkami parkowymi mogliśmy podziwiać wspaniałe okazy drzew
i krzewów w jesiennej szacie, słuchać treli ptaków, między innymi sikorki
bogatki i kowalika, a także wiewiórkę, która uwijała się poszukując
zapasów na zimę. Idąc jej śladem dzieci z wielkim zapałem zbierały "skarby
jesieni" w postaci różnokolorowych liści, owoców kasztanowca, żołędzi, szyszek
świerka, sosny i unikatowej daglezji. Z platformy widokowej podziwialiśmy
panoramę naszego miasta i jego okolic, z przepięknym widokiem na Dolinę
Sanu, czy Góry Słonne.
Z parku udaliśmy się do Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie LOP-u,
gdzie odbyła się część warsztatowa. Za aktywność każdy uczeń otrzymał
"Poradnik Obserwatora Przyrody".
Dzisiejsze zajęcia w parku to wspaniała, "żywa" lekcja przyrody i ekologii,
z której dzieci wróciły pełne wrażeń i bogatsze w nową wiedzę.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
KLASY III W WOLI SĘKOWEJ
Piątek, 16.10.2009
Relacja Marylki

Podsumowaniem zajęć w klasie 3b pod hasłem "W skansenie" była lekcja
muzealna w Parku Etnograficznym w Sanoku.
Podczas zajęć uczniowie poznali życie codzienne wsi, rzemiosło, sztukę oraz
zwyczaje ludowe związane z Wielkanocą.
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12 października uczniowie klasy III wybrali się na warsztaty artystyczne
do Woli Sękowej.
Zanim rozpoczęły się zajęcia Pani Monika Wolańska – dyrektor
niwersytetu Ludowego wyjaśniła na czym polega działalność placówki, kto
i w jakim celu się w niej uczy. Przy okazji uczniowie obejrzeli prace studentów
Uniwersytetu.
W programie zajęć była: ceramika i papier czerpany.
Lepiej pracuje się w małej grupie dlatego połowa klasy rozpoczęła warsztaty
ceramiczne. Pod okiem instruktora powstawały dzbanki, miseczki i flakoniki.
Natomiast druga grupa w tym samym czasie poznawała technikę artystyczną papier czerpany. Jak sama nazwa wskazuje, aby wykonać kartkę ozdobną
należy "czerpać" specjalnie przygotowaną, zabarwioną masę, odciskać nadmiar
wody. Ile dzieci tyle ciekawych pomysłów.
W przerwie młodzi artyści posilili się kiełbaskami z grilla, wymienili się
swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Po posiłku nastąpiła zmiana grup.
Prace stworzone przez dzieci będą jeszcze poddane obróbce termicznej i za
kilka dni trafią do autorów.

Dziękując, w imieniu pani Poseł, za poparcie udzielone inicjatywie "Godzina dla
Ziemi" w roku ubiegłym, zapraszam do przyłączenia się do akcji również w tym
roku.
Z pozdrowieniami,
Ewa Mrugała
Asystentka Elżbiety Łukacijewskiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Biuro Poselskie

MARSZ (NIE) MILCZENIA –
OGÓLNOPOLSKA
AKCJA DLA ZWIERZĄT
Poniedziałek, 28.03.2011
Relacja Barbary

JESIENNE WIERSZOWANIE
W MŁODZIEŻOWYM DOMU
KULTURY
Piątek, 23.10.2009
Relacja Joli

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku, już po raz IX był organizatorem
konkursu recytatorskiego pt. „Jesienne wierszowanie”.
Konkurs adresowany był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
powiatu sanockiego. Wzięło w nim udział 35 uczniów z 12 szkół.
Naszą szkołę reprezentowali: Zuzia Dżugan z klasy IIb i Kacper Woźny
z klasy III. Niestety tym razem, nie udało się naszym uczniom zdobyć nagród,
ale mogli sprawdzić swoje umiejętności recytatorskie i zobaczyć jak recytują
najlepsi.

30

Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku zwraca się
z ogromną prośbą o przyłączenie się i wsparcie akcji „Marsz (NIE)
milczenia”, który odbędzie się w Sanoku, dnia 3 kwietnia 2011 roku.
Celem marszu jest wyrażenie społecznego sprzeciwu wobec bezzasadnego
krzywdzenia, zabijania, czy zaniedbywania zwierząt najbliższych człowiekowi
i towarzyszących mu na co dzień oraz zrzeszenie miłośników zwierząt naszego
miasta. Ponadto w trakcie marszu będą zbierane podpisy pod projektem nowej
Ustawy o Ochronie Zwierząt przygotowanej przez koalicję dla Zwierząt.
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POWITANIE WIOSNY
Wtorek, 22.03.2011
Relacja uczniów SK LOP
EKOLUDEK (klasa 3a)

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z tej okazji, wraz z naszym
opiekunem – panią Anną Blecharczyk – zorganizowaliśmy szkolną
uroczystość pt. „Witaj Wiosno!”.
W nastrój tej wesołej i jakże pięknej pory roku wprowadziły nas dźwięki
utworu Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna” oraz „Pani Wiosna”
z koszem pełnym wiosennych kwiatów. Poprzez wiersze, piosenki, inscenizacje
zaprezentowane w programie artystycznym chcieliśmy ukazać piękno
wiosennej przyrody, ale też zachęcić do jej ochrony. Na potrzebę ochrony
środowiska naturalnego zwróciła również uwagę w swoim wystąpieniu pani
Barbara Zdybek – dyrektor naszej szkoły oraz zaproszony gość – pan Piotr
Kutiak, pełniący funkcję Prezesa LOP Okręgu Bieszczadzkiego.
Żeby wiosna na dobre zagościła w przyrodzie – o czym była mowa w utworach
poetyckich – należy najpierw rozprawić się ze złą zimą. Dlatego, zgodnie ze
starym zwyczajem, zrobiliśmy słomianą kukłę – „Marzannę”, którą spaliliśmy
na boisku szkolnym z nadzieją, że zima już nie powróci.
GODZINA DLA ZIEMI – LIST
OD PANI ELŻBIETY
ŁUKACIJEWSKIEJ
Piątek, 25.03.2011
Relacja Barbary
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam list od Elżbiety
Łukacijewskiej
Poseł
do
Parlamentu
Europejskiego, z prośbą o przyłączenie się do
akcji "Godzina dla Ziemi".
Przedsięwzięcie, polegające na godzinnym
wygaszeniu świateł w domach, a także
iluminacji miejskich, odbędzie się w dniu
26 marca 2011 r. o godz. 2030.
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OD PTT DO PTTK –
80 LAT TRADYCJI –
1929 – 2009
Piątek, 23.10.2009
Relacja Jolki

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, w dniu 22 października, obejrzeli
wystawę zorganizowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku,
zatytułowaną "80 lat tradycji – od Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego
do
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno
Krajoznawczego".
Na wystawie zaprezentowane zostały pamiątki z działalności Sanockiego
Oddziału – zdjęcia, dokumenty, księgi pamiątkowe, odznaczenia, a także
zabytkowy już niemal sprzęt turystyczny.
Po wystawie oprowadził nas Pan Krzysztof Prajsner - przewodnik
turystyczny, który w ciekawy sposób opowiedział o pracy przewodników oraz
o planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach PTTK w Sanoku.

I MIEJSCE W KONKURSIE
JESIENNE FANTAZJE DLA SP6
Sobota, 24.10.2009
Relacja Marylki

"Jesienne fantazję" - pod takim hasłem odbył się w SP3, I Międzyszkolny
Turniej Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas III.
Pan Adam Mindur - dyrektor SP3 powitał zebranych i życzył im udane zabawy.
aszą szkołę reprezentowali: Miłosz Jakubaszek, Patryk Król, Katarzyna
Trybała i Sara Wołoszczak.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Uczniowie wykazywali się swoją wiedzą, pomysłowością i fantazją podczas
różnorodnych zabawnych konkurencji. Np. z owoców, warzyw i naturalnych
okazów przyrodniczych tworzyli fantastyczne postaci, Miss Jesieni, recytowali
wiersze, a nawet tańczyli z jabłkiem. Bardzo trudnym zadaniem było
narysowanie drzewa z zasłoniętymi oczami, kierując się tylko wskazówkami
kolegi.
Poszczególne konkurencje umilali swoimi wspaniałymi występami uczniowie
klas I - III z SP3.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, ponieważ w Turnieju zajęli
I miejsce. Dla szkoły zdobyli piękny "Atlas historyczny", który już jest
w bibliotece, a dla siebie dyplomy, upominki i satysfakcję.

WYJAZD KUBY DO MAISTA
INDERØY W NORWEGII
Sobota, 24.10.2009
Relacja Barbary

W związku z realizacją przez Gminę Miasta Sanoka projektu "EKO – SANOK
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta", uczeń
klasy VI naszej szkoły, Kuba Szyniec, został wytypowany do udziału
w wyjeździe do miasta Inderøy w Norwegii.
Celem wyjazdu jest wymiana wiedzy oraz poznanie przez uczniów zasad
i dobrych przykładów związanych z selektywną zbiórką odpadów.
Jest to nagroda dla Kuby za jego wysokie osiągnięcia w nauce, udział
w konkursach, pracę na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie
w środowisku lokalnym.
Kuba wylatuje z Polski 27.10.2009, a wraca 30.10. 2009. Życzymy Mu wielu
wrażeń i będziemy czekać na relację z wyjazdu.
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XV WIOSENNY
RAJD EKOLOGA
Wtorek, 22.03.2011
Relacja Anny i Marioli

W dniu 21 marca 2011 r. uczniowie klasy 3a i 3b wraz z wychowawcami:
Anną Blecharczyk i Mariolą Bodnar – uczestniczyli w XV Wiosennym
Rajdzie Ekologa, który odbył się alejkami Parku Miejskiego w Sanoku.
Jego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
oraz Urząd Miasta w Sanoku.
Dzieci, wędrując alejkami parkowymi, mogły podziwiać wiekowe drzewa,
krzewy oraz śpiewające ptaki, które zwiastują rozpoczynającą się wiosnę.
Z bardzo bliskiej odległości obserwowały kowalika, który został przywołany
śpiewem osobnika tego samego gatunku, odtworzonym z dyktafonu. Takiej
„sztuczki” dokonał pan Piotr Kutiak, który jest Miejskim Ogrodnikiem i był
naszym przewodnikiem po parku. Mogliśmy również zobaczyć pięknego
dzięcioła, który – będąc w okresie godowym – wydawał przedziwne dźwięki
oraz niezwykle urokliwe sójki.
Następnie udaliśmy się na platformę widokową, skąd rozpościera się piękny
widok na osiedle Wójtowstwo oraz Park Kajobrazowy Gór Słonnych.
Braliśmy również udział w konkursie przyrodniczym, a na zakończenie
rajdu odbyło się integracyjne spotkanie przy ognisku, połączone z pieczeniem
kiełbasy.
Każdy uczestnik za udział w rajdzie otrzymał ciekawe pamiątki, a szkoła
cenne nagrody i materiały edukacyjne.
Z rajdu dzieci wróciły bardzo zadowolone i bogatsze o nową wiedzę
przyrodniczą.
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ZDROWIE Z DOMOWEJ
SPIŻARNI –
ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
Niedziela, 6.02.2011
Relacja Haliny

Dnia 3 lutego 2011 r. w czytelni współpracujących bibliotek: szkolnej i Filii
nr 4 MBP w Sanoku, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Zdrowie
z domowej spiżarni”, którego organizatorem była Filia nr 4 MBP
w Sanoku – dzielnica Olchowce.
W obecności uczestników konkursu, uczniów klasy I i IV Szkoły
Podstawowej nr 6 wraz z wychowawcami, dzieci ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego z opiekunem oraz dorosłych uczestników,
mieszkańców naszej dzielnicy, a także w gronie zaproszonych gości: pani
Beaty Dziuban, kierownika Apteki „OMEGA”, sponsora nagród niespodzianek,
pani Barbary Zdybek, dyrektora SP 6, pana Leszka Puchały, dyrektora
i pani Katarzyny Lassota, kierownika Działu Udostępniania Zbiorów MBP
w Sanoku, odbyło się podsumowanie konkursu, wręczenie nagród za
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę, której hasło brzmiało: „W zdrowym ciele,
zdrowy duch”.
I tak, w grupie dzieci, które odebrały szczęśliwe losy, znaleźli się uczniowie
SP 6:
- Michał Borowy, z klasy 1,
- Zuzanna Gefrerer, z klasy 1,
- Katarzyna Gołda, z klasy 5,
- Jakub Trybała, z klasy 1,
- Patryk Myćka, z klasy 4,
- Dawid Wituszyński, z klasy 4.
W ramach promocji czytelnictwa i zdrowia pani Beata Dziuban przeczytała
uczestnikom opowiadanie Ewy Stadtmüler, pt. „Jak czosnek został
przyjacielem człowieka”.
Spotkanie zakończyło się owocowym poczęstunkiem i zwiedzaniem wystawy
prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs.

60

ZAWODY LUDZI –
RATOWNIK BIESZCZADZKIEJ
GRUPY GOPR
Piątek, 30.10.2009
Relacja Anny

W dniu 26.10.2009 r. odbyły się w klasie 2a, zajęcia pod hasłem „Zawody
ludzi”. Uczestniczył w nich Pan Krzysztof Szczurek – ratownik Bieszczadzkiej
Grupy GOPR. Gość w interesujący sposób zapoznał uczniów z zadaniami
ratowników górskich oraz specyfiką tego jakże potrzebnego, a jednocześnie
niebezpiecznego zawodu.
Nieodzownym atrybutem w pracy ratownika górskiego jest… jego plecak,
którego zawartość wzbudziła duże zainteresowanie dzieci. Jak się okazało
mieści on wiele akcesoriów niezbędnych do ratowania ludzkiego życia, między
innymi cenny defibrylator oraz pulsooksymetr. Dzieci chętnie poddawały się
badaniom z użyciem tego urządzenia.
W drugiej części spotkania dzieci obejrzały ciekawy film, pt. „Bieszczadzkie
Ratownictwo Górskie”.
Na zakończenie zajęć odbył się mini – quiz, a uczniowie, którzy prawidłowo
odpowiedzieli na pytania otrzymali od naszego gościa pamiątkowe
czapeczki.
Zajęcia w dużym zakresie poszerzyły wiedzę uczniów, ale też pokazały, iż
w górach należy kierować się rozwagą i zdrowym rozsądkiem.

SZKOLNE KOŁO
LIGI OCHRONY PRZYRODY
EKOLUDEK
Środa, 4.11.2009
Relacja Anny
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"Dziś - ekologia - modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie My pomagamy".
W dniu 30 października 2009 r. zainaugurowało swoją działalność Szkolne
Koło Ligi Ochrony Przyrody "EKOLUDKI".
Po raz pierwszy zrzesza ono uczniów klas I - III, którym nie jest obcy los
naszej ojczystej przyrody. Działalność koła wśród najmłodszych uczniów
zainicjowała Pani Anna Blecharczyk, która zarazem pełni funkcję jego
opiekuna.
Swoją pracę młodzi ekolodzy rozpoczęli przygotowaniem akademii, na
której zaprezentowali program artystyczny pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie".
Podczas uroczystości kandydaci na "ekoludka" złożyli ślubowanie, a z rąk Pani
Barbary Zdybek - dyrektora szkoły, otrzymali legitymację członka LOP.
Obecni na uroczystości, Pan Marek Marynowicz - prezes Okręgu
Bieszczadzkiego LOP oraz Pan Ryszard Rygliszyn, wręczyli uczniom odznaki
LOP-u i drobne upominki.
W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Rodziców oraz
uczniowie klas I - III wraz z wychowawcami.
Uczniowie działający w Szkolnym Kole LOP, będą mogli nie tylko rozwijać swoje
zainteresowania przyrodnicze, ale także podejmować praktyczne działania na
rzecz ochrony środowiska naturalnego.

RELACJA Z WYJAZDU
DO NORWEGII W RAMACH
AKCJI EKO-SANOK
Wtorek, 10.11.2009
Relacja Jakuba z klasy 6

Wyjechaliśmy w środę o godzinie 6.30 spod Urzędu Miasta Sanoka. Dopiero
o 16.00 byliśmy w Warszawie. Następnie pojechaliśmy na lotnisko „OKĘCIE”.
Mieliśmy tam trochę czasu dla siebie. O 18.10 wylecieliśmy ze stolicy. Lecieliśmy
polskimi liniami lotniczymi – "LOT".
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UCZNIOWIE KLASY VI
SIĘGAJĄ GWIAZD
Środa, 22.12.2010
Relacja Anny

Andżelika Domaradzka, Natalia Bil, Paulina Solarz, Damian
Sieniawski, Kinga Przybylska, Hubert Dziewiński to uczniowie klasy VI,
którzy wzięli udział w "Gwiazdkowym Konkursie Astronomicznym"
zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Sanoku.
Dużą wiedzą astronomiczną wykazali się Hubert, który zajął I miejsce
i Natalia, która zajęła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI –
ZBIERAJMY NAKRĘTKI
Piątek, 4.02.2011
Relacja Joli

My też możemy pomóc 10 - letniemu Kubusiowi z Skarżyska
Kamiennej, w zakupie wózka rehabilitacyjnego.
Wystarczy, że plastikowe nakrętki po różnych napojach, przyniesiemy do
biblioteki lub świetlicy.
Włączmy się wszyscy w Ogólnopolską Akcję Charytatywno-Ekologiczną
"Zakrętki".
Liczymy na waszą pomoc!
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GRATULACJE DLA DANIELA
Piątek, 10.12.2010
Relacja Barbary

Daniel Kurosz, uczeń klasy VI pomyślnie
przeszedł
II
etap
konkursów
przedmiotowych
z
przyrody
i matematyki organizowanych przez KO
w Rzeszowie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na
III etapie.
Trzymamy mocno kciuki.

FINAŁ SANOCKIEJ
OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ
Poniedziałek, 13.12.2010
Relacja Agnieszki

10 grudnia w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom Sanockiej Olimpiady
Ekologicznej, organizowanej w ramach realizacji projektu Eko- Sanok.
Pan Wojciech Blecharczyk - Burmistrz Miasta Sanoka podziękował uczniom
i nauczycielom za uczestnictwo w olimpiadzie, zaangażowanie w zdobywaniu
wiedzy i kształtowaniu nawyków segregacji odpadów i dbania o środowisko.
Wśród zwycięzców, którym Pan Burmistrz wręczył nagrody i dyplomy byli
uczniowie naszej szkoły - Piotr Śmiertka i Klaudia Kopiec w kategorii klas
I-III oraz Katarzyna Gołda i Gabriela Żółkiewicz – w kategorii klas IV-VI.
Na rzecz szkoły zostały także przekazane piękne albumy przyrodnicze
i dyplom.
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Chociaż było ciemno widoki były fantastyczne. Po godzinie i 30 min.
wylądowaliśmy na lotnisku w Kopenhadze. Po krótkim pobycie na lotnisku,
znów byliśmy w powietrzu. Tym razem w skandynawskich liniach lotniczych,
"SAS". Po prawie dwóch godzinach lotu nareszcie byliśmy w Norwegi,
a dokładnie w Tronhein.
O 23.00 wyruszyliśmy do Inderloy. Po północy dojechaliśmy do hotelu. Po
kolacji poszliśmy spać. Rano po obfitym śniadaniu wyruszyliśmy zwiedzać
tamtejsze szkoły. Na początku zwiedziliśmy podstawówkę. Nie różniła się
zbytnio od naszej. Największe wrażenie zrobiło na mnie gimnazjum. Tamtejsze
lekcje całkowicie różnią się od naszych, a wyposażenia szkolnego możemy im
pozazdrościć.
Po niedługim wypoczynku w hotelu pojechaliśmy do zatoczki, gdzie cumowały
statki. Weszliśmy na dużą łódź, która ma 150 lat. Na tamtejszy rejs zostali
zaproszeni Polacy, którzy tam mieszkają. Mogliśmy tam łowić ryby. Nasza
koleżanka z Gimnazjum nr 1 może się pochwalić pięknym dorszem, którego
sama złowiła.
Wieczorem wróciliśmy do hotelu gdzie mięliśmy czas dla siebie. Było nas
13 i mieliśmy 6 pokoi. Ja miałem 2 lokatorów. Na kolacji towarzyszyli nam
Norwegowie. Ten składający się z wielu potraw posiłek jedliśmy godzinę
i 30 minut.
W czwartek rano zwiedziliśmy centra utylizacji śmieci i recyklingu – EKOPRO
i MULE. Potem pojechaliśmy do Stiklestad, gdzie w prowizorycznej osadzie
wikingów zjedliśmy lunch. Po posiłku poszliśmy zobaczyć mały skansen
wikingów. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o dawnym królu Olafie.
Po długim pożegnaniu z Norwegami, którzy cały czas nam towarzyszyli
(rozmawialiśmy po angielsku) pojechaliśmy do hodowli jeleni. Starszy pan,
gospodarz oprowadzili nas po gospodarstwie. Jest tam 400-450 jeleni, które
zabija się dla mięsa, które później spróbowaliśmy. Jest tam takie małe muzeum
starych przyrządów z gospodarstwa.
Wieczorem wróciliśmy do hotelu, zjedliśmy kolacje, spakowaliśmy się
i położyliśmy spać. Spaliśmy niecałe 4 godziny i o 3.30 byliśmy gotowi do drogi.
Z ciężkim sercem opuściliśmy INDERLOY, a następnie Norwegię. O 21.00
byliśmy w Sanoku.
Była to wspaniała przygoda której na pewno nie zapomnę!!!
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CHCEMY ŻYĆ W CZYSTYM
ŚWIECIE – SPOTKANIE
Z RODZICAMI
Środa, 25.11.2009
Relacja Barbary

23 listopada odbyło się śródokresowe spotkanie z rodzicami. Jak co roku
postanowiliśmy uatrakcyjnić to spotkanie. Tegoroczna „wywiadówka
inaczej” przebiegała pod hasłem: „Chcemy żyć w czystym świecie”.
Sala Gimnastyczna zamieniła się w oazę ekologii, w miejsce w którym
chcielibyśmy żyć. Imprezę rozpoczęliśmy piosenką ekologiczną w wykonaniu
zespołu wokalnego „Marakasy”. Pani Barbara Zdybek - dyrektor szkoły,
przedstawiła cel imprezy i program działań ekologicznych realizowanych
w szkole w ramach „EKO – Sanok”. Następnie Pan Wojciech Blecharczyk Burmistrz Miasta Sanoka, w sposób krótki i zwięzły przedstawił cele projektu
„Eko – Sanok – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
Sanoka”, a Pan Konrad Białas - Naczelnik Wydziału Promocji Miasta
i koordynator projektu zaprezentował prezentację multimedialną na temat
pomysłu powstania projektu i segregacji odpadów w Norwegii.
Po części oficjalnej członkowie SK LOP
klas II i III przedstawili zebranym spektakl
ekologiczny a uczniowie klasy VI
„Teatrzyk
śmieciowy”.
Punktem
kulminacyjnym imprezy był pokaz mody.
Uczniowie klas I – VI i członkowie
8 Gromady
zuchowej
zaprezentowali
własnoręcznie
wykonane
stroje
z odpadów. Stroje były pełne pomysłów
i wzbudziły
ogromny
aplauz
wśród
publiczności. Nie zabrakło konkurencji dla
rodziców. Rodzice wzmagali się w konkursie „Koło fortuny”. Odpowiadali na
pytania związane z ekologią. Zwyciężyła drużyna klasy I i Oddziału
Przedszkolnego. W nagrodę rodzice otrzymali cukierki dla dzieci. Podczas
imprezy rozstrzygnięto konkursy klasowe na „Plakat i hasło ekologiczne”

36

kierunkiem pani Agnieszki Mandzelowskiej. Nasi uczniowie wykazali się
bardzo dużą wiedzą, zajmując wysokie lokaty:
--- I miejsce zajął eg. Piotr Śmiertka,
--- II miejsce zajęła eg. Klaudia Kopiec,
zaś w kategorii klas IV - VI sukces odniosła Katarzyna Gołda, zajmując
III miejsce.
To niewątpliwie duży sukces naszych uczniów. Jesteśmy przekonani, że będzie
dla nich motywacją do dalszych działań związanych z ekologią i ochroną
przyrody.

EKOLOGICZNIE I WESOŁO
Sobota, 27.11.2010
Relacja Anny

W dniu 19 listopada 2010 r. w SP nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, odbył się
II Międzyszkolny Turniej Ekologiczny ,,EKO DZIECIAKI’’. Naszą szkołę
po raz kolejny reprezentowali uczniowie kl. III a - Michał Hyrczyk, Klaudia
Kopiec, Robert Skotnicki, Jakub Woźny.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko dużą wiedzą z zakresu
ekologii i ochrony środowiska, ale też niemałą sprawnością i sprytem.
Niestety, w tym roku naszym szkolnym "EKOLUDKOM" nie udało się zdobyć
żadnego z premiowanych miejsc, mimo że walczyli bardzo ambitnie i odpadli
dopiero w dogrywce. Jednak sam udział w konkursie dostarczył im świetnej
zabawy, a także wzbogacił o nowe doświadczenia. Otrzymane nagrody
sprawiły uczniom dużo radości.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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AKCJA CHARYTATYWNA NAKRĘTKA
Sobota, 6.11.2010
Relacja Renaty

Dzieci ze świetlicy - Jula, Kacper, Dawid, Szymek, Julka, zaangażowały się
w akcję charytatywną "Nakrętka", prowadzoną przez SP nr 2
w Przeworsku.
Cel akcji - ufundowanie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego
chłopca.
Dzięki wsparciu najbliższych, udało się dzieciom zebrać pokaźną ilość
plastikowych nakrętek od butelek.
Przyłączcie się do nas! Nie wyrzucajcie nakrętek do kosza. Zbieramy je
w świetlicy jeszcze do końca roku 2010.
SUKCES PIOTRA, KLAUDII
I KASI
W SANOCKIEJ OLIMPIADZIE
EKOLOGICZNEJ
Wtorek, 16.11.2010
Relacja Anny

W dniu 15 listopada, w Sali Herbowej Urzędu Miasta, odbyła się
Sanocka Olimpiada Ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjów. To już kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu
"EKO - SANOK", w którym uczestniczą uczniowie naszej szkoły.
Do olimpiady przystąpili reprezentanci wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
Klasy I - III reprezentowała Klaudia Kopiec i Piotr Śmiertka – uczniowie
klasy IIIa, przygotowywani przez panią Annę Blecharczyk, zaś klasy IV - VI Katarzyna Gołda i Gabrysia Żółkiewicz - uczennice klasy V, pracujące pod
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oraz „Strój ekologiczny”.
W kategorii „Plakat i hasło” I miejsce zajęła klasa II b, II – kl. II a, a III – kl. V.
W kategorii „Strój ekologiczny” zwyciężyła kl. II a, II miejsce zajęła kl. IV, III –
kl. VI. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez szkołę.
Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowani przez Pana Wojciecha
Blecharczyka - Burmistrza Miasta i Pana Marka Marynowicza - Prezesa
Bieszczadzkiego Okręgu LOP torbami ekologicznymi wielokrotnego użytku.
Jak wynika z doświadczeń, dzieci mogą stać się najlepszym przekaźnikiem
wiedzy ekologicznej. Mogą one „upominać” i „nakłaniać” rodziców do
właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie
domowym, prowadzenia właściwej gospodarki wodno – ściekowej,
energetycznej itp. W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną
dzieci będą kształtować model konsumpcyjny w rodzinie. My jako szkoła wiemy,
że edukacja dorosłych powinna być połączona również z rozrywką społeczności
lokalnej. Stąd zrodził się pomysł wywiadówki o takiej właśnie tematyce. Szkolne
wydarzenia i sposoby, dzięki którym można wpływać pośrednio i bezpośrednio
na świadomość rodziców przyczynią się do zaktywizowania rodziców na rzecz
ochrony środowiska.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, a w szczególności
Paniom Annie Blecharczyk, Agnieszce Mandzelowskiej, Grażynie Dereń,
Pelagii Bąk i Panu Wacławowi Bojarskiemu.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy mogli podziwiać wystawę
zabawek z odpadów, które wykonali uczniowie klasy I, IIa i III.

EKO – DZIECIAKI –
I MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ
EKOLOGICZNY W SP 2
Środa, 2.12.2009
Relacja Anny

Uczniowie klasy 2a - Patrycja Jachimowska, Klaudia Kopiec, Robert
Skotnicki i Piotr Śmiertka, pod opieką Pani Anny Blecharczyk,
reprezentowali naszą szkołę w I Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym
"EKO - DZIECIAKI", który odbył się 27.11.2009 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku. Konkurs ten odbył się
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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w ramach projektu "EKO - SANOK - zwiększanie świadomości
ekologicznej mieszkańców miasta".
Uczniowie wykazali się doskonałą wiedzą dotyczącą ekologii oraz niemałą
sprawnością, zajmując w rywalizacji - III miejsce.
Konkurs był dla uczestników nie tylko sprawdzianem wiedzy i umiejętności, ale
również świetną zabawą. Wiele radości sprawiły uczniom nagrody rzeczowe,
które otrzymał każdy uczestnik konkursu. Nagrodą dla szkoły był między innymi
album z serii "Ekologia i środowisko. Globalne ocieplenie", który
wzbogacił zbiory naszej szkolnej biblioteki.

WITAJ ZIMO –
INSCENIZACJA
SK LOP EKOLUDKI
Poniedziałek, 18.01.2010
Relacja Anny

do Rzeszowa do kina Helios na seans pt. „Legendy sowiego królestwa”.
Film w technologii 3D oglądaliśmy w specjalnych okularach. Efekty były
niesamowite, niektórzy nawet się bali. Po filmie poszliśmy do McDonald’s,
tam zjedliśmy hamburgery, młodsze dzieci kupiły sobie zestawy z zabawką.
Następnie pojechaliśmy do Łańcuta, gdzie zwiedziliśmy Zamek - Muzeum,
który został wzniesiony na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach
1629 - 1642. Podziwialiśmy piękne komnaty, zabytkowe meble, rzeźby, obrazy.
Muzeum w Łańcucie posiada w powozowni dwie oddzielne kolekcje pojazdów
konnych: historyczną związana z rezydencją po rodzinie Potockich liczącą
55 pojazdów i muzealną, gromadzoną po II wojnie, która liczy blisko
80 pojazdów.
Odbyliśmy krótki spacer po parku. Wycieczka była bardzo udana, wszyscy byli
bardzo zadowoleni.
Już planujemy kolejną wyprawę do Krakowa i Wieliczki.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W WOLI SĘKOWEJ
Czwartek, 28.10.2010
Relacja Marylki
22 grudnia rozpoczęła się kalendarzowa zima.
Na powitanie tej jakże urokliwej pory roku, uczniowie działający w Szkolnym
Kole LOP "EKOLUDKI" pod kierunkiem Pani Anny Blecharczyk,
przygotowali program artystyczny "Witaj Zimo!". W uroczystości wzięli udział
uczniowie klas 0-III oraz zaproszeni goście: Pani Barbara Zdybek dyrektor szkoły, Pan Piotr Kutiak - prezes Okręgu Bieszczadzkiego LOP, który
jednocześnie jest Miejskim Ogrodnikiem.
Uczniowie poprzez wiersze, piosenki i inscenizacje chcieli zachęcić swoich
szkolnych kolegów do uprawiania zimowych sportów oraz zabaw na
śniegu i lodzie.
Zwrócili także uwagę na zasady bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać oddając się zimowym szaleństwom, aby nie zrobić krzywdy sobie
lub innym.
Szkolne "EKOLUDKI" zdają sobie też sprawę, że zima nie wszystkim sprzyja.
Jest wielkim wyzwaniem dla zwierząt żyjących dziko, którym mróz i śnieg
ograniczył dostęp do źródeł pożywienia. Dlatego też przypomnieli
o konieczności niesienia pomocy ptakom, w tym jakże trudnym dla nich
okresie. Swój apel popierają własnym przykładem, gdyż od dłuższego
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Warsztaty artystyczne należą do ulubionych zajęć dzieci. W ich trakcie
mogą one rozwijać swoje zainteresowania, a nawet odkrywać talenty.
Organizowane są przez Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej.
26 października na zajęcia z ceramiki oraz malowania na szkle
wybrała się klasa pierwsza.
Na początku dyrektor UL - pani Monika Wolańska opowiedziała krótko
historię Uniwersytetu i jego główne zadania, a następnie zaprosiła wszystkich
do pracy.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. I grupa z gliny tworzyła piękne
koszyki, miski i dzbanuszki, II grupa w tym samym czasie malowała na szkle
postaci z bajek lub własne fantazje. Po wytężonej, półtoragodzinnej pracy była
przerwa na kiełbaski upieczone przez rodziców i zmiana pracy w grupach.
Czas spędzony na zajęciach minął jak jedna chwila. Pierwszaki wykonały
piękne i oryginalne prace, które z pewnością będą ozdobą w ich domu.
Wychowawca klasy dziękuje Rodzicom za poświęcenie swojego wolnego
czasu i pomoc w organizacji wyjazdu na warsztaty do Woli Sękowej.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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CHRONISZ ŚRODOWISKO,
MOŻESZ POMÓC
POTRZEBUJĄCYM
Środa, 20.10.2010
Relacja Marylki
Zbiórkę 19 października poprowadziła
druhna Maria Kurkarewicz - opiekunka
drużyny. Na początku mianowała druhnę
Natalię Bil zastępową i ona przeprowadziła
z harcerzami musztrę.
Następnie opiekun zachęciła harcerzy do
wzięcia
udziału
w akcji
"Chronisz środowisko, możesz pomóc
potrzebującym", która polega na tym, że
za zużyte tusze, tonery i stare telefony
komórkowe można zdobyć fundusze potrzebne dla Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej. Materiały te należy przekazywać bezpośrednio druhnie Marii
Kurkarewicz.
Później harcerze wykonywali plakat pod hasłem "Mój ślad w 9 DH",
planowano tematykę najbliższych spotkań, ogłoszono też konkurs plastyczny
pod hasłem "Z czy kojarzy ci się harcerstwo".
Na następnej zbiórce, która odbędzie się 26 października, o godzinie 1600
będzie obecna druhna Agnieszka Bartkowska. Przeprowadzi szkolenie na
temat "Prawa Harcerskiego" i zdobywania sprawności.
WRAŻENIA Z WYCIECZKI DO
RZESZOWA I ŁAŃCUTA
Piątek, 22.10.2010
Relacja Karoliny z klasy 6

20
października
uczniowie
z
klasy
3a,
3b
i
świetlicy
socjoterapeutycznej z opiekunami pojechali na wycieczkę do Rzeszowa
i Łańcuta.
Wyjechaliśmy wcześnie rano luksusowym autobusem. Najpierw pojechaliśmy
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czasu gromadzą karmę i systematycznie dokarmiają ptaki w szkolnej
stołówce.
Na zakończenie odbyła się multimedialna prezentacja, którą przeprowadził
Pan Piotr, przekazując wiele informacji i ciekawostek dotyczących ptaków
zimujących w Polsce.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uda się i nam uratować choć kilka
skrzydlatych istnień.

GODZINA DLA ZIEMI
Czwartek, 11.03.2010
Relacja Barbary

Serdecznie zapraszam wszystkich Nauczycieli, Rodziców, Pracowników szkoły
i całą społeczność uczniowską do przyłączenia się do akcji „Godzina dla
Ziemi”, w ramach której co roku jednego dnia marca, o jednej godzinie czasu
lokalnego, osoby prywatne na godzinę gazą światło w swoich domach, a firmy
oraz władze miast wygaszają luminacje znanych i ważnych budynków
i obiektów.
„Godzina dla Ziemi” zrodziła się w 2007r. w Sydney. Ponad dwa miliony
domów wyłączyło wtedy światło na godzinę. Rok później akcja objęła już cały
świat. Odzew, z jakim spotkała się powyższa inicjatywa, pokazał, że ludzie na
całej Ziemi są świadomi zmian klimatycznych i gotowi są razem działać na rzecz
ochrony środowiska.
W tym roku akcja odbędzie się po raz czwarty, a „Godzina dla Ziemi” wybije
27 marca o godzinie 2030.
Gorąco zachęcam do przyłączenia się do tej symbolicznej inicjatywy, która
z roku na rok zjednuje sobie coraz więcej zwolenników. Powinniśmy być
świadomi zmian klimatycznych i swoją postawą zachęcać innych do zachowań
proekologicznych.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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PRZYRODA W POEZJI –
ETAP SZKOLNY KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
Poniedziałek, 19.04.2010
Relacja Anny

W dniu 16.04.2010 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski
"Przyroda w poezji" dla klas I – III, którego organizatorem jest Pani Anna
Blecharczyk, opiekun Szkolnego Koła LOP "Ekoludki".
Uczestników oceniało jury konkursu w składzie: Pani Barbara Zdybek dyrektor szkoły oraz Panie Jolanta Struś i Renata Handermander.
Komisja bacznie przysłuchiwała się popisom młodych wykonawców, po czym
wyłoniła trzech zwycięzców:
I miejsce – Robert Skotnicki, uczeń klasy 2a
II miejsce – Zuzanna Dżugan, uczennica klasy 2b
III miejsce – Klaudia Kopiec, uczennica klasy 2a
Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody
książkowe o tematyce przyrodniczej.
Naszym małym recytatorom gratulujemy oraz życzymy powodzenia
w zmaganiach międzyszkolnych, które odbędą się w naszej szkole, w dniu
22 kwietnia, w więc w "Międzynarodowy Dzień Ziemi", gdyż to właśnie
naszej Planecie dedykowany jest niniejszy konkurs.
Poszczególne klasy reprezentowane były przez następujących uczniów:
--- z klasy 1: Magdalena Sokołowska, Dawid Gburyk, Martyna Śnieżek,
--- z klasy 2a: Robert Skotnicki, Piotr Śmiertka, Klaudia Kopiec,
--- z klasy 2b: Zuzanna Dżugan, Klaudia Kurosz, Weronika Dżugan,
--- z klasy 3: Anna Grata, Paulina Wojnarowska, Gabriela Pajęcka.
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i oprowadziła ich po szkole. Opowiedziała o sposobach i efektach działań
podejmowanych w ramach realizacji projektu 'EKO – SANOK". Następnie
wszyscy spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie wspólnie z naszymi
dziećmi, nasi koledzy i koleżanki z Norwegii uczestniczyli w zabawach
i konkursach ekologicznych. Zabawa była wyśmienita, humory wszystkim
dopisywały. Śmiechu było co nie miara.
Największe wrażenie zrobiły warsztaty plastyczne przygotowane przez Panią
Annę Blecharczyk i jej uczniów z klasy 3a. Wykonali oni upominki, które
zostały wręczone naszym gościom na pamiątkę pobytu w naszej szkole.
W czasie imprezy umilał nam czas szkolny zespół wokalny 'Marakasy"
prowadzony przez Panią Renatę Handermander.
Za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy bardzo dziękuję Państwu:
Annie Blecharczyk, Pelagii Bąk, Grażynie Seryłło, Agnieszce
Mandzelowskiej, Renacie Handermander i Wacławowi Bojarskiemu.

WYCIECZKA
KLASY CZWARTEJ
Sobota, 16.10.2010
Relacja Miłosza i Anny

W dniu 13 października, uczniowie klasy czwartej, wybrali się na jesienną
wycieczkę do Parku Miejskiego, aby obserwować zmiany zachodzące
w przyrodzie.
Naszym przewodnikiem był Pan Piotr Kutiak - Ogrodnik Miejski, który bardzo
interesująco opowiadał o faunie i florze parku.
Wędrując alejkami parkowymi zbieraliśmy różnobarwne liście, kasztany,
żołędzie, szyszki świerka, sosny i unikatowej daglezji - przysmaku
wiewiórek. Wędrówkę po parku umilały nam trele sikorek.
Poznaliśmy znajdujące się w parku miejsca związane z wybitnymi polakami:
- kopiec Adama Mickiewicza
- źródełko Frederyka Chopina
- pomnik Tadeusza Kościouszki.
Przed wycieczką do parku wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych
w Centrum Edukacji Ekologicznek w siedzibie LOP.
Ściskając w ręku zebrane w parku "dary jesieni" pełni wrażeń wróciliśmy do
szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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EDUKACYJNA WYCIECZKA
ODDZIAŁU „0”
Poniedziałek, 4.10.2010
Relacja Małgorzaty

XIV WIOSENNY
RAJD EKOLOGA 2010
Piątek, 23.03.2010
Relacja Anny i Marioli

24 września 2010 r. udaliśmy się na ścieżkę dydaktyczno - przyrodniczą
"Polanki" w Bykowcach, w poszukiwaniu jesieni.
Podczas wycieczki zwracaliśmy uwagę na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie
jesienią.
Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa po ich liściach i owocach. Poznaliśmy
wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych. Dowiedzieliśmy
się jak przygotowują się zwierzęta do nadchodzącej zimy.
Rodzice przygotowali ognisko, a My samodzielnie upiekliśmy
kiełbasę.
Na wiosnę znów wybierzemy się na taką wycieczkę, aby powitać las budzący
się z zimowego snu.

ODWIEDZINY UCZNIÓW
Z NORWEGII
W NASZEJ SZKOLE
Wtorek, 12.10.2010
Relacja Barbary

7.10.2010 r. gościliśmy w naszej szkole delegację uczniów, nauczycieli
i rodziców z norweskiego miasta Inderoy w ramach projektu "EKO –
SANOK". Pobyt ich stanowił rewizytę uczniów sanockich szkół, którzy
przebywali w Norwegii w październiku ubiegłego roku.
Pani Barbara Zdybek – dyrektor szkoły, przywitała przybyłych gości
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W dniu 20.04.2010 r. uczniowie klas 2a i 2b wraz z opiekunami Panią Anną
Blecharczyk i Panią Mariolą Bodnar, wzięli udział w XIV Rajdzie Ekologa,
zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz
Urząd Miasta Sanoka.
Trasę rajdu stanowiła ścieżka dydaktyczna na terenie rezerwatu "Polanki"
w Bykowcach.
Nasi uczniowie wzięli również udział w zajęciach edukacyjnych, których
tematem była flora i fauna Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Dzięki
prezentacji multimedialnej wzbogaconej o niezwykle ciekawy komentarz
prowadzącego Pana Piotra Kutiaka, dzieci poszerzyły swoją wiedzę
o roślinach i zwierzętach żyjących na terenie parku.
Sprawdzianem ich wiedzy był konkurs przyrodniczy przeprowadzony przez
przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Wszyscy
uczniowie otrzymali ciekawe nagrody oraz pluszowe maskotki, które sprawiły im
wiele radości.
UROCZYSTA AKADEMIA
Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA ZIEMI
Poniedziałek, 26.04.2010
Relacja Barbary

Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej
okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez
uczniów klasy IV i V pod kierunkiem Pań Grażyny Dereń i Renaty
Handermander.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
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Dzieci wierszem i piosenką zachęcały do ochrony środowiska. Pani Barbara
Zdybek - dyrektor szkoły, zapoczątkowała
akcję
"Rośnij
razem
z drzewkiem". Uczniowie otrzymali sadzonki drzewek, które wraz
z rodzicami zasadzą w swoich ogródkach.
ZIEMIA TO NASZ DOM –
WYSTĘP MARAKASÓW
Poniedziałek, 26.04.2010
Relacja Renaty

W dniu 22 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Ziemi.
Z tej okazji uczniowie klas IV - VI oraz szkolny zespół wokalny
"Marakasy" przygotowali program słowno - muzyczny, zaprezentowany dla
przybyłych
gości
uczestników
Międzyszkolnego
Konkursu
Recytatorskiego i ich opiekunów oraz naszych uczniów.
Zespół wokalny wykonał utwory: "Ziemia to nasz dom", przy
akompaniamencie grupy instrumentalnej oraz "We are the World" - Michaela
Jacksona.
Zarówno słowa pieśni, jak i wierszy, uświadomiły dzieciom, że Ziemia to nasz
wspólny dom, o który wszyscy musimy się troszczyć.
PRZYRODA W POEZJI –
ETAP MIĘDZYSZKOLNY
Poniedziałek, 26.04.2010
Relacja Anny

pieczenie, a potem wspólna degustacja ziemniaków oraz kiełbasek. Była to
również okazja do wspólnej zabawy.
Ognisko zorganizowali Państwo Kramarzowie, którym serdecznie
dziękujemy.

KONKURS EKOLOGICZNY
W RAMACH
AKCJI EKO - SANOK
Niedziela, 3.10.2010
Relacja Agnieszki

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu "EKO - SANOK - zbieramy
i segregujemy odpady".
W konkursie będą brały wszystkie sanockie przedszkola, podstawówki
i gimnazja. W naszej szkole będziemy zbierać BUTELKI PLASTIKOWE PET
bez nakrętek oraz BATERIE.
Konkurs rozpoczął się 27 września i będzie trwał do 29 października
2010 r.
Bardzo zachęcam wszystkich uczniów klas 0 - VI do wzięcia udziału
w konkursie. Dzięki temu nabierzemy nawyku segregowania odpadów, a nasze
otoczenie będzie czyste i piękne. Ilość zebranych odpadów będzie przeliczana
na jednego ucznia. Na zwycięską szkołę czekają atrakcyjne nagrody.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 22 kwietnia, w wielu szkołach,
odbywają się imprezy i uroczystości o charakterze proekologicznym.
W naszej szkole odbył się m. in. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
"Przyroda w poezji". Celem konkursu jest promowanie uczniów szczególnie
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010
Wtorek, 21.09.2010
Relacja Anny

W dniu 18.09.2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II
została zorganizowana i przeprowadzona akcja 'Sprzątanie Świata" pod
hasłem: "Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady".
Punktualnie o godzinie 900, wesoła gromada uczniów klas 0 - VI,
zbrojonych w jednorazowe rękawice ochronne oraz wielkie worki foliowe,
wyruszyła na coroczną walkę z ogromem śmieci wzdłuż ulicy Przemyskiej.
Już od 9 -tej rano w powietrzu wyczuwało się wolę walki. Słychać było szelest
napełnianych w zaskakująco szybkim tempie worków na śmieci i okrzyki
zadowolenia z poddających się, bezwładnie leżących plastikowych i szklanych
butelek, niezliczonej ilości papierków i innych odpadów. Niezwykłą satysfakcję
odczuwali wojownicy penetrujący okolice przystanków autobusowych.
Podczas akcji trwającej 3 godziny naszym dzielnym oddziałom udało się
oczyścić terytorium z wroga, którego umieszczono w 15 workach. Mniej niż
w latach poprzednich, co świadczy o wzrastającej świadomości
ekologicznej mieszkańców dzielnicy Olchowce.
"Sprzątanie Świata" jest akcją niebywale potrzebną gdyż zachęca ludzi do
działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Jesteśmy
przekonani, że tego typu akcje owocują chęcią dbania o środowisko
i udowadniają, że są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji
młodego pokolenia.
POŻEGNANIE LATA –
POWITANIE JESIENI
Poniedziałek, 27.09.2010
Relacja Marioli

uzdolnionych,
wyrabianie
u najmłodszych
przekonań
nawyków
proekologicznych, a taka właśnie tematyka dominowała w prezentowanych
utworach.
Honorowym gościem naszej uroczystości był Piotr Kutiak – zastępca prezesa
LOP Okręgu Bieszczadzkiego.
Do konkursu przystąpili uczniowie z pięciu sanockich szkół podstawowych:
--- Szkoła Podstawowa nr 1: Daria Wojtowicz, Klara Ostrowska,
Marcelina Kozłowska,
--- Szkoła Podstawowa nr 2: Jan Stasiczak, Zuzanna Kopiec, Liwia Setnik,
--- Szkoła Podstawowa nr 3: Kinga Wątor, Dagmara Kocik, Karolina
Nowak,
--- Szkoła Podstawowa nr 4: Aleksandra Staszkiewicz, Klaudia Mazur,
Aleksandra Malejki,
--- Szkoła Podstawowa nr 6: Robert Skotnicki, Zuzanna Dżugan, Klaudia
Kopiec,
W jury konkursu zasiedli: Pani Barbara Zdybek (dyrektor SP 6) przewodnicząca, Panie Dorota Sikorska, Grażyna Seryłło, Anna Baszak
i Halina Kusior oraz Pan Piotr Kutiak.
Komisja miała niełatwe zadanie, gdyż
wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo
wysoki poziom. W rezultacie zwycięstwo
przypadło następującym uczniom:
I miejsce zdobył - Robert Skotnicki
uczeń, SP 6,
II miejsce zdobyła - Klara Ostrowska,
uczennica SP 1,
III miejsce zdobyła - Klaudia Kopiec,
uczennica SP 6.
Zarówno Robert, jak i Klaudia są
uczniami klasy 2a i przygotowywali
się pod kierunkiem Pani Anny Blecharczyk.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, które sprawiły im wielką radość oraz będą przydatne w dalszej
edukacji.
Sponsorem nagród byli Pan Tomasz Bil - prezes firmy "GEO – EKO", Pan
Paweł Tomasik - właściciel firmy "GEO – TOM".
Naszym sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

23 września uczniowie klasy 3b pożegnali lato i powitali jesień. Miło
spędzili czas, przy ognisku nad Sanem. Punktem kulminacyjnym spotkania było
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NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PIKNIK EKOLOGICZNY –
WYSTĘP MARAKASÓW
Wtorek, 11.05.2010
Relacja Renaty

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
Czwartek, 16.09.2010
Relacja Grzegorza z klasy 6

W dniu 2 maja 2010 r. na sanockim rynku odbył się Piknik Ekologiczny
zorganizowany przez inicjatorów projektu "Eko- Sanok", na którym wystąpił
szkolny zespół wokalny "Marakasy".
Zespół żywiołowo wyśpiewał i wytańczył utwory z repertuaru Arki Noego oraz
w nieco poważniejszym tonie - piosenki o treściach ekologicznych. Utwór
pt. "Ziemia to nasz dom" został wykonany przy akompaniamencie młodych
instrumentalistów: Karoliny Karbowniczyn, Sandry Fejdasz, Oskara
Handermandera.

DBAM O ŚRODOWISKO,
SEGREGUJE ODPADY –
KONKURS
Środa, 19.05.2010
Relacja Barbary

W ramach projektu "EKO - SANOK - zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców miasta" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym
Konkursie na plakat: "Dbam o środowisko, segreguję odpady".
Gratulujemy uczniom klasy 2a i klasy 5, którzy zajęli 3 miejsce. Klasa 2a
w kategorii - dzieci od 7 do 9 lat, a klasa 5 w kategorii - dzieci od 10 do 12 lat.
Prace zostały wykonane pod kierunkiem Pań Anny Blecharczyk i Grażyny
Seryłło.

44

Dnia 15.09.2010 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły
z przedstawicielami LOP, Panami Markiem Marynowiczem i Ryszardem
Rygliszynem.
Na wstępie Panowie opowiedzieli o działalności LOP-u i ochronie środowiska.
Spotkanie dotyczyło również ochrony wód, gatunków ryb i zasad połowu oraz
promocji zawodów wędkarskich. Sześciu uczniów weźmie udział w tych
zawodach, w kategorii juniorów, które odbędą się 18 września
w miejscowości Hłomcza.
PODZIĘKOWANIE CARITAS
PARAFII
GORZYCE TARNOBRZESKIE
Poniedziałek, 20.09.2010
Relacja Barbary
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mogliśmy
pomóc naszym kolegom i koleżankom
z zalanych terenów Zalesia Gorzyckiego.
W maju i w w czerwcu 2010
zorganizowaliśmy
wraz
ze
Szkołą
Podstawową nr 3 akcję dla powodzian
"Dzieci - dzieciom". Mieszkańcy dzielnicy
Olchowce i Posady pokazali jak mają
ogromne serca i są wrażliwi na krzywdę innych.
Podziękowanie, które otrzymaliśmy jest dowodem, że akcja nasza przyniosła
wiele dobrego dzieciom poszkodowanym w powodzi.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

49

XIII edycja NKE „Przyjaźni Środowisku” – PROMOTOR EKOLOGII

WYCIECZKA DO ŁAŃCUTA
KLASY TRZECIEJ
Sobota, 19.06.2010
Relacja Marylki

10 czerwca klasa III była na wycieczce w Łańcucie. To był pierwszy
i najważniejszy punkt programu. Dzieci uważnie słuchały pani przewodnik, która
przekazywała im informacje historyczne związane z pałacem, życiem jego
mieszkańców. Wszystkich zachwyciły piękne komnaty, sala balowa
i zgromadzone dzieła sztuki.
Zwiedzono również ogród zimowy i powozownię. Następnie pojechano do
Rzeszowa, do kina Helios na film pt. "Jak wytresować smoka" - film
w wersji 3D sprawił, że widzowie czuli się również bohaterami wydarzeń
rozgrywających się na ekranie. Na zakończenie grupa poszła do McDonald's
na firmowe zestawy.
Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni i bogaci w nowe doświadczenia wrócili do
domu.

Życzymy dalszych sukcesów uczniom i ich nauczycielom, a szczegółowe wyniki
można obejrzeć na stronie projektu EKO - Sanok.
I BIESZCZADZKI
REGIONALNY PRZEGLĄD
PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
Czwartek, 20.05.2010
Relacja Barbary

W dniu 7.05.2010 w Klubie "Górnik"
w Sanoku odbył się I Bieszczadzki
Regionalny
Przegląd
Piosenki
Ekologicznej, zorganizowany przez Zarząd
Okręgu Bieszczadzkiego LOP w Sanoku.
W przeglądzie udział wzięło 101 uczestników
w wieku od 4 do 17 lat, podzielonych na dwie
kategorie: solista i zespół wokalno - instrumentalny w pięciu kategoriach
wiekowych.
Nasi uczniowie w kategorii zespół wokalno - instrumentalny kl. IV - VI
zajęli I miejsce. Zespół występował w składzie: Weronika Dżugan, Sandra
Fejdasz, Karolina Karbowniczyn oraz Oskar Handermander.
Gratulujemy Pani Renacie Handermander, opiekunowi zespołu oraz naszym
wspaniałym wykonawcom.
Szczegółowe wyniki można obejrzeć na stronie projektu EKO - Sanok.
WYCIECZKA KLASY
PIERWSZEJ
Piątek, 4.06.2010
Relacja Marioli

Pierwszego dnia czerwca, w ten deszczowy dzień pojechaliśmy na wycieczkę
do Krasiczyna i arboretum w Bolestraszycach.
Ten całodniowy wyjazd w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
przebiegał niespodziewanie przyjemnie.
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Najpierw ruszyliśmy zwiedzać zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie. Przez
wschodnią bramę weszliśmy na okazałej wielkości Dziedziniec Zamkowy. Jego
wielkość i okalające mury zdobione dekoracją sgraffitową robiły wrażenie.
Szczególną atrakcją były krypty podziemne z grobowcami właścicieli zamku oraz
odrestaurowana Kaplica Zamkowa.
Dalej ruszyliśmy do arboretum w Bolestraszycach, gdzie mogliśmy podziwiać
mnóstwo kwitnących okazów: drzew, krzewów i krzewinek. W dobrych
humorach wróciliśmy do Sanoka.

6 BIESIADA RODZINNA
ZA SANEM W SP6
Piątek, 18.06.2010
Relacja Barbary

6 Rodzinna Biesiada za nami.
Przybyły całe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Nie zabrakło również
przyjaciół i sympatyków szkoły. Pogoda i humory wszystkim dopisywały.
W organizację imprezy włączyli się wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice,
a ponadto mnóstwo instytucji i sponsorów. Życzliwość wszystkich przerosła
nasze oczekiwania. Dzięki temu na biesiadzie znalazło się wiele atrakcji, m. in.
pokazy sprzętu i umiejętności Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Olchowiec, Policji, ścianka
wspinaczkowa GOPR oraz pokazy medyczne w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przygotowane przez uczniów Szkoły Medycznej.
Były też występy estradowe w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego
„Marakasy” przygotowane przez Panie Renatę Handermander i Grażynę
Dereń.
Gościnnie wystąpił zespół cygański „Staśka Derenia’, „Kompania Janusza
Szczudlika, Kapela ludowa „Lisznianie” oraz Adrian Królikowski. Do
tańca przygrywał zespół „Quartet”.
Najmłodsi uczestnicy biesiady korzystali z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny,
a Pani Jolanta Kurkarewicz upiększała im twarze ślicznymi malunkami.
Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko przygotowane przez panie realizujące
projekt Eko – Sanok. Dzieci mogły sprawdzić swoje wiadomości z ekologii.
W nagrodę otrzymały symboliczne nagrody.
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W powietrzu unosił się smakowity aromat grochówki serwowanej przez
strażaków z OSP w Olchowcach i smażonych kiełbasek. Na stoisku można
było kupić pierogi i ciasta przygotowane przez rodziców naszej szkoły.
Dużym powodzeniem jak co roku cieszyła się loteria fantowa. Wiele emocji
dostarczyło losowanie nagród głównych, które dzięki sponsorom były
wyjątkowo atrakcyjne. Całkowity dochód z imprezy wyniósł 6.104, 90 zł.:
Rada Rodziców – 638 zł, sprzedaż pierogów – 100 zł, malowanie twarzy – 89 zł,
sprzedaż losów – 4.377.90 zł, indywidualne wpłaty sponsorów – 900 zł.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu 6 Rodzinnej
Biesiady za Sanem, z całego serca dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

KONKURSY EKOLOGICZNE
PROJEKTU EKO-SANOK
Piątek, 18.06.2010
Relacja Barbary

W dniu 15 czerwca 2010 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło
się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych
w ramach realizowanego projektu "EKO - SANOK".
W konkursie na pracę pisemną pt. "EKO - SANOK Miasto czyste i przyjazne
dla mieszkańców i turystów" uczennica klasy 2a Patrycja Jachimowska
zajęła I miejsce w kategorii uczniów klas I - III, a uczeń klasy IV Oskar
Handermander zajął II miejsce, w kategorii uczniów klas IV - VI. Praca
Grzegorza Bąka z klasy V otrzymała wyróżnienie.
Jeszcze raz gratulujemy uczniom klasy 2a i klasy 5, którzy zajęli 3 miejsce
w dwóch kategoriach wiekowych, w konkursie plastycznym na plakat
"Dbam o środowisko - segreguję odpady".
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i indywidualne nagrody rzeczowe,
a szkoła cenną nagrodę - radiomagnetofon.
Życzymy dalszych sukcesów uczniom i ich nauczycielom.
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