
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2013/2014 

nr 3 
luty - kwiecień 

 
Innowacja pedagogiczna z matematyki 
W bieżącym roku szkolnym jest realizowana w klasie 

1b innowacja pt. „Matematyka dla każdego”. Jej celem jest 

większe zainteresowanie uczniów matematyką, a także 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie 

postaw twórczych, wyobraźni geometrycznej oraz takich cech 

jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, samodzielność, 

umiejętność komunikacji i współpracy w zespole. 

Realizacja innowacji odbywa się na zajęciach 

pozalekcyjnych, w których młodzież chętnie uczestniczy. 

Podczas zajęć chłopcy grają w różne gry dydaktyczne – 

planszowe, karciane, strategiczne, rozwiązują krzyżówki, 

łamigłówki i rebusy, układają domina matematyczne, budują 
figury złożone z części, bryły z nietypowych siatek, itp. 

Autorką i realizatorką innowacji jest Grażyna Cyran – 

nauczycielka matematyki i wychowawczyni klasy 1b. 

 

Żywa lekcja muzyki 
Nauczyciel naszego gimnazjum p. Wojciech Jakubiec 

zorganizował koncert – żywą lekcję muzyki dla dzieci 

z ośrodków specjalnych z Podkarpacia. 280 osób mogło 

wysłuchać muzyki różnych epok w wykonaniu p. Wojciecha 

Jakubca i studentów wydziału muzyki UR. 

 

Zbiórka dla chorej Amelki 
Samorząd Uczniowski już po raz kolejny włączył nasze 

Gimnazjum w akcję pomocy chorym. Tym razem pomagamy 

Amelce chorej na Zespół Aperta. Zachęcamy uczniów 

i  rodziców do przyłączenia się do akcji zbierania plastikowych 

nakrętek, które zostaną przekazane odpowiednim instytucjom, 

aby pomóc chorej dziewczynce. 

 

Dbamy o zdrowie 
Uczniowie kl. 2a (w ramach szwajcarsko – polskiego 

programu o przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci i młodzieży 

oraz projektu edukacyjnego kilku uczennic klasy nt. zdrowego 

odżywiania) spotkali się z panią dietetyk mgr Eweliną Tabaczar. 

Uświadamiała im ona, jak ważna jest dieta dla prawidłowego 

funkcjonowania ciała. 

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli 

w tej prelekcji. Pani Tabaczar poruszyła znaczące problemy, 

takie jak: „dawkowanie posiłków” czy „wartości energetyczne 

produktów spożywczych”. Koordynatorem całej akcji była 
p. Marzena Ciupak. 

 

Trzymamy formę 
W lutym został przeprowadzony szkolny etap 

Ogólnopolskiego Konkursu  wiedzy o zdrowym stylu życia 

„Trzymaj Formę”. Do etapu II – powiatowego – 

zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły: Aleksandra 

Hemaya 2d, Justyna Oczoś 3a i Klaudia Wilk 3a.  Nauczycielem 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu była p. Justyna 

Roj-Hass. 

 
XIII Międzygimnazjalne Zawody  Pływackie 

12 lutego nauczyciele wychowania fizycznego naszej 

Szkoły zorganizowali XIII Międzygimnazjalne Zawody 

Pływackie o Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa i Puchar 

Dyrektora Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. W tym roku 
wystartowało  101 zawodników z 6 szkół gimnazjalnych. 

Naszą Szkołę na zawodach reprezentowało 32 uczniów. 

Najlepsze wyniki osiągnęli: styl motylkowy: Bukowska Agata 1c 

– II miejsce, styl zmienny: Basamon Katarzyna 2a – III miejsce, 

styl klasyczny: Raźnikiewicz Katarzyna 2b – III miejsce, Miąsik 

Julia 2e – VI miejsce, Chlebek Monika 2c – VII miejsce, 

Kolasiński Wojciech 2c – VII miejsce, styl grzbietowy: Kogut 

Aleksandra 2d – II miejsce, Wojnar Aleksandra 1e – III miejsce, 

Szczęch Rafał 3a – III miejsce, Źródłowska Joanna 2b – 

V miejsce, styl dowolny: Rokita Maciej 3c – IV miejsce, Gudyka 

Adrianna 3c – VII miejsce, sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym 

dziewczęta – III miejsce (Bukowska Agata 1c, Raźnikiewicz 
Katarzyna 2b, Miąsik Julia 2e, Wojnar Aleksandra 1e, Świder 

Aleksandra 2e, Więcek Maria 3d), sztafeta 6 x 50 m stylem 

dowolnym chłopcy – IV miejsce (Szczęch Rafał 3a,  Rokita 

Maciej 3c, Słysz Bartosz 3d, Cisek Krzysztof 3c, Grasza Karol  

2b, Mikuła Krystian 2c). 

 

Zabawa walentynkowo – karnawałowa 
13 lutego odbyła się dyskoteka walentynkowo – 

karnawałowa, podczas której uczniowie mogli zaprezentować 

swoje umiejętności taneczne. Przed dyskoteką, z racji 

walentynek, został zorganizowany konkurs na najlepszą parę. 

Wygrali: Anna Garbarz i Dominik Trzeciak. Gratulujemy 

zwycięzcom.  

 

Świętujemy walentynki 
14 lutego zorganizowana została poczta walentynkowa. 

Za jej pośrednictwem wszyscy cisi wielbiciele mogli przekazać 

życzenia dla swoich wybranek czy wybranków. Poczta cieszyła 

się dużą popularnością wśród młodzieży.  

 
Historyczne prelekcje 

26 lutego uczniowie kl. 3d, pod opieką p. Teresy Tęczy, 

uczestniczyli w prelekcji pt. „Tadeusz Kościuszko – bohater 

dwóch narodów”. Ciekawą prezentację w MDK 

przy ul. Osmeckiego poprowadził p. Rafał Kocoł z Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie. Uczniowie poznali interesujące 

epizody z życia Tadeusza Kościuszki, zarówno z wieku 

młodzieńczego, dorosłego, z czasów wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych, jak i insurekcji kościuszkowskiej. 

17 marca uczniowie z klasy 3a, pod opieką p. Anny Rak 

i p. Damiana Macha, wysłuchali równie interesującej prelekcji 

pt. „Generał Bem – bohater trzech narodów”. Tę prezentację 

także przedstawił p. Rafał Kocoł z  Muzeum Okręgowego 

w Rzeszowie na zaproszenie MDK przy ul. Osmeckiego.  

 

W II Salonie Edukacji Zawodowej i Technicznej  
27 lutego grupa 40 uczniów z naszego gimnazjum 

pod opieką p. Elżbiety Kotwicy, p. Rafała Zabratyńskiego 

i p. Marcina Świętonia uczestniczyła w II Salonie Edukacji 

Zawodowej i Technicznej. Dzięki temu młodzież mogła 

zapoznać się z ofertą edukacyjną rzeszowskich szkół 

zawodowych, ciekawymi zajęciami praktycznymi, porozmawiać 
z doradcami Wojewódzkiego Urzędu Pracy o swoich 

predyspozycjach zawodowych oraz wziąć udział w szeregu 



konkursów. Wiedza i umiejętności nabyte podczas II Salonu 

pozwoliły młodzieży na bardziej świadomy wybór szkoły 

średniej, a w dalszej przyszłości odpowiedniego zawodu.  

 

Miejskie Igrzyska Szkół Gimnazjalnych 
w Pływaniu 

13 marca uczniowie naszej Szkoły, pod opieką 
p. Justyny Roj-Hass, wzięli udział w Miejskich Igrzyskach Szkół 

Gimnazjalnych w Pływaniu, które odbyły się na pływalni 

„Delfin”.  

Nasze drużyny zajęły IV miejsce w sztafecie stylem 

dowolnym 8 x 50 m. W skład drużyny dziewcząt weszły: 

Raźnikiewicz Katarzyna 2b, Żródłowska Joanna 2b, Bukowska 

Agata 1c i Wojnar Aleksandra 1e. Natomiast drużyna chłopców 

to:  Szczęch Rafał 3a,  Rokita Maciej 3c, Kaszuba Jakub 3d 

i Cisek Krzysztof 3c. 

W konkurencjach indywidualnych najlepsze wyniki 

osiągnęli: Raźnikiewicz Katarzyna 2b – II miejsce w stylu 
klasycznym, Wojnar Aleksandra 1e – IV miejsce w stylu 

grzbietowym, Szczęch Rafał 3a – IV miejsce w stylu 

grzbietowym, Rokita Maciej 3c – IV miejsce w stylu dowolnym. 

 

Matematyczne konkursy w naszej Szkole 
20 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny „Kangur”. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób 

z naszej Szkoły.  

31 marca przeprowadzono Polsko – Ukraiński Konkurs 

Fizyczny „Lwiątko 2014”, wzorowany na popularnym 

matematycznym „Kangurze”. W konkursie wzięło udział 

10 uczniów z naszej szkoły: 

Czekamy na wyniki obydwu konkursów. 

 

Dzień Otwarty Szkoły 
Jak co roku, 21 marca nasza Szkoła zorganizowała 

Dzień Otwarty, podczas którego wszyscy zainteresowani, 

a w szczególności uczniowie klas szóstych okolicznych szkół 

podstawowych, mogli zwiedzić nasze Gimnazjum. 

Zawitało do nas blisko 200 uczniów z SP 8, SP 22, 

SP 25, Szkoły Muzycznej i SP z Bzianki. Goście, pod opieką 

naszych nauczycieli – przewodników i wybranych uczniów – 

asystentów, oprowadzani byli po poszczególnych piętrach 

Szkoły. Podczas „wycieczki” mogli oglądać m.in. galerię 

pucharów i sukcesów, kącik PTTK, galerię prac z zajęć 

technicznych, prezentacje multimedialne, cztery kąciki 
językowe, wystawę projektów historycznych, wystawę biżuterii 

ekologicznej, wystawę atrakcji geograficznych czy wystawę 

preparatów i zdjęć rentgenowskich. 

Brali też udział w zajęciach artystycznych z wykorzystaniem 

multimediów, w prezentacji sprzętu radiowego, w konkursach, 

grach i zabawach matematycznych, w pokazie drukarki 

i oprogramowania 3D, w pokazie na żywo malowania prac 

na sztalugach, w konkursie historycznym z nagrodami, 

w prelekcji nt. szkodliwości palenia, w eksperymentach 

z dziedziny fizyki oraz doświadczeniach chemicznych.  

Ciekawostką były też pokazy: pierwszej pomocy oraz ćwiczeń 
na siłowni szkolnej. 

Podczas Dnia Otwartego w naszej Szkole gościliśmy 

też reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego. 

Na koniec uczniowie obejrzeli teatrzyk kukiełkowy 

dotyczący  mitów oraz spektakl teatralny pt. „Mały Książę”. 

 

Rajd rowerowy 
5 kwietnia odbył się rajd rowerowy zorganizowany 

przez p. Rafała Zabratyńskiego i p. Ryszarda Barana. Trasa rajdu 

liczyła około 40 km i przebiegała przez malowniczo położone 

miejscowości: Przybyszówkę,  Bziankę, Błędową Zgłobieńską, 

Nockową, Będziennicę, Wolę Zgłobieńską, Zgłobień i Nosówkę. 

Po drodze grupa licząca 8 uczniów mogła skorzystać z dwóch 

postojów, aby odpocząć i podzielić się wrażeniami. W czasie 

rajdu uczestnicy mieli okazję poznać ciekawe okolice miasta, 

w którym mieszkają, lepiej się zintegrować, a przede wszystkim 

pożytecznie i zdrowo spędzić wolny czas. 

 

Trud się opłaca 
W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła okazała 

się wyjątkowa, jeśli chodzi o sukcesy uczniów w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. Podniosło to rangę naszego gimnazjum, 

a laureatom i finalistom oraz nauczycielom przygotowującym 

swych podopiecznych do tak trudnej próby wiedzy 

i umiejętności dostarczyło ogromnej satysfakcji. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

 

Nasi laureaci: 
Konkurs fizyczny - Maksymilian Homa, Miłosz Majka, 

Konkurs chemiczny - Radosław Dziedzic, 

Konkurs matematyczny - Radosław Dziedzic, 

Konkurs biologiczny - Krystian Żołądź, 

Konkurs informatyczny - Dominik Ruman. 

 

Nasi finaliści: 

Konkurs fizyczny - Radosław Dziedzic, Marcin Łasica, 

Konkurs geograficzny - Tomasz Filip, Karol Ciechoński, 

Radosław Dziedzic, 

Konkurs języka francuskiego - Katarzyna Jaskuła, Róża 
Romanowska, Justyna Możdżan, 

Konkurs historyczny - Radosław Dziedzic, Jakub Niedobylski, 

Konkurs biologiczny - Miłosz Majka. 

 
 

Osiągnięcia naszych uczniów 
 

przedmiotowe: 
Aleksandra Gaweł – wyróżnienie w XXX Międzynarodowym 

Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 

Gimnazjalnej 2014 za wiersz „Powiew”. 

Dominik Ruman, Radosław Dziedzic – finaliści XII Edycji 

Konkursu Wiedzy Technicznej. 
 

sportowe: 
Agata Bukowska – II miejsce stylem motylkowym 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Aleksandra Kogut – II miejsce stylem grzbietowym 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Aleksandra Wojnar – III miejsce stylem grzbietowym 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Rafał Szczęch – III miejsce stylem grzbietowym 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Katarzyna Rażnikiewicz – III miejsce stylem grzbietowym 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Katarzyna Basamon – III miejsce na 100 metrów stylem 

zmiennym w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 
Reprezentacja Gimnazjum nr 11 – IV miejsce 

w Międzygimnazjalnych Zawodach Pływackich. 

Szkolna sztafeta dziewcząt – III miejsce w sztafecie 6 x 50 m 

stylem dowolnym w Międzygimnazjalnych Zawodach 

Pływackich. 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, Mirosława 

Rzyhak, Rafał Zabratyński, Blanka Bielecka 


