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SPONSORZY

Czy bab ci i dziad ko wi za ich tru dy i
po moc w wy cho wa niu nas i nie kie -

dy na szych dzie ci nie war to za fun do wać
po by tu w uzdro wi sku? War to! Tym bar -
dziej że moż na to zro bić zgła sza jąc ich
do na sze go no we go ple bi scy tu „Bab cia
na me dal” i „Dzia dek na me dal”.

W na szym kon kur sie na gro dzi my po
5 osób z każ dej ka te go rii, któ re ko lej no
zdo by ły naj wię cej gło sów. Wszyst kie
wy róż nio ne oso by otrzy ma ją na gro dy
nie spo dzian ki oraz słod ko ści. Na to -
miast zwy cięz com (oso by z naj więk szą
licz bą gło sów) przy pad nie na gro da
głów na, któ rą są dwa po by ty dla
dwóch osób w Szpi ta lu Uzdro wi sko -
wym „Be skid“ w Wy so wej
(www.uzdro wi sko -wy so wa.pl). Je den
dwu oso bo wy po byt przy pad nie bab ci,

któ ra do sta nie naj wię cej gło sów, dru gi
(tak że dwu oso bo wy) - dziad ko wi.

Jak do ko nać zgło sze nia?
Zgło sze nia pro si my wy sy łać na ad res

ple bi scyt@no wi ny 24.pl. W tre ści e -ma -
ila na le ży wpi sać imię i na zwi sko zgła -
sza ją ce go, je go nr te le fo nu, imię i na -
zwi sko bab ci/dziad ka, jej/je go nu mer
te le fo nu oraz za łą czyć zdję cie i czy tel -
nie pod pi sa ne oświad cze nie bab -
ci/dziad ka: Wy ra żam zgo dę na udział
w ple bi scy cie, pu bli ka cję wi ze run ku i
da nych oso bo wych w GC No wi ny oraz
na por ta lu no wi ny 24.pl. Oświad czam
rów nież, że za po zna łam/łem się z re -
gu la mi nem ple bi scy tu, zro zu mia -
łam/łem go, ak cep tu ję i zo bo wią zu ję
się do je go prze strze ga nia.

Zgło sze nia moż na rów nież nad sy łać
tra dy cyj ną pocz tą na ad res GC No wi -
ny, ul. Kra szew skie go 2, 35-016 Rze -
szów z do pi skiem „Bab cia i dzia dek na
me dal 2012”. Zgło sze nia przyj mu je my
do 31.12.2012 r. Gło so wa nie po trwa do
13.01.2013 r. Roz mo wy ze zwy cięz ca -
mi opu bli ku je my 21.01.2013 r. alar

Wię cej na no wi ny 24.pl

Zgłoś bab cię i dziad ka do ple bi scy tu! Cze ka po byt w uzdro wi sku! 
PLE BI SCYT Bab cia i Dzia dek na me dal

Wna szym ple bi scy cie bie rze
udział po nad 200 uro czych
dzie cia ków. Któ ry z nich znaj -

dzie się na okład ce? To za le ży tyl ko od
Was! Za pra sza my do gło so wa nia na
kan dy da tów! Na Wa sze gło sy cze ka my
do 6.12.2012 r. do godz. 24.00.

Na zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne
na gro dy. Na gro dzi my 20 dzie ci.
Zdjęcie dziec ka, któ re zaj mie pierw sze

miej sce, za pre zen tu je my na okład ce
spe cjal ne go do dat ku do Ga zety Co -
dzien nej No wi ny. Oprócz te go otrzy -
ma fo te lik do sa mo cho du, dy wan do
po ko ju dzie cięcego, za baw ki, książ ki,
sło dy cze, na gro dy nie spo dzian ki dla
ro dzi ców. Ma lu chy, któ re zaj mą miej -
sca od 2. do 20., otrzy ma ją ar ty ku ły dla
dzie ci, za baw ki, baj ki, sło dy cze oraz
na gro dy nie spo dzian ki dla ro dzi ców.

Fun da to rem na gród w ple bi scy cie
„Ma luch na okład kę“ jest fir ma Ne -
stlé. Bu ko wiań skie To wa rzy stwo Geo -
ter mal ne ufun do wa ło dla na szych
uczest ni ków wej ściów ki na ba se ny
TER MA BU KO WI NA. alar

Ga le ria zdjęć i ak tu al ny ran king 
na no wi ny 24.pl/ma luch

208. Mak sy mi lian Miś, 1 rok, Rze -
szów. Aby za gło so wać na Mak sy mi -
lia na Misia, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.208

Gło suj cie na swo ich 
fa wo ry tów!
PLE BI SCYT Ma luch na okład kę 2012

194. Kac per Za lot, 8 mie się cy, Cho -
rze lów. Aby za gło so wać na Kac pra
Za lota, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.194

195. Pa try cja Grusz czyń ska, 6 mie się cy,
Wi śnio wa. Aby za gło so wać na Pa try cję
Grusz czyń ską, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.195

196. Oli wia Gu zy, 2 la ta i 8 mie się -
cy, Wy drze. Aby za gło so wać na Oli -
wię Gu zy, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.196

197. Alek san dra Sro ka, 8 mie się cy,
Rop czy ce. Aby za gło so wać na Alek -
san drę Sro kę, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.197

198. Bar tosz Na by wa niec, 21 mie -
się cy, Ry ma nów. Aby za gło so wać
na Bar to sza Na by wa ńca, wy ślij
SMS pod nu mer 72069, w tre ści
na pisz ma luch.198

199. Prze my sław Sza ra ma, 6 mie -
się cy, Sta lo wa Wo la. Aby za gło so -
wać na Prze my sła wa Sza ra mę, wy -
ślij SMS pod nu mer 72069, w
tre ści na pisz ma luch.199

200. Mar cel Ogrod ni czuk, 6 mie się -
cy, Mińsk Ma zo wiec ki. Aby za gło so -
wać na Mar ce la Ogrod ni czuka, wy -
ślij SMS pod nu mer 72069, w tre ści
na pisz ma luch.200

202. Emi lia Dom ka, 2,5 roku, Grzę -
ska. Aby za gło so wać na Emi lię
Dom kę, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.202

203. Ma ja Bu rzyń ska, 2 la ta, Hyż ne
Aby za gło so wać na Ma ję Bu rzyń -
ską, wy ślij SMS pod nu mer 72069,
w tre ści na pisz ma luch.203

204. Kin ga Bu jak, 2,5 ro ku, Łań cut
Aby za gło so wać na Kin gę Bu jak,
wy ślij SMS pod nu mer 72069, w
tre ści na pisz ma luch.204

205. Mi chał Ko la no, 7 mie się cy, Ka -
mień. Aby za gło so wać na Mi cha ła
Ko la no, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.205

206. Ma ri ta Przy szlak, 17 mie się cy,
Rze szów. Aby za gło so wać na Ma ri -
tę Przy szlak, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.206

207. Ma ja Chle bo wicz, 2,5 ro ku,
Rze szów. Aby za gło so wać na Ma ję
Chle bo wicz, wy ślij SMS pod nu mer
72069, w tre ści na pisz ma luch.207

201. Szy mon Łu czyk, 14 mie się cy,
Rze szów. Aby za gło so wać na Szy -
mo na Łu czyka, wy ślij SMS pod nu -
mer 72069, w tre ści na pisz ma -
luch.201

Woj ciech Ta ta ra

Pi lo ta żo wy pro gram „Cy -
fro wa szko ła” skie ro wa -

ny jest do uczniów klas 4-6.
W je go ra mach 402 szko ły
pod sta wo we z ca łej Pol ski
(w tym 28 z Pod kar pa cia)
otrzy ma ły w su mie nie mal
44 mln zł na za kup no wo -
cze sne go sprzę tu mul ti me -
dial ne go. W tym wą skim
gro nie są dwie szko ły pod -
sta wo we z Rak sza wy. Jed ną
z nich po sta no wi li śmy od -
wie dzić.

- Udział w pro gra mie „Cy -
fro wa szko ła” da je nam
moż li wość szyb kie go roz -
wo ju. Zgło si li śmy się do
nie go, po nie waż na si
ucznio wie ma ją mniej sze
szan se po znać i na uczyć się
ob słu gi wać no wo cze sny
sprzęt mul ti me dial ny niż
ich ró wie śni cy z wiel kich
szkół miej skich. Dla te go
przy go to wa li śmy zgło sze -
nie do pro gra mu - mó wi
Do ro ta Soń ska -Ja gusz tyn,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 im. Ste fa na Mierz -
wy w Rak sza wie.

Sprzęt za 125 tys. zł.
Pa ni dy rek tor wspól nie z

An ną Sko czy las, na uczy -
ciel ką in for ma ty ki i ma te -
ma ty ki, oraz Ra fa łem No -
wa kiem, po lo ni stą, przy go -
to wa li zgło sze nie do pro -
gra mu pi lo ta żo we go, dzię ki
któ re mu szko ła otrzy ma ła
sprzęt o war to ści 125 ty się -
cy zło tych. Dwa dzie ścia
pro cent tej su my sfi nan so -
wa ła gmi na. Cie ka wost ką
jest fakt, że obie pod sta -
wów ki z Rak sza wy do sta ły
się do pro gra mu, co w ska li
kra ju jest ewe ne men tem.
Ucznio wie ma ją do dys po -
zy cji 24 lap to py, ta bli cę in -
te rak tyw ną, wi zu ali zer,
pro jek tor i ekran elek trycz -
ny. Do dat ko wo szko ła
wzbo ga ci ła się o 4 lap to py
dla na uczy cie li, dwie dru -
kar ki oraz pro fe sjo nal ny
sprzęt do zbie ra nia i ana li -
zy in for ma cji.

Fraj da dla uczniów
Wszyst kie urzą dze nia do

pla ców ki do tar ły w paź -
dzier ni ku, bu dząc od ra zu

za chwyt i za in te re so wa nie
ze stro ny uczniów.

- Ucznio wie chęt nie ko -
rzy sta ją z no wi nek tech no -
lo gicz nych, uzu peł nia jąc
swo ją wie dzę - stwier dza
Ra fał No wak, ko or dy na tor
pro gra mu „Cy fro wa szko ła”.
- Ja ko po lo ni sta mam moż -
li wość wi zu ali za cji róż ne go
ro dza ju ma te ria łów. Oczy -
wi ście, nie moż na cał ko wi -
cie odejść od czy ta nia ksią -
żek czy pi sa nia, nie mniej
jed nak trze ba ko rzy stać z
no wych moż li wo ści. W na -
szej szko le or ga ni zu je my z
wy ko rzy sta niem otrzy ma -
ne go sprzę tu trzy lek cje ty -
go dnio wo.

Kil ka dni te mu ucznio wie
kla sy IV uczest ni czy li w lek -
cji otwar tej z ję zy ka pol skie -
go pro wa dzo nej w ra mach
pro jek tu przez Ra fa ła No -
wa ka. Mie li pod czas niej
utrwa lić wia do mo ści o po -
zna nych ba śniach. Na ta bli -
cy in te rak tyw nej two rzy li
ma py men tal ne, uzu peł nia -
li ćwi cze nia, krzy żów ki. Na
pod sta wie kli pów i slaj dów
od ga dy wa li ty tu ły po szcze -
gól nych ba śni.

Tak że dzie ci chwa lą so bie
no wą for mę za jęć.

- Nie trze ba prze wra cać
kar tek, tyl ko się kli ka. Moż na
prze su wać przed mio ty na
ta bli cy, co jest bar dzo faj ne -
opo wia da czwar to kla si sta
Ja cek Sro czyk. - Po do ba nam
się, że moż na wy ko ny wać
róż ne cie ka we ćwi cze nia, ta -
kie jak ukła da nie puz zli czy
roz wią zy wa nie za dań z ma -
te ma ty ki - do da ją je go ko le -
żan ki z kla sy - Aga ta Du dzic
oraz Ka ta rzy na Ję kot.

- Te go ty pu za ję cia są do -
sko na łą oka zją do przy swo -
je nia wie dzy za po mo cą no -
wi nek tech no lo gicz nych,
któ re w dzi siej szych cza -
sach po win ny być wy ko rzy -
sty wa ne w szko le. W ten
spo sób na uczy ciel ma moż -
li wość za chę cenia uczniów
do na uki, wy zwo lenia w
nich kre atyw ność i umie jęt -
ność ko rzy sta nia z no wo -
cze snych urzą dzeń - wy ja -
śnia Ra fał No wak.

w.ta ta ra@no wi ny 24.pl
17 867-22-45 lub 43

KRY STY NA BA RA NOW SKA

Ucznio wie z Rak sza wy uwa ża ją, że lek cje z wy ko rzy sta niem no -
wo cze sne go sprzę tu mul ti me dial ne go są o wie le cie kaw sze od
zwy kłych za jęć.

Kli ka my po ta bli cy
Ucznio wie z Rak sza wy uży wa ją na lek cjach
in te rak tyw nych ta blic i in nych urzą dzeń
mul ti me dial nych. Szko ła bie rze udział 
w pro gra mie rzą do wym „Cy fro wa szko ła”


