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Dniu radości, dniu wesela! Wiwat 3 maj!

Komisja wyborcza : Paulina, Dominika i Ola

Arek czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów

Rozmowa władców Austrii, Prus i Rosji

Wygrał Duda, ale u nas górą Janusz Korwin-Mikke

Prawybory w naszej szkole

W kwietniu nasza szkoła wzięła udział w projekcie
organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod

nazwą Młodzi Głosują.
W wyborach wzięli udział uczniowie gimnazjum  oraz klasa
VI szkoły podstawowej. Do drugiej tury naszych szkolnych

wyborów przeszli: Janusz Korwin – Mikke 
oraz Andrzej Duda.  

Dorośli 24 maja zdecydowali, że nowym prezydentem
Polski został Andrzej Duda, ktory w drugiej turze pokonał

Bronisława Komorowskiego.

 
Zgoda sejmu to sprawiła,

że nam wolność
przywróciła... 

3 maja 1791 roku sejm
Rzeczypospolitej uchwalił

pierwszą w Europie, a
drugą na świecie

konstytucję. Polacy w
obliczu rozbiorów nie

poddali. O tym ważnym
wydarzeniu przypomniała

uczniom uroczysta
akademia przygotowana

przez uczniów klas
gimnazjalnych pod

kierunkiem K.
Stankiewicza, W.
Niezgodzkiego, A.

Mazurka, D. Barańskiego.

Cześć artystyczną
rozpoczął film ukazujący

najważniejsze wydarzenia
rozgrywające się na
świecie w momencie

uchwalenia konstytucji.
Następnie głos zabrali

uczniowie, którzy zabrali
wszystkich zebranych na

sali gimnastycznej w
podróż przeszłość. Montaż

słowno-muzyczny
rozpoczęła rozmowa

władców trzech mocarstw i
ich stosunku do ówczesnej

Polski. Było jasne, oni
chcą, by Polska zniknęła z
mapy świat. Udało im się to

na całe 123 długich lat.
Następnie byliśmy

świadkami niecodziennego
wydania „Faktów” z 3 maja
1791 roku. Korespondenci
mieli okazję rozmawiać z

osobami, które brały udział
bezpośrednio w uchwaleniu
konstytucji. Ich komentarze

bardzo dużo mówiły o
nastrojach w

społeczeństwie.
Dziennikarze o zdanie

zapytali również zaborców.

Ci niestety nie byli ową
wiadomością zachwyceni.

Uczniowie w swym
programie przypomnieli

także o zamordowanych w
KAtyniu. Ostatnim punktem
uroczystości byl przemarsz
delegacji poszczególnych

klas i zapalenie zniczy przy
dębach zasadzonych obok
szkoły w ramach programu

"KAtyń - ocalić od
zapomnienia".

Na koniec glos zabrała pani
dyrektor, która raz jeszcze
przypomniała o ważnych

dla nas Polaków majowych
świętach oraz zaprosiła
uczniów do udzialu w

uroczystościach
organizowanych przez
burmistrza Brzozowa z

okazji rocznicy uchwalenia
konstytucji.
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WOLNOŚĆ-NARÓD-OJCZYZNA

Ola przypomina losy Polski w okresie zaborów

Dziennikarze rozmawiają z królem Prus

Specjalne wydanie Faktów

Przemówienie pani dyrektor

Zapalenie zniczy przy tablicach poległych

Rozmowa z carycą Katarzyną
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W oczekiwaniu na testy

    W dniach 21-23
kwietnia 2015 roku
uczniowie klasy 3
gimnazjum pisali

egzamin gimnazjalny. 
    

 Pierwszego dnia
wszyscy zebrali się w
szkole o godzinie 8:30

elegancko ubrani.
Uczniowie zasiedli na
sali gimnastycznej do
wyznaczonych ławek i
o godzinie 9:00 napisali

egzamin z historii i
wosu, który trwał 60
minut. Nie okazał się
trudny. Po godzinnej
przerwie przyszedł

czas na język polski.
Wszyscy mieli

nadzieję, aby nie było
charakterystyki.

Mile zaskoczyło nas
opowiadanie. Po 90
minutach każdy udał

się do domu. Drugiego
dnia nadszedł czas na

przedmioty
przyrodnicze i

matematykę. O
godzinie 9:00

gimnazjaliści zmierzyli
się z biologią, chemią,
fizyką i geografią. O

11:00 zaczął się
egzamin z

matematyki, a zadanie
typu ,,wykaż" nie
okazało się zbyt

trudne. Po 90 minutach
intensywnego

myślenia byliśmy
wolni. Ostatni dzień był
najmniej stresujący dla

uczniów. O 9:00 20

osób pisało język
angielski, a 2 osoby
język niemiecki z

poziomu
podstawowego w
poszczególnych

klasach. Po przerwie
zaczęliśmy pisać

poziom rozszerzony z
danego języka.

Gimnazjaliści byli
zadowoleni, ponieważ

temat e-mailu był
łatwy. Około godziny

12:00 uczniowie
zakończyli pisanie

egzaminów. Te 3 dni
dla gimnazjalistów były

bardzo stresujące i
mamy nadzieję że
poszło nam dobrze.

Wykład pana Tomasza

Laureaci konkursu "Drzewa naszych lasów"

Zabawa z chustą

Rozmowa o zabytkach Wiednia

Willkommen!

W ramach projketu
"Deutsch Wagen Tour"
w naszej skzole odbyły
się warsztaty z języka

niemieckiego
poprowadzone rpzez
panią Beatę Hadasz.

Uczniowie zostali
podzieleni na dwie

grupy wiekowe.
PIerwsza z nich, ta

mlodsza, która nigdy
nie uczyła się języka

niemieckiego w trkacie
zabaw ruchowych

poznawała m.in. kolory,
liczby. 

Grupa gimnazjalistów
w trakcie warsztatów

poznała zabytki
Krakowa i Wiednia.

Alles klar! 

          
Spotkanie przy szklance mleka

27 kwietnia uczniowie klasy 6 pojechali na spotkanie  z byłymi
Mistrzami Świata – Józefem Łuszczkiem (biegi narciarskie) i

Łukaszem Rutkowskim (skoki narciarskie).  
Spotkanie odbyło się w SP nr 1 w Brzozowiew ramach programu

‘’Szklanka Mleka’’ i Fundacji ‘’Mleko dla Szkół Mleko dla Zdrowia’’
. Na początku obaj Panowie zachęcali do zdrowego trybu życia i
picia mleka. Potem w skrócie przybliżyli historię swojej kariery.

Następnie zaprezentowano pokaz gimnastyczny ćwiczeń
sportowców. Wybrano nawet ochotników z widowni. 

Po wszystkim rozdawano autografy i małe kartony mleka. 
Dziękujemy za spotkanie!

Dni Przyjaciół
Lasu

W ramach dni
Przyjaciół Lasu w

naszej szkole odbyło
się spotkanie z

leśnikiem Tomaszem
Masłowskim.

Leśniczy zapoznał
zebranych z walorami
przyrodniczymi lasów

Nadleśnictwa Brzozów.
Zwrócił uwagę

nachronione gatunki
roślin i zwierząt
naszego terenu. 

Ponadto przybliżył
walory edukacyjne

ścieżek
dydaktycznych

znajdujących się na
terenie nadleśnictwa.

Na koniec spotkania
rozstrzygnięto konkurs

plastyczny "Drzewa
naszych lasów" oraz

multimedialny
"Przyjaciel Lasu".

.

Przemówienie pani dyrektor

tw

abw

.

abw

abw

abw



www.nowiny24.plNowiny | Numer 24 05/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza Dwójka

Na biologii nauczyciel
pyta Jasia: - Co to jest
małpa? - To takie
zwierzę jak ja, albo jak
pan profesor, tylko że
ma dłuższy ogon!Kochanym Mamom

Nauczyciel języka
polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba
mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Dominika G.

Dominika O.

Paulina

Wiktoria

Wiosennie

Tulipany

W ogrodzie

- Nie rozumiem, jak
jeden człowiek może
robić tyle błędów?! -
dziwi się polonistka,
oddając pracę domowa
uczniowi.
- Wcale nie jeden -
odpowiada uczeń.
Pomagali mi mama i
tata.
      *****************
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam,
kiedy używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby
wzrok!

Nauczyciel fizyki pyta
uczniów: 
- Kto waszym zdaniem
był największym
wynalazcą
wszechczasów? 
- Edison - odpowiada
Krzyś. 
- Czy mógłbyś to
uzasadnić? 
- Gdyby nie on,
usielibyśmy telewizję
oglądać przy świecach
!!!

Majówka 
z Junior Media

Nasze dwie redakcyjne
koleżanki: Wiktoria
Błyskal i Julia Drąg
znalazły się wśród

laureatów
ogólnopolskiego

konkursu
fotograficznego

"Majówka oczami
junior fotografa".

Gratulujemy sukcesu.
Poniżej prezentujemy

zdjęcia dziewczyn.

 Naszym drogim Mamom
życzymy szczęścia,  

uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich

 najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w
Waszym życiu zdarzeń

                                     dzieci

Redakcja:
Wiktoria Bałaj, Amelia Kędra, Wiktoria
Kobiałka,Patryk Bałaj, Katarzyna Kwiatkowska,
Dominika Olejarska
opiekun: mgr Marta Władyka
email: naszadwojka2@interia.pl

Radek

Już w czerwcu z naszej redakcji odejdą
założyciele "Naszej Dwójki": Dominika Gołąb,

Paulina Krauz, Wiktoria Błyskal, Dominika
Olejarska. To dzięki Wam 5 lat temu było możliwe

wydanie pierwszego numeru szkolnej gazetki.
Wówczas czytała ją tylko społeczność szkolna,

dziś cała Polska.
Dziękujemy za współpracę.
 Będziemy za wami tęsknić.
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Julia Drąg

Wiktoria Błyskal

Wiktoria Błyskal
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