
GONIEC SZKOLNY 2

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Brzozowa 80
33-182, Brzozowa

Numer 23 09/15

    Wybory do SU

Dnia 23 września
2015 r. odbyły się
wybory do
Samorządu
Uczniowskiego.
Były one poprze-
dzone ciekawą
kampanią
wyborczą (ulotki,
plakaty).
W dniu poprze-
dzającym wybory
odbyła się debata
kandydatów do SU.
Nauczycielem
nadzorującym

przebieg wyborów
była pani K. Gotfryd.
Po przeliczeniu
głosów wyłoniono
Radę SU:
Przewodnicząca:
Wiktoria Ozga, 
Zastępca: Stanisław
Gotfryd, 
Sekretarz: Rafał
Socha,
Skarbnik: Mariusz
Kieroński.
           (magda)

Dobrego startu!

Nauczycielka

14 października w
naszej szkole
odbyła się
akademia z okazji
DEN.  Po
przemówieniu pana
Dyrektora oraz
zaproszonego
Wójta, pana B.
Stasza odbyła się
część artystyczna.
Uczniowie pokazali
w krótkich scen-
kach jak trudny jest
zawód nauczyciela.
(magda)

Piękna pogoda
towarzyszyła
rozpoczynającym
nowy rok szkolny.
Rozpoczął się on
mszą św. o
godzinie 8.00. W
treści kazania
Ksiądz tradycyjnie
użył opowiadania B.
Ferrera. Tym
razem nosiło ono
tytuł „Profesor i
przewoźnik”. Po
Mszy św. nastąpiło
przejście do
szkoły. 

Hymnem
państwowym 
rozpoczął się
apel.Po nim głos
zabrał dyrektor
szkoły, pan
Bolesław
Buratowski.
Przedstawił prace
na rzecz szkoły
wykonane podczas
wakacji.
Ucz. klasy VI pod
kierunkiem pani Z.
Buratowskiej
przedstawili część

artystyczną. Po
tym występie
delegacja uczniów
wraz z Dyrektorem
i Radnym
Gminnym złożyła
kwiaty pod
Pomnikiem
Katyńskim, a
pozostali rozeszli
się do klas, aby 
zapoznać się z
planem lekcji.       

               (magda)

     
Rozpoczęcie roku  

szkolnego 2015/2016

    Dzień Edukacji      
Narodowej 

kg

zb
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         Ślubowanie  
     pierwszoklasistów

    Wycieczki,  
             Wycieczki...      

W Zabawie

Już po raz drugi, po rocznej przerwie, 18 września
2015 r. trzynaścioro uczniów naszej szkoły pod
opieką p. Z. Buratowskiej i p.K. Gotfryd wzięło
udział w Drodze Krzyżowej w Wał Rudzie szlakiem
męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny. Prawie
dwugodzinna trasa modlitewna prowadząca przez
pola, łąki i las pozwoliła ogromnej rzeszy
uczestników przeżyć ostatnie chwile Karoliny w
łączności z męką Jezusa Chrystusa. Niezwykle
bogate rozważania przygotowała młodzież z Parafii
pw. Bł. Karoliny w Tarnowie. Po tym nabożeństwie
odbyła się Msza św. w Sanktuarium w Zabawie.
Uczniowie w trakcie jazdy autobusem nauczyli się
piosenki "Karolina...", a w nauce towarzyszyły im
byłe koleżanki z podstawówki - Marysia Socha (z
gitarą) i Klara Olszewska. Miłej atmosferze tej
pielgrzymki towarzyszyła fantastyczna słoneczna
pogoda.
Natomiast 22 września dziewięcioro uczniów
naszej szkoły pod opieką pani Z. Buratowskiej i
pana B. Buratowskiego uczestniczyło w wycieczce
rowerowej do Siemiechowa. Wycieczka rozpoczęła
się o godzinie 10:30 spod szkoły. Głównym celem
wyprawy było poznanie ciekawych miejsc,
czyli cmentarza wojennego nr 181  i kaplicy „na
Dybkówce” w Siemiechowie oraz piękna okolic
Brzozowej.     
                                       (ewa i wiki)                 

"Moja pasja, mój zawód"

Dnia 2 października 2015 r. odbyło się spotkanie z
cyklu "Moja pasja, mój zawód" -  pszczelarstwo. 
Poprowadził je Pan Bolesław Buratowski, dyrektor
naszej szkoły. Celem spotkania było zapoznanie się
uczniów z obyczajami pszczół. Spotkanie zostało
urozmaicone prezentacją o pszczołach. Pan Bolesław
Buratowski udzielił paru cennych rad na temat miodu,
które mieliśmy za zadanie przekazać rodzicom. Na
koniec spotkania uczniowie zostali poczęstowani
waflami z miodem.
                                                    (ewa)

Już pierwszaki!

14 października 2015 roku tradycyjnie w naszej
szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i
pasowanie pierwszaków na uczniów. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością następujące osoby –
radny, Pan Wojciech Żaba, ks. Proboszcz,
Stanisław Wojtas, a także rodzice, nauczyciele i
pracownicy szkoły oraz uczniowie klas starszych.
Tym razem pierwszaki, aby zasłużyć na miano
pełnoprawnych uczniów klasy I, musiały
zaprezentować swoje różnorodne umiejętności
przed Majestatem Królewskim.  Następnie po
złożeniu ślubowania, Pan Dyrektor Bolesław
Buratowski pasował ich na uczniów Szkoły
Podstawowej w Brzozowej. 
                       
                                                    (wiki)

E.C.

kg
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Pisownia "rz"

         Dlaczego    
       piszesz "ó"?

         Zasada        
      pisowni "ó".

  
  Czy w rze -
miośle czy też
w rzędzie,
R i Z tam
zawsze będzie.
Także w rzucie
oraz rzepce
I w rzeźniku i w
rzodkiewce.

ortografia

wschód-
.................
spór -
.....................
zbiór –
...................
plótł -
.....................
skrócić -
................

niósł -
....................
swój -
....................
mój -
....................
północ -
....................
drożdżówka -    
.....................

ortografia

Ciężarówka czy
złotówka,
wszędzie jest
końcówka -
"ówka".
Musi być
zapamiętane;
tam "ó" zawsze
kreskowane!
Lecz niech
pamięta

też zawsze
twoja główka,
Że ważnym
wyjątkiem jest
słowo zasuwka.
Krótka rózga,
kłótnia, córka.
Zapamiętaj,
łatwa sztuka!

ortografia

Nauka ortografii
  

Ó piszemy w
wyrazach
zakończonych
na: - ów, np.: 
Julianów,
Tarłów,
Opatów,
z lasów,
chłopców,

Ó piszemy w
wyrazach
zakończonych
na: - ówka,
np.: 
łamigłówka
pocztówka
złotówka,

kartkówka,
 kreskówka;
 wyjątek
stanowią
wyrazy:
zasuwka,
skuwka,
okuwka. 

Ó piszemy na
początku
wyrazów:
ósemka, ósmy,
ów, ówczesny,
ówcześnie,
ówdzie.

o
mar

mar

mar

mk
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                  WIERSZE  NASZYCH  KOLEGÓW      
                                           
                                                                                        Redaguje Weronika Cieśla              
               

            ,,Żabka’’
Nad stawem mieszkała
 żabka mała,
która ciągle się przechwalała.
Gdy ujrzała  inną żabę pośród
trawy,
stwierdziła,że jej odcień jest
bardziej zielonkawy.
Czaple,która obok niej
mieszkała,
ciągle obgadywała.
Ślimak nie był zachwycony
gdy mu powiedziała,że jest
ładniejsza od jego żony.
Gdy już wszyscy dość tego
mieli,
głośno jej o tym powiedzieli.
Wtedy żabka się obraziła,
i ze stawu wyprowadziła.
I wy powiedzcie moi mili,
czy byście taką żabkę lubili ? 
                      Adrian Żaba

 
            ,,Kotki'' 

Mieszkały sobie u Dorotki,
cztery małe, białe kotki.
Zwierzątka ładne imiona
miały, Mruczek, Pysio,
Misio, Kruczek się zwały.
Lecz dnia pewnego, rzecz
stała się straszna, zaginęły
kotki małej Dorotki. Lecz
wkrótce się okazało, że
kotkom nic się nie stało.
Do domu wróciły i spać
się położyły.                     
                     
                     Wiktoria Ozga
     

              Owoce

Gruszki, jabłka i banany,
wszyscy chętnie je zjadamy.
 W sadzie siedzimy godzinami,
wiśnie, śliwki podjadamy.  

Zróbmy placek z jagodami,
i babeczki z truskawkami.
Jedz owoce kolorowe, 
bo są pyszne oraz zdrowe!
                        
                      Weronika Cieśla

        ,,Jesień"

Już jesienny nadszedł
czas 
wokół pięknie kolorowo
na spacery przyjdzie czas
gdy pogodnie nie
deszczowo
Wiatr zawiewa, zapach
niesie
to prawdziwki z dala
niesie 
Piękne, smaczne i
dorodne 
dla grzybiarza to wygodne 
Wieczór zimny już
nadchodzi
więc na powrót nadszedł
czas.
                   Kacper Knapik

       Przedmioty szkolne

Dzisiaj, kiedy z łóżka wstałem,  
To tak sobie powiedziałem:
Ooo, znowu będę brykać,
Ponieważ jest matematyka.
Język polski i przyroda -
Od tego mnie boli głowa!
No i jeszcze ta technika,
Od urządzeń nie wytrzymam…
Po tym wszystkim jest w – f,
Zagramy w nogę
I po lekcjach!!! 
Ja się cieszę, ty się cieszysz!
Spieszę się, bo muszę skończyć
wierszyk.

                                       Stachu

                ,,Jesień''
Jesień szybko ucieka
płynie tak jak rzeka. Liście
z drzew opadają i oznaki
nam dają, że trzeba
wyciągnąć z szaf kurtki
żeby nie zmarzły nam
buźki. Herbatę z sokiem
malinowym pijemy i
dobrze się czujemy.
Przeciesz to taka pora
roku kiedy wszyscy
chorują wokół. Ale my się
jesieni nie damy bo
witaminki zajadamy I tak
w zdrowiu dotrwamy do
zimy i będziemy mieć
uśmiechnięte miny.  
              Mariusz Kieroński
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            Coś na temat Zamku          
       Królewskiego na Wawelu.

Opuncja figowa – gatunek
opuncji pochodzący z Meksyku,
lecz uprawiany również w wielu
innych krajach o ciepłym
klimacie, także w południowej
Europie. Łatwo przystosowuje
się do różnych warunków
glebowych. Sukulent osiągający
wysokość nawet do 5 metrów.
Pokryta woskowatą skórką, i
kolcami o długości 1-2 cm,
stanowiącymi ochronę przed
nadmiernym parowaniem i
zwierzętami. Kwiaty pojawiają się
u roślin powyżej 1 roku, na
częściach bardziej wystawionych
na działanie słońca.            (moni)

Opuncja.

                Roślina tropikalna                                    pod
nazwą opuncja

                                

       
 Zamek Królewski na Wawelu wraz ze
wzgórzem wawelskim to jedno z najbardziej
znaczących historycznie i kulturalnie miejsc
w Polsce. Będący przez wieki siedzibą
królów polskich i symbolem państwowości,
w r. 1930 Zamek stał się także jednym
z najważniejszych muzeów w Polsce.
Gromadzi on kolekcje obrazów, grafik, rzeźb,
tkanin, wyrobów złotniczych, militariów,
porcelany i mebli. W komnatach
eksponowane są słynne arrasy Zygmunta
Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła
włoskie z kolekcji Lanckorońskich,
a wawelskie zbiory sztuki wschodniej
zawierają najważniejszą i największą
kolekcję namiotów w Europie. 
Co roku ponad milion turystów zwiedza stałe
i czasowe wystawy prezentowane na zamku.
Szacuje się, że drugie tyle odwiedza
wzgórze. Prawie 20 tysięcy uczniów bierze
udział w lekcjach muzealnych.         (moni)Zamek !!!

(moni)

(moni)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukulenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat
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      POLSKA-      
         SZKOCJA

    Matematyka

   Na lekcji
polskiego:
- Jasiu, powiedz
nam, kiedy
używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok!
        

- Jasiu,
dlaczego
wnosisz na
paluszkach to
wiadro z wodą
do sypialni?
- Bo tata prosił,
żeby go o piątej
po cichu
obudzić...

17 września o godzinie 9.15
 rozpoczęły się tegoroczne zawody
w biegach przełajowych. Do biegów
z Brzozowej przystąpiło 8 chłopców
i 3 dziewczyny. Największą
szybkością wykazali się : Edyta
Dzięciołowska, Dominik
Dzięciołowski, Mariusz Kieroński i
Rafał Socha, którzy zajęli 2-3
miejsca, a dzięki temu pojechali na
etap powiatowy do Tarnowa. Inni
(Klemens Gniadek, Patrycja
Smagacz, Stanisław Gotfryd,
Kacper Knapik, Adrian Żaba, Daniel
Bartosik) uzyskali miejsca poza
podium.               (stagot)

Przed meczem

Kilku naszych
kolegów tj. Rafał
Socha,
Edyta Dzięcio-
łowska, Dominik
Dzięciołowski i
Mariusz Kieroń-
ski wzięli udział

w Powiatowych
Biegach
Przełajowych,
które odbyły się
w Tarnowie    28
września     o
godz. 9:00. 
Po zawodach

uczestnicy byli
bardzo zado-
woleni,
ponieważ
zdobyli dobre
miejsca: 
Dominik - 7
Edyta - 8

Mariusz - 21
Rafał - 33.
Gratulujemy
wyników i
jesteśmy z Was
bardzo dumni.

Sparing pomiędzy klasami piątą i szóstą odbył się 2 X 2015 r. Na to
wydarzenie jego uczestnicy czekali z niecierpliwością i solidnie się
przygotowywali. Dziesięć minut przed meczem wszyscy zakładali
ochraniacze, korki, itd. Pierwszy gwizdek Pana Dyrektora rozległ się o
godzinie 13.20. Po kilkunastu minutach szósta klasa prowadziła 3:2.
Pierwsza połowa skończyła się po pół godziny gry. Mecz zakończył się
wynikiem 5:3 dla klasy szóstej.    Gratulujemy!
                                                                          

  Jasio i kawały

Nauczyciel
wzywa Jasia do
odpowiedzi i
pyta:
- Ile jest dwa
razy dwa?
- Cztery -
odpowiada
chłopiec bez
zastanowienia.

Wtedy
nauczyciel
rzuca się na
niego, łapie za
barki i
potrząsając
pyta:
- Gadaj kim
jesteś i co
zrobiłeś z
Jasiem? 

Robert
Lewandowski
został w
czwartek
bohaterem
narodowym.
Jego dwa gole
w meczu ze
Szkocją (2:2) w
eliminacjach

Euro 2016
sprawiły, że
nasz zespół
wciąż ma duże
szanse na
awans. 

    (werbar)

           Trochę sportu...            
 Trochę humoru...:)
       Redagują Stanisław Gotfryd      
                              i Weronika Barnaś

Biegacze

sg

kg
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        Z wycieczką do stolicy Niemiec - Berlina

Wyspa Muzeów w Berlinie  –
północna część Spreeinsel –
wyspy leżącej na rzece
Sprewie  w centrum Berlina –
gdzie znajduje się jeden z
najważniejszych kompleksów
muzealnych świata, obejmujący:
Muzeum im.Bodego, Muzeum
Pergamońskie, Nowe Muzeum,
Starą Galerię Narodową oraz
Stare Muzeum.
                           (ewka)

Brama Brandenburska –
 zabytkowa budowla
w Berlinie jest jednym
z charakterystycznych punktów
miasta, zaprojektowanym przez
niemieckiego architekta,
pochodzącego z Kamiennej Góry
Carla Gottharda Langhansa.
Budowana w latach 1788-1791.  
                          (ewka)

Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki
Federalnej Niemiec. Pierwsza wzmianka o
mieście pochodzi z 1237. Berlin pełnił
rolę historycznej stolicy Brandenburgii,
Prus, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki
Weimarskiej i III Rzeszy. Po 1945 roku
wschodnia część miasta była stolicą
Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
natomiast pozostała tworzyła Berlin
Zachodni – otoczona murem (od 1961 r.)
enklawa na terenie NRD. Po zjednoczeniu
Niemiec w 1990 roku Berlin został
ponownie stolicą Niemiec, siedzibą
prezydenta (od 1994 roku), niemieckiego
Bundestagu (od 1999 roku) i Bundesratu
(od 2000 roku).
                                             (ewka)

pałacW.O.

Pałac Charlottenburg - zespół
pałacowo-parkowy w Berlinie, jeden
z najpiękniejszych zespołów
architektonicznych Berlina. Nazwę
nadał król Fryderyk I Pruski w 1705
na cześć zmarłej żony Zofii
Charlotty Hanowerskiej.
Barokowa budowla, wznoszona
według projektu niderlandzkiego
architekta Johanna A. Neringa

                         (ewka)

W.O.

 Pałac na Pawiej Wyspie – dawna
rezydencja letnia królów
pruskich  na Pawiej Wyspie na
Haweli w południowo-zachodnim
Berlinie . Zbudowana pod koniec
XVIII w. przez Fryderyka
Wilhelma II.
Pałac na Pawiej Wyspie należy
do grupy pałaców i zespołów
parkowych w Berlinie.
                                     (wiki) W. O.

                        Czy wiesz, że....                        
W Berlinie odbywa się najszybszy na świecie
maraton. W każdym roku uczestniczy w nim wiele
tysięcy ludzi. Padają tu rekordy prędkości i z tego
właśnie powodu maraton jest znany na całym
świecie. Ciekawy jest także specjalny letni dywan
dla narciarzy. Dywan jest wykonany ze specjalnego
tworzywa i stale nawilżany, dzięki czemu jest
śliski.Do dyspozycji narciarze maja trzy rampy. 
Jako miasto bogate w zabytki i muzea Berlin dwa
razy do roku organizuje dla zwiedzających „Długą
Noc Muzeów”. Podczas tej nocy wszystkie
placówki są otwarte, a wstęp do nich jest
bezpłatny. Swoje podwoje otwiera ponad sto
małych i dużych placówek, udostępniając nie tylko
eksponaty, ale też organizując odczyty, pokazy
oraz specjalne egzotyczne bufety.
                                                          (wiki)

E.C.widok

widok widok
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             Ogłoszenie!

Redak-
cja:

800-lecie Brzozowej

28 czerwca
2015 r. przy
budynku Szkoły
Podstawowej w
Brzozowej miały
miejsce uroczy-
ste obchody
800-lecia miej-
scowości, które
honorowym
patronatem objął
ks. Biskup dr
Andrzej Jeż -

Ordynariusz
Diecezji Tar-
nowskiej. Do
tego święta
brzozowianie
przygotowywali
się od dłuż-
szego czasu.
Była część
artystyczna
przygotowana
przez nau-
czycieli

i uczniów naszej
szkoły. Były
scenki z
codziennego
życia miesz-
kańców. Goście
degustowali
potrawy
regionalne. To
święto zostanie
na długo w pa-
mięci jego
uczestników.

Gotfryd S.
Kierońska M.
Cieśla E.
Ozga W.
Kieroński M.
Cieśla W.
Wójcik M.
Szczepanik M.
Barnaś W.

Brzozowa - nasza wieś
                                 Red. Kierońska M.

Kapliczka
wzniesiona w
1949 r.
ufundowana
została przez
parafian,
wykonana z
kamienia
łamanego, w
formie
zgeometryzowanej

groty, w której
stoi gipsowa
figurka
Najświętszej
Maryi Panny
Niepokalanej
Poczętej. W
1999 r.
przebudował ją
S. Socha.
   

      Wyrażenia gwarowe

Informujemy,
że w Szkole
Podstawowej
w Brzozowej
można nabyć
trzy tomy
książki Jana
Świętka

pt. "Brzozowa i
okolice
Zakliczyna nad
Dunajcem"
 Koszt jednego
tomu - 20 zł. 
Zapraszamy do
nabycia! K

                   800-lecie naszej miejscowości    

Godać - mówić
Ino - tylko
Juzyna -
podwieczorek
Ladacy -
bezsilny
Kalić się -
brudzić się
Swary-kłótnie

Pojda - kromka
chleba
Pol - opał
Okowita -
wódka
Kołacz - placek
Jojdać -
narzekać
Fusyt

- ktoś wybredny
 
Gawroszka -
mała
chusteczka

Grota 
Najświętszej 
Maryi Panny
Niepokalanie
Poczętej 
( obok
kościoła w
Brzozowej)

madzia

M.K


