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        Wieczór 
  filmowo - sportowy

ORLANE

       Droga 
   do wolności

10 listopada o
godzinie 9.35 w
naszej szkole odbył
a się akademia z
okazji Narodowego
Święta
Niepodległości.
Rozpoczęła się
przedstawieniem
przygotowanym
przez uczniów kl.V-
VI pod kierunkiem
pani B.Cieśli. W
różnych scenkach
ukazano, jak trudne
było życie

pod zaborami, gdy
Polski nie było na
mapie Europy. 
Po tym
przedstawieniu
odbył się Przegląd
Pieśni
Patriotycznych.
Brały w nim udział
kl. 0 - VI.  Każdy
uczestnik dostał
nagrodę - breloczek
odblaskowy oraz
cukierki. Potem
wszyscy powrócili
do klas na lekcje.

To ważne święto
dla naszego
narodu, ponieważ
11 listopada 1918
roku Polska po 123
latach niewoli znów
była wolna,
zaistniała na mapie
Europy.
Obchodzimy je z
szacunkiem,
czcimy pamięć
poległych.
(magda)

Od kilku lat nasza
szkoła uczestniczy
w akcji „Adopcja
Serca”. Naszym
pierwszym
podopiecznym był
Amani Kagayano.
Kontynuujemy
dzieło, a opieką
obejmujemy
pięcioletnią
dziewczynkę z
Wybrzeża Kości
Słoniowej –Orlane
Yao.
(magda)

akademia

  Adopcja serca
 Nowa podopieczna

Od trzech lat w
naszej szkole        
z powodzeniem
organizujemy
wieczory filmowo –
sportowe, na które
przychodzi dużo
uczniów. 16
października odbył
się pierwszy taki
wieczór w tym roku
szkolnym. Była
projekcja filmu
„Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra”,

rozgrywki w
siatkówkę, gry
planszowe,
rysowanie w
programie Drawing
for Children              
  i najbardziej
atrakcyjne wspólne
jedzenie pizzy,
frytek itd. Gdy o
22.00 przyjechali po
nas rodzice,
niechętnie
wracaliśmy              
      do domu.     

              (magda)     
 

ms

magda
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                       Wycieczka do                        
                     Łowczówka i Pleśnej

                         "Magiczne słowa"                          
13 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie
kukiełkowe pod tytułem „Magiczne słowa”. Opowiadało
o niegrzecznej dziewczynce, która obraziła swoją
mamę i siostrę, nie chciała ich przeprosić i uciekła z
domu do lasu. Spotkała tam: Lisicę, która ją oszukała,
Króliczka, który powiedział, że najlepiej w domu,
Niedźwiedzicę, która zaprosiła ją do siebie, a zaraz
potem poszła spać aż do wiosny i Konia, który pomógł
dziewczynce wrócić do domu. Wszystkim
przedstawienie bardzo się podobało.                              
                                       (ewka)

          Etap szkolny małopolskich
              konkursów za nami...

W naszej szkole odbyły się etapy szkolne konkursów
przedmiotowych:                                                            -
j. angielski (E. Cieśla, S. Gotfryd, W.Ozga, M.
Szczepanik i M. Kierońska);                                          -
j. polski (E. Cieśla, W. Ozga, M. Szczepanik i M.
Kierońska);                                                                    -
przyroda (E. Cieśla, S. Gotfryd, W. Ozga,Z.Wójcik); -
matematyka (E. Cieśla, S. Gotfryd, W. Ozga, M.
Szczepanik, M. Kierońska i R. Socha); 
- informatyka (S. Gotfryd i E. Cieśla). 
Cieszymy się, że z j. polskiego do dalszego etapu
przeszły W. Ozga i M. Szczepanik, a z informatyki - E.
Cieśla i S. Gotfryd. Gratulujemy wyników i życzymy
powodzenia na szczeblu rejonowym!    Na zdj.: S.
Gotfryd, E. Cieśla, M.Szczepanik, W.Ozga.  (wiki)

W sobotę 14 listopada wyruszyliśmy do Pleśnej. W
rajdzie uczestniczyli uczniowie klas 4 - 6. Głównym
celem tej wycieczki była wizyta na cmentarzu
wojskowym z I wojny światowej w Łowczówku i nocleg
w śpiworach na sali gimnastycznej w Pleśnej. W trasę
wyruszyliśmy o godzinie 9.00 spod budynku szkoły.
Mieliśmy do przejścia 19 km. Szliśmy różnymi
drogami: polami, lasami, drogą asfaltową, łąkami. Była
tez nauka przyrody: rozpoznawaliśmy drzewa i rośliny.
Czas płynął nam szybko. W czasie drogi śpiewaliśmy i
bawiliśmy się w lesie.  W Łowczówku na cmentarzu
 mieliśmy lekcję historii. Na miejsce noclegu doszliśmy
na godzinę 15.00. Wieczorem odwiedził nas Wójt
Pleśnej. Grał z nami w piłkę nożną. Był nie do
pokonania. O godzinie 18.00 rozpoczęły się rozgrywki
na sali gimnastycznej. Graliśmy w piłkę nożna, piłkę
siatkową i koszykówkę do godziny 22.00. Zjedliśmy
wspólnie kolację, przebraliśmy się w piżamy i
zaczęliśmy rozkładać śpiwory do spania. Poszliśmy
dopiero spać po północy. Wszyscy byli bardzo
zmęczeni. Na drugi dzień pobudka była o godzinie
5.30. Na Mszę św. o godz. 7.00 poszliśmy do
pobliskiego kościoła na mszę świętą. Po mszy
przyjechali nasi rodzice i odjechaliśmy do swoich
domów.
   Tej wycieczki chyba nikt nie zapomni na długo. Było
wspaniale i chyba każdy się z tym zgodzi.
                                                                      (magda k)

A wokół las...

I co dalej?

zb

kg
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1.pokój-pokoje
2.ogród-ogrody
3.kwiatów-kwiaty
4.wór-wory
5.zgniótł-zgniata
6.wrócił-wraca
7.siódmy siedem
8.dwójka-dwoje
9.umówić-umawia
10.skrócił-skraca

    dół - doły rów - rowy stół - stoły róg- rogi miód -        
  miody dziób - dzioby lód - lody drób- drobie pozór -    
pozory chłód - chłody wieczór - wieczory opór -          
opory    naród - narody zawód - zawody pióro -          
pierze zespół     - zespoły siódemka - siedem              
ósemka - osiem plótł -    pleść zamiótł - zamieść      
 zgniótł - zgniatać
   wóz-wozy wór-wory siódmy-siedem wrócić-wraca    
   skrócic-skraca mróz-mrozy rów-rowy brzózka-        
   brzoza  głód-głody główka-głowy kózka-kozy lód-      
 lody      dziób-  dzioby nóż-noże szóstka-sześć          
 wieczór-          wieczory  samochód-samochody        
 ogród-ogrody            mówic-mowa    nastój-nastroje
   dół - doły rów - rowy stół - stoły róg- rogi miód -          
 miody dziób - dzioby lód - lody drób- drobie pozór -    
 pozory chłód - chłody wieczór - wieczory opór -          
 opory naród - narody zawód - zawody pióro - pierze  
 zespół - zespoły siódemka - siedem ósemka -            
 osiem plótł - pleść zamiótł - zamieść zgniótł - zgniatać.

mr

20.lód-lody
21.dziób-dzioby
22.drób-drobie
23.pozór-pozory
24.chłód-chłodno
25.wieczór-wieczory
26.opór-opory
27.naród-narody
28.zamiótł-zamiata
29.ósemka-osiem 

   Spotkały się ró.... a z pok….ywą,
   popatrzyły na siebie k….ywo.      
   Có…. za …roda, z p….ekąsem    
 ….ecze pok….ywa, Lecz te          
 kolce …rodę ps….ją – tak            
 kł….ją. Szkoda, szkoda. Z            
 kolcami mi do twa….y. Pani jest  
 b….ydka i w dodatku pa….y!         

Uzupełnij poniższy tekst literami „ó” lub „u”

     O str...żu J...zefie i jego tch...rzliwym k...ndl...

Zb...j, tch...rzliwy k...ndel str...ża J...zefa, to okr...tny
pr...żniak. L...bi r...wnież do p...źnego wieczora
wł...czyć się po r...żnych r...inach i r...mowiskach.
R...sza się jak ż...łw. Str...ż, przywoł...jąc Zb...ja,
...sił...je sk...sić go tł...stą sk...rką. W...wczas k...ndel
r...sza kł...sem i daje s...sy jak wiewi...rka. J...zef w
poł...dnie sz...kał go dł...go po ...gorach, a ten h...ltaj
...łożył się w br...ździe i czyhał na kł...tliwe wr...ble. To
zn...w ...ciął sobie drzemkę w spr...chniałym cz...łnie w
pobliż... źr...dła. P...ty leżał jak dł...gi na ż...łtych
wi...rkach, p...ki na grzbiecie nie pocz...ł r...zgi, kt...rej
szczeg...lnie się boi. Jest taki gł...pi....tki, jakby miał
ptasi m...żdżek. Na og...ł jednak str...ż l...bi swego
k...ndla. Nieraz wsp...lnie wyr...szają posł...chać ch..r...
przepi...rek koncert...jących w zboż... .  

ó

wyjątek

mr

Szczupła - ………………       
Mizerna - …………..
Krucha - …………….
Słaba - ………….
Mała - ……………
Krótka - ……………
Łódź - …………….              
Dół - ……………              
Wół - ……………  
Gruba - ………….              
Drobna - ……………. 
Pulchna - ………….

   Nauka pisowni "ó" wymiennego                                
                                   i niewymiennego
                                                                                                                                       Red.Kieroński M.

mr

mr

mr

mr
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                   Twórczość naszych uczniów
                                                                Redaguje Weronika Cieśla                

        Grudzień

W grudniu rzadko
 ptak zaśpiewa
w srebrze stoją 
wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę 
po kryjomu,
w nocy lodem 
okuł mróz.
Sanki wezwał 
i do domu
z lasu nam 
choinkę wniósł. 

                    Weronika Cieśla

        ,,ZIMA”
Idzie zima, idzie
zima mróz już coraz
mocniej trzyma.
W górach leży śnieg
 bielutki jedź na narty
porzuć smutki! 
Już niedługo będą
święta chyba każdy to
pamięta. W kuchni
pachnie pierniczkami
chodź dekoruj razem
z nami!  
       Wiktoria Ozga 

ewa

  Książka dobra na nudę
(Polecają Wiktoria O. i Magda Sz.)
Książka ta opowiada o przygodach
czwórki rodzeństwa: Cyryla,
Roberta, Antei i Janeczki. Pewnego
dnia dzieci przechadzając się po
sklepie zoologicznym, zobaczyły w
jednej z klatek  swojego przyjaciela,
Piaskoludka. Potrafił on spełniać
życzenia. Chciały go wykupić.
Jednak nie miały na tyle pieniędzy.
Piaskoludek więc je wyczarował. 
Gdy szły z nim ulicą, zobaczył
połowę magicznego amuletu. Ta
połowa mogła przenosić w czasie. 
Rodzeństwo kupiło ją z pomocą
Piaskoludka.  Dzieci zaczęły
przeżywać  niesamowite przygody.
Jeśli chcecie wiedzieć co było dalej
przeczytajcie „Historię amuletu”.

     

         Klasa        
Przyjdź do naszej
klasy a zobaczysz tam
wiele. 
Dużo hałasu i sami
przyjaciele. 
 Choć czasem się
pokłócimy to szybko      
się godzimy. To jedna
wielka rodzina i jeden  
z drugim trzyma. 
Nasza pani  jest świetna 
czasem  bardzo
konkretna. 
Wszyscy ją lubimy, bo
przecież takiej samej
nigdzie nie znajdziemy.
                     Magda Kierońska

św. Mikołajchoinka K.K.
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                  Słońce.
Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego,
wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu,
planety kwartowe oraz małe ciała układy Słonecznego.
Słońce składa się z gorącej plazmy utrzymywanej
przez grawitację i kształtowanej przez pole
magnetyczne. Jest prawie idealnie kuliste, ma średnicę
około 1 392 684 km, około 109 razy większą niż
Ziemia, a jego masa (1,989 ×1030) kg, około 333
tysięcy razy większa niż masa Ziemi stanowi około
99,86% całkowitej.  Słońce długo było uznawane przez
astronomów za małą i stosunkowo niewyróżniającą
się gwiazdę; jednak w 2006 roku oceniano, że Słońce
jest jaśniejsze niż około 85% gwiazd w Drodze
Mlecznej. Słońce obecnie przemieszcza się przez
Lokalny Obłok Międzygwiazdowy. Odległość Ziemi od
Słońca zmienia się podczas ruchu orbitalnego Ziemi,
która osiąga peryhelium w styczniu i aphelium w lipcu;
jej średnia długość to około 150 mln km. Tę średnią
odległość światło pokonuje w ciągu około 8 minut i 19
sekund. 

                                        (moni)

Nasze słońce !!!

       Muchołówka.
Jest to monotypowy rodzaj rośliny
z rodziny rosiczkowatej,
zawierający tylko jeden gatunek o
nazwie muchołówka amerykańska.
Odmiana typowa ma postać
przyziemnej rozety 10-20 cm
średnicy, złożonej z 4-7 liści.
Liście są wyraźnie podzielone na
część asymilacyjną i owadożerną.
Część asymilacyjna to ogonek
liścia, podłużny, sercowatego
kształtu, dł. 5-12 cm, szer. 2-4 cm.
Muchołówki wabią swoje ofiary
słodkim, bogatym w węglowodany
nektarem oraz czerwoną barwą
wnętrza pułapek.
                                    (moni)

Uwaga!!!!

                                                         Monika Wójcik.

             Coś o słońcu.                    
                  
            

  

                     Co to jest Muchołówka?

(moni)

(moni)
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  Nerwy i Muzyka

Zawody w            
          ping-ponga

    Polska na    
         Euro

Wywiadówka w
szkole:
-Państwa dzieci
są bardzo
muzykalne.
-Dlaczego? pyta
się mama Filipa.
-Ciągle grają mi
na nerwach!
         (stagot)

     Turniej o Puchar Tymbarku -    
 zawody, na które czekaliśmy!       

Ergometr

kicia!!!

Tymbark

W elimina-
cjach do Euro
we Francji
wzięła udział
także Polska.
I w tym roku
udało się. Po
przegranej,
trzech remi-
sach i pięciu
wygranych

nasza drużyna
była na drugim
miejscu. Pod-
czas pucharu
Europy będzie-
my mieć na-
dzieję, że na-
szej drużynie
powiedzie się,
tak jak w elimi-
nacjach.   (sg)

26.10.2015 i
5.11.2015 miały
miejsce
 zawody       o
Puchar
Tymbarku. W
pierwszym
etapie

zawodnicy
Brzozowej i
Bogoniowic
stanęli
naprzeciw
siebie, aby
rozegrać
pierwszy

mecz.
Spotkanie
zakończyło się
wynikiem 5:1
dla nas. Później
w etapie
powiatowym
Brzozowa

zajęła czwarte
miejsce, po
trzech
przegranych i
jednej wygranej.
 
(stagot)

zmęczeni

5 XI 2015 r.  
miały    
 miejsce gminne
 zawody          
w tenisa
stołowego.
Największym
naszym
sukcesem

było pierwsze
miejsce  Magdy
Kierońskiej i
czwarte miejsce
jej brata,
Mariusza.
Dostali się oni
do następnego
etapu.
Gratulujemy! Tenisiści!

stagot

stagot

stagot

stagot

stagot
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                        Belweder w Wiedniu

          
                        Stolica Austrii - Wiedeń

Barokowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.Wybudował go
architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Składa się z dwóch budynków
rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim ozdobionym szeregiem
posągów sfinksów. Belweder Górny przeznaczony był na bankiety i
uroczystości, Belweder Dolny pełnił funkcję letniej rezydencji. W 1752 r.
pałac został wykupiony przez cesarzową Marię Teresę i od 1775 r. z
polecenia JózefaII w Belwederze przechowywano obrazy należące do
rodziny cesarskiej. W 1806 r. do Belwederu przeniesiono również kolekcję
obrazów z pałacu Ambras. 
                                                              (ewka)

Belweder

Stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej
części kraju, nad Dunajem. Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym,
przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i
kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą austriackich
urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków
wyznaniowych działających na terenie Austrii, a także licznych
przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji i uczelni. W skali kraju miasto
stanowi najważniejszy węzeł drogowy i kolejowy oraz lotniczy.

                                                                         (ewka i wiki)
herb Wiednia

                        Inne zabytki Wiednia

Gotycka Katedra św. Szczepana – jeden z najcenniejszych zabytków
sakralnych w Wiedniu. Budowa kościoła zakończyła się w 1276 roku.
Przebudowa w stylu gotyckim rozpoczęła się w roku 1304.          Kolumna
Morowa – wzniesiona w stylu barokowym, zbudowana z polecenia
Leopolda I w 1679 roku na pamiątkę ocalenia go od epidemii dżumy.
Pomnik przedstawia Trójcę Świętą.                                     Kościół św.
Ruprechta – najstarszy kościół Wiednia, wielokrotnie rekonstruowany i
przebudowywany. Nawa główna i niższe piętra wieży pochodzą z XI
wieku. 
                                                                               (wiki) kościół

E.C.

E.C.

W.O.
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          Gwara

        "Śpiewem Chwalmy Pana"

Życie
codzienne
mieszkańców
Brzozowej
w okresie
autonomii
galicyjskiej

Reda -
kcja

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

bakon - tytoń
balia -
drewniana
wanna
biczysko -
drewniana
część buta 

bijak - krótszy
kij przy cepach
borek - wiertło
bujda - plotka
cap - kozioł lub
przenośnie
głupiec 

derka - inaczej
koc
dwojaki -  pole
gać - gałązki
jodłowe
hajno - tam
huncwot - urwis

icki - baki,
pejsyino - tylko

Publikacja
stanowi
interesujące
ujęcie tematu
związanego z
życiem
codziennym
mieszkańców
niewielkiej, lecz
posiadającej
długą, bo już

800-letnią
historię
miejscowości
Brzozowa,
będącej na
przełomie XIX i
XX wieku
typowym
przykładem
galicyjskiej
gminy wiejskiej.Polecamy!

Szopka

Z okazji świąt
Bożego
Narodzenia
życzymy
wszystkim
Czytelnikom:
zdrowia,
szczęścia,

uśmiechu na
twarzy i
wszelkiej
pomyślności w
każdym dniu
Nowego 2016
Roku!

Schola

     ...... i coś z życia Brzozowej
                                   Red. Kierońska Magdalena

W naszej parafii
od roku działa
schola ”
Śpiewem
Chwalmy Pana”.
Zespół liczy
aktualnie 47
osób. Opiekunk
ą scholi jest pani
Małgorzata
Słowińska.
Próby chórku
najczęściej

odbywają się w
soboty około
godziny 10.00,
czasami w
piątki. Spotkania
są co tydzień po
dwie godziny.
 Schola
 upiększa msze
święte w naszej
parafii śpiewem.
Niedawno zespó
ł obchodził

rok  swojego
istnienia. 
Wszyscy zebrali
się w sali
katechetycznej,
w której odbyła
się impreza.
Zaproszono
także Księdza
Proboszcza.

          Wesołych świąt
      Bożego Narodzenia

mk

M.K.

M.K.


