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Pasowanie pierwszaków, czyli z wizytą w bibliotece szkolnej
Dnia 13 stycznia 2016 r. w bibliotece Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu odbyło się pasowanie na czytelnika dla uczniów klas
pierwszych. Do pasowania przystąpiło 45 dzieci.  Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych  do korzystania z biblioteki szkolnej,
wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Zanim jednak uczniowie otrzymali dyplomy i stali się oficjalnie czytelnikami, zapoznali się z
regulaminem i zasadami wypożyczania książek. Nasi nowi czytelnicy otrzymali piękne zakładki, które będą im przypominać o tym wydarzeniu.
Na  zakończenie uroczystości do biblioteki przybył Franklin, bohater ulubionych bajek. Żółwik wręczył dzieciom dyplomy i serdecznie pogratulował. 
Wreszcie przyszedł czas na wspólne zdjęcia i pierwsze wypożyczenie książek.
To był bardzo uroczysty dzień w bibliotece, a radość naszych nowych czytelników była najpiękniejsza.
J.Nowak

Z Franklinem Zadowolenie na twarzachJ.N. J.N.
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Bronisława Betlej z wizytą w szkole w Odrzykoniu
Bronisława Betlej to sławna polska poetka urodzona 26 sierpnia 1928 roku w Dominikowicach. Obecnie mieszka i tworzy w Jedliczu. Członkini wielu
związków i stowarzyszeń literatów na całym świecie. Dzieła pani Betlej ukazały się po raz pierwszy w 1968 roku na łamach dziennika ,,Nowiny
Rzeszowskie". Debiut tomiku ,,Przeciw Światu'' który został wydany na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie przypada na
rok 1989.Jej nazwisko występuje w międzynarodowym słowniku dwóch tysięcy wybitnych osobowości na świecie(1996/97) oraz encyklopediach
wydawanych przez Cambridge. Utwory pani Bronisławy publikowane były w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Występowała w radiu i telewizji.
  W dniu 26 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Betlej. Na samym początku, gdy przekroczyła próg klasy, przywitała się z
nami, mówiąc jak do swoich własnych wnucząt: ,,Babcia przyszła”. Od razu zapanowała przyjemna atmosfera. Dzieci z klas szkoły  podstawowej zaczęły
recytować wierszyki i opowiadania pani Bronisławy, która była bardzo ucieszona i poruszona. Po wygłoszeniu każdego wiersza opowiadała nam coś o nim-
m.in. jak powstał. Gdy przyszedł czas na recytacje klas starszych ,wtedy klasy gimnazjalne zaczęły prezentować wiersze o prawdziwym życiu, o czasach
wojny- pani Betlej nie ukrywała wzruszenia. Zaczęła też opowiadać o życiu w tamtych czasach, kiedy  było bardzo trudno Polakom…i jaką wartością jest
życie samo w sobie. Jak diametralnie zmienia się pogląd na świat po przeżyciu czegoś takiego jak druga wojna światowa.
Po występach podeszłam do pani Bronisławy, pytając czy mogłabym przeprowadzić z nią rozmowę. Popatrzyła na mnie z uśmiechem i odpowiedziała:
,,Proszę proszę ''.Tak oto powstał ten krótki wywiad.
 - Czy lubi Pani robić to, czym się Pani zajmuje, czyli pisać.
-Kocham!
-Jaki tomik jest dla Pani najważniejszy, najbliższy sercu- jeśli taki jest?
-Każdy tomik jest dla mnie ważny, ponieważ opowiada jakąś historię, zawiera pewien etap życia, choć jeżeli chodzi o najbliższy memu sercu, jest to tomik
poświęcony mojemu zmarłemu mężowi.
 -Zdobyła Pani wiele nagród i wyróżnień, była Pani kobietą roku. Czy dawało to Pani dużą satysfakcję i motywację do dalszej pracy ?
 -Tak jak wcześniej powiedziałam… na przykład tak jak robicie zadanie i bardzo wam zależy, aby dobrze wyszło… każdy człowiek potrzebuje akceptacji, to
go uskrzydla.
 -Co Panią najbardziej cieszy ?
 -Ja cieszę się, jeśli człowiek obok się uśmiecha- wtedy ja też się dużo uśmiecham ,ponieważ uśmiech jest bramą do serc ludzkich.
 -A co najbardziej Panią smuci ?
-Najwięcej to, że ludzie się nienawidzą, że są zazdrośni.
-To już wszystko, dziękuje bardzo za wywiad.
-Ja również.
Po spotkaniu odczuwałam równocześnie radość i smutek. Radość, ponieważ mogłam uczestniczyć w takim spotkaniu, a smutek, ponieważ się skończyło.
Na pewno zostanie na długo w mojej pamięci, ponieważ to naprawdę jest coś wspaniałego -rozmowa z kimś takim jak pani Betlej ,osobą,  która tyle przeżyła
i tak pięknie, emocjonująco potrafi to opowiadać.

K.Kulpińska

Młodzież z panią Betlej Czas dla najmłodszychK.K. K.K.
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Nasze Walentynki

Walentynki to coroczne święto zakochanych
przypadające 14 lutego.Nazwa pochodzi od
imienia świętego Walentego-patrona
zakochanych.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne, jak również
obdarowywanie się drobnymi upominkami.

12 lutego w naszej szkole Samorząd Uczniowski
pod opieką p. Aleksandry Krężałek zorganizował
pocztę walentynkową. Wszyscy uczniowie mogli
obdarować sympatyczną kartką swoje koleżanki i
kolegów. Akcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów. Walentynkowe kartki
pozbierały i rozdały uczennice klasy II b
gimnazjum :Julka, Gabrysia i Kinga.

                                        PORADNIK
,, Jak wyznać miłość w różnych sytuacjach”
PO PIERWSZE
,,Bądź szczery...”
Gdy chcesz wyznać miłość drugiej osobie, musisz być prawdomówny.
Kiedy będziesz kłamał, ta miłość nie będzie miała sensu. Nie można żyć w
kłamstwie z drugą osobą.
*Pamiętaj! Kłamstwo ma krótkie nogi.
PO DRUGIE
,,Bądź sobą...”
Kiedy będziesz udawał kogoś innego, nigdy druga osoba cię naprawdę nie
pozna. Gdy twoja miłość nie zaakceptuje ciebie, to znaczy, że nie była ciebie
wart.
*Pamiętaj! Zawsze bądź sobą i nigdy się nie zmienia.
PO TRZECIE
,,Nie owijaj w bawełnę...”
Nie wstydź się swoich uczuć. Mów ,, prosto z mostu”. Gdy będziesz tego
unikał, druga połówka może się zniechęcić.
*Pamiętaj! Mów wszystko i stawiaj sprawę jasno.
PO CZWARTE
,,Ta chwila musi być wyjątkowa...”
Każdy, a w szczególności dziewczyna chciałaby, aby ta chwila była
wyjątkowa. Kiedy będziesz wyznawał to uczuci, zadbaj o wyjątkowe miejsce
np. park o zachodzie słońca. Musisz także zadbać, aby być sam na sam.
*Pamiętaj! Taka chwila zdarzy się raz, zadbaj, aby była wspaniała.
PO PIĄTE
,, Gesty też są ważne...”
Gdy chcesz wyznać miłość drugiej osobie, warto się uśmiechnąć,
informujesz twoją połówkę, że jest to szczęśliwa informacja. Warto także
pomyśleć o jakimś podarunku nie o szwajcarskim zegarku czy naszyjniku
ze złota, chodzi o to, aby pokazać drugiej osobie, że ci na niej zależy.
*Pamiętaj! Liczy się najmniejszy gest.
OSTRZEŻENIA
Jeśli twoja miłość nie będzie odwzajemniona, nie można się załamywać.
Najwyraźniej nie było wam pisane. Mogę obiecać, że nieraz się zakochasz.
*Pamiętaj! Jedna wpadka w miłości, nie oznacza jej brak na całe życie.
PS. Tabletka nie pomoże...

Gabrysia Wajda

Walentynkowe spotkanie  z babcią
                   i dziadkiem
Dzieci z klasy II a i II b wspólnie  ze swoimi paniami:  Beatą Bardzik i 
Agnieszką Pachaną przygotowały wierszyki, piosenki oraz tańce, które
rozbawiły oraz wywołały łzy wzruszenia gości. Wszyscy z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić
swoją miłość i szacunek. Mali artyści nie zapomnieli o drobnych,
własnoręcznie przygotowanych upominkach dla swoich ukochanych babulek
i dziadziusiów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców. Atmosfera podczas spotkania była
serdeczna i gorąca. Wszyscy bawili się doskonale.

Drugoklasiści z gośćmi

A.K.

B.B.
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Gala Sportowiec Roku 2015

Stopka redakcyjna
Numer stworzyły:
K.Kulpińska
G.Wajda
K.Jucha
P.J.Nowak
P.B.Bardzik
Korekta-p.K.Nowak

Dnia 18.02.2016r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Głowience, odbyła się gala na najpopularniejszych i najlepszych sportowców, trenera i działacza
powiatu krośnieńskiego w 2015 roku, w której nie zabrakło akcentu z naszej szkoły. Całe przedsięwzięcie polegało na głosowaniu poprzez wiadomości SMS-
owe na sportowca, który ich zdaniem był najlepszy z najlepszych w minionym roku. Organizatorem plebiscytu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, gminy
powiatu krośnieńskiego i tygodnik „Nowe Podkarpacie". O miano najlepszych z najlepszych ubiegało się niemało sportowców! Aleksandra Gaj (IIIa),która
trenuje judo w UKS Krosno zajęła wysokie II miejsce, a tuż za nią uplasowała się Beata Daszykowska (IIIb) trenująca tenis stołowy w LKS Strażak
Bratkówka.
  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!
 

Zdjęcia-Staroswto Powiatowe w Krośnie
Klaudia

Ola otrzymuje nagrodęBeata

Uwaga uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

Redaktorzy gazetki proszą o pomoc w jej przygotowaniu-prosimy o
przynoszenie materiałów, które według Was mogłyby zostać
opublikowane.Mogą to być artykuły-reportaże, wywiady, zdjęcia, a także
twórczość własna, m.in. wiersze, opowiadania czy inne.

S.Pow.S.Pow.
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