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      Wycieczka    
 do Krakowa

Dnia 4 lutego 2016
roku grupa 33
uczniów z klas II-
VI pod opieką pań:
Zofii Buratowskiej,
Krystyny Gotfryd i
Renaty Język
odbyła wycieczkę
do Krakowa.
Najpierw turyści
udali się do teatru
Groteska na
przedstawienia
pt."Trzy Świnki". Po
spektaklu nadszedł
czas na kolejny

etap wycieczki,
czyli zwiedzanie
Podziemi
Rynku.Zwiedzając 
muzeum ,,
Podziemia Rynku”
uczniowie przeżyli
fascynującą podróż
w czasie.
Dzieci obejrzały też
słynną wystawę
szopek
krakowskich w
Muzeum
Historycznym
Miasta Krakowa.

Ostatnim punktem
wyprawy był
Aquapark, gdzie
czekało na dzieci
wiele atrakcji
wodnych w postaci
m. in. basenów,
zjeżdżalni. 
Dzień był pełen
wrażeń i na pewno
na długo pozostanie
w pamięci
uczestników
wycieczki.
(magda)

Sprawdzian
szóstoklasisty

"Mam talent "

             
„Mam Talent” już za
nami.  Wyniki
prezentują się
następująco:
1.Grupa kabare-
towa: Adrian Żaba,
Kamil Legutki i
Kacper Łabuz,
2.Grupa tane-
czna:Kierońska.M.M.Wójcik,
E.Dzięciołowska
3.Grupa kabare-
towa: Żaba S.,
M.Szczepanik,A.
Wójcik.  (magda)

Piątego kwietnia
klasa VI napisała
sprawdzian po
szkole
podstawowej.
Pierwsza część
czyli język polski i
matematyka trwała
80 minut. Potem
szóstoklasiści
mieli godzinną
przerwę.
Następnie po
przerwie napisali
część drugą, język
angielski,

która trwała 45
minut. Sprawdzian
nadzorowała 4
osobowa komisja.
Uczniowie z
niecierpliwością 
oczekują wyników
sprawdzianu
szóstoklasisty.
(magda)

W teatrze

Saksofonista

kg

kg
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   Dwa spotkania  w jednym          
               artykule...

                       Nasze sukcesy        
1. 3 marca 2016 r. Stanisław Gotfryd uczestniczył w
etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej . Zdobywając drugie miejsce,
zakwalifikował się do etapu powiatowego turnieju. 
2. 2 marca 2016 r. Wiktoria Ozga wzięła udział w
etapie wojewódzkim Małopolskiego Konkursu
Humanistycznego w Nowym Sączu,zdobywając tym
samym tytuł finalistki. 
3. W konkursie “Błogosławiona Karolino, świeć nam
przykładem”,  szczęście uśmiechnęło się do
Magdaleny Szczepanik  i Stanisława Gotfryda, którym
przyznano wyróżnienia.                                                  

                                                                 (wiki)

czytamy

                          Konkurs   

  ,,Szkolny Mistrz Pięknego Czytania''

W dniu 17.02.2016 r. odbył się w naszej szkole
konkurs o tytuł  Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania.
 Uczestnicy startowali w II  kategoriach wiekowych: a)
Klasy I-III b) Klasy IV-VI.  Po wyczerpujących
obradach jury  składzie: ks. Stanisław Wojtas, pani
Walentyna Cieśla-Nosal-emerytowana nauczycielka
oraz pani Dorota Mędrek- pracownik  Biblioteki
Publicznej w Brzozowej, ogłosiło wyniki. W I kategorii
 tytuł Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania  zdobył
Szymon Nieć, wicemistrza- Michał Rzepka, a
wyróżnienie otrzymał Mateusz Kieroński. W II kategorii
 tytuł Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania zdobył
Stanisław Gotfryd, wicemistrza- Mariusz Kieroński, a
wyróżnienie otrzymała Wiktoria Ozga. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy!   
                                                          (wiki)  

                        Genealogia  
Czym jest genealogia?  – odpowiedzi na to i
wiele innych pytań udzieliła p. Walentyna
Cieśla – Nosal, która była gościem w naszej
szkole w dniu 10 marca 2016 r. w ramach
cyklu spotkań „Moja pasja, mój zawód”.
Prelegentka opowiedziała dzieciom, na czym
polega jej pasja, która zrodziła się ponad
dziesięć lat temu. Największą sensację
wzbudziła parafialna księga chrztów, z której
Pani Walentyna korzysta. 
         Spotkanie z mistrzynią Europy w
 podnoszeniu ciężarów.  
W czwartkowy poranek, 17 marca z uczniami
szkoły podstawowej spotkała się pani
Marzena Zięba. Mistrzyni opowiadała  o
swojej chorobie, niepełnosprawności,
ciężkich treningach i o swoich  sukcesach.
Zadawaliśmy jej wiele pytań, na które pani
Marzena wyczerpująco odpowiadała. W
dalszej części mistrzyni pokazywała nam
zdjęcia z paraolimpiad, w których brała
udział.   (wiki)

ewa

wiki

spotkania
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Ortografia

Rz piszemy po spółgłoskach: b,p,
 d, t, g, k, ch, j, w, np.: 

brzeg, brzoza,
przebój, sprzedawca,
drzewo, modrzew,
trzeba, patrzeć,
grzyb, pielgrzym,
chrzan, chrząszcz,
spojrzeć, ujrzeć,
wrzesień, wrzeciono.

Na du -- ym boisku spotkały się dwie dru --

yny piłkarskie. Piłka -- e obu dru -- yn gotowi

byli do
cię -- kiej i długiej walki, by wygrać ten wa -- ny

mecz. Bramka --  pierwszej dru -- yny musiał

się bardzo starać, by obronić st -- ał p --

eciwnika. Udało się! Jednak -- e p -- eciwnicy

wyko -- ystali szansę, jaką było wykonanie --

utu karnego. Kibice szaleli na trybunach. Niestety,
jeden z zawodników
ot -- ymał od sędziego -- ółtą kartkę. Jeden

z piłka -- y został kontuzjowany. P -- erwano  

mecz na kilka minut. Trener pierwszej dru -- yny

za -- ądał

p -- erwy. Za -- ądził zmianę zawodników.

Starał się wyko -- ystać wszystkie mo --

liwości, by wygrać. 

Pisownia rz obowiązuje, gdy wymienia się na r:
dobrze — dobry, dworzec — dworca, marzec —
marca, mierzyć — miara, przysporzyć —
sporo, wierzyć — wiara, górze - góra, dworze - dwór;
Canberra — w Canberze, durra — o durze, kamorra —
o kamorze, mirra — o mirze,Nawarra — w
Nawarze, sierra — o sierze, Samosierra — w
Samosierze;

Pisownia rz obowiązuje po
spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w:
brzmienie, brzydota, chrzest, dojrzały, trzeba, drzwi, krzak, 
wrzątek,
wyprzedaż,zajrzeć, zakrzepnąć,zaprzeć, zatrzymać, zawrzeć

Pisownia ż obowiązuje po
literach r, l, ł:
drżenie, rżeć, ulżyć, łże;
wyjątki: półrzadki, współrządzić;
Pisownia ż obowiązuje w
partykułach -że, -ż:
jakże, niemalże, skończże, weźże, jakiż, takoż,
tenże, bądźże, stańże, jakże, cóż,
któż, czyż, gdyż;

Pisownia ż obowiązuje zgodnie z
zasadami pisowni historycznej:
gżegżółka, mżawka, piegża,żal,
żart, żniwo, życzenie, żywot, żółty,
żegluga, żyrować, żakiet, żorżeta

Pisownia rz obowiązuje w
wyrazach, w których obowiązuje
pisownia historyczna
jarzębina, rzadki, rząd, rzeka, rzepa, orzech

Pisownia ż obowiązuje w
dwuznaku dż w wyrazach takich
jak:
dżem, dżuma, dżentelmen,
dżdżysty, dżoker.

Pisownia ż obowiązuje po
literze n w zapożyczeniach:
aranżacja, branżowy, rewanżysta,
aranżować, branża, oranżada,
rewanż.

mr mr

m m

mr mr

m m
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                               Twórczość uczniów.

Czytamy..

  Akrostych o
Brzozowej     

            
Brzozy, sosny, pola, lasy

Rozłożone w krajobrazy

Zobaczysz tu kościółek

Oraz cmentarz wojskowy

Ziarna zbóż poczujesz smak

Ozdobiony cały las

W Brzozowej ciepło jest

A śpiew ptaków uśpi cię.
         (Monika, Sabina, Magda)

                                                                                                                         
                                                             Brzozowa, 01.04.2016r.
                Szanowny panie Ferencu Molnar!
  
     Na wstępie naszego listu serdecznie Pana pozdrawiamy. Piszemy do
Pana z prośbą o zmianę zakończenia książki Pana autorstwa. 
  
   Ostatnio przeczytałyśmy książkę pt. ,,Chłopcy z Placu Broni”. Jest ona
bardzo ciekawa. Jedyne co zmieniłybyśmy w niej to zakończenie.
Uważamy, że śmierć Nemeczka jest zbędna. Co prawda umarł on za
swój ukochany plac o który walczył. Lecz dlaczego nie mógł on
wyzdrowieć i dalej razem z kolegami bawić się na placu? Dlaczego
chłopcy z placu nie pogodzili się z czerwonymi koszulami? 
  
    Prosimy, aby Pan odpowiedział nam na te pytania w liście skierowanym
do nas. 
                                                                                 
                                                                       Z poważaniem 
                                                       Wiktoria Ozga i Weronika Cieśla

          Wiosna
Wiosną pięknie jest w
Brzozowej

I ty o tym dobrze wiesz .

O tym, że kwitną kwiaty,

Słoneczko cudnie
przygrzewa,

Na drzewie ptaszek
śpiewa,

A żabka w stawie kumka.  

                         Wiktoria Ozga
                       Weronika Cieśla

Wiosna

werac

wiki
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    Coś o Wielkanocy 
Wielkanoc jest                    
największym, świętym
dniem w kalendarzu
Kościoła. Katolicka
Wielkanoc jest radosną
okazją do świętowania
zmartwychwstania
Chrystusa. Wielkanoc
obfituje w tradycje i
zwyczaje, zakorzenione
głęboko w tradycji i
kulturze. Tylko dwa dni po
ciemności Wielkiego
Piątku, nadchodzi
najbardziej radosny dzień,
Wielka Niedziela.

        Wielki Post

W VII wieku Kościół
katolicki za początek
 postu przyjął szóstą
niedzielę przed
Wielkanocą. Ponieważ
niedziele wyłączone były z
postu, aby zachować 40
dni pokutnych jego
początek przypadał na
środę. Od 1570 roku był to
już zwyczaj powszechnie
obowiązujący w Kościele.
W tym dniu na znak pokuty
posypywano głowę
popiołem.

Wielkanoc

          Smacznego!
  Czekamy na to śniadanie przez
cały Wielki Post, zatem nie dziwi
fakt, że wszystkiego co znajduje
się na stole staramy się
skosztować choćby przynajmniej
po troszeczku. Na tradycyjnym
stole wielkanocnym nie może
zabraknąć takich potraw jak:

żurek wielkanocny
biała kiełbasa pieczona
szynka świąteczna
faszerowane jajka
ćwikła
babka wielkanocna
mazurek
sernik

  

         ,,Już Wielkanoc”

Święta, Święta Wielkanocne Jak 
wesoło, jak radośnie.              Już
słoneczko mocno grzeje Miły
wiatr wokoło wieje.     Rośnie
trawa na trawniku Żółty żonkil w
wazoniku.                     Na
podwórku słychać dzieci Ach, jak
dobrze, że już kwiecień. A w
koszyczku, na święcone Jajka
równo ułożone.        Śliczne,
pięknie malowane Różne wzory
wymyślone.      Jest baranek z
chorągiewką Żółty kurczaczek ze
wstążeczką. I barwinek jest
zielony W świeże kwiatki
ustrojony.

                 Wielki Post  i  Wielkanoc
                                                                                  
                                                                                                                      Red. Wójcik Monika

              Życzenia 
   
Żeby Wielkanoc w tym roku,
   przyszła z sukcesem u boku.
   Aby żyło się Wam zdrowo,
   prywatnie i zawodowo.
   Wielu, wielu chwil radosnych
   i cudownej, ciepłej wiosny
   życzy... Redakcja Gońca
Szkolnego 2

Jezus Zmartwywstał

                  Pieśń
Jezus zmartwychwstał, to
wykonało się. Szatan pokonany,
Jezus złamał śmierci moc. Jezus
zmartwychwstał, o Alleluja Po
wieczne czasy Królem Królów jest.
Ref.
       Jezus jest Panem   x4
       Tylko Jezus jest Panem
       Jezus jest Panem
       On jest Panem ziemi tej.
       

MW

M.W

http://polki.pl/zurek-wielkanocny,we-dwoje-zupy-sosy-zupy-artykul,10051926.html
http://polki.pl/biala-kielbasa-pieczona,we-dwoje-potrawy-miesne-wieprzowina-artykul,10051928.html
http://polki.pl/szynka-swiateczna,we-dwoje-potrawy-miesne-wieprzowina-artykul,10051929.html
http://polki.pl/faszerowane-jajka,we-dwoje-przepisy-kulinarne-potrawy-jarskie-artykul,10051927.html
http://polki.pl/cwikla,we-dwoje-zupy-sosy-sosy-artykul,10051930.html
http://polki.pl/babka-cytrynowa,we-dwoje-slodkosci-ciasta-artykul,10051313.html
http://polki.pl/mazurek-z-bakaliami,we-dwoje-slodkosci-ciasta-artykul,10051932.html
http://polki.pl/sernik-z-rosa,we-dwoje-slodkosci-ciasta-artykul,10051261.html
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      Zawody w
''szczypiorniaka''

4 kwietnia w
szkole w
Brzozowej
gościliśmy
piłkarzy klubu
sportowego z
Siedlisk
k.Tuchowa.
Przyjechali
rozegrać

mecz
sparingowy z
naszymi
uczniami. Wynik:
10:6 dla
gospodarzy.

    Gimnazjalna 
    piłka nożna

szczypiorniści

Gminne i powiatowe biegi
 przełajowe już za nami.

25 lutego i 3
marca
odbyły się
zawody w piłkę
ręczną. Tak
koledzy, jak i    
koleżanki zajęli
drugie  miejsca.
Gratulujemy! 
(stagot)

20 lutego, na
zaproszenie
dyrekcji
Zespołu Szkół
Ponadgimna-
zjalnych w
Zakliczynie, do
Zdoni
pojechała
grupa
młodzieży

z Brzozowej,
by wziąć udział
w Halowym
Turnieju Piłki
Nożnej.
Brzozowcy
gimnazjaliści
zajęli 2 miejsce.

Pierwszy raz
 chłopcy z
Brzozowej zajęli
pierwsze miej-
sce na szczeblu
gminy, dostając
się do etapu po-
wiatowego.

Ten etap
chłopcy zaczęli
nie tak dobrze,
bo na ósmym
miejscu, później
powoli
przesuwali się
na lepszą

lokatę. W końcu
nadeszła ta
cudowna
chwila, nasi re-
prezentanci są
na drugim miej-
scu. I tak się
zakończyło.

Z zawodów
wojewódzkich
zrezygnowaliś-
my, ponieważ z
powodu
choroby nie
mieliśmy
składu.

Sparing
z Siedliskami

Kibicujemy

Chwila przerwy

Fair play

sg

sg

sg

sg
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                              Liechtenstein

                        Coś o geografii...

                      Zabytki Liechteinstaina

Obecne tereny Liechtensteinu już ponad 1500 lat temu zostały zasiedlone
przez Alemanów i innych Germanów. W tym czasie Karol Wielki włączył
te ziemie do swego imperium. Przez wieki te tereny były podzielone na
dwa hrabstwa: jedno ze stolicą w Vaduz, a drugie w Schellenbergu. Na
przełomie XVII i XVIII wieku obydwa hrabstwa zostały zakupione przez
ród Liechtensteinów.  Wynikiem tego było 1866 r. wystąpienie z nią ze
Związku Niemieckiego i uzyskanie przez Liechtenstein pełnej
niepodległości. Podczas I wojny światowej państwo było neutralne.  Tym
samym Księstwo zostało pierwszym państwem europejskim, które
przywróciło klasyczną monarchię, ograniczając demokrację
parlamentarną.                  (ewka) mapa Liechtenstein

Liechtenstein

Liechtenstein położony jest nad górnym Renem, w Alpach. Cała granica
zachodnia państwa przebiega wzdłuż biegu Renu, wschodnia zaś
wyznaczana jest przez łańcuchy alpejskie.  Najwyższym szczytem
Liechtensteinu jest Grauspitz o wysokości 2599 m n.p.m. 
Powierzchnia: 160 km² Całkowita granica lądowa: 77,9 km   
Długość granic z sąsiadującymi państwami: Austria 35 km, Szwajcaria 41
km. Najniższy punkt: Ruggeller Riet 430 m     (ewka)

Katedra św. Floryna w Vaduz - neogotycki kościół w Vaduz, stolicy
Liechtensteinu i centrum archidiecezji Vaduz. Pierwotnie kościół parafialny,
status katedry posiada od 1997. Została zbudowana w 1873 przez
Friedricha von Schmidta na fundamentach wczesniejszej, średniowiecznej
budowli. Jej patronem jest św. Floryn z Remüs, pochodzący z doliny
Vinschgau.
Zamek w Vaduz – zamek położony wysoko nad miastem Vaduz (stolicy
Liechtensteinu), od którego wziął swą nazwę. Został zbudowany w XVI
wieku i do dziś jest siedzibą rodziny książęcej Liechtensteinów. Zamek w
Vaduz jest historycznym centrum kraju.              (ewka) zamek w Vaduz

ewa

ewa

ewa
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        Brzozowa nasza mała Ojczyzna 
                         Red. Kierońska M. i Barnaś W. 

                 Gwara  Warta przy Bożym Grobie

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

W środku
rzeźba św.
Jana
Nepomu‐
cena
w czasie II
wojny
światowej
(1945r.) 

kapliczka

Ceglana, w
formie płytkiej
absydy z niszą i
szczycikiem od
frontu; w
zwieńczeniu
krzyżyk.  Kapli‐
czka św. Jana
została
zbudowana po I
wojnie światowej

jako wotum
wdzięczności za
zdrowie i
błogosławień‐
stwo Boże. 

Reda-
kcja

sadło - tłuszcz 
sąg - stos
drewna, ok. 4
m³
sąsiek - część
stodoły do
przechowywania
słomy lub siana

sieczka- pocięta
słoma
sieczkarnia- 
narzędzie do
cięcia słomy
sierp - ręczne
narzędzie

żniwne, służące
do ścinania
zboża podczas
żniw
swary - kłótnie

Konkurs Palm
Wielkanocnych
w Brzozowej
cieszy się co
roku ogromnym
zainteresowa-
niem. Palmy
przygotowują
starsi i młodsi.
Zachwycają one
przepięknym,
kolorowym
przybraniem
kwiatami, bukszpanem,

różnokolo-
rowymi
wstążkami.
Oto wyniki:
1. miejsce: 
Sabina Żaba 
2. miejsce:
Weronika
Nadolnik 
3. miejsce:
Dariusz Wójcik
Wyróżnienie:
Anna Gucwa

Michał
Smagacz
Aleksandra
Osysko 
Wiktor
Budzyński
Marco Mereu.

                       Konkurs Palm Wielkanocnych

Strażacy
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w
Brzozowej
 pielęgnują
 piękną tra -
dycję stania

przy Grobie
Pańskim, która
  została
utrzymana
przez trudne
lata 50 i 60. 

Barwne palmy

Galowo

MK

kg

kg
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