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Zespół Szkół im.Fredry w
Odrzykoniu
Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Numer 27 03/16

Klasa III a wraz z wychowcą Klasa III b wraz z wychowawcą

Szóstoklasiści z wychowawcą Przed ważnym testem

                              Ważny test wiedzy i umiejętności!
                         Sprawdzian i egzamin gimnazjalny 2016 

W kwietniu klasa szósta
oraz klasy trzecie
gimnazjum pisały test, który
sprawdzał ich wiedzę po
określonym etapie
edukacji.Wszyscy w galowych
strojach stawili się
punktualnie w szkole, by
zasiąść na wylosowanym
miejscu w sali. Emocje
sięgały zenitu, jednak po
skończonym teście
uczniowie odetchnęli z
ulgą.Sprawdzian trwał tylko
jeden dzień, natomiast
egzamin składał się z kilku
odrębnych części. Miejmy
nadzieję, że wyniki będą
zadowalające, a
gimnazjaliści dostaną się do
wymarzonych szkół
średnich.

W tym numerze znajdziecie
informacje, m.in.:
o sprawdzianie i egzaminie,
o rajdzie ku czci Papieża
Polaka,
o różnego rodzaju
konkursach,
o wyjazdach, 
o świętach majowych,
o tym, co nowego w naszej
szkole.

Dlatego koniecznie sięgnijcie
po Lidera!

D.H. A.Dz.

D.H. D.H.
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„…a Cergowa patrzy i myśli, co się tutaj dzieje…”
  Jan Paweł II  9 czerwca 1997r., Dukla 

W sobotę, 2 kwietnia 2016r., odbył się rajd nocny "Płomień Pamięci " na górę
Cergową. Został on zorganizowany w  jedenastą rocznicę śmierci św. Jana
Pawła II przez PTTK W Krośnie. Uczniowie z Zespołu Szkół w Odrzykoniu
wraz z opiekunami i rodzicami po raz kolejny uczestniczyli w tej
uroczystości, upamiętniającej naszego wielkiego rodaka.
O godzinie 19:00 wyruszyliśmy na górę. Pogoda tego dnia dopisywała,
dlatego trasa nie była zbyt trudna do pokonania. Po drodze wspominaliśmy
św. Jana Pawła II, który jako kapłan przecierał te same szlaki. Gdy
doszliśmy na szczyt, uczestniczyliśmy  w uroczystej mszy świętej.
 Następnie zapaliliśmy wielki płomień na cześć naszego Papieża.
Odśpiewaliśmy też ulubioną pieśń świętego - "Barkę". Wkrótce udaliśmy się 
w drogę powrotną. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy do
 Odrzykonia.  Z pewnością  dla wszystkich uczestników rajdu było to
wspaniałe przeżycie. 

Weronika Cymerman

Płomień Pamięci

IV Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki

W dniu 22.03.2016r. uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w IV edycji
Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki, który odbył się w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica, czyli w tzw. Mechaniku w Krośnie. Festiwal był
adresowany do młodzieży: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i
szkół ponadgimnazjalnych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. W
szkole zaplanowano i zrealizowano szereg atrakcji dla odwiedzających –
m.in. interaktywną wystawę i pokazy „Umysł przyłapany” przygotowane
przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy festiwalu mogli
rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność. Organizatorzy chcieli ,aby przez
te zajęcia przekazać, że nauka może być również zabawą! Uczniowie mogli
sprawdzać swoją kreatywność dzięki różnym nowoczesnym technologiom.
Pokaz był świetną zabawą, ale przede wszystkim fantastycznym sposobem
przekazywania wiedzy. 

Klaudia Jucha

Na pokazie:)

                                   Nasze wyprawy-małe i duże...
Wiosenne miesiące to dobry czas na wyprawy-te mniejsze i całkiem dalekie, choćby palcem po mapie z podróżnikiem. Z każdej coś wynieśliśmy-nowe
doświadczenia, wspomnienia, przyjaźnie. Będziemy do nich powracać myślami.

W piątek 29 kwietnia gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela grupy „Trzask” pana Samuela
Kempskiego. Uczniowie  mieli okazję zgłębić tajniki życia i kultury brazylijskiej. Obejrzeli prezentację
multimedialną, której towarzyszył bogaty opis słowny obrazujący szeroki zakres wiedzy przyrodniczo -
geograficznej. Słuchacze mogli dowiedzieć się również masę ciekawostek dotyczących podróży do
Brazylii np.zwierzątkach mniej i bardziej przyjaźnie nastawionych do turystów. W czasie prezentacji
ukazane zostały również trudne warunki bytowania lokalnych społeczności, żyjących na krawędzi
ubóstwa w slumsach.
E.Rodzinka Na tropie Brazylii

W.C.K.J.

D.H.
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       WIOSENNE KONKURSY

Wiwat Rzeczpospolita!
Wiwat Naród!
Wiwat Konstytucja !
Wiwat Król!

W piątek 29 kwietnia w Zespole Szkół w Odrzykoniu odbyła się uroczysta
akademia z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie poszczególnych klas przybyli na uroczystość z przypiętymi biało-
czerwonymi kotylionami, aby uczcić tak ważne dla nas wydarzenie.
Uczniowie z klas: IVa, Va oraz VI,  pod kierunkiem pani Elżbiety Rodzinki,
pani Joanny Albrycht - Cymerman oraz pana Władysława Niżnika,
zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili - słowem,
gestem i piosenką – cenną lekcję historii. Młodzi aktorzy trafnie ukazali
genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej
Ojczyzny. Przygotowane przedstawienie miało na celu przybliżyć tamte
wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej
na świecie konstytucji. Występujący uczniowie wzbogacili wiedzę
historyczną kolegów i koleżanek, dotyczącą tego patriotycznego
wydarzenia.

J.Albrycht-Cymerman
Ślubowanie króla Rzeczpospolitej

Konkurs muzyczny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
 Dnia 31.03.2016 w krośnieńskiej szkole- elektryku odbył się konkurs
muzyczny. Naszą szkołę reprezentowało kilka zespołów. Efekty pracy
naszych kolegów i koleżanek zostały wyróżnione przez tamtejsze jury. Duży
sukces osiągnęli uczniowie z piosenką „Stiches” w składzie: Milena Pelczar,
Milena Kozubek, Olivia Konicka, Julia Gajda, Kinga Prorok, Dawid Słowik
oraz Paweł Nowak. Nie zabrakło również drobnych upominków, wręczonych
przez dyrektora szkoły. Na scenie również prezentowali się: uczniowie w
składzie: Aleksandra Danek, Katarzyna Kulpińska, Klaudia Jucha, Martyna
Haczela, Zuzia Zając z piosenką „History” oraz  duety : Patrycja Sitar -
Izabela Cygan, Milena Pelczar - Kinga Prorok, Weronika Cymerman -Kinga
Zawisza oraz soliści Paulina Kamińska i Katarzyna Kulpińska.
 Atmosfera była bardzo przyjemna.W konkursie uczestniczyli również
przedstawiciele innych krajów m.in. Hiszpanie. Pomimo barier językowych,
jakie nas dzieliły, udało nam się porozumieć. Obcokrajowcy byli bardzo mili,
żartowali, starali się rozmawiać z nami w polskim języku,ale również
podczas naszych występów radośnie tańczyli, dopingując nas.  Mimo licznie
zgromadzonych szkół z Krosna i okolic nasi uczniowie zaprezentowali się
bardzo dobrze. Po skończonych występach potrafili bawić się i dopingować
uczniów z innych placówek. Podsumowując- w przyszłym roku na pewno
będzie dużo ochotników ,ponieważ takie konkursy są niezapomnianym
przeżyciem. Można nie tylko rozwijać się muzycznie, ale także poznać ludzi
z różnych zakątków świata.                                                         K.Jucha,
K.Kulpińska

Drugoklasistki w akcji

W czasie wystepu

D.H.

D.G.

D.G.
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W dniu 22 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie klasy
IVa przygotowali przedstawienie pt.”Jak rozweselić Ziemię?”. Zachęcali do segregowania odpadów,
podpowiadali, co można zrobić, by „Ziemia była szczęśliwa i zdrowa”. Udowodnili, że to wszystko nie
jest trudne. Obchody Dnia Ziemi pomogły dostrzec piękno naszej planety oraz były okazją do
przypomnienia, że jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy. Występ
czwartoklasistów uświetnił chór uczennic gimnazjum. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu
ekologicznego „EKO-torba 2016”. Wszystkie nagrodzone klasy otrzymały dyplomy oraz słodycze.
Wyniki:
I miejsce klasa IIa Gimnazjum
II miejsce klasa VI
III miejsce IIa SP

E.Rodzinka, A.Krężałek
Eko torby

                                        "ŻYJ ZDROWO, JEDZ SMACZNIE"

Pod takim hasłem rozpoczęła się III edycja konkursu kulinarnego w naszej szkole. Tym razem
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy mieli za zadanie wykonać naleśniki, sok
oraz zdrowe II śniadanie. Wszystkie dania wyglądały zniewalająco, a na pewno jeszcze lepiej
smakowały! Jury miało "trudny orzech do zgryzienia".
III miejsce w kategorii szkół postawowych zajęły uczennice : Weronika Blicharczyk, Anna Delikat i
Wiktoria Dudek.
I miejsce w kategorii gimnazjum zajęły uczennice z naszej szkoły w składzie: Patrycja Sitar, Iwona
Raś, Izabela Cygan, zaś III miejsce uczennice:  Milena Pelczar, Karolina Krygowska, Weronika Jucha.
Po konkursie kulinarnym swoje umiejętności barmańskie zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z prezentacji
starszych kolegów.
K.Jucha

Uczestnicy wraz z opiekunami

21 kwietnia odbył się X Powiatowy Konkurs
Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej w
Iwoniczu. Naszą szkołę reprezentowały:N.
Słowik, K. Zawisza oraz G. Majchrowicz.

Numer współstworzyły:p.A.Krężałek,p.J.Albrycht-
Cymerman,p. E.Rodzinka, K.Jucha, K.Kulpińska.
Skład i korekta:K.Nowak

W  ZSP Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
przyznanych w konkursie „Moda młodzieżowa
inspirowana kolorami tęczy” adresowanym do
gimnazjalistów. W VI edycji konkursu swoje prace
przedstawiło 90 autorów. Uczennica  Dorota
Urbanek zdobyła III miejsce. 

Uczennice naszej szkoły Beata Daszykowska i 
Michele Englot brały udział w Wojewódzkim Finale
Tenisa Stołowego w Błażowej.  Nasze uczennice
zajęły 3 miejsce w województwie, zdobywając
brązowy medal. Tym samym uplasowały się
wśród 48 zespołów w Polsce, odnosząc duży
sukces w historii gimnazjum. 

Dorota z opiekunem

Laureatki z opiekunemNatalia recytuje

Kinga

E.R.

D.H.

D.H.

K.P.K.N.

K.N.
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