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JUŻ ZA KILKA DNI, ZA DNI PARĘ...

. W oczekiwaniu na wakacje

Już wkrótce czeka nas zasłużony odpoczynek po roku pracy.Oto garść
wierszowanych rad dla wszystkich urlopowiczów:
         Wakacyjne rady  W.  Badalska
Głowa nie jest od parady służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! – bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę pieszą dobre buty wkładaj!
Gdy w polu, w lesie, czy za domem wykopiesz  przedmiot zardzewiały
- nie dotykaj go! Daj znać dorosłym! Śmierć niosą groźne przedmioty!  

Każdy, kto rozwiąże krzyżówkę Wakacyjne rady  może zgłosić rozwiązanie do 23 czerwca do
redaktor naczelnej - Klaudii z II a. Na zwycięzcę czeka nagroda!   

                

Czas na relaks

. D.H.

D.H.
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FESTYN RODZINNY W
SZKOLE

Dnia 12 czerwca 2016 roku na terenie naszej
szkoły odbył się festyn sportowo-rekreacyjny. Dla
wszystkich uczestników tego wydarzenia były
przewidziane różne atrakcje. Dla najmłodszych
były to między innymi-  mini tor gokartowy,
dmuchany zamek czy malowanie twarzy oraz
wiele więcej. Oczywiście na festynie nie mogło
zabraknąć atrakcyjnych fantów i pokazów Straży
Pożarnej w Odrzynkoniu. Na boisku szkolnym
rozłożona została duża scena, na której mogły
zaprezentować się dzieci z klas podstawowych
jak również młodzież gimnazjalna. Każda klasa
przygotowała coś, czym mogła się
zaprezentować przed publicznością. Po
występach przyszedł czas na licytacje różnych
przedmiotów, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Na  scenie nie mogło także
zabraknąć naszej gwiazdy, czyli Kamila Kevina
Suskiego, który świetnym akcentem zakończył
 to przedsięwzięcie.      
Ola

Występy gimnazjalistek

Ciuchcia

Występy maluchów

Podstawówka na scenie Malowanie twarzy

Akcja straży Konne przejażdżki Kiermasz
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Ostatnie w tym okresie konkursy i wyjazdy, czyli podsumowanie  roku
szkolnego 2015/2016

Finał w Badmintonie-Straszęcin
10.05.2016.

Finał w Badmintonie-Straszęcin
11.05.2016.

Finał Wojewódzki Gimnazjady w badmintonie dziewcząt
 Uczennice gimnazjum w składzie Beata Daszykowska, Zuzanna Zając i
Klaudia Jucha reprezentowały naszą szkołę w finałach wojewódzkich
gimnazjady dziewcząt. Zawody odbywały się 10.05.2016r. w
Straszęcinie.Dziewczyny zajęły IX - miejsce, ale sam udział w finałach,
gdzie zawody te zdominowane są przez zawodowych badmintonistów jest
wielkim sukcesem. Gratulacje dla całej drużyny. Na uwagę zasługuje fakt,
że nasza uczennica Beata Daszykowska reprezentowała naszą szkołę na
trzecich finałach wojewódzkich w tym roku szkolnym. Jest to wielkie
osiągnięcie i Beata jest pierwszym uczniem naszej szkoły z trzema finałami
w jednym roku szkolnym, co jest absolutnym rekordem.
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie
Do finałów wojewódzkich awans wywalczyły drużyny dziewcząt w
składzie Klaudia Belczyk i Dominika Jedziniak oraz chłopców w
składzie Maksymilian Nowak, Wiktor Malec i Jakub Bardzik. Chłopcom nie
udało się wyjść z grupy i ostatecznie zajęli dziewiąte miejsce. Dziewczyny
natomiast spisywały się doskonale, zwłaszcza znakomicie grająca Dominika
Jedziniak. Nasze zawodniczki stoczyły  wygrane pojedynki z
faworyzowanymi przeciwniczkami. W ćwierćfinale po wyrównanym
pojedynku  dziewczyny przegrały, jak się później okazało z medalistą
mistrzostw.
Z.Gierlach

Konkursy przedmiotowe
  W dniu 19 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Odrzykoniu odbył się
konkurs interdyscyplinarny, w którym uczniowie sprawdzali swoje
umiejętności z ortografii, języka angielskiego, matematyki i przyrody.
Uczniowie z terenu naszej gminy i nie tylko wzięli udział w zmaganiach
ortograficzno-językowych oraz matematyczno-przyrodniczych. Zadania dla
uczestników przygotowały oraz konkurs przeprowadziły: p. Aleksandra
Krężałek, Anna Juszczęć- Jakubik, Elżbieta Rodzinka i Beata
Jamrogiewicz-Czekaj.
Dnia 10 czerwca bieżącego roku w naszej szkole odbyła się pierwsza
edycja szkolnego  konkursu Wiedzy o Polsce. 
W  konkursie wzięło  udział dwudziestu czterech uczniów z klas IV-VI.
 Zwycięzcy:
Miejsce I Weronika Blicharczyk (kl. VI)
Miejsce II Julia Dudek (kl. V b)
Miejsce III  Katarzyna Blicharczyk (kl. IV a) oraz Zuzanna Urbanek (kl. IV a)
Wyróżnienia: Natalia Haznar (kl. V  a), Amelia Cymerman (kl. V b) oraz
Konrad Zimoń (kl. V a)
  Gratulujemy:))  Zapraszamy wszystkich  uczniów do wzięcia udziału w
kolejnych edycjach.
Elżbieta Rodzinka ,Joanna Albrycht  Cymerman

Szóstoklasiści Gimnazjalistki11.06. 10.05.
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MICHAYLAND

MAJÓWKA MISYJNA

W dniu 1.06.2016r.z okazji Dnia Dziecka  już po raz trzeci dzieciaki z naszej
parafii udały się na spotkanie w Miejscu Piastowym  - Michayland pod
hasłem: „Miej serce na dłoni”. Podczas tegorocznej pielgrzymki wspólnie
wsłuchiwaliśmy się w zaproszenie papieża Franciszka, kierowanego do
wszystkich w Roku Miłosierdzia, aby dzielić się z potrzebującymi dobrem w
uczynkach miłosierdzia. Każda grupa dzieci dostała kolorowe grzechotki w
kształcie dłoni i piernikowe serca. Spotkanie rozpoczęło się o 8:30
powitaniem wszystkich grup, następnie odbyła się msza św. pod
przewodnictwem Przełożonego Generalnego Księży Michalitów. Po mszy
św. dzieci rozeszły się do różnych sektorów, w których przygotowane były
różne zabawy jak: przejażdżka konna, kula wodna, zajęcia sportowe,
malowanie twarzy, przejażdżka kolejką po Miejscu Piastowym, tańce
lednickie i wiele innych. Ostatnią atrakcją był nasz rozśpiewany autobus,
którym wróciliśmy do Odrzykonia. 

Patrycja Penar z klasy V a zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pod
hasłem: Bądź apostołem miłosierdzia w rodzinie i w środowisku”. Konkurs
poprzedzał Dzień Dziecka – Michayland w Miejscu Piastowym.
Rozstrzygnięcie  i wręczenie nagród odbyło się 1.06.2016r. w Miejscu
Piastowym. Serdecznie gratulujemy Patrycji ciekawego pomysłu i pięknego
wykonania pracy konkursowej.

Paulina Jucha

Dnia 10 maja 2016r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami- p. Beatą
Czekaj, p. Anną Jakubik i s. Teresą Żywiec wzięli udział w Majówce Misyjnej
w Krośnie organizowanej przez siostry Klawerianki. Inicjatorką i
organizatorką spotkania z misjonarzami była siostra Teresa.  W majówce
wzięło udział 25 grup z różnych parafii i szkół. Najpierw wszyscy uczestnicy
zgromadzili się w Kościele Farnym, gdzie uczestniczyli we Mszy św.
sprawowanej przez ojca misjonarza pracującego w Przylądku Dobrej
Nadziei. Następnie uczestnicy majówki, w pięknym pochodzie z flagami
państw z całego świata, przeszli do hali krośnieńskiego MOSiR-u. Dalszą
część spotkania stanowiły atrakcje przygotowane przez organizatorów:
zabawy, konkursy, zgadywanki  oraz loteria fantowa. Chętni mogli wziąć
udział w lekcji  języka hiszpańskiego, ułożyć modną fryzurę, skorzystać z
oryginalnego makijażu, zagrać w piłkę czy zrobić sobie zdjęcie w
afrykańskim stroju.
Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali z Majówki Misyjnej bardzo zadowoleni.
Każdy mógł znaleźć w bogatej ofercie rozrywek coś dla siebie i jednocześnie
wspomóc godną naśladowania działalność misjonarzy w Afryce.
  Paulina Jucha

Numer przygotowały:K.Jucha, P.Jucha, K.Nowak

Laureatka

Przedstawiciele szkoły

01.06.

10.05.
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