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Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty

Dnia pierwszego września...

Dnia 1 września udaliśmy się do szkoły uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego. Dzień
ten zaczęliśmy od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Odrzykoniu.
 
Następnie udaliśmy się na apel do szkoły, gdzie pan dyrektor przedstawił nam kilka
ważnych spraw na temat bieżącego roku szkolnego.

Poznaliśmy mnóstwo nowych twarzy, a także spotkaliśmy się z starymi przyjaciółmi.
Odwiedziliśmy na nowo nasze klasy, ulubione miejsca w szkole.

 Zapoznaliśmy się z nowymi nauczycielami, nowymi uczniami oraz z nowym podziałam
godzin.

Wszystkim nauczycielom życzymy mnóstwo cierpliwości w przekazywaniu wiedzy,
uczniom  zaangażowania w jej przyswajanie, na co dzień zaś uśmiechu.

Gazetka "Lider"

Kasia Kulpińska

W tym numerze przeczytacie, m.in.:

-o wakacyjnej nagrodzie dziennikarek „Lidera”,

-o Narodowym Czytaniu Sienkiewicza,

-o wizycie księdza  Biskupa w naszej szkole.

W naszym gronie pojawią się nowe dziennikarki z klasy
pierwszej gimnazjum:

Anna Delikat, Wiktoria Słowik, Wiktoria Dudek, Dominika
Jedziniak, Klaudia Belczyk oraz Oliwia Sanocka.
Dziennikarskim zwyczajem życzymy połamania piór!

Katarzyna Nowak

D.H.
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Młode dziennikarki z Odrzykonia w nagrodę pojechały do Uniejowa!

Warsztaty na zamku

Tworzymy aplikacje!Pieczemy chlebki:)

2,8 tys. redakcji szkolnych, 15 tys. młodych dziennikarzy, 13 tys. gazetek szkolnych stworzonych na  platformie juniormedia.pl – to efekt 6. edycji projektu
edukacyjnego Junior Media, w którym redaktorzy i specjaliści z Polska Press Grupy przybliżają dzieciom i młodzieży świat mediów. Nagrodą główną dla
najlepszych 10 zespołów szkolnych redakcji był  wyjazd na Letnią Szkołę Junior Media do Uzdrowiska Termalnego w Uniejowie.
Nasze koło dziennikarskie w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyło właśnie w tym  całorocznym konkursie i zdobyło 8 miejsce w kraju. W nagrodę trzy
przedstawicielki gazetki „Lider”: Martyna Haczela, Aleksandra Danek oraz Gabriela Wajda wraz z opiekunem gazetki szkolnej - p.Katarzyną Nowak
wyjechały na Letnią Szkołę Junior Media w Uniejowie.
Wspomnienia Gabi:
. Po długiej podróży ujrzałam przepiękny budynek z napisem ,, TERMY UNIEJÓW”. Już nie mogłam się doczekać, kiedy tam pójdę. Po zakwaterowaniu
udaliśmy się na baseny. Najbardziej podobały mi się zjeżdżalnie. Po wyczerpującym dniu i pysznej kolacji marzyłam tylko, aby pójść spać.
Następnego dnia zaraz po śniadaniu odbyły się warsztaty dziennikarskie. Spotkaliśmy dziennikarza sportowego i nauczyliśmy się jak opisywać np.
konferencje prasową. 
Tego samego dnia odwiedziliśmy Basztę Zamkową. Musiałam pokonać 150 schodów. Nie zabrakło basenów tamtego dnia. Na kolacji były zajęcia
integracyjne. Zawarłyśmy na nich nowe znajomości.
Trzeciego dnia na warsztatach musieliśmy, napisać dwa artykuły. W pierwszym mieliśmy za zadanie, zrelacjonować: ,,Przybycie Batmana do Uniejowa” –
było przy tym  dużo zabawy. W drugim musieliśmy opisać wywiad, który najpierw zrobiliśmy z ,,Justinem Biberem” oraz z ,, Jenifer Lopez”- padały
śmieszne pytania.
Następnie w Zagrodzie Młynarskiej – gdzie był nasz nocleg, odbyło się „Abecadło o chlebie”, w którym nauczyliśmy się piec podpłomyki. Wieczorem
mieliśmy czas na trochę zabawy, więc poszliśmy na zaplanowane kręgle.
Kolejnego dnia po śniadaniu tradycyjnie warsztaty, tym razem każda gazetka miała inne wyzwanie. Nam trafiło się zrelacjonować mecz na żywo w
Uniejowie. Jako fani piłki nożnej napisaliśmy dwie strony. Kto wie może w przyszłości zostanę dziennikarzem sportowym? 
Po obiedzie pojechaliśmy do zoo. Najfajniejsze były surykatki, które drapały nam podeszwy butów przez małe szparki w ogrodzeniu. Zobaczyliśmy także
białe lwy, których podobno jest tylko 100 na świecie,  także mieliśmy przyjemność pogłaskać żyrafę.
W czwartek obudziłam się i nie mogłam uwierzyć, że to już ostatni dzień z termami. Po śniadaniu oczywiści warsztaty. Tym razem tworzyliśmy własną
aplikację. Nie spodziewałam się, że to może być takie łatwe. Muszę powiedzieć, że właśnie one najbardziej mi się podobały. 

W ostatnim dniu w termach byłam wszędzie, żeby pożegnać każdą atrakcję.
Gdy się kładłam, było mi bardzo przykro, że już jutro jedziemy. Wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej.
Wcześnie rano się obudziłam, ponieważ przed nami długa droga. Po
wykwaterowaniu się i pożegnaniu ze znajomymi wyjechaliśmy z pięknego
Uniejowa.
Te 5 dni w Uniejowie na pewno zostaną w mojej pamięci. Mam co opowiadać
w szkole, a to czego się nauczyłam na warsztatach, na pewno użyję przy
pisaniu artykułów.
Nowy rok szkolny przyniesie kolejne konkursy-na pewno chętnie będziemy
w nich uczestniczyć. Ta nagroda pokazała nam, że warto!
G.Wajda

K.N.

K.N.K.N.
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Narodowe czytanie Henryka Sienkiewicza inaczej niż zwykle...

Narodowe Czytanie odbyło się 3 września 2016 roku w ponad 2200 miejsc
w całej Polsce. 
W Ogrodzie Saskim w Warszawie fragmenty „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza przeczytała Para Prezydencka. Wydarzenie było dostępne
również dla osób niesłyszących i niedosłyszących (tłumaczenie na język
migowy). Do udziału zaproszono między innymi Małgorzatę Kożuchowską
czy Sonię Bohosiewicz.

 Również w naszej szkole zostało zorganizowano to przedsięwzięcie, które
odbyło się w środę 7 września. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej
mogli usłyszeć wybrane fragmenty książki Henryka Sienkiewicza, a
nawet ozdobić swój egzemplarz książki pamiątkową pieczęcią Narodowego
Czytania. Uczniowie z klasy III gimnazjum, wykorzystali stroje, by
urozmaicić czytany tekst. Dzięki tej akcji mogliśmy się przybliżyć do
powieści z czasów Nerona. 

K.Jucha

Uczniowie klas IV-VI

Czytanie na łonie natury

W tym roku Narodowe Czytanie 2016, do którego nasza szkoła przystąpiła
kolejny raz, odbyło się w nieco innej formie niż zwykle.
Naszą akcję rozpoczęliśmy o godz.9.00 wyruszając spod szkoły na pieszy
rajd, na Górę Królewską (554 m. n.p.m.). Naszej wędrówce przyświecało
hasło ,,Czytamy Sienkiewicza na Królewskiej Górze”. Na szczyt dotarliśmy
o godz. 11.00 i razem z całą Polską odczytaliśmy przesłanie Prezydenta RP
związane z Narodowym Czytaniem.W przepięknej scenerii widoków
rozciągających się wokół przeszliśmy do wspólnej lektury. Wszyscy
uczestnicy rajdu otrzymali zakładki do książek ze stemplem Narodowego
Czytania, a także ozdobili własne egzemplarze książek H. Sienkiewicza
pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta. Na szczycie góry
wpisaliśmy się także do zeszytu pamiątkowego. Rajd zakończyliśmy u
podnóża Zamku Kamieniec w ,,Borówce” tradycyjnym ogniskiem,
pieczonymi kiełbaskami i domowym ciastem.
Pogoda była wymarzona, słońce towarzyszyło nam od samego początku. W
miłej atmosferze spędziliśmy czas na świeżym powietrzu. Było to bardzo
udane przedsięwzięcie.
Bardzo dziękujemy  rodzicom, którzy przygotowali ognisko, a także tym
którzy towarzyszyli nam w wędrówce.
Uczniowie kl. III a z wych. B. Bardzik

Pamiątkowa pieczęć

D.H.

B.B.

D.H.
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KSIĄDZ ARCYBISKUP ADAM  SZAL Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

W dniu 15.09.2016 r w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć na wizytacji Arcybiskupa Przemyskiego –księdza Adama Szala. Uroczystość rozpoczęła się
przemową Pana Dyrektora, podczas której nastąpiło uroczyste przywitanie naszych gości.

 Prócz księdza Arcybiskupa mury naszej szkoły odwiedzili także ks. dziekan Andrzej Chmura, ks.prob.Jan Rydzik, ks.Mariusz Niemiec oraz nauczyciele. 
Dla gości bardzo starannie został przygotowany program artystyczny pod tytułem: ,,BĄDŹ MIŁOSIERNY". Był on związany  z obchodzonym rokiem
miłosierdzia. Całość rozpoczęła się ukazaniem sylwetki św. Jana Pawła II oraz siostry Faustyny. Przedstawiono także piękną pantomimę związaną z
wielkim miłosierdziem Pana Boga. Uczniowie wcielili się w ludzi, którzy nie do końca wiedzieli ,jak mają żyć , więc popadali w różne nałogi lub
przyzwyczajenia, zapominając w tym czasie o Jezusie, który został za ich grzechy ukrzyżowany. Ten widok [ukrzyżowanego Jezusa] przyczynił się do ich
zmiany poglądów na temat ludzkich wartości. Następnym etapem akademii było odczytanie fragmentu dzienniczka siostry Faustyny. Przedstawiony został
jej dialog z Panem Jezusem, rozważania oraz modlitwy. Świetną atmosferę zapewnił  chór składający się z grup parafialnych dziewczynek  ze scholi oraz
RAM-u.

Arcybiskup podziękował młodzieży oraz nauczycielom za świetnie przygotowany program oraz za zaangażowanie w tworzenie go. Opowiedział piękną
bajkę, która miała za zadanie zachęcać młodych ludzi do czynienia dobra. 

Uroczystość zakończyła się poświęceniem i rozdaniem różańców dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. 

Wizytacja Księdza  Arcybiskupa z pewnością będzie owocowała w sercach wszystkich jej uczestników. 

A.Danek

Wizyta Księdza Biskupa D.H.
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