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wiki

Sale lekcyjne
wypełnione przez
uczniów, którzy
zupełnie
dobrowolnie
siedzą w szkole do
godziny 22:00 już w
pierwszym
miesiącu roku
szkolnego i jeszcze
są z tego faktu
bardzo zadowoleni?
Choć trudno

w to uwierzyć,
uczniowie naszej
szkoły pokazali, że
to możliwe. Powód
był szczególny:
kolejny wieczór
filmowo -
dyskotekowy,  tym
razem był to także
wieczór z językiem
angielskim.  
 
              (wiki) 

Wieczór z językiem      
       angielskim 

Oglądamy...

Jaki będzie? Co nowego
przyniesie? Ile sukcesów przed
nami? Nowi koledzy, nowe
przyjaźnie. NOWY ROK SZKOLNY!

szkoła

kg
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NIE Z PRZYSŁÓWKAMI
ODPRZYMIOTNIKOWYMI W
STOPNIU RÓWNYM PISZEMY
ŁĄCZNIE.  
Przykłady:

niegłupio
niedobrze
nieźle
nieszybko

Rozpoznasz tę grupę
przysłówków po tym, że w
stopniu najwyższym przedrostek
naj- znajduje się na początku
wyrazu.
 
Przykłady:

niedołężniej
najniedołężniej
niegrzeczniej
najniegrzeczniej
najweselej

NIE Z PRZYSŁÓWKAMI W
STOPNIU WYŻSZYM I
NAJWYŻSZYM PISZEMY
ROZŁĄCZNIE
Przykłady:

nie gorzej,
nie szybciej,
nie trudniej
nie najgorzej
nie najszybciej
nie najtrudniej

NIE Z PRZYSŁÓWKAMI
NIEPOCHODZĄCYMI OD
PRZYMIOTNIKÓW PISZEMY
ROZŁĄCZNIE
Przykłady:

nie dziś,
nie wczoraj,
nie zawsze
nie nigdy

wyjątek stanowi zapis
przysłówków: niebawem, nieraz,
niezbyt.

           Przysłówki nie
pochodzące od przymiotników 

W przypadku, gdy danego przysłówka nie
możemy wyprowadzić od przymiotnika,
piszemy go rozłącznie.
Na przykład:  nie dziś, nie zawsze, nie tylko.

Wyjątki: 
niezbyt, nieraz.

Jeżeli przysłówki jednak da się wyprowadzić
od przymiotników, to piszemy je razem,
na przykład: nieciekawie, niedużo, nieładnie.

k

             
 Pisownia "nie" z przysłówkami

Przysłówki odprzymiotnikowe

Przysłówki utworzone od przymiotnika w
stopniu równym piszemy łącznie, np.:
·  Niełatwo jest wstać rano, kiedy idzie się
wcześniej spać.
·  (łatwy – przymiotnik w stopniu równym,
·  łatwo – przysłówek od tego przymiotnika)
·  Nietrudno było dostać dobrą ocenę z tego
testu.(trudny – przymiotnik w stopniu
równym,
·  trudno – przysłówek od tego przymiotnika)
·  Niemile wspominam poprzednie
deszczowe wakacje.
·  (miły – przymiotnik w stopniu równym mile
– przysłówek od tego przymiotnika.

m

m

krzyżówka

m
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    Odeszło lato

Owoce z drzew spadły
Dojrzewa jarzębina.
Ekierka w ruch poszła,
Szkoła się dziś zaczyna.
Zrobiło się kolorowo,
Łyse drzewa stoją.
Opady coraz częściej,

Liście spadły wszędzie.
Atrament z kałamarza się
wylewa,
Tomek dziewczynom
piórniki porywa.
Odeszło lato, jesień się
zaczyna.

Stanisław Gotfryd, klasa VI

              Bóbr to ja

Bóbr to bardzo miłe
zwierzę,
Ósmy raz go widzę w
rzece.
Buduje swą tamę z
patyków,
Roboty ma bez liku.
Tak koledzy mnie nazwali,
Oto bóbr mówili stale.
Ja się wcale nie obrażam,
Ale jako bóbr się
wyobrażam.

          Kacper Knapik, klasa VI

                  Brzozowa

Bardzo ładna jest to wieś,
Radosne życie można tu
wieść.
Zobaczysz tu piękne
widoki.
Oto Wyszczekaniec
wysoki.
Zima, wiosna, jesień, lato,
Oooo… warto czekać na
to.
Właśnie szkoła się
zaczyna.
A oto do szkoły pędzi
 dziewczyna…
             

      Ewa Cieśla klasa VI

    Twórczość uczniów
AKROSTYCHY I NIE TYLKO....

Jesień

          Pinokio
  Pajac drewniany smukły!
  Skacze jak małe
kaczuchy!
  Dzisiaj wybrał się do
szkoły
  I był bardzo wesoły.
  W planach miał się
nauczyć czytać,
 Poszło coś nie tak
 stwierdził, że ma czas.
  Lecz  czas szybko mijał  
 a on nic nie umiał.
...
Później na zimne dmuchał 
                
            Filip Krakowski, kl. IV  

          Moja rodzina

Mama, tata,siostra,bracia, 
Oraz oczywiście babcia. 
Ja też swoje miejsce mam, 
Adres swój dokładnie znam. 

Rano zawsze jem śniadanie, 
O obiedzie mówię mamie. 
Dzisiaj chyba jej pomogę, 
Zanim pójdę zagrać w nogę.  
I tak sobie pomyślałam, 
Na nagrodę coś dostałam. 
Ale się narymowałam !!! 
 

       
                           Wiktoria Ozga 
                                 klasa VIkg
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Tutaj znajdziecie jeszcze kilka bardzo ciekawych
ciekawostek z Książki Rekordów Guinessa !!!

18 lipca 2008 roku w Castleblayney, w
Hrabstwie Monaghan w Irlandii na
festiwalu Muckno Mania zgromadziły się
1253 osoby przebrane w smerfowe
ubranka.(Rudi)

Rani Raikwar z Indii przeciągnęła za pomocą swoich
włosów, uplecionych w warkocze ciężarówkę, która
ważyła 8835 kg. Rekordzistce pomogli mieszkańcy
wioski, z której pochodziła – gdy okazało się, że
ciężarówka nie ma regulaminowej wagi, wskoczyli na
pokład, aby dodać balast konieczny do spełnienia
wymogów. Rani musiała przesunąć pojazd o 5 metrów
używając tylko warkoczy. Udało jej się to za trzecim
podejściem. (Rudi)

Brahim Takioullah (31 l.) jest Marokańczykiem
mieszkającym we Francji. Mierzy 246 cm wzrostu i jest
drugim na świecie najwyższym człowiekiem. Za to do
niego należy odnotowany w Księdze Rekordów
Guinnessa rekord - posiadacza najdłuższych stóp na
ziemi. Jego lewa stopa ma dokładnie 38,1 cm - prawa
37,5 cm. Rozmiar buta olbrzyma to ...58!   (Rudi)

Rudi

Rudi

Rudi

Guinessowskie ciekawostki 
                                                              Redaguje Amelia Szczepanek

Lubisz smerfy?    Jeśli  tak, to ten tekst                
 jest  zdecydowanie dla Ciebie!

Rudi

Rudi

Rudi
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NAJLEPSZY
ZAWODNIK

Bieg
Legionisty

Adrian Żaba
został
wyróżniony jako
najlepszy
zawodnik
zawodów w
Gromniku w pił-
ce nożnej halo-
wej. Strzelił aż 
10 bramek.

29.09.2016 r. w
Gromniku
odbyły się
gminne biegi
przełajowe. W
kategorii szkół
podstawowych
wystartowało 3
drużyny:
Brzozowa,
Gromnik i
Siemiechów. 

Dziewczęta
zajęły trzecie
miejsce, zaś
chłopcy
uplasowali się
na zaszczytnej
pierwszej
pozycji. (stagot)

biegacze

25.09.2016 r. w
Pleśnej odbył
się I Bieg
Legionistów.
Wzięło w nich
udział 4
chłopców z klas
IV-VI z
Brzozowej. 
Miejsca:

II Dzięciołowski
Dominik;
IV Kieroński
Mateusz;
VI Kieroński
Mariusz;
IX Legutki
Kamil. (stagot)

           Mistrzostwa Gminy          
             w Piłce Halowej 
         Dziewcząt i Chłopców

6 i 13 września
odbyły się
zawody
chłopców i
dziewcząt w
piłkę nożną
halową.
Chłopcy

zaprezentowali
się idealnie,
zdobywając
pierwsze
miejsce i
dostając się do
półfinału
powiatowego

który odbędzie
się 7 listopada
w Czermnej.
Reprezentanci
wygrali
wszystkie
mecze.
Dziewczęta

pokazały się z
troszkę gorszej
strony,
zdobywając
trzecie miejsce.
Gratulacje!
(stagot)

Biegi przełajowe  
w Gromniku

już po!

biegamy..

Drużyna

brawo

sg

pogórze24

pogórze24

pogorze.24

sg
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                     Znam kilka miłych słów

 

                           Dobre maniery

Zwrotów grzecznościowych należy używać
w każdej korespondencji. Piszemy je zawsze
w oddzielnym wierszu. A zatem zaczynajmy
list lub pismo od słów: „Szanowna Pani",
„Szanowny Panie". Kończmy zaś:
„Pozdrawiam", „Z wyrazami szacunku", „Z
poważaniem". 

Dobre słowo nic nie kosztuje
red. Weronika Barnaś

Przepraszam, proszę, dziękuję - każdy musi je znać. 
Bo na nich opiera się cały świat. 
Są one wielkie i magiczne. 
Kto ich nie używa, temu los nie sprzyja.
Więc wszyscy starajmy się je stosować,
A zawsze będzie zgoda.
Niech wszystkich ogarnie mania
Przepraszania, dziękowania i wszelkiej uprzejmości.
A wtedy cały świat okaże się miły i radosny.

Dobre maniery nie krępują i nie usztywniają, a wprost
przeciwnie zapewniają swobodę i poczucie
bezpieczeństwa, pozwalają na luksus bycia sobą. To
wywodzące się z tradycji praktycznej i niesłychanie
przydatna we współczesnym świecie umiejętność
właściwego zachowania się w każdej sytuacji.                  
     Dobre maniery to po prostu sztuka życia.

Maniery

listy

dobre maniery

internet

internet

internet
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Bezpieczeństwo na drodze...

     Rower i jego obowiązkowe wyposażenie

   Ruch pieszych

Red-
akcja

1. Z przodu
światło białe lub
żółte.
2. Z tyłu światło
czerwone.
3. Przynajmniej
jeden sprawny
hamulec.
4. Dzwonek lub
inny sygnał
ostrzegawczy.
5. Rowerzysta,
który dba o

swoje
bezpieczeństwo,
powinien także
mieć na głowie
kask, który w
razie upadku
może go
uchronić przed
urazem głowy
oraz jeździć w
kamizelce
odblaskowej,
dzięki której

jest z daleka
widoczny dla
innych pojazdów
poruszających
się na drodze.
6. Pamiętaj, gdy
masz kartę
rowerową i
jedziesz
rowerem, noś ją
przy sobie.
(rzepek)

Bezpieczeństwo
na drodze jest
bardzo ważnym
elementem,
Pamiętajcie, że
musicie sami
zadbać o swoje
bezpieczeństwo

Jest wiele sytu-
acji, które wy-
magają od Was
stosowania się
do obowiązują-
cych zasad.
(stagot)              
                           

      Sygnalizacja
świetlna:
~ czerwone –
STÓJ !!!
~ zielone – IDŹ.
(rzepek)

odblaski

rozsądek

Raz na tydzień
w naszej szkole
jest
organizowane
sprawdzanie
odblasków
przez członków
Samorządu
Uczniowskiego.
 Dla najbardziej
dbających

o
bezpieczeństwo
na drodze
przewidziane są
nagrody.
Zachęcamy do
noszenia
elementów
odblaskowych.
(rzepek)

S. Gotfryd
E. Cieśla
W.Ozga
M.Kieroński
W.Barnaś
W.Cieśla
A.Szczepanek
K. Rzepka
 

1. Zawsze
korzystajcie z
chodnika lub
drogi dla
pieszych, a w
razie ich braku,
z pobocza.
2. Po poboczu

lub jezdni
zawsze idźcie
lewą stroną
drogi.
3. Idąc jezdnią,
idźcie jeden za
drugim.              
   (stagot)

        Bezpieczeństwo          
            to podstawa

bezpieczeństwo

Samorząd
Uczniowski
od czterech
lat prowadzi
akcję „Bądź
widoczny na
drodze”. 

rzepek

sg

sg
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  Akcja czytelnicza "Uczniowie przedszkolakom"

Samorząd Uczniowski w pracy

Dzień Edukacji Narodowej

Czytamy

Praca wre!

Grono pedagogiczne

W naszej szkole 14 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Uroczyste spotkanie miało miejsce w sali
gimnastycznej. Na początek głos zabrał Pan Dyrektor. Następnie miała
miejsce część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV - VI pod okiem p.
Krystyny Gotfryd. Były przemówienia, wiersze, piosenki, wiadomości z
życia szkoły i humorystyczne scenki. Część artystyczna bardzo podobała
się wszystkim. Impreza zakończyła się złożeniem życzeń pedagogom i
pracownikom szkoły oraz wręczeniem storczyków z krepiny, które
członkowie SU i wykonywali samodzielnie po lekcjach przez kilka dni.  
 (ewka)                                                                    

W roku szkolnym 2016/2017 w oddziale zerowym powracamy do akcji
czytelniczej pod hasłem „Uczniowie przedszkolakom”, tym razem we
współpracy z biblioteką szkolną. Jeden raz w miesiącu przedszkolaków
odwiedzać będą starsi uczniowie z klas IV-VI, którzy zaprezentują
młodszym kolegom sztukę pięknego czytania. Utworem przewodnim będą
książeczki z serii „Martynka”. W obecnym roku szkolnym, dokładnie w
ostatnim dniu września, przedszkolaków odwiedziła nasza koleżanka
Wiktoria Ozga, która zaprezentowała maluchom utwór pt. „Martynka nad
morzem”. Po wysłuchaniu utworu, dzieci odpowiadały na postawione
pytania. 
                                                                                (ewka)

 Parę dni zostawania po lekcjach, parę bardzo pracowitych godzin. Około
dziesięcioro uczniów klas IV-VI intensywnie pracowało nad prezentem dla
naszych kochanych nauczycieli i pracowników szkoły. Za pieniądze, które
skarbnicy zbierali w swoich klasach kupiliśmy pięć kolorów krepiny,
bibułę, 12 różnokolorowych doniczek, taśmy klejące i dwa rodzaje drutu.
Mimo nawału obowiązków, wszyscy chętnie wzięli się do pracy.
Podzieliliśmy się na 3-4 grupy, każda z grup robiła coś innego. Wszyscy z
zadowoleniem zakończyliśmy nasze storczyki, które 15 października
wręczyliśmy nauczycielom.
                                                                       (ewka)

dg

kg

sg
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	25.09.2016 r. w Pleśnej odbył się I Bieg Legionistów. Wzięło w nich udział 4 chłopców z klas IV-VI z Brzozowej.  Miejsca:
	II Dzięciołowski Dominik; IV Kieroński Mateusz; VI Kieroński Mariusz; IX Legutki Kamil. (stagot)
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	Przepraszam, proszę, dziękuję - każdy musi je znać.  Bo na nich opiera się cały świat.  Są one wielkie i magiczne.  Kto ich nie używa, temu los nie sprzyja. Więc wszyscy starajmy się je stosować, A zawsze będzie zgoda. Niech wszystkich ogarnie mania Przepraszania, dziękowania i wszelkiej uprzejmości. A wtedy cały świat okaże się miły i radosny.
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