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     Krótkie podsumowanie        
 wyników ewaluacji szkoły  Wizyta na cmentarzu

                Dzień Niepodległości

 
   
   Małopolski    
     Konkurs
Humanistyczny
- etap szkolny

W listopadzie w
szkole miała
miejsce kontrola z
kuratorium.
Poziom oceniono
jako wysoki.
 Placówka pełni rolę
ośrodka
kulturalnego
Brzozowej,
współpracując z
Parafią, OSP,
GOK-iem,

Biblioteką
Publiczną.  Na
lekcjach uczniowie
są motywowani do
nauki, mają
poczucie
bezpieczeństwa i
bez obaw
prezentują wyniki
własnej pracy.  
Dzieci aktywnie
uczestniczą w
wydarzeniach

dotyczących
miejscowości,
ujawniają własne
talenty,  mają realny
wpływ na wcielanie
własnych
pomysłów w życie
szkoły oraz
uzyskiwania
maksymalnie
wysokich wyników
w nauce i sporcie. 

wiki

W październiku
uczniowie naszej
szkoły odwiedzili
cmentarze
parafialny, wojenny i
pomnik w Słonej.
Modliliśmy się i
zapaliliśmy znicze
na grobach
nauczycieli, księży
oraz poległych
partyzantów.          

7 X w szkole odbył
się szkolny etap
MKH. Wzięły w nim
udział Wiktoria
Ozga i Ewa Cieśla.
Wiktoria
zakwalifikowała się
do etapu
rejonowego.
Gratulujemy!

występ

11 listopada to
ważna data dla
wszystkich
Polaków. Tego
dnia Polska
odzyskała
niepodległość.
W naszej
szkole odbyła
się  akademia,
którą
przygotowali
uczniowie  pod
kierownictwem
p. B. Cieśli. A
14 listopada
odbyła się
wieczornica
patriotyczna. 

cmentarz

wiki
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                                 Wracamy   do Brzozowej....         

Dzień 1 
O godzinie 9.00 przed budynkiem szkoły odbyła się zbiórka i sprawdzenie
obecności. Mieliśmy wyruszyć na dwudniowy rajd na Jamną. Gdy
zaczęliśmy podróż, wszyscy byli szczęśliwi i uśmiechnięci. W czasie
drogi mieliśmy lekcje przyrody, religii, muzyki, języka polskiego,
wychowani fizycznego i historii. Zatrzymaliśmy się pod szkołą w
Jastrzębi, aby chłopcy mogli rozegrać mecz. W Jamnej dowiedzieliśmy
się, jak patrioci walczyli z okupantem. Po tej porcji wiedzy udaliśmy się do
bacówki. Na miejscu Panie rozdzieliły  pokoje i zaczęła  się zabawa.
Wieczorem zapaliliśmy ognisko i później rozeszliśmy się do  swoich
pokoi. O 22:00 poszliśmy spać. (wiki) Humor dopisuje!!!

              Dwudniowy rajd szlakiem walk                      
Batalionu Barbara   

Nadal pełni sił!!!

Przed rzutem...

21 października bieżącego roku uczniowie klas piątej i szóstej pod opieką
pani K. Gotfryd i innych rodziców, którzy zgodzili się nas odwieść
własnymi samochodami, pojechali do mieszczącej się w Olszynach
kręgielni ,,La Gondola". Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, której
towarzyszy nieopisana radość. Niektórzy z uczestników zabawy już
planują kolejny wyjazd „na kręgle” w gronie rodzinnym. Dziękujemy bardzo
wychowawczyni oraz rodzicom, którzy zaoferowali transport do kręgielni:
p. A. Dzięciołowskiej, p. E. Szczepanek, p. A. Żabie, p. M. Wójcik, p. Z.
Cieśli. (ewka)
                                                                             

Dzień drugi
W drugim dniu wycieczki wstaliśmy wyspani i pełni sił. Po porannej
toalecie cała grupa zeszła na stołówkę, aby zjeść śniadanie. Następnie
spakowaliśmy swoje plecaki. O godzinie 9.30 opuściliśmy Jamną. Droga
była długa. W czasie postojów odbyły się lekcje: języka polskiego,
matematyki, religii, przyrody, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego
oraz historii. Opisywaliśmy krajobraz Jastrzębi i Kąśnej. O godzinie 12.00
dotarliśmy do stacji kolejowej w Pławnej. Nasz przejazd pociągiem
zakończył w Gromniku. Po przyjeździe na stację odebrali nas rodzice. Tej
wycieczki nie zapomnimy długo. (ewka)

                                   W kręgielni

ec

ec

kg



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 30 12/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL GONIEC SZKOLNY 2

PISOWNIA WYRAZÓW z "CH" 

• "CH" piszemy gdy wymienia się na SZ:
o mucha - muszka, piechota - pieszo, ruchomy -
ruszać, blacha - blaszka.
• "CH" piszemy w wyrazach:
chory, chlustać, chwalić, chować, echo, chaos, chór,
cholesterol, charakter, choleryk, chronologia, chirurg,
chemia.

PISOWNIA WYRAZÓW z "H"
• "H" piszemy gdy wymienia się na G, Ż, Z, Ź, DZ:
błahy - błazen, wahać - waga, druh - drużyna.
• "H" piszemy w wyrazach:
hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata,
hańba, hardy.
• "h" piszemy w wyrazach rozpoczynających się od
hiper-, hipo-:
hiperbola, hipokryta.

"Ch" piszemy zawsze na końcu wyrazów:
słuch,  brzuch,  kluch,  mech,  na palcach,  w
domkach,  zmierzch,  strach  ...
WYJĄTEK:   druh

"Ch" piszemy po literze "s":
schudnąć schemat schody schronisko schab 
wschód  ...

"Ch" piszemy zawsze w wyrazach
rodzimych i w wyrazach zapożyczonych,
w których "ch" występowało w
oryginalnej pisowni:
anarchia, architektura, chałwa, chaos,
charakterystyka, chciwy, chemia, chirurg,
chleb, chłopiec, chłodnica, chmura,
chodzić, choinka, chować, chudy,
chusteczka, chytry, kichać, machać,
psycholog, puchar, szlachetny, uchwała,
wachlarz, zachwyt ...

:Ch piszemy
- przed spółgłoskami: chc, chl, chł, chm,
chn, chr, chrz, cht, chw
- na końcu wyrazów
- gdy następuje wymiana ch:sz
- w zakończeniach -chy, -cha
- w zakończeniu -chać bezokoliczników
oraz wyrazach pokrewnych
po spółgłosce r w cząstce -rch-

Istnieją wyrazy, w których
piszemy ch pomimo braku uzasadnienia:
- wyrazy z ch w środku przed samogłoską
- wyrazy z ch na początku przed
samogłoską.

                                                                                           
                     Pisownia "ch" i "h"
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                Jesienna twórczość uczniów

        Jesień    
AKROSTYCH

  Jesień już z nami
 jest
  Emilka z tego cieszy
się
  Sylwia zbiera grzyby
  Ignaś na chmurce
skacze
  Ewelinka buty wsuwa
 Nikoś już na dworze  
                           jest.

  
              

 

          Zima
Przyszła zima wkoło biało,
dużo śniegu nasypało.
Bielutki lekki puch,
Zaraz sanki pójdą w ruch.
A że zima piękna pora,
To na polu do wieczora
I zabawa bez ustanku
Aż zrobimy po bałwanku.
     
                       Aneta Rzepka

Niepodległość to rzecz, którą każdy
kraj odzyskał
I nie myśl sobie, że Polska nie.
Ewelina to taki sen miała
Patryk się pyta znasz Piłsudskiego 
Odpowiedziała oczywiście kolego
Darek to doskonały aktor z serialu
kultowego
Lucjan lubi ciastka smaku
truskawkowego
Elizka powie, czy to prawda
Gienek mówi patrz biało –czerwona
 barwa
Łukasz to mój tata
Ojej, nasz orzeł lata
Śnieg jest biały jak sierść pieska
małego
Ćma zielona lata obok nosa
Wybickiego. 
   
                   Amelia Szczepanek 
                                kl VI

Życzenia

          AKROSTYCH

Ala była na wycieczce
Kota miała w swojej teczce
Robił tam dużo hałasu 
Obok był kawałek lasu
Sowa  głośno zahuczała
Tosia jej odpowiedziała
Yyyy.. powiedział skrzat
spod krzaka
Czemu nie ma tu chłopaka
Heniek  wtedy wyszedł z
jamy…

       Autorzy: uczniowie klasy VI

               

                        Moja szkoła 
 Moja szkoła jest wesoła. Nikt z nas
tutaj nie próżnuje i nauki nie żałuje.
Miłe panie, mądre dzieci, nikt z tej
szkoły nie wyleci. Jak tu wejdziesz,
to zostaniesz. Książki, piłki,
dekoracje, aż żal jechać na
wakacje. Sport, muzyka oraz gry,
kółka, lekcje, no i my!
        Natalka Gniadek

Jesienią...

Zaduma jesienna
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Wystartowała Wielka Liga Czytelników

Kilka słów o sporcie...

Gang świeżaków opanował naszą szkołę

Oto cały gang świeżaków

Poznajcie szalony gang świeżaków! Świeżaki to są pluszaki z biedronki.
Żeby dostać takiego świeżaka, trzeba uzbierać 60 punktów.A jeśli chcesz
mieć już wcześniej swojego wymarzonego misia, możesz go kupić za 20
zł, lecz musisz mieć już przynajmniej połowę punktów. W naszej szkole
jest dokładnie 15 świeżaków. Niektóre dzieci mają nawet 2 misie. Na
długich przerwach młodsze dzieci biorą pluszaki i się nimi bawią. To takie
urocze !!!! Dokładnie w naszej szkole jest : 3 marchewki, pieczarki, 2
truskawki,1 pomidor, 3 gruszki, 2 jabłka i 2 śliwki. Dzieci po prostu szaleją
za pluszakami, ale szkoda, że akcja gangu się już powolutku kończy.
(Rudi)

Czytamy!!!

Zawodnicy

Miło nam poinformować, że 17 października 2016 r. rozpoczęła się III
edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” pod
honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po raz
pierwszy Szkoła Podstawowa w Brzozowej przystąpiła do tegorocznej
edycji  konkursu i będzie również pełnić obowiązki Koordynatora
Powiatowego. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I - III oraz klasy IV - VI. Głównym celem projektu jest
tworzenie mody na czytanie, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania
wiedzy, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania
wolnego czasu dzieci i rodziców. (stagot)

21 października Mariusz Kieroński i Stanisław Gotfryd brali udział w
powiatowych zawodach w tenisa stołowego, w których zajęli 5
miejsce.
17 listopada i 1 grudnia odbyły się gminne zawody w koszykówkę.
Brzozowa wystartowała w kategorii dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych. Dziewczyny zajęły ostatnie miejsce. Chłopcy
zaprezentowali się lepiej, ale stać ich było na więcej. Z Gromnikiem
przegrali jednym punktem, a z Siemiechowem dwoma. Wygrali z
Rzepiennikiem i Chojnikiem, co dało im trzecie miejsce. Nie jest źle,
ale mogło być lepiej. 

Rudi

kg
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Jak zachowywać
się w sali komp.

Na przerwach
zachowuj się cicho

O zachowaniu
podczas lekcji

Jak powinniśmy    
 zachowywać się w szkole

Red. N. Gniadek i W. Barnaś  

Przerwę można
 spędzić na
boisku grając w
piłkę  lub robiąc
to, co w
budynku
szkolnym. W
piłkę nie należy

grać na
korytarzu,
ponieważ może
w kogoś trafić
lub coś rozbić.
Jednak będąc
na podwórzu,
należy

pamiętać, że nie
jest się tam
samemu.
Trzeba
zwracać uwagę
na innych
graczy, aby ich
nie staranować.

Nie jest
dozwolone zbyt
silne kopanie
piłki.            

1.Nie wolno
biegać po
korytarzu. 
Pamiętaj, nie
jesteś sam.
2.Nie należy
krzyczeć i
podnosić głosu.
3.Nie wolno

popychać
innych.
4.Nie wolno
biegać po
schodach.
5.Teczki
zostawiamy
równo przy
ścianie.              
          (Wera)

Uczeń: 
pracuje w ciszy i
skupieniu, nie
przeszkadza
kolegom i
nauczycielowi w
prowadzeniu
lekcji,
reaguje na
uwagi
i upomnienia
nauczyciela. 

Podczas lekcji
nie żuje gumy,
nie je, nie pije, 
wstaje na
powitanie i
pożegnanie
nauczyciela. 
       (Wera)

N.G.

N.G.

Dbamy o
postawę

W pracowni
komputerowej
nie jemy, nie
pijemy.
Wykonujemy
polecenia
nauczyciela, nie
wgrywamy nic
bez pozwolenia!

N.G.

N.G.

ng
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