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  "Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten        
                        może być nauczycielem innych".

                       Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dnia 13 października w
naszej szkole odbył się apel
z okazji Dnia Nauczyciela,
który przygotowali uczniowie
klas pierwszych gimnazjum
wraz z wychowawcami.

 W ramach tego wydarzenia
odegrano kilka scenek,, z
życia szkoły". Nie zabrakło
także humorystycznych
występów.
 Nauczyciele otrzymali od
przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego drobne
upominki, aby wyrazić
wdzięczność za
poświęcenie i uwagę
ofiarowane nam przez cały
rok. Do życzeń dołączono
życzenia wielkiej
wyrozumiałości i
cierpliwości.

Dzień Edukacji Narodowej
obchodzimy w Polsce 14
października-jest to polskie
święto oświaty i szkolnictwa
wyższego, które zostało
ustanowione 27.10.1972
roku.

Dzień Nauczyciela jest
świętem obchodzonym na
 całym świecie!

Katarzyna Kulpińska

DEN DEN

Rozdanie nagród

Sportowe podsumowanie roku szkolnego
2015/2016 w Dniu Edukacji Narodowej w

 Iwoniczu

12 października 2016r. w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyło
się Powiatowe Podsumowanie Współzawodnictwa
Sportowego Szkół za rok szkolny 2015/16. Wyróżniono
najlepsze szkoły rywalizujące w zawodach Szkolnego
Związku Sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej-
Gimnazjady i Licealiady. Wśród wyróżnionych, będąca w
najlepszej 50 szkół w województwie oraz na II miejscu w
powiecie krośnieńskim znalazła się nasza szkoła. Łącznie
uczniowie zdobyli 167 punktów, zajmując 64 miejsce w
województwie na 455 sklasyfikowanych gimnazjów.
 Puchar wraz z dyplomem i upominki w postaci sprzętu
sportowego na ręce przedstawicieli uczniów i pana
dyrektora-Piotra Guzka wręczyła pani Iwona Stefanik.
Całość uzupełniły występy muzyczne i teatralne uczniów ze
szkoły w Iwoniczu. 
Klaudia Jucha

D.H. D.H.
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                         Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 30.09.2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego poprzedzone tygodniową kampanią. Każdy kandydat mógł
przedstawić swój plan na ten rok szkolny oraz promować się w dowolny
sposób.  Wybory odbywały się  w specjalnie przygotowanym lokalu
wyborczym. Powołana została pięcioosobowa komisja wyborcza w składzie:
Adrian Stanisławczyk, Dawid Słowik, Gabriela Wrona, Olivia Konicka i Julia
Gajda pod opieką pani Aleksandry Krężałek.
Do głosowania przystąpiło 264 osoby z 305 uprawnionych. Głosowano na
kartach wyborczych podbitych pieczęcią szkoły, należało wybrać jednego z
dwunastu kandydatów. Następnie głosy zostały podliczone przez komisję. W
ten sposób nasi uczniowie wybrali przewodniczącą na rok szkolny 2016/17:
Aleksandrę Danek, zastępcę przewodniczącej: Kingę Urbanek oraz
skarbnika: Mateusza Guzka.

Wyniki:
Belczyk Klaudia – 12 głosów
Danek Aleksandra – 95 głosów
Guzek Mateusz – 32 głosy
Jakubik Arkadiusz – 10 głosów
Lidwin Łukasz – 15 głosów
Mach Aleksandra – 24 glosy
Sanocka Oliwia – 6 głosów
Stanisławczyk Paweł – 1 głos
Stefański Kamil – 5 głosów
Szarek Natalia – 2 głosy
Urbanek Kinga – 58 głosów
Zapora Miłosz – 4 głosy

A.Krężałek

Wybory

GłosowanieLiczymy głosy

A>K.

A.K.A.K.
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Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum

W dniu 20.10.2016r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas 
pierwszych. 
Organizatorami tegorocznej edycji wprowadzenia pierwszaków do braci
gimnazjalnej były klasy drugie wraz z wychowawcami. 
Kociaki musiały przygotować prezentacje, plakaty i układy taneczne, które
oceniało jury w składzie: pani Renata Warzycha, ani Małgorzata Urbanek i
pani Dorota Hedesz.

 Oprócz tego pierwszaki musiały wykazać się wiedzą na temat szkoły i
talentem wokalnym. Uczniowie w 100% wykonali zadanie i tym samym stali
się gimnazjalną społecznością. 
Niewielką przewagą wygrała klasa I b, ale żadna nie mogła czuć się jako
przegrany. 
Po otrzęsinach w  szkole odbyła się dyskoteka. Gratulujemy zwycięzcom! 

Klaudia Jucha

W tanecznym nastroju

Klasa Ia

Klasa IbUkład taneczny

D.S.

D.S.

D.S.D.S.
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                                                      PEDAGOG RADZI…
         CODZIENNE ŚNIADANIE A EFEKTY UCZENIA SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

  Organizm człowieka potrzebuje odpowiedniego i w porę dostarczonego pożywienia. Tak jak
samochód potrzebuje paliwa- tak nasz organizm potrzebuje właściwego pożywienia, inaczej .....,, nie
odpali''. Takim paliwem dodającym energii  młodemu organizmowi są węglowodany, tłuszcze, białka,
witaminy i minerały. Zbilansowanej porcji energii należy dostarczyć w godzinach porannych, kiedy
rozpoczynamy dzień i czeka nas wiele obowiązków.   
 Rola ucznia to także obowiązki i ciężka praca. Jeśli uczniowie nie zjedzą śniadania, to wówczas
ziewają, są ospali, nie mogą się skoncentrować na lekcji, a to często przekłada się na efekty
sprawdzianów i ocen. Niedopuszczalne jest, aby uczeń nie zjadał śniadania. Najlepiej spożywać mleko,
pieczywo, 82% masło, jajka, sery, dżem, miód. Należy również wziąć do szkoły drugie śniadanie-
niewielką kanapkę i owoc, jeśli uczeń korzysta z obiadów na stołówce szkolnej. Natomiast w
przypadku, jeśli uczeń  nie spożywa obiadów na stołówce,
wtedy powinien  przynosić większą kanapkę i owoc. Owoce zjadane podczas śniadania dostarczają
organizmowi cenne składniki do lepszego funkcjonowania mózgu, którego praca jest bardzo ważna w
procesie przyswajania wiedzy. Przed trudnym sprawdzianem, aby uruchomić procesy myślenia,
można także sięgnąć  po tabliczkę gorzkiej czekolady.
Jeśli dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wygląd, to pamiętajmy, że bardzo ważne jest spożywanie
śniadania.
  Apeluję także do rodziców, aby przypominali o tym swoim dzieciom. W sytuacjach szczególnych,
kiedy dziecko źle poczuje się w szkole, czy wzywamy pogotowie ratunkowe, zawsze zadane jest
pytanie dotyczące zjedzenia śniadania przez dziecko.
  W związku z powyższym, proszę, aby tak organizować sobie początek każdego dnia, aby mieć czas
na spokojne ( a to bardzo ważne) i zdrowo zjedzone śniadanie.

Weneta Lidwin

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
WSPÓŁCZESNEJ BRONISŁAWY BETLEJ

18 października 2016r. w Szkole Ludowej w
Żarnowcu odbyła się XXII edycja Konkursu
Recytatorskiego Poezji Współczesnej autorstwa
Bronisławy Betlej. Organizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.
Do konkursu przystąpili gimnazjaliści. Naszą
szkołę reprezentowały uczennice klas
pierwszych: Weronika Blicharczyk, Oliwia Górak,
Wiktoria Dudek i Anna Delikat.
Mimo pięknej recytacji, nasze uczennice nie
zostały wyróżnione, ale bardzo nas cieszy, że
gimnazjalistki chętnie biorą udział w konkursach i
prezentują interpretacje głosowe różnych
utworów.

Bibliotekarz Joanna Nowak

Żarnowiec 2016

Przed występem

W środę 19 października 2016 roku odbyły się
przesłuchania w ramach II Konkursu
Recytatorskiego Poezji Jana Zycha. To już
druga impreza z tego cyklu zorganizowana
wspólnie przez Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Krośnieńskiej, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w
Korczynie. Gościny recytatorom  udzielił Dwór
Szeptyckich w Korczynie.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Liliana
Bieryło, Weronika Śliwka oraz Paulina
Jucha, która za interpretację głosową wiersza
pt.”Spojrzenie za siebie”
otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

Paulina

Liliana Weronika

STOPKA REDAKCYJNA:
Numer październikowy gazetki stworzyły:
Klaudia Jucha, Katarzyna
Kulpińska,panie:A.Krężałek, W.Lidwin, J.Nowak,
A.Prajsnar.
Korekta i skład:K.Nowak

J.N.

J.N.

A.P.

A.P. A.P.
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