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Tyle kartek-ile serca...

Pomóż.

Razem mamy wielką moc!
Akcje charytatywne w Zespole Szkół w Odrzykoniu

Rok szkolny 2016/2017 to
rok wolontariatu. W
związku z tym samorząd
uczniowski po raz
pierwszy zdecydował się
przystąpić do
ogólnopolskiej akcji
charytatywnej,, Wylosuj
swojego anioła”
zorganizowanej przez
fundację „Gdy Liczy się
Czas”. Akcja jest
bezterminowa, polega na
napisaniu kartki dla dzieci
leczonych na oddziale
Hematologii, Onkologii i
Transplantologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie.
Przedsięwzięcie ma na
celu w sposób artystyczny
wspomóc chore dzieci z
przez podarowanie kartki z

życzeniami. W akcję
zaangażowani zostali
uczniowie całej szkoły. W
efekcie wykonaliśmy 250
pięknych kartek, w które z
pewnością włożono dużo
serca. Gotowe kartki
zostaną wysłane przez
opiekunów Samorządu
Uczniowskiego do Szpitala
Dziecięcego w Lublinie. Na
ustach dzieci z pewnością
zagości wielki uśmiech.
Musimy pamiętać, że to
nie tylko my potrzebujemy
pomocy, dlatego
zachęcamy do czynnego
udziału w tego typu
akcjach.

A.Danek

A.K.

A.K.
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Bezinteresowna pomoc to
najpiękniejszy dar!

Rok szkolny 2016/17 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła ROKIEM
WOLONTARIATU. W Zespole Szkół w Odrzykoniu działalność
charytatywna na rzecz potrzebującym jest mocno zakorzeniona od wielu lat.
Przez wolontariat nasi uczniowie otwierają się na potrzeby drugiego
człowieka. Kształtuje to u nich zaangażowanie, odpowiedzialność, 
współpracę ,aktywizuje do działania, kreuje osobowość oraz pozytywnie
wpływa na rozwój młodego człowieka.
Wolontariat to praca dla innych, to dzielenie się własnym czasem, swoimi
talentami a także rzeczami materialnymi.
  Na terenie naszej szkoły prowadzone są ciekawe działania w zakresie
wolontariatu.
Zachęcam do wzięcia udziału w tych ważnych działaniach na rzecz
potrzebujących:
AKCJA GWIAZDKA polega na przekazaniu przyborów szkolnych, zabawek,
słodyczy na potrzeby uczniów naszej szkoły. Akcja trwa do 15 grudnia, jej
koordynatorem jest pedagog szkolny a zaangażowani są nauczyciele,
świetlica, samorząd szkolny. Zbiórka potrzebnych artykułów będzie mieć
miejsce w gabinecie pedagoga.
WIELKA ZBIÓRKA ZABAWEK, GIER PLANSZOWYCH, KSIĄŻECZEK na
potrzeby świetlicy szkolnej. W ten sposób ocalimy zabawki przed
wyrzuceniem  a dzieciom na świetlicy uatrakcyjnimy pobyt i zabawę.
Koordynatorem akcji jest p. Elżbieta Sitar.
 ZBIÓRKA MAKULATURY na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły.
Koordynatorem akcji jest p. Beata Bardzik.
ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK na rzecz potrzebujących osób z
terenu Odrzykonia. Koordynatorem akcji jest p. dyrektor Dorota Hedesz.
ZOSTAŃ MIKOŁAJEM DLA DZIECI W SZPITALU- akcja polega na  pisania
kartek świątecznych dla chorych dzieci, koordynatorzy akcji to: p.
Aleksandra Krężałek , p. Aneta Szarek- opiekunowie samorządu
uczniowskiego.
IX EDYCJA AKCJI POLA NADZIEI  polega na wykonaniu i rozprowadzeniu
żonkili.
Zachęcamy uczniów do wykonywania  żonkili na zajęciach świetlicowych,
technicznych, wychowania do życia w rodzinie.  Koordynatorem akcji jest
 pedagog Weneta Lidwin,  zaangażowani są nauczyciele, świetlica szkolna.
Zebrane środki wspierają Krośnieńskie Hospicjum im. św. Jana z Dukli.
  Jako pedagog zapraszam do włączania się w działania wolontariatu w
naszej szkole.
 
 pedagog szkolny-  Weneta Lidwin

W dniach od 14 do 21 listopada 2016r. Samorząd Uczniowski i świetlica
szkolna organizują: 
WIELKĄ ZBIÓRKĘ ZABAWEK, GIER PLANSZOWYCH, 
PUZZLI, KSIĄŻECZEK ORAZ MASKOTEK!
Ocalamy w ten sposób zabawki przed wyrzuceniem!
Wszystkie prezenty możecie przynosić bezpośrednio do pani 
Elżbiety Sitar (sala nr2). Udział w zbiórce będzie nagrodzony
pozytywną uwagą!

Wiktoria Słowik

Pomóż świetlicy

Zbiórka makulatury-od 1.09.2016-10.06.2017
roku

Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury przez
uczniów naszej szkoły,którzy w czasie trwania
akcji przynoszą do szkoły opisaną makulaturę
(imię, nazwisko, klasa, ilość kilogramów). Kartkę
tak samo opisaną składają do szkolnego
koordynatora akcji. Osoby, które przyniosą
największą ilość makulatury (co najmniej 50kg)
zostaną nagrodzeni. Celem jest pomoc
potrzebującym.
A oto lista najaktywniejszych uczniów
zbierających makulaturę, z dnia 31.10.2016r.:
1. Niszczak Kacper IIIa   2370 kg
2. Gębarowska Emilia IVa   75 kg
3. Urbanek Piotr VIa   55 kg
4.  Nowotyński Mikołaj IIa  50 kg
5.  Kowalczyk Klaudia IIIa  8 kg
6. Krygowska Magdalena IIIb  4 kg
Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia
udziału w tej akcji charytatywnej !
Dominika Jedziniak ...Liczymy kartki.

Internet

In.A.K.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10.11.2016r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 98. rocznicy uzyskania niepodległości

przygotowany przez uczniów klas szóstych oraz uczennic z gimnazjum. Akademia miała na celu pokazanie,

jak wielką wartość miało to wydarzenie. Uczniowie zaprezentowali nam ciekawą lekcję historii poprzez krótką

inscenizację i dogłębną treść wierszy. Na sam koniec drugoklasiści przebrani w stroje, śpiewając patriotyczną

piosenkę i czytając przebieg tego wydarzenia, pokazali, że od najmłodszych lat powinniśmy godnie

świętować ten dzień, ponieważ Polska po 123 latach znów pojawiła się na mapach.

W dniu 11.11.2016r. w Kościele Parafialnym w Odrzykoniu o godzinie 10:00
odbyła się msza święta z okazji 98. Rocznicy Święta Niepodległości
naszego kraju. W tej uroczystości wzięła udział orkiestra dęta OSP w
Odrzykoniu oraz Poczet Sztandarowy z naszej szkoły. Całość uzupełniło
złożenie wieńców na pomnikach poległych żołnierzy.
Tego samego dnia o godzinie 15:00 w Kościele w Łękach Strzyżowskich
również odbyła się msza w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział
mieszkańcy naszej gminy. Następnie w pobliskiej szkole odbyło się
przedstawienie uczniów oraz występ chóru "Impresja" z Łączek
Jagiellońskich. 

Klaudia Jucha

Poczet Sztandarowy w Łękach Strzyżowskich

Inscenizacje

Maluchy również pamiętają o święcie In.

D.H.

D.H.
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Strefa śmiechu

Spotkanie z autorką książek dla dzieci

Dnia 15 listopada 2016 r. biblioteka szkolna zorganizowała dla najmłodszych spotkanie autorskie z panią dr hab. Alicją Ungeheuer-Gołąb, prof.
nadzwyczajnym UR - autorką książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich. Wizyta przebiegała w bardzo miłej
atmosferze. Uczniowie wysłuchali fragmentów książek czytanych przez Panią Alicję, wykonywali prace plastyczne, prezentowali jeżyki, które wcześniej
wykonali. Były też dyskusje i zadawanie pytań. Na zakończenie spotkania autorka wręczała książki z dedykacjami.
  Atrakcją dla dzieci i młodzieży są spotkania z autorami, podróżnikami, fotografami,reżyserami czy innymi ludźmi, którzy mogą zaszczepić w naszych
uczniach chęć odkrywania świata.
Spotkanie i kontakt z autorem nabierają szczególnego znaczenia w rozwoju czytelnictwa i zainteresowania książką.
  Bibliotekarz Joanna Nowak

Dave Cameron jest 20-letnią aktorką i wystąpiła
np. w filmie „Liv i Maddie”, w którym grała
zarówno Liv, jak i Maddie (były to bliźniaczki).
Dodatkowo Dove dobrze śpiewa. A jeśli chcesz
dowiedzieć się o  niej więcej przeczytaj „13
Ciekawostek o… 
1. Urodziła się 15 stycznia 1996 w Seattle,
Waszyngton (USA)
2. Jej ulubioną porą roku jest zima. 
3. Jej ulubiony kolor to biały.  
4. Dove bardzo lubi uprawiać sporty. 
5. Jest dość niska- ma 1,57m. 
6. Gdy była mała, grała w teatrze i śpiewała w
chórze.
7. Lubi Johnn'ego Deppa.
8. Dove ma o 7 lat starszą siostrę. 
9. Ma chłopaka Ryana.
10. Dove wraz z Ryanem mają swój kanał na
YouTube.
11.Sama przerabia swoje ubrania.
12. Gdy miała 15 lat, zmarł jej ojciec.
13. Uwielbia Święta Bożego Narodzenia.
K.Blicharczyk, N.Słowik

Dove Cameron

W SZKOLE :
-DLACZEGO CIĄGLE SIĘ SPÓŻNIASZ?
-BO NIE MOGĘ OBUDZIĆ SIĘ NA CZAS…
-NIE MASZ BUDZIKA ?
- MAM ,ALE ON DZWONI WTEDY, GDY ŚPIĘ.

NA LEKCJI:
- ZAPRASZAM  DO ODPOWIEDZI… JASIA
-MÓWI NAUCZYCIELKA.
- PRZYKRO MI, ALE NIE PRZYJMĘ
ZAPROSZENIA, PROSZĘ PANI
-ODPOWIADA JAŚ. 

Jasiu, a dokąd to idziesz z mapą i kompasem?-
pyta  mama.
- Idę posprzątać swój pokój.

W kawiarni:
  - Proszę jeszcze jedną kostkę cukru do kawy.
  - Ależ wrzucił pan już pięć…
  - No tak, ale wszystkie się rozpuściły… 
                                           Dowcipy przygotowały:
Katarzyna Suwała, Zuzanna Urbanek

Stopka redakcyjna: Klaudia Jucha, Aleksandra Danek, Wiktoria Slowik,
Dominika Jedziniak, Katarzyna Blicharczyk, Katarzyna Suwała, Natalia
Słowik, Zuzanna Urbanek, p.Weneta Lidwin.
Opiekun: Katarzyna Nowak

D.H.

In.
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