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Bóg się rodzi, moc
truchleje...

czyli jasełka z rodzicami

Pomagamy
potrzebującym  

Członkowie PCK
zorganizowali akcję
pomocy dla
najuboższych
dzieci z
Madagaskaru i
Syrii.  Akcję
wsparła Pani
A.Dzięciołowska
oraz Pani M. Łabuz.
Wszystkie ozdoby
sprzedawane były
przy kościele przez
uczniów klasy
szóstej . 
                   (wiki)

Kiermasz

24 grudnia w
wieczór wigilijny
odbyły się jasełka
bożonarodzeniowe.
Przedstawienie
zostało
zorganizowane w
Domu Ludowym w
Brzozowej. W tym
przedsięwzięciu
brali udział dorośli,
młodzież i dzieci.
Jasełka
wystawiono z
różnych powodów.

Są nimi:
podtrzymanie
tradycji, zebranie
pieniędzy na
szczytny cel, dobra
zabawa oraz
integracja
społeczności
brzozowskiej.
Spektakl bardzo się
wszystkim podobał.
Aktorzy byli
świetnie
zorganizowani. Na
uwagę zasługuje
scenariusz,

który ukazywał nie
tylko narodzenie
Chrystusa, ale i
współczesne życie
ludzi. Scenografia
była bardzo bogata,
a jej stworzenie
wymagało dużo
pracy. W
przedstawienie
wpleciono  muzykę,
która wprowadzała
nas w odpowiedni
nastrój.  

       (Ucz. kl. V i VI)
               

Brawurowa jazda na
nartach, korzystanie
z lodowisk na
zmarzniętych
rzekach, poruszanie
się po poboczach
ruchliwych szos
bez należytego
oznaczenia się
odblaskami lub
światłem niesie ze
sobą ryzyko
nieszczęśliwego
wypadku.
Większość
tragicznych

wypadków jest
następstwem
lekkomyślności i
lekceważenia
niebezpieczeństwa.O
tym mówił p. P.
Witek młodszy
aspirant z
Komisariatu Policji
w Ciężkowicach,
który odwiedził nas
przed feriami.

Spotkanie 
z policjantem  

Rodzice i dzieci na scenie

wiki

sg
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Nasz samorząd

 
Zabawa andrzejkowa

Mikołajki 
w naszej szkole

Środowe popołudnie, 23 listopada, w naszej szkole upłynęło pod
znakiem dobrej zabawy. Mówimy, oczywiście, o dyskotece
andrzejkowej. Jak co roku odbywała się ona w dwóch grupach
wiekowych: uczniowie klas 0 – III od godz. 12.30 do 15.00 i klasy IV –
VI od godz. 15.15 do 18.00. Zabawie towarzyszyły przygotowane
przez Samorząd Uczniowski konkursy z nagrodami ufundowanymi
przez sklepik szkolny. W przerwie uczestnicy andrzejek zostali
poczęstowani pysznościami (słodycze, napoje i kanapki)
przygotowanymi przez Rodziców. Jak zwykle obsługę muzyczną
imprezy zapewnili nasi koledzy z kl. VI - S. Gotfryd i A. Żaba.            
  (ewka)                                                                                         Zabawa w toku

Grudzień od zawsze kojarzy się wszystkim ze św. Mikołajem. A tej
postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Szczególnie dzieci czekają
na noc z 5 na 6 grudnia, kiedy tajemniczy darczyńca ofiarowuje
prezenty. Radosna atmosfera panuje szóstego grudnia w szkołach,
przedszkolach, czyli wszędzie tam, gdzie można spotkać dzieci i
młodzież.  W naszej szkole było podobnie. Nie tylko dostawaliśmy
prezenty i dawaliśmy je, ale także rozmawialiśmy na temat św.
Mikołaja, obejrzeliśmy film o życiu Świętego. Do dzieci z zerówki
przybył osobiście św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Było
miło i radośnie.                                               (ewka)

Radość - to widać!

 "Moja pasja, mój zawód"
Poseł na sejm Rzeczpospolitej

20 grudnia 2016 roku w progach naszej szkoły gościła Pani Józefa
Szczurek - Żelazko, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Została powitana
przez Pana Dyrektora. Pani Poseł opowiadała nam o sobie: co robiła
zanim została posłem, jak się nim stała, na czym polega jej praca.
Później uczniowie zadawali pytania, które wcześniej przygotowali,
np: czy spotkała się z głową naszego państwa, czy przemawiała z
mównicy Sejmu. Niektóre pytania dotyczyły zainteresowań naszego
Gościa. Na koniec spotkania członkowie SU połamali się z Panią
Poseł opłatkiem, wręczyli jej szopkę i ręcznie zrobione bombki.          
    (ewka) ec

ec

ec
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Kiedy wielką....

  ...a kiedy małą literą?

Zasady pisowni        
wielką literą

Wielką literą piszemy:
– wyrazy rozpoczynające zdanie
– imiona i nazwiska ludzi, np. Jan Kowalski, Czesław
Miłosz, Basia, Michał
– przydomki, pseudonimy, przezwiska ludzi, np.
Szary, Śmieszek, Bolesław Prus, Pola Negri
– imiona własne zwierząt, np. Azor, Burek
– nazwy mieszkańców części świata, np. Afrykanin,
Amerykanka, Azjata, Europejczyk
– nazwy własne państw, miast, regionów, wsi, np.
Polska, Hiszpania, Warszawa, Kraków,
Mazury, Podlesie, Zarzecze
– nazwy mieszkańców państw i regionów, np. Polak,
Hiszpan, Pomorzanin, Kaszub,
Ślązaczka

Uwaga! Nazwy mieszkańców miast piszemy małą
literą, np. płocczanin, gdańszczanin.
– nazwy członków narodów, ras i szczepów, np. Żyd
(członek narodu żydowskiego),
Słowianin.
– nazwy geograficzne, np. Warszawa, Morskie Oko,
Wisła, Odra, Nowa Zelandia, Rzeka
Świętego Wawrzyńca.

Uwaga! Jeżeli nazwa własna składa się z dwu
członów: rzeczownika pospolitego i
rzeczownika w mianowniku, to człon pierwszy
(rzeczownik pospolity): góra, nizina
półwysep, cieśnina, kanał, morze, jezioro, pustynia,
wyspa itp. piszemy małą litera, a człon
drugi – wielką, np. półwysep Hel, wyspa Uznam,
pustynia Gobi, morze Bałtyk,
– tytuły utworów literackich,
– nazwy ulic, parków, dzielnic i osiedli, zabytków,
budowli i pomników, np. Czerniaków,
Żoliborz, Koszutka, Podwale, Łazienki, Powązki,
Spodek.

mk

Ortografia

Uwaga! Wyrazy: słońce, ziemia, gwiazda piszemy
małą literą, jeśli występują w zdaniu jako
rzeczowniki pospolite, np. W Chinach doszło do
trzęsienia ziemi. Wczoraj słońce mocno
grzało.
– wszystkie wyrazy w nazwach świąt religijnych,
państwowych oraz dni świątecznych, np.
Nowy Rok, Boże Narodzenie, Gwiazdka,
Wniebowzięcie, Wielkanoc, Wielki Czwartek,
Wielki Tydzień, Boże Ciało, Zaduszki, Wszystkich
Świętych, Dzień Matki, Dzień
Niepodległości.

Uwaga! Małą literą piszemy nazwy obrzędów, zabaw i
zwyczajów, np. topienie marzanny,
andrzejki, mikołajki, walentynki, karnawał.

mk

mk
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    Dzień Babci i Dziadka w szkolnym obiektywie  
 (red. A. Szczepanek i E. Cieśla)

W Polsce Dzień Babci obchodzi się
21 stycznia, a Dzień Dziadka 22
stycznia. W to święto każda babcia
i każdy dziadek dostają najlepsze
życzenia, laurki wykonane przez
ich wnuczęta. W ten dzień
dziadkowie są zapraszani na
przedstawienia z okazji ich święta.
W wielu szkołach odbywają się
spotkania pokoleń.
                                

W niedzielę 22 stycznia w Domu
Ludowym w Brzozowej rodzice,
uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły zorganizowali spotkanie z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Na
scenie wystąpili uczniowie
wszystkich klas pod opieką pań: R.
Język i D. Gąsior. Uczniowie
tańczyli, śpiewali i przedstawiali
różne śmieszne scenki z życia
rodzinnego.

Chłopcy z klas szóstej i piątej
wystąpili w dwóch scenkach
kabaretowych. Obie w śmieszny
sposób opowiadały o problemach
naszych babć i dziadków. Młodzi
kabareciarze (S. Gotfryd, A.
Oleksyk, K. Legutki i M. Kieroński)
znakomicie odegrali bohaterów, a
widownia zanosiła się od śmiechu.
Chyba rośnie nam nowe pokolenie
aktorów :-)

 Spotkanie odbyło się dzięki
zaangażowaniu rodziców, którzy
przygotowali poczęstunek, napoje  i
świetny nastrój. Pan R. Wójcik
podtrzymał tradycję, grając piękne
kolędy na akordeonie. Dziadkom
się bardzo podobało i z radością
śpiewali do akompaniamentu.
Nagłośnienie zapewnił p. B. Wójcik,
dyr. GOK-u w Gromniku.           

Spotkanie pokoleń, bo tak można
nazwać imprezę, skupiło ponad
sześćdziesiąt osób. Wśród nich
znaleźli się również goście: p. Z.
Maniak - przew. Rady Gminy
Gromnik, p. M. Pichner -
kierownik ASiPS oraz ks. S.
Wojtas, a także p. W. Żaba - radny
Brzozowej. 

Życzenia

Czekamy na występ...

Taniec Kabaret

Babcie i prababcieAkordeonista

kg

kg

kg kg

kgkg
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                        A teraz lecimy do Niemiec

Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest
pierwszego dnia świąt. Na stołach króluje nadziewany indyk oraz
deser christmas pudding. Prezenty przynosi św. Mikołaj i zostawia je
w skarpetach pierwszego dnia świąt. Niektórzy odwdzięczają mu się
kieliszkiem alkoholu i marchewką dla renifera. Londyn jest ojczyzną
pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii
zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".
                                                                                  

We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta
kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie
ciasta penettone i pandoro, a także nugat, migdały i
orzechy laskowe. Wigilia jest jednak przede wszystkim
czasem oczekiwania na pasterkę. W
każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym
atrybutem jest szopka. Szopki budowane są w
kościołach, mieszkaniach, placach, czy nawet klatkach
schodowych.                                         

W Niemczech jest z kolei zupełnie inaczej. Najbardziej
uroczystym momentem jest świąteczny obiad, a
głównym daniem jest pieczona gęś. Po posiłku nasi
zachodni sąsiedzi rozpakowują prezenty.
Charakterystycznym przysmakiem, który pojawia się na
niemieckich stołach podczas świąt Bożego Narodzenia
jest ciasto Stollen, kształtem przypominające nowo
narodzone dzieciątko zawinięte w becik.                    

Anglia

Włochy

           BOŻE NARODZENIE W EUROPIE                 
                                   W Anglii też świętują                           (red. A. Szczepanek)

Wigilia we ...
                  Włoszech                     

 

Ciasto -Stollen

as

as

as
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Nowy sprzęt
sportowy

Nauka pływania
też potrzebna

       W soboty 
 marsz do szkoły

Do naszej
szkoły Pan
Dyrektor zakupił
trzy nowe piłki
do siatkówki i
jedną do piłki
ręcznej oraz
siatkę do sali
gimnastycznej. 
    

Co sobotę w
godzinach od
8.00 do 12.00 w
Szkole
Podstawowej w
Brzozowej są
organizowane
zajęcia
sportowe.
Wtedy idziemy
na halę

do Siemiechowa
lub zostajemy i
na płycie boiska
gramy w różne
dyscypliny
sportowe.
Wszyscy są
zadowoleni oraz
bardzo
zmęczeni.
Zapraszamy!!!

17 XII 2016 r.
chłopcy: Kamil,
Mariusz,
Mateusz i
Kacper poje-
chali na sparing
do Rzepiennika
Marc.,

by rozegrać
dwa mecze: w
siatkówkę i piłkę
nożną.  Na
początku
wygrali z
gospodarzami
8-0 w setach.

Jednak w nożną
miejscowi
wygrali z brzozo
wianami 20:16.
Z relacji
naszych graczy
wynika, że
zabawy i ducha

sportowego było
co nie
miara. Gratulujemy
obu drużynom.

Już trzykrotnie
w  Woli
Rzędzińskiej
odbyła się
nauka pływania
z instruktorem.
Oprócz nauki
jest również:
skakanie, granie
w piłkę wodną,

nurkowanie i
wiele innych
atrakcji. Gdy
trzeba było
wracać, u
niektórych
pojawiły się łzy
w oczach.

Siatkarze

Czy odbiorę?

Nowe piłki

Siatka

Piłkarzyki

  Rzepiennik Marciszewski wita
          graczy z Brzozowej
                                 (red. S. Gotfryd)

pogórze24

pogórze24

sg

sg

sg
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     A czy już widziałaś/eś grę        
             Pokemon Go?  

                    (Red.W. Barnaś i N. Gniadek)

wb

Gra w pokemony najprościej mówiąc polega
na spacerowaniu po mieście ze smartfonem
lub tabletem i zainstalowaną specjalną mapą
i poszukiwaniu ukrytych w różnych miejscach
pokemonów. W tę grę nie da się grać za
biurkiem - trzeba ruszyć w teren, bo punkty
można zdobyć tylko docierając w konkretne
miejsce, gdzie ukryte są
pokemony. Podczas, gdy jedni widzą, na
przykład jedynie ławkę w parku, posiadacze
Pokemon GO zobaczą na niej gromadę
walczących ze sobą kolorowych stworów.

POKEMON GO - GDZIE POBRAĆ ONLINE
Żeby zagrać w Pokemon Go trzeba ściągnąć
aplikację na smartfona lub tablet oraz mieć
dostęp do internetu z GPS-em, gdyż na
bieżąco jest pobierana mapa Google. - W
Polsce na razie gra nie jest oficjalnie
dostępna, ale gracze pobierają aplikację z
zagranicznych stron - mówi Beata
Januszkiewicz z portalu pokemon-go.pl. 

          Drugą popularną grą jest                                      
                               MovieStarPlanet

Aby zagrać w w Movie Star Planet,
musisz się oczywiście zalogować
do gry. Moim zdaniem najlepszą
grą jest Quiz. Możesz się czegoś
nauczyć i przy okazji możesz tam
znaleźć takie pytania jak: Kiedy są
urodziny Harrego Pottera? Jaki
rodzaj muzyki tworzy dr DRE? Co
pragnie i co czuje Adele? Które
państwo słynie z pizzy i spaghetti? I
wiele, wiele innych. Niektóre
pytania są proste, a niektóre trochę
trudniejsze.Nie wiem, czy pytania
się powtarzają, ale jestem pewna,
że na większość będziesz znać
odpowiedzi. Jeśli nie znasz
odpowiedzi, to zawsze możesz
strzelać.                (Weronika)

MovieStarPlanet

Interesujące!

wb
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WYNIKI KONKURSÓW

        Stuprocentowa frekwencja naszych uczniów

Wyniki w
nauce za I
półrocze. Oto
uczniowie z
najwyższą
średnią
ocen. Może
w II półroczu
ich
przybędzie?

  Reda-
   kcja

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

Ukazały się
wyniki dwóch
konkursów hu-
manistycznego
i informatycz-
nego. Okazało
się, że do na-
stępnego etapu

konkursu
informatycznego
przeszły dwie
osoby:
Stanisław
Gotfryd i Ewa
Cieśla, zaś z
konkursu

humanistycznego
 Wiktoria Ozga.
Gratulujemy!

Klasa II
Michał
Smagacz
Justyna Cieśla

Klasa III 
Mateusz
Myszor 
Kacper Kwiek
Gabriela Potępa 

Klasa IV
Bartosik Anna

Kieroński
Mateusz

Klasa V  
Barnaś
Weronika
Smagacz
Patrycja
Kieroński
Mariusz 

Klasa VI
Stanisław
Gotfryd

Klasa VI
Stanisław
Gotfryd - 5,63
Wiktoria Ozga -
5,18
Ewa Cieśla -
5,09

Klasa V
Mariusz
Kieroński - 5,18

Klasa IV
Mateusz
Kieroński - 5,5
Michał Rzepka -
5,2
Szymon Nieć -
5,1
Kacper
Klimczak - 5,1

           Wielka Liga              
             Czytelników

Od października
w naszej szkole
dziesięcioro
uczniów bierze
udział w
maratonie
czytelniczym.
Do lutego

muszą
przeczytać po
10 książek,
zaliczyć testy
do nich i w ten
sposób dojść do
półfinału. Po
trzech

szczęśliwców z
klas I-III i IV-VI
pojedzie do
Krakowa na finał
Wielkiej Ligi
Czytelników.

Stuprocentowa frekwencja

Najlepsi

   Prymus, czyli najlepszy uczeń w szkole...
                               (klasy IV - VI)

krz

krz


	Bóg się rodzi, moc truchleje... czyli jasełka z rodzicami
	Pomagamy potrzebującym
	Spotkanie
	z policjantem

	Zabawa andrzejkowa
	Mikołajki
	w naszej szkole
	"Moja pasja, mój zawód"
	Poseł na sejm Rzeczpospolitej
	Kiedy wielką....
	...a kiedy małą literą?
	Zasady pisowni         wielką literą
	Dzień Babci i Dziadka w szkolnym obiektywie
	BOŻE NARODZENIE W EUROPIE
	W Anglii też świętują                           (red. A. Szczepanek)
	Anglicy nie obchodzą Wigilii, a najważniejszy posiłek spożywany jest pierwszego dnia świąt. Na stołach króluje nadziewany indyk oraz deser christmas pudding. Prezenty przynosi św. Mikołaj i zostawia je w skarpetach pierwszego dnia świąt. Niektórzy odwdzięczają mu się kieliszkiem alkoholu i marchewką dla renifera. Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".


	Wigilia we ...
	Włoszech
	We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia jest jednak przede wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę. W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym atrybutem jest szopka. Szopki budowane są w kościołach, mieszkaniach, placach, czy nawet klatkach schodowych.

	A teraz lecimy do Niemiec
	W Niemczech jest z kolei zupełnie inaczej. Najbardziej uroczystym momentem jest świąteczny obiad, a głównym daniem jest pieczona gęś. Po posiłku nasi zachodni sąsiedzi rozpakowują prezenty. Charakterystycznym przysmakiem, który pojawia się na niemieckich stołach podczas świąt Bożego Narodzenia jest ciasto Stollen, kształtem przypominające nowo narodzone dzieciątko zawinięte w becik.
	Rzepiennik Marciszewski wita           graczy z Brzozowej
	A czy już widziałaś/eś grę                      Pokemon Go?
	Gra w pokemony najprościej mówiąc polega na spacerowaniu po mieście ze smartfonem lub tabletem i zainstalowaną specjalną mapą i poszukiwaniu ukrytych w różnych miejscach pokemonów. W tę grę nie da się grać za biurkiem - trzeba ruszyć w teren, bo punkty można zdobyć tylko docierając w konkretne miejsce, gdzie ukryte są pokemony. Podczas, gdy jedni widzą, na przykład jedynie ławkę w parku, posiadacze Pokemon GO zobaczą na niej gromadę walczących ze sobą kolorowych stworów.
	POKEMON GO - GDZIE POBRAĆ ONLINE Żeby zagrać w Pokemon Go trzeba ściągnąć aplikację na smartfona lub tablet oraz mieć dostęp do internetu z GPS-em, gdyż na bieżąco jest pobierana mapa Google. - W Polsce na razie gra nie jest oficjalnie dostępna, ale gracze pobierają aplikację z zagranicznych stron - mówi Beata Januszkiewicz z portalu pokemon-go.pl.
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	WYNIKI KONKURSÓW
	Ukazały się wyniki dwóch konkursów hu-manistycznego i informatycz-nego. Okazało się, że do na-stępnego etapu
	konkursu informatycznego przeszły dwie osoby: Stanisław Gotfryd i Ewa Cieśla, zaś z konkursu
	humanistycznego  Wiktoria Ozga. Gratulujemy!



