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Poznajemy tradycje
Bożego Narodzenia

Najdziwniejsze zwyczaje świąteczne w
różnych krajach

Meksykańskie rzeźbyW świątecznym nastroju

Mówi się, że  "co kraj to obyczaj, a rodzina to zwyczaj". Mimo, że święta na całym świecie
mają podobną ideę, to każde z nich wyróżnia się czymś szczególnym na tle innych.
 Przyjrzyjmy się więc tym dziwacznym obyczajom:
1. W Polsce dzieci oczekują Św. Mikołaja i piszą do niego listy, natomiast w Austrii dzieci
drżą z obawy przed Krampusem, który niegrzeczne dzieci bije rózgą. 
2.  Japończycy nie przygotuwują 12 dań ani nie zostawiają pustych miejsc przy stole, tylko
swoją Wigilię świętują w KFC.
3. We Włoszech prezentów nie przynosi Św. Mikołaj tylko wiedźma z zakrzywionym nosem
- La Befana. Niegrzeczne dzieci są obdarowywane cebulą albo czosnkiem.
4. Ukraińcy swoje choinki przyozdabiają sztucznymi pająkami i pajęczynami, które mają
przynieść domowi dostatek i szczęście. 
5. Grenlandczydy nie wyobrażają sobie świąt bez kivaku, jest to surowe mięso morskiego
ptaka alki, które zostaje umieszczone pod kamieniem na kilka dni, zawinięte w foczą skórę,
aż do osiągnięcia odpowiedniej fazy rozkładu nie może być serwowane.
6. Wenezuelczycy na Msze Św. odbywające się od 16 do 24 grudnia przybywają na
wrotkach i rolkach. 
7. W Polsce wykonuje się szopki, natomiast farmerzy meksykańskiego miasteczka
urządzają festiwal, którego głównym tłem są wykonane z rzodkiewki rzeźby. 
M.Haczela

W dniu 22 grudnia w naszej szkole odbył się apel z okazji
Świąt Bożego Narodzenia. Aktorzy występujący w
przedstawieniu mieli na celu przekazać młodzieży, jak
ważna jest tradycja związana z Narodzeniem Pana Jezusa.
Inscenizacja przedstawiała historię pewnej rodziny, w której
najważniejszym ogniwem były  najstarsze osoby , czyli
babcia i dziadzio. Wraz z  wnuczkami i dziećmi
przygotowywali wigilijną kolację. Z  pewnością ta krótka
prezentacja przedstawiła najważniejsze wartości, o których
powinniśmy pamiętać podczas Świąt Bożego Narodzenia-
jak i przez cały rok. 
A.Danek

Niech ten wyjątkowy czas będzie
wolny od trosk i pośpiechu,
a przyniesie spokój i szczęście.
                                    Lider

I.D.H.
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Konkursy i zawody sportowe

IMIENINY PATRONA SZKOŁY-HRABIEGO ALEKSANDRA
FREDY

W dniu 12 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z
okazji Dnia Patrona - Aleksandra hrabiego Fredry.Uczniowie przypomnieli
rys biograficzny wielkiego twórcy polskiego romantyzmu oraz jego
utwory.Na szkolnej scenie zaprezentowali się uczniowie klasy IIIa szkoły
podstawowej, którzy pod kierunkiem pani Beaty Bardzik przygotowali
inscenizację bajki Osiołkowi w żłoby dano… i  Cygan i baba.W dalszej
części widzowie mogli obejrzeć kłótnię i zaciętą walkę dumnych kogutów,
Pawła i Gawła, którzy udowadniali starą prawdę “Jak ty komu, tak on tobie”
oraz małpę w kąpieli, która próbowała” udawać człeka”. Bohaterów bajek
wykreowali uczniowie klasy VIb i IIb gimnazjum.Z pozytywnym przyjęciem
spotkały się inscenizacje fragmentów Zemsty, których najmocniejszą stroną
była obsada aktorska.Postać tchórza-samochwały Papkina
odegrał Mateusz Blicharczyk (IIb), a w domagającą się jadowitego potwora
Klarę wcieliła się Paulina Jucha (IIb). Humor dominował w scenie
dyktowania listu przez gwałtownego Cześnika (Gabriela Wrona, IIIb)
służącemu  Dyndalskiemu (Julia Gajda,IIIb). Spotkanie z twórczością
Fredry zakończyła piosenka Prosimy was o uśmiech w
wykonaniu Antoniny Urbanek (IIIa). Występ spotkał się z życzliwym
przyjęciem nauczycieli i uczniów, bo przecież Śmieszniejszego cóż być
może od bajek i komedii Aleksandra Fredry? Stał się również okazją do
odkrycia nowych talentów aktorskich naszej szkoły.
Program został przygotowany przez p. Beatę Bardzik, p. Alicję Prajsnar i p.
Władysława Niżnika.

Dzień Patrona Szkoły

W dniu 30 listopada  czworo  uczniów z naszego
gimnazjum(Kinga Zawisza, Oliwia Dudek,
Gabriela Wajda oraz Bartosz Bożek) pod opieką
pani Katarzyny Nowak odwiedziło  czytelnię
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie wzięło
udział w Wielkim Teście Wiedzy o Henryku
Sienkiewiczu.  Ogłoszenie werdyktu przez jury
było dla nas miłą niespodzianką. Jedna z naszych
uczennic- Oliwia Dudek zajęła IV miejsce w
swojej kategorii, zdobywając cenne nagrody.  
  Kinga Zawisza

W bibliotece

Po zwycięstwie w gminnych zawodach nasze
uczennice Michelle Englot i Julia Pasieka
awansowały na zawody powiatowe, które odbyły
się w Dukli. Na tych zawodach nasze dziewczyny
również odniosły zwycięstwo i awansowały do
zawodów rejonowych. Etap rejonowy odbywał się
w Gogołowie. Tutaj również po świetniej grze,
dużym spokoju i doskonałej atmosferze w
drużynie dziewczyny odniosły kolejne zwycięstwo
co jest już wielkim sukcesem. Wygrana dała
także awans do finału wojewódzkiego. Wielkie
gratulacje i powodzenia w finale.
Z.Gierlach

Półfinał wojewódzki w badmintonie
Zarówno nasza drużyna dziewcząt: Anna
Krygowska, Izabela Duda i Emilia Zajdel, jak i
chłopców: Mateusz Guzek, Norbert Szczepanik,
Szymon Mrozek i Krystian Okólski dobrze
zaprezentowały się na zawodach. Przebieg
zawodów był bardzo podobny w wykonaniu
dziewcząt i chłopców. Obie drużyny wyszły z
grupy a następnie w meczu ćwierćfinałowym
odniosły porażki, zajmując ostatecznie piąte
miejsce.Michele i Julia

Piątoklasiści

D.H.

K.N.

Z.G.

Z.G.
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Półfinał w badmintonie Gimnazjalistki

Gimnazjaliści

W dniu 29 i 30 listopada w Czaszynie odbyły się
półfinały wojewódzkie w badmintona dla
gimnazjalistów. W pierwszym dniu
zaprezentowały się dziewczęta w składzie:
Zuzanna Zając, Klaudia Jucha, Dominika
Jedziniak i Klaudia Belczyk. Ulegając Tarnawie
Dolnej i Sanokowi zajęły III miejsce. Następnego
dnia chłopcy w składzie: Radosław Kłosowicz,
Adrian Stanisławczyk i Łukasz Jasiński wyrównali
osiągnięcie koleżanek z poprzedniego dnia,
również przegrywając z Tarnawą Dolną i
Sanokiem IV. 

Pierwsze 3 miejsca gwarantują udział w finałach
wojewódzkich, które odbyły się 15.12.2016r w
Straszęcinie. Na tym poziomie występują
profesjonaliści oraz reprezentanci Polski na
szczeblu międzynarodowym. Dziewczęta w
grupie musiały rywalizować z późniejszym
triumfatorem-Nową Dębą  oraz z Tarnowcem  zaś
chłopcy również z późniejszymi zwycięzcami, a
jednocześnie z gospodarzami- Straszęcinem i
Mielcem .Ostatecznie i chłopcy, i dziewczęta
zajęli IX miejsce. Dla większości naszych
kadrowiczów to był ostatni występ na finałach
wojewódzkich w badmintona, ale za rok można
poprawić lub wyrównać ich osiągnięcie.
Wystarczy zacząć trenować już dziś, bo
naprawdę warto! Gratulujemy!
K.Jucha

Drużyna w składzie: Anna Krygowska, Emilia
Gajda, Wiktoria Filip, Emilia Zajdel, Julia Dudek,
Patrycja Penar, Izabela Duda, Żaneta Rysz,
Natalia Haznar, Natalia Szarek zajęła pierwsze
miejsce na zawodach powiatowych w unihokeju,
które odbyły się w Zespole Szkól w Korczynie.
Szczególnie emocjonujący był mecz z Korczyną,
który decydował o zwycięstwie w całym turnieju.
Nasze dziewczyny dzięki zwycięstwu
awansowały do półfinału wojewódzkiego.
Półfinał wojewódzki odbył się 16.12.2016r. w
Bukowsku. Nasze uczennice zaprezentowały się
bardzo pozytywnie ostatecznie zajmując piąte
miejsce.
Z.Gierlach

Bartosz i Kora

20 grudnia 2016 roku w Czytelni Głównej
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie
odbyło się podsumowanie XVII edycji 
Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. W
konkursie  udział wzięło 85 uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z Polski południowo-
wschodniej. Jury dokonało oceny 127 prac.
Oceniając prace zwracało uwagę m.in. na
oryginalny pomysł, kompozycję utworu oraz
wyraz artystyczny (tj. styl i język). W kategorii
proza uczniowie gimnazjów zdobyli trzy nagrody
główne i jedno wyróżnienie.

I nagrodę przyznano Patrycji Jaworskiej z
Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki
w Przybówce,

II nagrodę otrzymała Dominika Pęcak, uczennica
Gimnazjum w Posadzie Górnej,

III nagrodę zdobył Bartosz Bożek z Gimnazjum
w Odrzykoniu,

Wyróżniono też Kornelię Dziugan z Gimnazjum
w Odrzykoniu.

Liliana

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem
"Zapobiegajmy pożarom" - finał powiatowy

W dniu 16.12.2016 r. w siedzibie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod
hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Celem
Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i
twórców nieprofesjonalnych ochroną
przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich
środowisk. Tematyka Konkursu obejmuje udział
jednostek straży pożarnych w szkoleniu,
zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej,
akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk
żywiołowych, ekologicznych oraz historię
pożarnictwa.
Przed ogłoszeniem wyników sekretarz dh Józef
Tucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przedstawił
zasady przebiegu konkursu i odczytał finalistów
powiatowych. Uczennica naszego
gimnazjum Liliana Bieryło otrzymała III miejsce.

Z.G. Z.G.

Z.G.

A.P.

D.H.
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REALIZACJA PROJEKTU
"BEZPIECZNA+"

Jak uchronić się przed psem?Mamy mnóstwo pytań...

W dniu 5 grudnia br. w naszej szkole mieliśmy
przyjemność gościć  funkcjonariuszy Komisariatu
Policji Miejskiej z Jedlicza, którzy opowiedzieli
nam o zagrożeniach spotykanych w dzisiejszym
świecie. Policjanci ostrzegali przed sięgnięciem
po używki  takie jak marihuana, dopalacze czy
nawet  mało znane,  ale coraz częściej używane 
e narkotyki. Prelekcje odbyły się zarówno w
szkole podstawowej jak i w gimnazjum.
 Jednym z funkcjonariuszy był również… pies.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się  kilku
ciekawostek na temat pracy takiego „policjanta na
czterech łapach”. Wszyscy uczniowie słuchali z
zaciekawieniem i zaangażowaniem. Szczególnie
spodobał się nam pokaz umiejętności psa
policyjnego, który nieraz na równi z człowiekiem
ratuje ludzkie życie.
Mamy nadzieję, że zdobyta tego dnia wiedza
pozostanie na długo w naszej pamięci i będzie dla
nas priorytetem w postepowaniu w przyszłości.

Aleksandra Danek

W dniu 16-tego grudnia br. naszą szkołę
odwiedziła pani pedagog z teatru "Maska" w
Krakowie, która przeprowadziła warsztaty
profilaktyczne na temat narkotyków.
  Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne i brały w
nich udział drugie klasy gimnazjum. Warsztaty
były bardzo ciekawe. Na początku obejrzeliśmy
czterominutową kreskówkę pokazującą proces
popadania w narkomanię. Następnie
przeprowadzona została krótka ankieta i zabawa.
Na końcu podsumowaliśmy wyniki ankiety i
można było zadawać różne pytania. Zajęcia były
świetne. Wykład teoretyczny uzupełniała
prezentacja multimedialna i wyżej wymienione
rzeczy. Podczas nich dowiedzieliśmy się dużo o
zagrożeniach wynikających z kontaktu z
narkotykami, np. o uzależnieniach. Wszyscy
słuchali bardzo uważnie i w skupieniu, te zajęcia
na pewno nie należały do nudnych.
  Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie
będziemy mogli znów wziąć udział w takich
warsztatach.
  Link do kreskówki, którą
obejrzeliśmy: https://m.youtube.com/watch?
v=HUngLgGRJpo&feature=youtu.be
                                                                                 
                Kinga Zawisza

W czasie zajęć

D.H.D.H.

D.H.

https://m.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo&feature=youtu.be
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Warsztaty dla gimnazjalistów
Uczymy się-bawiąc

KOZIOŁ OFIARNY

Dnia 21 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło
się spotkanie, które miało na celu przekazać
odrzykońskiej młodzieży, jak ważne jest dobre
koleżeństwo i unikanie przemocy zarówno
fizycznej jak i psychicznej. Odwiedził nas teatr
zaproszony przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojaszówce w ramach
profilaktycznych działań wśród młodzieży.
Przedstawienie pt. "Kozioł ofiarny" z wielkim
zainteresowaniem oglądali uczniowie klas 4-6
szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Aktorzy
przedstawili nam historię gimnazjalisty, który
przez prześladowanie i gnębienie w szkole chciał
popełnić samobójstwo. Dzięki temu spektaklowi
dowiedzieliśmy się wiele cennych rzeczy i pewnie
wielu z nas zmieniło swoje postępowanie. 
M.Haczela

Przedstawienie .

D.H.

D.H. D.H.
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Podsumowanie akcji
charytatywnej GWIAZDKA
2016

Przeżywając Rok Wolontariatu i kontynuując tradycje niesienia pomocy
potrzebującym uczniom naszej szkoły, udało się zebrać słodycze, przybory
szkolne, zabawki, gry edukacyjne. Z zebranych artykułów mogliśmy
przygotować kilkanaście paczek świątecznych. Do akcji włączyli się
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pedagog, wychowawcy klas, świetlica
szkolna, samorząd uczniowski, biblioteka szkolna.
  Bardzo dziękuję za zrozumienie i wsparcie naszego szkolnego
wolontariatu- Akcji GWIAZDKA 2016.
  Życzę wiele radości, zdrowia i sukcesów na 2017 rok.
   
  Weneta Lidwin- pedagog     

STOPKA REDAKCYJNA:

numer świateczny powstał przy współudziale:
Klaudia Jucha,Martyna Haczela, Aleksandra Danek,
 Kinga Zawisza, p.Weneta Lidwin, p.Alicja Prajsnar,
 p.Zygmunt Gierlach.
Skład i korekta:Katarzyna Nowak.

Kontakt:gazetkalider@op.pl

KUPON WYKREŚLANKA

Konkurs  WYKREŚLANKA
Zadanie polega na znalezieniu słów związanych ze świętami i wykreśleniu
ich(poziomo, pionowo lub ukośnie).Każdy, kto zgłosi swój kupon do redaktor
naczelnej-Klaudii  Juchy z klasy IIIa gimnazjum-weźmie udział w losowaniu
nagrody. Należy wypisać co najmniej 5 wyrazów z diagramu i wyciąć kupon
z gazetki „Lider”.

.
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