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Karnawał! A w karnawale,
wiadomo...bale!

Bal karnawałowy klas I-III
J.N.
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We wtorek, dnia 7 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy . U
dzieci i młodzieży można było zobaczyć bardzo oryginalne i pomysłowe
przebrania. Po wyczerpującej zabawie odpoczywaliśmy, jedząc przepyszne
zapiekanki. Tego dnia sala gimnastyczna nie była miejscem do ćwiczeń,
lecz miejscem  zabawy przy wspaniałej muzyce. Mamy nadzieję że
uczestnicy wspaniale się bawili.
Gabriela Wajda

Dnia 23 lutego grupa uczniów Va, wystawiła pierwszą swoją sztukę pt. „Coś
tam w lesie huknęło”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie  kl. II ,III SP. i
dzieci w przedszkolu.
Widowisko mówiło o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Warto podkreślić
entuzjazm i zaangażowanie „ Młodych Aktorów”. Grupa powstała przy
szkolnej bibliotece.
Wkrótce kolejne odsłony.
Bibliotekarz Joanna Nowak

Wszyscy świetnie się bawimy!

Klasy IV-VI w czasie zabawy

J.N.

D.H.
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Dwa spotkania

Z podróżnikiem... Z przedstawicielem parków
krajobrazowych...

15 lutego z inicjatywy pani Agaty Makary w naszej szkole odbyło się kolejne
spotkanie, które z wielkim zainteresowaniem oglądali uczniowie klas 4-6
szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Zgromadzenie prowadził pan Ignacy
Bielecki, który przedstawił nam informacje dotyczące Czarnorzecko-
Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcyjność terenu nie tylko
wzbogacają walory przyrodnicze, ale także cenne zabytki. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych rzeczy o naszej okolicy i z pewnością będziemy
częściej odwiedzać nasz park.
Martyna Haczela

Dnia 13 lutego naszą szkołę odwiedził przedstawiciel grupy Trzask, który
przybliżył nam kulturę Szwajcarii. To były już kolejne odwiedziny tej  grupy w
naszej szkole- poprzednio pogłębialiśmy wiedzę na temat Brazylii. Pan
Maciej opowiadał nam o swojej podróży  z przyjaciółmi do kraju Helwetów.
Szwajcaria to górzyste państwo, więc zobaczyliśmy dużo zdjęć pięknych
gór. Dla uczniów, którzy wykazali się znajomością kraju były przygotowane
małe upominki. Dzięki temu spotkaniu, na lekcjach geografii będziemy
wykazywać się większą aktywnością. Mamy nadzieję, że po następnej
podróży przedstawiciele grupy Trzask, odwiedzą naszą szkołę z nowymi
wiadomościami na temat innych egotycznych państw.
Klaudia Jucha

2 lutego klasa Va udała
się do Chyrowej na
kulig.  Po harcach na
świeżym powietrzu
wszyscy udali do
gospodarstwa ,,Pod
Chyrową”, gdzie
czekały pieczone
kiełbaski oraz ciepła
herbata. Pan Andrzej
Zatorski – właściciel
gospodarstwa umilał
nam czas opowiadając
o historii Chyrowej.
Czas spędzony na
świeżym powietrzu był
na dla wszystkich
wielką frajdą,którą
powtórzymy w
przyszłym roku.
E.Rodzinka

Z kopyta kulig rwie...

Malownicza Szwajcaria

Park-Zakątek

.E.R.

In.

In.

E.R.
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To już za nami...
III gminny konkurs
kulinarny „Żyj zdrowo,
jedz smacznie”
III miejsce Wiktorii Wójcikiewicz

na ogólnopolskiej olimpiadzie

przyrodniczej

VIII edycja
Krośnieńskich Pól
nadziei na terenie
Odrzykonia
Egzaminy
gimnazjalne
III miejsce w finale
wojewódzkim
dziewcząt w tenisie
stołowym
III miejsce

Doroty Urbanek w
konkursie „Moda
młodzieżowa
inspirowana kolorami
tęczy”
IX miejsce w finale
wojewódzkim
dziewcząt z
gimnazjum i
chłopców z
podstawówki oraz V
miejsce dziewcząt z
podstawówki
Akademia dla
rodziców pod hasłem
„Cudownych
rodziców mam”

Dzień Dziecka w
Bullerbyn
Ogólnopolska akcja
„Jak nie czytam, jak
czytam”
Festyn sportowo-
rekreacyjny
Koniec roku
szkolnego- uroczyste
pożegnanie klas III i
klasy VI
Wyjazd kółka
dziennikarskiego do
Uniejowa 
Początek roku
szkolnego 
Narodowe czytanie w
naszej szkole

Wizyta Arcybiskupa
Adama Szala
II miejsce drużyny
pod nazwą „Gang
halibuciej multipli” na
Europejskim Dniu
Języków Obcych w
Krakowie 
II miejsce chłopców z
gimnazjum w
powiatowych
zawodach w piłce
nożnej
Otrzęsiny klas I
Powiatowe
podsumowanie
współzawodnictwa

sportowego szkół za
rok 2015/16
Andrzejki
II miejsce Oliwii
Dudek w wielkim
teście wiedzy o
Henryku
Sienkiewiczu 
Spotkanie z
policjantami
Imieniny patrona
szkoły 
Wolontariat w szkole
I miejsce Kingi
Zawiszy w konkursie
„Ja, auto i moja
wielka przygoda”

Warsztaty dla
gimnazjalistów
Konkurs szopek
bożonarodzeniowych 

Klaudia Jucha
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