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         Nasze        
       sukcesy

  Brawa dla Filipa!

      Dziękujemy!

Konkurs

Nic tak nie cieszy
brzozowskich
nauczycieli i
rodziców, jak
sukcesy uczniów
miejscowej szkoły,
a oni wykazują się
ogromnym
poziomem wiedzy i
umiejętności
zarówno w
kuratoryjnych
konkursach
przedmiotowych,
jak i konkursach

organizowanych
przez inne
placówki,
zdobywając liczne
nagrody,
wyróżnienia i tytuły.
 Oto oni:
1.Ewa Cieśla i
Stanisław Gotfryd
zajęli I i II miejsce w
konkursie
informatycznym
Baltie.
2.Wiktoria Ozga
została finalistką
Małopolskiego

Konkursu
Humanistycznego.
3.Stanisław Gotfryd
zdobył I miejsce w
konkursie literackim
,, Podróże dalekie i
bliskie’’ i znalazł się
w czołówce
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.  
Gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów!! 
           (wiki)

Miło nam
poinformować, iż
nasz uczeń z klasy
III, Filip
Zygadło, zajął I
miejsce w
Powiatowym
Konkursie Młodych
Muzyków
Instrumentalistów w
kategorii saksofon. 
Serdecznie
gratulujemy
Filipowi! 
            (wiki)

Baltie

W imieniu Orlane
Yao składamy
najserdeczniejsze
podziękowania
wszystkim
Nauczycielom,
Uczniom oraz
Rodzicom, którzy
przyłączyli się do
akcji charytatywnej
„Adopcja serca” i
przekazali na ten
cel środki pieniężne,
które zasilą konto
naszej
podopiecznej.

Dzięki Państwa
hojności zapewnimy
Orlane podstawowe
środki do życia oraz
eukacji. Na
szczególne
podziękowania
zasługuje klasa ,,0'',
która po raz kolejny
zebrała najwięcej
pieniędzy na ten cel.
 
 
       (wiki)

wiki

wiki
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Gminne zawody
w piłkę ręczną

Mistrzostwa 
powiatu za
nami...

23 marca
drużyna
chłopców z
Brzozowej
pojechała na
zawody w piłkę
ręczną. Jak
można było się
spodziewać,
zdobyli I
miejsce.

17 marca
odbyły się
zawody w piłkę
ręczną
dziewcząt.
Nasze
reprezentantki
zajęły 4
miejsce. 
         (stagot)

"Moja pasja, mój zawód"

KARATE
22 lutego odwiedziła nas mistrzyni
karate – sensei Bożena Kapałka ze
swoimi dwoma uczniami Pawłem i
Bartkiem Janas. Pani Kapałka
mówiła nam o swej pracy z
dziećmi, gdy uczy je karate.
Chłopcy pokazywali nam
ćwiczenia, a pani Bożena
powiedziała parę zdań, spośród
których kilka zapamiętamy na długi
czas. Oto jedno z nich: „Cokolwiek
robicie w życiu, nie róbcie tego na
pół gwizdka – róbcie z
entuzjazmem i pasją, z pełnym
zaangażowaniem”. 
                             (ewka)

Wielka Liga Czytelników
28 lutego bieżącego roku w naszej szkole odbył się
powiatowy etap Wielkiej Ligii Czytelniczej. Wzięło w nim
udział jedenaścioro uczniów, pięcioro z klas I-III oraz
sześcioro  z klas IV-VI. Starsze klasy do testu czytały
„Godzinę Pąsowej Róży” Marii Kruger, a młodsze „Chatkę
Puchatka” A.A. Milne’a.  Do dalszego etapu przeszło po troje
uczniów z obu kategorii wiekowych. Z klas I-III: Gabrysia
Potępa, Justyna Cieśla i Mikołaj Ozga, zaś ze starszych –
Ewa Cieśla, Wiktoria Ozga i Mateusz Kieroński.W kwietniu
uczniowie wystartują w półfinale wojewódzkim, którego
organizatorem dla powiatu tarnowskiego jest nasza szkoła.

młody karateka

Czy ktoś mówi,
że nie ma
mody na
czytanie? Jeśli
tak, to grubo
się myli! Otóż, 
w naszej
szkole

wystartowała
Wielka Liga
Czytelników,
czyli maraton
czytania, w
którym wzięło
udział prawie
20% uczniów.

Do Pani Język
ustawiały się
kolejki po
następne, i
następne
książki, a
należało ich
przeczytać

co najmniej 10
w ciągu trzech
miesięcy. 
      

W kwietniu w
Ryglicach
odbyły się
mistrzostwa
powiatu w piłkę
ręczną
chłopców. Na te
zawody
pojechała ekipa
sportowców

z Brzozowej. Po
trzech bardzo
ciężkich
meczach nasi
chłopcy zajęli 3
miejsce w
powiecie,
wygrywając z
Wolą
Rzędzińską.

W Ryglicach

sg

sg
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Wiesz kiedy "ó" piszemy?

Końcówka -ów, -ówka, 
z tego będzie kartkówka

                                                                                           
                   Pisownia z "ó" "u"  

Pisownia wyrazów z ó
Literę ó piszemy wtedy, gdy w innych
formach danego wyrazu lub w wyrazach
pokrewnych wymienia się na o, e, a:

dróżka - bo: droga, drogowy,
pióro - bo: pierze, pierzyna,
skrócić - bo: skracać, skracanie

U piszemy w czasownikach zakończonych na
uj
ujesz
uje

np.: maluję, malujesz, maluje, wędruję, wędrujesz, wędruje.
U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.:
czuje, kuję, kłuję pruję, snuję.
Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu
lub w innych wyrazach na: o, e, a

Zapamiętaj!
Litera ó nigdy nie występuje na
końcu wyrazu.
Tylko kilka słów zaczyna się
od ó:
ósemka, ósmoklasista,
ósmoklasistka, ósmy, ów,
ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

Ó piszemy,
1. gdy wymienia się w innych formach tego samego
wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
np.: 
stół - stoły
wiózł - wiozę
trójka - troje 
niósł - niesie
siódmy - siedem 

w końcówce D. lm 
rzeczowników rodzaju
męskiego, np.

       chłopców
       rodziców
       ptaków
       kwiatów

     Zapamiętaj!  Jest wiele
wyrazów, w        których
piszemy ó, choć  nie wymienia
się na o, e  lub a.  Jest to ó
niewymienne

mk

mk

mk

mk
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   Ciekawe dni i święta w marcu - czy wiesz że...

         8 marca - Dzień Kobiet 

 Międzynarodowy Dzień Kobiet
jest uczczeniem pamięci
sufrażystek walczących o
równouprawnienie kobiet, równe
traktowanie w pracy i taką samą
wypłatę za jednakowo wykonaną
pracę. Początki obchodów tego
święta związane są ze strajkami
w Stanach Zjednoczonych.
Podczas jednego z nich, w 1909
roku kobiety sprzeciwiające się
uciskowi w firmie, zostały
zamknięte w fabryce, gdzie
wybuchł pożar. Zginęło w nim
126 kobiet.
                                (wera)

10 marca - Dzień Mężczyzn
Najbardziej prawdopodobnym
powodem powstania Dnia
Mężczyzn zdaje się zazdrość
panów w stosunku do pań, które
od lat z powodzeniem obchodzą
swoje święto 8 marca. W Polsce
święto to nie cieszy się dużą
popularnością, a i sama data
zdaje się nieco naciągana –
prawdopodobnie ma nawiązywać
do 40 męczenników z Sebasty,
którzy wspominani są w kościele
właśnie tego dnia. Znacznie
bardziej popularna wersja tego
święta - Międzynarodowy Dzień
Mężczyzn – obchodzona jest
bowiem w większości państw 19
listopada. Idea tego dnia krążyła
po świecie już od lat 60.
 

 21 marca -   pierwszy dzień
wiosny
Pierwszy dzień wiosny jest
bardzo radosny. Wiosna
rozpoczyna się 21 marca. 20
marca w 2015 roku było
częściowe zaćmienie Słońca. W
Polsce można było zauważyć
tylko 60%. W innych
miastach:Warszawa,Kraków czy
Poznań można było zobaczyć
ok.75%. W Pierwszy Dzień
Wiosny witamy wiosnę.Zgodnie z
Polską tradycją topimy marzannę
lub ją spalamy. Marzanna to
szmaciana pani zrobiona z
starych niepotrzebnych szmatek
materiału. Pierwszy Dzień
Wiosny jest najbardziej
radosnym dniem w ciągu okresu
wiosny. :)  

  26 marca - zmiana czasu        na
letni
 
O potrzebie wprowadzenia zmian
czasu mówił już Benjamin
Franklin, jednak po raz pierwszy
czas letni wprowadzili Niemcy w
1916 roku. Od tamtej pory
pomysł ten przyjęty został w
wielu innych krajach - także w
Polsce. Zmiany czasu z
zimowego na letni i z letniego na
zimowy były u nas wprowadzane
i odwoływane kilkakrotnie. 
Dopiero od 1983 roku zmiany
czasu funkcjonują nieprzerwanie.
Zwyczajowo czas zimowy
wprowadzany jest w
październiku, natomiast letni w
marcu.   

wera

wera

tulipany

wiosna
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              Rekordy Guinessa dla każdego!

Niesamowite! Ten kotek jest o wiele głośniejszy niż
twoja pralka!

Wow! Giga owca!! Chyba żadne zwierzę na świecie
nie ma tyle sierści...

Poderwanie tylnej części ciała z podłoża by wykonać skok przez linkę to
dużo trudniejsze zadanie, niż wykonanie tego samego, odbijając się od
niego bezpiecznie na stopach. Rekordzistce pochodzącej z Niemiec udało
się wykonać aż 108 takich skoków w ciągu 60 sekund, co zapewniło jej
miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Ustanawianie rekordu odbyło
się 17 czerwca 2016 roku.   
Wymaganiem koniecznym dla uznania nowego rekordu było przerzucanie
liny skakanki nad głową i pod ciałem ustawionym w pozycji siedzącej.
Niemka poprawiła później swój własny rekord, wykonując 120 skoków
pośladkami w ciągu minuty.                     (rudi)
                       rudi

Miłośnicy kotów wiedzą, że nie ma przyjemniejszego dźwięku niż
mruczenie naszego pupilka. Jednak kiedy na naszych kolanach usadowi
się Merlin,, rekordzista w najgłośniejszym mruczeniu, lepiej wtedy
wyposażyć się w zatyczki do uszu. Dźwięk wydawany przez Merlina
osiąga 67,8 decybeli – podobnie do pracującego klimatyzatora, zmywarki
do naczyń, czy nawet kąpieli pod prysznicem. Większość kotów mruczy
na poziomie 25 DB, czyli prawie trzy razy ciszej.
Merlin ma 13 lat i należy do pani Tracy Westwood, która przygarnęła go ze
schroniska. „Czasem, gdy jest naprawdę głośny, muszę kilkukrotnie
powtarzać to samo zdanie.''                    (rudi)

rudi

rudi

Właściciel rekordowej owcy przetarł oczy ze zdumienia, gdy spojrzał, co
wyrosło na grzbiecie jego podopiecznego – Chris był dosłownie chodzącą
górą futra! Do tego stopnia, że owłosienie zaczęło zagrażać życiu
zwierzęcia, nadmiernie je obciążając, doprowadzając do przegrzewania
się jego ciała i grożąc infekcjami. Kiedy zdecydowano się pozbawić Chrisa
zbędnych włosów, jego runo miało naprawdę imponującą wagę – dzielna
owca zrzuciła z siebie aż 41,1 kilograma sierści! Wielkiego cięcia na
Chrisie dokonał mistrz świata w ścinaniu owczego runa, Ian Elkins,
pozbawiając go ponad 40 kilogramów futra!

Wow!

Kot

Duża owca



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 33 05/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGONIEC SZKOLNY 2

  Gminne i powiatowe    
zawody w siatkówkę

       Najlepszy
       zawodnik 

         Koniec 
sobotnich zajęć:-(

TURNIEJ
MINISTRANCKI

9 lutego 2017 r.
odbyły się
gminne zawody
w siatkę
dziewcząt.
Nasze
dziewczyny nie
zaprezentowały

się zbyt dobrze i
zajęły czwarte
miejsce. Lepsi
okazali się
chłopcy, którzy
grali tydzień
później. Zajęli
pierwsze

miejsce,
kwalifikując się
do powiatowych
zawodów, gdzie
zaprezentowali
się idealnie,
ponieważ
zdobyli drugie

miejsce i zostali
wicemistrzami
naszego
regionu. 

 Najlepszym
zawodnikiem
gminnego
turnieju w
siatkówkę i
ręczną został
Stanisław
Gotfryd -
reprezentant SP
Brzozowa.
  Gratulacje!

17 lutego odbyły
się zawody
diecezjalne w
piłkę nożną
halową. W
kategorii
ministrantów
wygrała parafia
Brzozowa 5-3, a
wśród  lektorów
starszych także

Brzozowa,
pokonując
Zakliczyn 6-2.
W Brzesku
młodsi zajęli
czwarte miejsce
w grupie, a
starsi trzecie.

Piłkarzyki są nową atrakcją naszej
szkoły, a zostały podarowane
przez p. Gotfryda. Są oblężone na
każdej przerwie. 
CZY WIESZ, ŻE?
- wymiary stołu to 70cm x 105cm;
- w jednej drużynie gra 11 figur?

kto wygra?

Jedziemy dalej!!!

Zaczął się
kwiecień, więc
skończyły się
zajęcia
sportowe w
soboty w naszej
szkole.
Dziękujemy
Panu
Dyrektorowi

za treningi w
naszej szkole
jak i na hali w
Siemiechowie.
Bardzo dużo się
nauczyliśmy i
mamy nadzieję,
że za rok znów
będzie tak
samo!Wygrana!

Brawo!

sg

sg

sg

sg
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"Miłość na śmierć nie umiera"
Droga Krzyżowa

      
    XV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

Życzenia

wiki

Niech zajączek szczodry będzie i z
jajeczkiem do Was przybędzie,
niech święconka smaczna będzie,
a w Dyngusa woda wszędzie.
 Wszystkiego dobrego, jajka
wielkiego, malowanego, zielonej
łączki, na której zajączki jedzą
makowce i pasą owce. 

:):)

 
 Wesołych Świąt wielkanocnych w różnych  
                          językach świata
     
Wesołych Świąt! 
                      Happy Easter!
  Frohe Ostern!
            Felice Pasqua 
                                ����
    Merīkurisumasu
                     Joyeuses Pâques
         Vrolijk Pasen!
   Великодніми святами
                       Счастливой Пасхи

Już od kilku dni uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do programu
patriotyczno-religijnego pt. ,,Miłość na śmierć nie umiera”. Występ ten
dotyczył rocznicy śmierci Jana Pawła II i zbrodni katyńskiej i miał formę
nietypowej drogi krzyżowej. Oprócz rozważań i wierszy był multimedialny
pokaz o tematyce historycznej. Mówiąc o dekoracji należy podkreślić
tajemniczy nastrój wywołany ciemnością i zapalonymi świeczkami. Tło
stanowiły biało-czerwone elementy. Muzyka i drastyczne sceny
podkreślały klimat tej uroczystości. Czarno-białe stroje były idealnie
dobrane do tematyki tego przedstawienia. Uczniowie doskonale zagrali
swoje role. Występ wszystkim bardzo się podobał. 
                                                                                   (wiki)

4.04. 2017 r. odbył się w Zespole Szkół w Gromniku
XV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego  dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W tym
 roku wzięło w nim udział 65 uczestników ze szkół
podstawowych w Brzozowej, Gromniku,Rzepienniku
Marciszewskim i Siemiechowie oraz z gimnazjów w
Gromniku, Chojniku i Siemiechowie. Z naszej szkoły
drugie miejsce w kategorii klas czwartych zajął
Mateusz Kieroński, a uczeń klasy szóstej Stanisław
Gotfryd znalazł się na trzecim miejscu.Inni uczniowie
również dobrze się spisali.                     (wiki)Deutsch

przedstawienie

święta

wiki
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             Nasze pasje i zainteresowania...

Papugi faliste to bardzo
sympatyczne zwierzęta. Potrafią
siedzieć na ramieniu i podawać
łapkę. Budkę lęgową można dać
tylko tym papugom, które mają
więcej niż rok. Kiedy samica siedzi
w budce lęgowej, samiec broni jej.
Do czasu aż wylęgną się małe
papużki, ludziom nie wolno zbliżać
się do budki. Papugi są
różnokolorowe, a najpopularniejsze
z nich to: jasnoskrzydłe
(zielonożółte) i niebieskie.              
(szym)

Papugi

Adrian Oleksyk to uczeń klasy VI,
który ma w swoim domu nietypowe
zwierzę. Jest to szynszyl. To
zwierzę ma  najcenniejsze na
świecie futro. Futro jest też
najbardziej miękkie. Najciekawsze
jest to, że szynszyle myją się w
piasku! Jest to jedno z nielicznych
zwierząt, które używa piasku do
mycia się. Szynszyl jest też
rozpoznawany dzięki długim
wąsom. Ta istota je różnego
rodzaju ziarna oraz pije czystą
wodę.                  (stagot)

Patrycja Smagacz-gimnastyka
To uczennica klasy V .Bardzo lubi
gimnastykę (sport).Często
uczestniczy w zawodach
sportowych.Dzięki ćwiczeniom w
domu Patrycja umie zrobić
szpagat, gwiazdę, stanąć na
rękach i zrobić od razu mostek.Jej
ciało jest wygimnastykowane.
Bardzo lubi to co robi i dąży do
osiągnięcia celu. 
                                       (Natka)

Kolega  z szóstej klasy Kacper
Knapik przez trzy lata hodował
kucyka. Jego zwierzę miało na imię
Angela. Bardzo był z nim związany.
Gdy jego zwierzę go zauważyło,
zawsze rżało.Dawał mu samo
zdrowe jedzenie i prawie każdego
dnia szedł z  nim na spacer. Małe
dzieci mogły go dosiadać i był przy
tym łagodny.  Niestety, nadszedł
czas, że musiał kucyka sprzedać.
Jakie zwierzę teraz będzie
towarzyszyło Kacprowi w
zabawach?

szynszyl

Hobby, czyli zainteresowanie które
z założenia nie przynosi nam
wymiernych korzyści, a jedynie
satysfakcję. Ale jednak... Pierwszą
korzyścią jest unikanie problemu ze
stresem. Bo jak stara prawda głosi:
“chcesz zapomnieć o stresie,
pomyśl o czymś przyjemnym”.
 Ludzie, którzy przeznaczają swój
czas na hobby, o wiele rzadziej
mają problemy ze stresem. Wynika
to stąd, że pochłonięci pasją
zapominają o nim. Żyją chwilą.   

Wyjątkowo korzystne hobby to
wszelkie związane z ruchem i
sportem. Oprócz korzyści
płynących z samego posiadania
zainteresowań dojdą te związane
ze zdrowiem fizycznym. Każdy
dobiera sobie zainteresowania
zgodne ze swoimi potrzebami.
Jednemu potrzeba więcej ruchu,
dlatego co weekend może uprawiać
sporty ekstremalne, a drugiemu
mniej, stąd zainteresują go zajęcia
wyciszające i odprężające.

Ruch

HobbyKto tak umie?
sz

sgkg
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