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W piątek 24 lutego naszą
szkołę odwiedzili aktorzy z
teatru „Maska” w Krakowie.
Dla każdej grupy wiekowej
odegrali spektakl ilustrujący
zagrożenia płynące ze
współczesnego świata.
Klasy I-III
Misio Tulisio-bajka o
przyjaźni i tolerancji
Każde dziecko ma swoją
ulubioną przytulankę. Taki
pluszak jest nie tylko
zabawką, ale również
najlepszym przyjacielem
najmłodszych. Misie
przytulanki są znane i
kochane na całym świecie-
to z nimi dzieci zasypiają,
rozmawiają o swoich
problemach, dzielą smutki i
radości. Misio Tulisio Misio Tulisio

Nick Victoria

Autostrada do piekła ..

Jest to historia o ambitnej nastolatce, która marzy, aby
zostać lekarzem. Niestety jej plany pokrzyżował „kolega” (
dealer narkotykowy), który wciągnął ją w nałóg. Miała przez
to wiele problemów w domu i szkole. Ten spektakl miał na
celu przedstawić nam niebezpieczeństwo, jakie niosą ze
sobą narkotyki.Wielu młodych ludzi zażywa je dla dobrej
zabawy, nie wiedząc, jak bardzo może to wyniszczyć ich
organizm. Konsekwencją tego są choroby zdrowotne i
psychiczne.
                                                           Kinga Zawisza

Weronika, jedna z głównych postaci,  to nastolatka, która bardzo dobrze się uczy. Nie ma
zbyt wielu znajomych, więc próbuje szukać ich w Internecie. Tworzy swój profil i przyjmuje
pseudonim Victoria. Poznając kolejne osoby, daje się namówić na granie w gry
komputerowe i wkrótce… zmienia się to w nałóg.
Nowy, internetowy znajomy- Aktor szybko wzbudza zaufanie Weroniki- zaślepiona
nastolatka wysyła mu zdjęcia i podaje wszystkie dane- nawet swój adres! Aktor planuje ją
okraść podczas jej pobytu poza domem. Po powrocie nastolatki do domu okazuje się, że
cenne rzeczy z domu zniknęły. Dziewczyna podejrzewa rzekomego Aktora o kradzież, ale
jego profilu nie ma już w Internecie. Natomiast pojawia się konto z jej zdjęciami.
N.Słowik, K.Blicharczyk
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Wycieczka edukacyjna do Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie

W dniu 15.02.2017r. klasy trzecie Szkoły
Podstawowej razem z wychowawcami gościły w
Powiatowej  Straży Pożarnej w Krośnie. Celem
wycieczki było zdobycie wiedzy o pracy strażaka,
jego sprzęcie pożarniczym a także poznanie
wyposażenia samochodów strażackich  i ich
przeznaczenia. Uczniowie uczyli się jak należy
postępować w sytuacjach zagrożenia, z jakiej
pomocy skorzystać, kogo powiadomić.
Wycieczka była podsumowaniem bloku
tematycznego „Cztery żywioły – ogień” oraz
ściśle wiązała się z realizowanym programem
„Bezpieczna+”. Uczniowie byli bardzo zadowoleni
z miłego przyjęcia nas przez strażaków i z dużym
zainteresowaniem słuchali ich opowieści. W
przyszłości na pewno skorzystamy z gościnności
krośnieńskich strażaków.
A.Pachana

Mały strażak Gotowi do akcji

W trakcie zajęć Najmłodsi ćwiczą

W dniu 17 lutego odbyły się  warsztaty z pierwszej
pomocy przedmedycznej realizowane w ramach
projektu „Bezpieczna +”. Uczestniczyli w nich
najmłodsi uczniowie naszej szkoły i ich rodzice.
Na zajęcia przybyła bardzo liczna grupa, co
dowodzi, że wszyscy bardzo poważnie traktują
ten  temat. Warsztaty  prowadziły
wykwalifikowane wykładowczynie ze Studium
Medycznego w Jaśle. Miały one na celu
uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, jak
bardzo ważna jest wiedza związana z
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym
w nieszczęśliwych wypadkach. Uczestnicy mieli
okazję nauczyć się, jak postępować z osobą,
która uległa wypadkowi; ćwiczyli technikę masażu
serca, udzielanie pomocy osobom przytomnym i
nieprzytomnym oraz jak postępować w
przypadku zranień, skaleczeń i oparzeń. 
Fakty dowodzą, że nawet małe dzieci potrafią
ratować ludzkie życie.
D.Hedesz

   Warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców i uczniów klas I-III 

A.P. A.P.
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www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 35 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Lider

Czas konkursów

III - miejsce w finale wojewódzkimtenisa stołowego dziewcząt

W dniu 20 lutego w hali sportowej w Nowej Sarzynie odbył się Finał
Wojewódzki Gimnazjady w tenisie stołowym dziewcząt. Gimnazjalistki
występowały w składzie Michelle Englot i Julia Pasieka. Zawody zakończyły
się dla nas wielkim sukcesem bowiem dziewczyny po świetnej grze zdobyły
brązowy medal. Warto zaznaczyć, że jest to drugi z rzędu brąz dla naszych
dziewcząt, choć skład drużyny w porównaniu z rokiem ubiegłym jest nieco
odmieniony (naszą absolwentkę Beatę Daszykowską zastąpiła Julia
Pasieka). Podkreślić trzeba również, że w drodze do finału Michele i Julka
nie miały sobie równych na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Julia i Michelle

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ ‘BEST
OF THE BEST - ABBA’
Dnia 15 marca 2017 r w Szkole Podstawowej w
Bratkówce odbył się Gminny Konkurs Piosenki
Angielskiej. Uczestnicy mieli za zadanie
przedstawić jeden z utworów zespołu ABBA.
Celem konkursu było rozwijanie naturalnej
potrzeby ekspresji twórczej uczniów oraz ich
talentów muzycznych w dziedzinie śpiewu w
repertuarze anglojęzycznym a także radość
płynąca z obcowania z muzyką.  
Uczennice naszej szkoły zdobyły:
Wiktoria Feruś miejsce II
Marzena Markowska wyróżnienie
Serdecznie gratulujemy sukcesów.

Dnia 9 marca w RCKP w Krośnie odbył sięI
Krośnieński Konkurs Recytatorski.
Spośród 10 osobowej reprezentacji naszej szkoły,
nominację do finału otrzymało pięcioro uczniów:
Wiktoria Słowik, Natalia Słowik, Antonina
Urbanek, Maria Nowak i Adrian
Stanisławczyk. Uczniowie nagrodzeni:
Maria Nowak – wyróżnienie w kat .I-III
Adrian Stanisławczyk- II miejsce w kat.
Gimnazjum
Serdecznie gratulujemy !

Weronika

Laureaci Wiktoria i Marzena

Weronika Blicharczyk, uczennica klasy I b
gimnazjum, utworem pt. Oczy me wywalczyła 2.
miejsce w Turnieju Jednego Wiersza.
Konkursie organizowanym przez Krośnieńską
Bibliotekę Publiczną. Rozstrzygnięcie zmagań
nastąpiło 21 marca tj. w Światowym Dniu Poezji

Finalistą Konkursu został również Bartosz
Bożek, uczeń klasy III b gimnazjum, autor
wiersza pt. Jutro się spotkamy.
Serdecznie gratulujemy!

Z.G.

A.P.

A.P. A.Sz.
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Dnia 9 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie odbył dzień otwarty dla
gimnazjalistów, który został zorganizowany przez szkołę w ramach VI już edycji konkursów dla
uczniów gimnazjów: gastronomicznego „Mistrz lepienia pierogów" oraz fryzjerskiego „Odkryj swój
talent". Konkursy skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić się w
wybranych przez siebie zawodach, a także zaprezentować swój talent i kreatywność w tworzeniu
fryzur oraz potraw.
Turniej fryzjerski
Zwycięzcami konkursu zostały:
- I miejsce - Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu – Julia Delikat,
- II miejsce - Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu – Oliwia Dudek.
Turniej gastronomiczny
Zawodnicy mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie wykonać gotowy produkt, czyli pierogi. Ocenie
podlegały nie tylko czas poświęcony na wykonanie zadania i liczba pierogów, ale także ich jakość. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, która wyłoniła zwycięzców.
Uczennice naszej szkoły zajęły:

- II miejsce – Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu – Luiza Stefańska, Kamila
Pelczarska.
 Turniej tenisa stołowego
 Odbywał się w sali gimnastycznej, a przygotowali go nauczyciele wychowania fizycznego.
Zwycięzcami zostali: Michelle Englot i Miłosz Rząsa.
W czasie trwania konkursów i zawodów sportowych w pracowni obsługi konsumenta, która zamieniła
się we włoską kawiarenkę, częstowano gości ciastami i ciasteczkami. W pracowni kosmetycznej
zorganizowano warsztaty kosmetyczne, które przyciągały zainteresowane wizażem dziewczęta.
Gimnazjalistom zaproponowano również udział w potyczkach językowych, czyli nauce języków obcych
na wesoło.

Nasza szkoła już od wielu lat podejmuje działania profilaktyczne, które mają
na  celu uświadamiać uczniom, jak należy dbać o swoje zdrowie oraz
kształtować prawidłowe nawyki. Dlatego też nauczycielki -pani Dorota
Hedesz i pani Agata Makara, przygotowały Konkurs Kulinarny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji było przygotowanie dania ściśle
związanego z tradycją kulinarną naszego regionu. Do współpracy
zaprosiliśmy Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, zaprzyjaźniony Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu Gastronomiczno – Hotelarskim z
Iwonicza Zdroju oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Wojaszówka, które zostały jurorkami w tym konkursie. W czasie
konkursowych zmagań przedstawiono prezentację: „Czy pijesz
wodę” przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich dla klas II- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Prezentacja
przedstawiała treści o tematyce żywieniowej, profilaktyce oraz skutkach
nieprawidłowego odżywiania i  zakończona została widowiskowym pokazem
barmańskim propagującym picie soków  wyciskanych ze świeżych owoców
i warzyw.
Do konkursu przystąpiło 7 zespołów szkoły podstawowej i 4 zespoły
gimnazjum. Został podzielony na trzy etapy.
W pierwszym  uczniowie mieli za zadanie wypełnić test, wykazując się
wiedzą z dziedziny zdrowego odżywiania. Podstawą do przygotowania pytań
były materiały, które szkoła otrzymała w ramach programu „Żyj zdrowo –
jedz smacznie” firmy Winiary.Drugi etap polegał na przyrządzeniu dania
kulinarnego ściśle związanego z naszym regionem. Potrawa powinna być
przygotowana wg starych receptur związanych z naszym regionem, z
naturalnych składników, dobrze przyprawiona. Trzeci etap to
zaprezentowanie potrawy w formie prezentacji, wiersza, opowiadania,
piosenki. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Zakończył się
ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród.

   IV Gminny Konkurs Kulinarny
     "Żyj zdrowo - jedz smacznie"

Uczestnicy

W trakcie zmagań

Uczestnicy konkursu

D.H.

D.H.

D.H.
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