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IX  EDYCJA KROŚNIEŃSKICH
PÓL                         NADZIEI
NA TERENIE ODRZYKONIA

Młodzież z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w
Odrzykoniu podejmuje działania na rzecz ludzi
potrzebujących,włącza się w różne akcje charytatywne.

Dziękuję za wsparcie akcji charytatywnej POLA NADZIEI
2017, która odbyła się w  Niedzielę Palmową 9 kwietnia
br. przy Kościele Parafialnym w Odrzykoniu.
Udało się zebrać 1359,29 złotych. Kwota ta została
wpłacona na konto Towarzystwa Krośnieńskiego
Hospicjum- Bank PBS Krosno.
  Szczególnie dziękuję uczniom Zespołu Szkół im. A.
Fredry w Odrzykoniu, którzy wykonali żonkile pod opieką
pani dyrektor- Doroty Hedesz oraz uczniom i
nauczycielom zaangażowanym w zbiórkę funduszy w
dniu 9 kwietnia na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum.

  Weneta Lidwin- pedagog szkolny, koordynator
  akcji Pola Nadziei

Apel wielkanocny klas drugich i trzecich

Wielkanoc to czas
otuchy i nadziei.
Czas odradzania się
wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka.
 
Życzymy, aby Święta
Wielkanocne 
przyniosły radość oraz
wzajemną życzliwość.
 
By stały się źródłem
wzmacniania ducha.
 
Niech
Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni  pokojem i
wiarą, 
niech da siłę w
pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.

Wolontariusze

D.H.

D.H.
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XII ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II - RAJD NOCNY NA
CERGOWĄ
W niedzielę, 2 kwietnia 2017r., odbył się rajd nocny "Płomień Pamięci" na
górę Cergową. Został on zorganizowany w XII  rocznicę śmierci św. Jana
Pawła II przez PTTK W Krośnie. Jak co roku uczniowie z Zespołu Szkół w
Odrzykoniu wraz z ks. Mariuszem Niemcem, nauczycielami  i rodzicami
uczestniczyli w tej uroczystości, upamiętniającej naszego Wielkiego Polaka i
Człowieka, Honorowego Członka PTTK. O godzinie 19:00 wyruszyliśmy na
górę, która dla nas była ogromnym wyzwaniem. Po drodze wspominaliśmy
św. Jana Pawła II, który jako kapłan przecierał te same szlaki. Gdy
doszliśmy na szczyt, uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Słowa  z modlitwą
za stawiennictwem św. Jana Pawła II.  Następnie zapaliliśmy wielki płomień
na cześć naszego Papieża i odśpiewaliśmy ulubioną pieśń świętego -
"Barkę". Około godz. 22.30  udaliśmy się  w drogę powrotną. Zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni, wróciliśmy do  Odrzykonia. Z pewnością  dla wszystkich
uczestników rajdu było to wspaniałe przeżycie, które na długo pozostanie w
naszej pamięci.

W dniu 4 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym
konkursie pod hasłem: „Każdy nowy dzień jest kwiatem,który zakwita jak
wiosna.Konkurs odbywał się w szkole w Wojaszówce na trzech
płaszczyznach: recytacja, konkurs piosenki i praca plastyczna.
Nasi laureaci: 
RECYTACJA 
miejsce I- Maria Nowak kl. 3b (kat.1-3)
wyróżnienie- Wiktoria Szklarska kl. 3b (kat.1-3)
  - Natalia Słowik kl. 5a (kat.4-6) 
PIOSENKA 
miejsce I- Anna Krygowska kl.6a (kat4-6)
miejsce II- Antonina Urbanek kl.3a (kat.1-3)
wyróżnienie- Wiktoria Feruś kl.4b (kat.4-6)
PRACA PLASTYCZNA 
miejsce III- Oliwia Waliszko kl 5b (kat.4-6)
wyróżnienie-Zofia Marszałek kl 3a (kat1-3)
  -Sandra Urbanek kl.4a (kat.4-6)
  -Natalia Szarek kl 6b (kat.4-6)

Laureaci

Pamietamy!

Uczestnicy rajdu

.

.
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Warsztaty dla recytatorów

W dniu 7 kwietnia gościliśmy w naszej szkole
Panią Kamilę Ziemiańską, która wykształciła i
przygotowała do występów na scenie wielu
znanych, wybitnych aktorów.
W czasie warsztatów Pani Ziemiańska
przekazała uczniom cenne wskazówki dotyczące
prawidłowej recytacji wierszy. Interesujące zajęcia
zawierały ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne i
oddechowe, które pomagają młodym  recytatorom
w osiągnięciu sukcesu. 
  W przygotowaniu prawidłowej recytacji tekstu
ważne są: właściwy dobór repertuaru,
zrozumienie wygłaszanego tekstu, znaki
interpunkcyjne, odpowiednia postawa, dykcja,
tempo, staranna wymowa, prawidłowe
akcentowanie wyrazów i unikanie gestykulacji.

  J.Nowak  A. Jakubik 

Wywiad z  Kamilą Ziemiańską-Staniek
przeprowadzili chłopcy: Mateusz Kowalski i
Łukasz Lidwin.

Od ilu lat zajmuje się Pani aktorstwem?

Jak byłam młodsza (w waszym wieku), to robiłam podwórkowe teatrzyki,
więc już jako mała dziewczynka.
Czy wciąż Pani jest na scenie?
Nie, nie jestem aktorką, jestem reżyserką.
Ma Pani jakieś inne hobby?
Medycyna niekonwencjonalna i roślinność.
Co Panią skłoniło do takiej pracy?
Jako dziewczyna w szkole podstawowej zawsze byłam wybierana do
recytacji. Byłam też w szkolnym kółku recytatorskim. Inni modlili się, żeby
mnie nie było na konkursie.
Jak osiągnąć sukces w recytatorstwie?
Trzeba mieć do tego jakiś talent. A później wiele pracować, "szlifować" ten
diament.
Jak poznała Pani Roberta Rozmusa-dzisiejszego aktora?
Robert Rozmus miał 7 lat, jak go wyhaczyłam w parku. Miał takie piękne loki
i pomyślałam, że będzie księciem w moim przedstawieniu. Spytałam się go
o to, a on od razu odpowiedział, że będzie sportowcem.
Czy warto występować na scenie?
Występowanie na scenie nas bardzo rozwija. Trzeba też rozluźnić swoją
mowę. Dlatego mówcie pięknie i się nie garbcie!
Czy zajęcia z dziećmi i młodzieżą sprawiają Pani przyjemność?
Ogromną frajdę mi to sprawia. Wymyślam im coraz to nowe zabawy i wtedy
tak bardzo widać ich wrażliwość.
Czy ma Pani sposób na odkrywanie młodych talentów aktorskich wśród
dzieci i młodzieży?
Olbrzymi sposób. Od razu się widzi. Wystarczy, że ktoś wejdzie i od razu
widzę, co chce.
Jak zapoczątkowała Pani swoją pasję, kto Pani pomógł?
Bóg. To jest jakiś taki talent, dar. Tego nie można się wyuczyć. Także praca
jest moją pasją.Ponadto jestem przewrażliwiona na słowo "fajnie". Słowo
fajnie jest niefajne.

W czasie warsztatów

Wywiad

.

.
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Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim "Dyktandzie (nie
tylko) dla Mistrzów" organizowanym przez Instytut Rozwoju Oświaty w
Warszawie. Świetną znajomością zasad polskiej ortografii wykazała
się Emilia Gajda z klasy VIa. Uczennica zajęła III miejsce, otrzymała tytuł
laureata i nagrodę rzeczową.
Wyróżnienia zdobyły:
Paulina Blicharczyk z klasy VIa
Wiktoria Wójcikiewicz z  IVb
Zuzanna Urbanek z Va
Pozostali uczestnicy "Dyktanda" z naszej szkoły, którzy uzyskali mniejszą
liczbę punktów, otrzymali dyplomy.
  Zachęcamy do udziału w kolejnych ogólnopolskich zmaganiach z
ortografią!
  Anna Juszczęć-Jakubik

W trakcie dyktanda Adrian w gronie laureatów

Reprezentanci naszej szkoły

Powiatowy konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

Już po raz jedenasty w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji
Patriotycznej. Otwarcia i powitania przybyłych uczestników wraz z nauczycielami i opiekunami dokonał
dyrektor szkoły Leszek Zajdel. Celem konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w
Krośnie jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych,
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów.
Na przesłuchania zgłosiło się blisko 60 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Każdy uczestnik przygotował jeden utwór o
tematyce patriotycznej, dominowały wiersze Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa czy Lusi Ogińskiej.
Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Jolanty Bajgier oceniała interpretację, dykcję, zrozumienie
tekstu i ogólne wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono zwycięzców.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora wręczali wicestarosta Adolf Kasprzyk, dyrektor ZS
w Iwoniczu Leszek Zajdel. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.
Naszą szkołę reprezentowali laureaci zmagań gminnych: Natalia Słowik, Kinga Zawisza i Adrian
Stanisławczyk, który w konkursie zdobył III miejsce. Gratulujemy!

STOPKA REDAKCYJNA

Wiosenny numer gazetki powstał przy 
współudziale: p.W. Lidwin,p. A.Jakubik,
p.J.Nowak, M.Kowalskiego, Ł.Lidwina.
Montaż i korekta:p.K.Nowak.
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