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        Konstytucja 3 Maja 

,,Uczniowie
przedszkolakom"

,,Uczniowie
przedszkolakom''- cd.

27 kwietnia 2017 r.
przedszkolaki
wysłuchały kolejnej
książeczki z serii
Martynka, tym
razem pod tytułem
„Martynka u cioci
Lusi”. Książeczkę
zaprezentowała
uczennica klasy VI
Weronika Cieśla. W
utworze tym dzieci
poznały ciocię
dziewczynki –
Lusię, która posiada
gromadkę zwierząt.

Martynka
przedstawia nam tę
wesołą menażerię,
a poza tym wybiera
się na górską
wycieczkę. Przy
okazji tej wyprawy,
ciocia przypomina
dziewczynce, że nie
wszystkie kwiaty
oraz rośliny można
zrywać, ponieważ
są pod ochroną.    
               (wiki)

Wiwat 3 Maja!

 W piątek przed
długim weekendem
majowym odbyła
się akademia z
okazji 3 Maja.
Uroczystość
rozpoczęto
wspólnym
odśpiewaniem
hymnu
narodowego.
Następnie
uczniowie klas IV –
VI przedztawili
program
artystyczny.

W całości dotyczył
on Konstytucji
Majowej. Podczas
występu śpiewane
były piosenki takie
jak : ,, Trzeci Maj” i
,, Jak długo na
Wawelu”. Ta
nietypowa lekcja
historii zakończyła
się odtańczeniem
poloneza przez
uczniów klas II i III.
Program
uroczystości miał
na celu przybliżenie

społeczności
szkolnej postaci
oraz wydarzeń,
dzięki którym
doszło do zapisania
jednej z
najpiękiejszych kart
w historii Polski –
uchwalenia
pierwszej w Europie
i drugiej na świecie
konstytucji. 

         (wiki)  

 W poniedziałek 12
czerwca w zerówce
gościła Weronika
Barnaś.
Przeczytała ona
dzieciom
książeczkę pt. ,,
Martynka i święto
mamy”. Opowiadała
ona o prezencie na
Dzień Mamy.
Dzieciom bardzo
spodobała się ta
opowieść i na
pewno zapamiętają
ją na bardzo długo.
                   (wiki) werab
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Bliżej ekologii

Piknik rodzinny

21 i 25 kwietnia w klasach II-III oraz w klasach IV-VI
odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Uczniowie
musieli wykazać się wiedzą w zakresie pojęć
ekologicznych. Najlepszymi z klas młodszych byli: I
miejsce – Marcin Łabuz kl. II, II miejsce – Wiktoria
Ciesielczyk kl. III, III miejsce – Michał Smagacz kl. II,
zaś z klas starszych: I miejsce – Wiktoria Ozga kl. VI, 
II miejsce – Adrian Oleksyk kl. VI, III miejsce –
Stanisław Gotfryd kl. VI.
Z kolei 5 maja miał miejsce Szkolny Konkurs
Recytatorski o tematyce ekologicznej. Jury wyłoniło
zwycięzców. W kategorii klas I - III laureatami zostali:
1. Gabriela Potępa, 2. Angelika Rzepka, 3. Julia Potępa
i Filip Socha, zaś w kategorii klas IV – VI: 1. Stanisław
Gotfryd, 2. Natalia Gniadek, 3. Mateusz Kieroński.        
 Gratulujemy zwycięzcom!!!

Szkolny Festiwal Piosenki
12 maja odbył się Szkolny Festiwal Piosenki. Wzięło w
nim udział jedenaście grup. Jury złożone z nauczycieli:

p. K. Gotfryd, p. J. Juruś i p. B. Buratowskiego,
wyłoniło zwycięzców: w pierwszej kategorii wiekowej: I
miejsce - zespół Jagódki, czyli  A. Rzepka, N. Rzepka,

L. Szczepanek i O. Ciesielczyk. W drugiej kategorii
zwycięzcami były dziewczyny z klasy IV: A. Rzepka,
A. Bartosik oraz N. Gniadek. Każdy, kto brał udział,

dostał w upominek ufundowany przez sklepik
szkolny.Z kolei w czerwcu odbył się Gminny Festiwal

Piosenki, w którym A. Rzepka i O. Ciesielczyk zdobyły
wyróżnienie :-)
Gratulujemy !

uczestnicy konkursu

Dla rodziców!

11 czerwca 2017 r. cała społeczność szkolna, rodzice z dziećmi oraz

dziadkowie uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowej mieli okazję

uczestniczyć w corocznym otwartym Pikniku Rodzinnym,

zorganizowanym na terenie szkoły o godz. 15.00. Impreza została otwarta

przez pana dyrektora oraz przez poloneza w wykonaniu klas II i III. Po

odegraniu scenki pt. ,,Dzień Rodzica’’ widzowie zostali zaproszeni do

oglądania programu ,,Telewizja Pleciugi’’.

Uczniowie klas starszych zaprezentowali wiele
humorystycznych scenek przeplatanych nie tylko
reklamami, ale także piosenkami. Natomiast
najmłodsze dzieci opowiedziały o największym
wynalazku na świecie, do którego z pewnością
zaliczymy rodzinę oraz także na wesoło
zaprezentowały przedstawienie pt. „Dzień Ojca”.
Maluchy swoim występem zakończyły część
artystyczną. Cała uroczystość przebiegła w bardzo
miłej atmosferze. Można było posilić się kiełbaską z
grilla, a wszyscy uczestnicy imprezy dodatkowo
zostali poczęstowani lodami. Nie zabrakło także
ciekawych atrakcji dla dzieci. Ponadto, jak zresztą
co roku, dla rodziców i dzieci zostały
zorganizowane różnorodne rozgrywki i zabawy
sportowe ze słodkimi nagrodami. Można było także
zakupić tzw. „cegiełkę” oraz posłuchać muzyki.
Uroczystość zakończyła się o godzinie 20.00.
                                                   (ewka)
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                        Wakacyjna ortografia

Podróże kształcą :-)

Wkrótce będą wakacje. Róż/rza, Jeż/rzy
i Grzegoż/rz planują, gdzie spędzą wolny czas od nauki.
Róż/rza i Jurek chcieli jechać nad Moż/rze Bałtyckie, a    
Gż/rześ pragnął wędrować po gu/órskich szlakach. Nagle do
pokoju weszła mama. Powiedziała im, ż/rze w tym roku będą
zwiedzać najbliż/rzszą okolicę, a za rok pojadą dalej.

Gż/rzegoż/rz przez całe swoje tż/rzydziestoletnie ż/rzycie maż/rzył o
podróż/rzach. Chciał, by jego marz/żenie się spełniło. Zaplanował swą
podróż/rz bardzo starannie i ostroż/rznie, zwracając duż/rzą uwagę na
szczegóły. Chciał się udać do Francji i Włoch. Uznał, rz/że
podróż/rz pociągiem będzie interesującym pż/rzeż/rzyciem, które          
pż/rzyniesie mu nowe doświadczenia. W trakcie podróż/rzy
zauważ/rzył, że kolejaż/rze to miła grupa pracowników. Starali się oni być
mili i pż/rzyjaźni wobec innych podrórz/żnych oraz chętnie                
słurz/żyli pomocą.

Drugi etap jego podróż/rzy, czyli Włochy, był równie udany. Rz/Żym stał
się dla niego jakby drugim domem. Zachwyciły go budowle, ludzie,
atmosfera. Udał się również/rz do Watykanu - siedziby Papierz/ża.
Podrórz/ż ta stała się dla niego ż/rzyciową lekcją. A doświadczenia, które
zebrał pozostaną mu do końca rz/życia. Wiedział, że prz/żydadzą mu się
do pracy.
Pż/rzyblirz/ży on swoimi wspomnieniami kraje, o których uczy swoich
uczniów.  

MK

MK

MK

   
                      

                            Warto się uczyć

MK

MK
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Ciekawe dni i święta w czerwcu - czy wiesz ...?

   23 czerwca Dzień Ojca
 Obchody Dnia Ojca zostały
zapoczątkowane na początku XX
wieku w Stanach Zjednoczonych.
Ściślej, pierwsze obchody święta
odbyły się 19 czerwca 1910 roku w
miasteczku Spokane w stanie
Waszyngton za sprawą niejakiej
Sonory Smart Dodd — córki
weterana wojny secesyjnej
Williama Smarta. Sonora
dowiedziawszy się o ustanowieniu
Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907
r.) wpadła na pomysł, by
analogiczne święto wprowadzić dla
uczczenia pamięci, trudu opieki nad
rodziną i zasług wszystkich ojców
— w szczególności, jej własnego,
który po śmierci matki samotnie
wychowywał ją oraz pięcioro
młodszego rodzeństwa.

Dla Mam!

Dla Taty!

9 czerwca Dzień
Przyjaciela
Dzień Przyjaciela obchodzimy 9
czerwca. Oprócz tego w pierwszą
niedzielę sierpnia obchodzimy
Dzień Przyjaźni.
Jedne z najbardziej przyjemnych
świąt w kalendarzu, w ramach
których możemy podziękować
swoim bliskim i znajomym za to że
są przy nas, wspierają i że nam
pomagają. W Polsce te święta nie
są zbyt popularne, natomiast w
innych krajach tego dnia
obdarowuje się bliskich drobnymi
prezentami, alkoholem lub
słodyczami. Jest to też moment, w
którym bardzo często organizuje
się różnego rodzaju spotkania i
imprezy ze znajomymi, głównie na
świeżym powietrzu gdy pogoda
dopisuje.

29 czerwca - Dzień Ratownika
Dzień Ratownika WOPR – święto
ratowników Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Polsce
obchodzone 29 czerwca. W roku
1927 Komisja Ratownictwa[1],
działająca przy Polskim Związku
Pływackim, z siedzibą w
Siemianowicach, dla popularyzacji
idei ratownictwa wodnego ustaliła
dzień 29 czerwca jako Dzień
Ratownika. 

5 czerwca Dzień Ochrony
Środowiska Naturalnego

Światowy Dzień Środowiska
(ang. World Environment Day -

WED) – dzień ten został
ustanowiony przez

Zgromadzenie Ogólne ONZ na
Konferencji Sztokholmskiej w
1972 roku i obchodzony jest

corocznie.

16 czerwca - Dzień pomocy
dzieciom afrykańskim 

16 czerwca obchodzony jest jako
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Dzieciom Afrykańskim,
ustanowiony w 1991 roku przez
UNICEF (Fundusz Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) i
Organizację Jedności Afrykańskiej.
Ideą obchodów jest uświadomienie
światu wagi niesienia pomocy dla
najmniejszych mieszkańców
Afryki. Międzynarodowy Dzień
Pomocy Dzieciom Afrykańskim to
okazja, aby dowiedzieć się więcej o
potrzebach tego kontynentu.
Najważniejszym problemem,
któremu od wieków świat stara się
zaradzić, jest brak wody pitnej,
mniej niż 40% mieszkańców ma do
niej dostęp.

1 czerwca Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka
ma swoje początki w Światowej
Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci,
która odbyła się w Genewie
(Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest
jasne, dlaczego obchody tego
święta wyznaczono na 1 czerwca.
W Polsce święto dzieci
obchodzone jest 1 czerwca
począwszy od 1952 r. Inicjatorem
tego święta była organizacja The
International Union for Protection of
Childhood, która za cel obrała sobie
zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata. Obecnie
Dzień Dziecka obchodzony jest w
ponad 100 państwach świata.

kg
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Polskie Rekordy Guinnessa

A to ciekawe... najdłuższa deska świata w
Szymbarku!

A tutaj kolejny niezwykły rekord pochodzący z
Szymbarku...

16 grudnia 2016 r. na placu „Pod Skałkami” w ramach Pierwszego
Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbyła się próba
ustanowienia nowego Rekordu Polski na „Największą liczbę osób
w czapkach św. Mikołaja”. Przed uczestnikami stało dość trudne zadanie
pokonania poprzedniego wyniku w tej samej kategorii, należącego
do Krakowa i wynoszącego 4281 osób.Około godziny 11.30 przybyły
na wydarzenie oficjalny przedstawiciel Biura Rekordów rozpoczął liczenie
zgromadzonych osób. Zgodnie z jego obliczeniami, nowy rekord
ustanowiony przez Starachowice to 4301 uczestników!

                                                                              (rudi) rudi

Wyroby z drewna cieszą się dużą popularnością, a zdarzają się wśród
nich i takie, które stają się sławne same w sobie. Zobaczcie najdłuższą
deskę świata! Kaszubska Deska to obiekt często oglądany przez turystów
odwiedzających Szymbark. Deska ta wsławiła się swoją niespotykaną
długością, bowiem mierzy aż 46,53 metra – i została wykonana z jednego
fragmentu drzewa. Waga deski to około tona i sto kilogramów. Wycięcie z
pnia najdłuższej deski świata trwało aż 9 dni, a jej oficjalny pomiar odbył
się aż 3 tygodnie później. W specjalnej uroczystości związanej z
koniecznością oficjalnego pomiaru gotowej deski i wpisania jej do Księgi
Rekordów Guinnessa uczestniczyła para prezydencka.                              
                             (rudi)rudi

rudi

Po raz kolejny Polska może pochwalić się rekordem Guinessa, tym
razem w jakże szczytnej kategorii, mianowicie na największy fortepian
koncertujący na świecie. Takie bowiem rekordowe cacko znajduje się już
od prawie dwóch lat w Szymbarku na Kaszubach. „Stolëmòwi Klawér” bo
tak po kaszubsku nazywa się zaprezentowany w Centrum Edukacji i
Promocji Regionu w Szymbarku instrument liczy sobie aż 1,92 metra
wysokości, 6,07 metra długości i 2,5 metra szerokości. Wraz z 156
klawiszami (92 białymi i 64 czarnymi) i sześcioma potężnymi nogami
waży aż 1820 kg.  
                                                                      (rudi)

Mikołajowe czapki

deska

fortepian
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Dwoje
medalistów

Zakończenie
rywalizacji

POLSKA-WĘGRY
          U-20

  Brzozowa najlepsza      
w piłkę nożną na orliku

10 maja w Gromniku na płycie
boiska sportowego odbyły się
zawody w piłkę nożną. Chłopcy z
Brzozowej uczestniczyli w nich i jak
zwykle wygrali. Zajmując 1
miejsce, zakwalifikowali się do
półfinałów powiatowych. Mimo, że
pogoda sprawiała trudności z
powodu na zimno zawody odbyły
się. A oto wyniki meczów
zawodników z Brzozowej:
Brzozowa - Gromnik 5:0
Brzozowa - Siemiechów 4:0
Brzozowa - Chojnik 7:0
Brzozowa - Rzepiennik Marc. 3:0
Gratulujemy wygranej!!!
                                   (stagot)

29 kwietnia
odbyły się
powiatowe za-
wody w
czwórboju 
lekkoatletycznym,
w którym
chłopcy

z Brzozowej
zajęli IV
miejsce.
Najwięcej
punktów zdobył
Kacper Łabuz -
142p. Po
tygodniu odbyły

się zawody
gminne w tej
konkurencji.
Brzozowianie
zajęli trzecie
miejsce, a
największą
liczbę punktów

zdobył
Stanisław 
Gotfryd - 195 p.
Gratulacje dla
całej drużyny!

Mateusz
Kieroński - biegł
w kategorii
chłopców
młodszych,
minął wszy-
stkich, zajął
pierwsze miej-
sce i zdobył
złoty medal.
Gratulacje!

Patrycja
Smagacz -
podczas biegu
w kategorii
dziewcząt
starszych zajęła
drugie miejsce i
otrzymała
srebrny medal.
Gratulacje!
         (stagot)

9.06 o godz.
19.00 na
stadionie w
Niecieczy został
rozegrany mecz
Polska - Węgry
w kategorii 
U-20. Niestety,
nasi
reprezentanci
ulegli gościom

przegrywając to
widowisko 0:1.
Podczas meczu
każdy gorąco
kibicował Pola-
kom.  Dla
niektórych
będzie to nieza-
pomniana
chwila.

Po ostatnich
zawodach
gminnych w
czwórboju
lekkoatletycznym
zostały
podliczone
punkty i
wyłonione
miejsca

na koniec
rywalizacji
gminnej, a oto
one:
1. Siemiechów
2. Gromnik
3. Brzozowa
4. Rzepiennik M
5. Chojnik
      (stagot)

wygrani

Sportowo nawet na pikniku rodzinnym...
W dniu, w którym został zorganizowany piknik rodzinny zostały rozegrane
dwa mecze. Pierwszy - ojcowie na synów w piłkę nożną i drugi - mamy na
córki w siatkówkę. W meczu w tzw. futbol grupa młodszych mężczyzn
wygrała z tatusiami 16:8, czyli. W rozgrywkach płci pięknej mamy wygrały
z córkami 2:0 w setach. Zwycięskie drużyny dostały wór cukierków,
którymi poczęstowały wszystkich grających. Gratulujemy wszystkim
wygranym jak i przegranym!

termalica
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Zielona szkoła 
15 -17. 05. 2017r.

 Dnia 15 maja 2017 roku o godz. 2.00 w nocy
uczniowie z Brzozowej i Siemiechowa zebrali się pod
brzozowską szkołą, aby wyruszyć na zieloną szkołę
nad morze. W drodze do Chłapowa zwiedziliśmy
starówkę w Toruniu i przeszliśmy się bulwarem
nadwiślanym. Droga bardzo nam się dłużyła. Po ok.13
godzinach podróży dotarliśmy do celu. Gdy wszyscy
uczestnicy wycieczki byli ulokowani w swoich
pokojach i mieli rozpakowane bagaże poszliśmy
przywitać morze. Drugiego dnia musieliśmy wstać
bardzo wcześnie, ponieważ jechaliśmy na Hel.
Odbyliśmy tam rejs statkiem i zobaczyliśmy jak
karmione i tresowane są foki. Kupiliśmy pamiątki i
wróciliśmy do ośrodka. Po południu poszliśmy jeszcze
na latarnię morską  w Rozewiu. Wieczorem wszyscy
byli zmęczeni, więc szybko poszliśmy spać. W
środowy poranek, po śniadaniu wyjechaliśmy do Łeby.
Pierwszą atrakcją były ruchome wydmy w Słowińskim
Parku Narodowym.  Pół dnia upłynęło nam na zabawie
w piasku. Po południu pojechaliśmy do Łeba Parku.
Byliśmy na lodach i gofrach, w kinie 7D, w zamku
strachu, na wodnych zjeżdżalniach, placu zabaw i kole
widokowym. Zabawa nie miała końca. Do ośrodka
wróciliśmy dopiero późnym popołudniem. Był to bardzo
ciekawy i męczący dzień.
                                                              

             Zielona szkoła 18 - 20.05. 2017r.  
 

W czwartek pojechaliśmy do
Trójmiasta.Po dotarciu do Gdańska
zwiedziliśmy Starówkę.Następnie
udaliśmy się do Sopotu.
Przeszliśmy się po molo i
wróciliśmy do ośrodka. Wieczorem
przybyli do nas dwaj Kaszubi.
Uczyli nas śpiewać kaszubskie
piosenki  i poczęstowali tabaką. W
piątek  wyruszyliśmy do
Szymbarku. Zwiedziliśmy tam dom
,,do góry nogami”, Dom Sybiraka,
widzieliśmy najdłuższą deskę
świata, pociąg, pomnik
niedźwiedzia Wojtka i największy
fortepian świata. Potem poszliśmy
do parku linowego. Wieczorem
podziwialiśmy zachód słońca .

Na Helu

Na molo w Sopocie

kg
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Żegnaj roku szkolny, witajcie wakacje!

Najlepsi
czytelnicy

    Najlepsi uczniowie w roku 2016/17

Każdy z nas
zastanawia
się, czy
dobrze
wykorzystał
miniony rok
szkolny. A
Ty, jak
oceniasz
swoją pracę?

Red- 
akcja

S. Gotfryd
E. Cieśla
W. Ozga
W. Cieśla
A. Szczepanek
K. Rzepka
Sz. Nieć
M. Kieroński
M. Kieroński
N. Gniadek

                   100% 
              frekwencja 

Tylko czworo
szczęśliwców
zakończyło rok
szkolny ze 100-
procentową
frekwencją.
Gratulujemy !
Kl.4 Anna

Bartosik,
Mateusz
Kieroński;
Kl.5 Weronika
Barnaś, Mariusz
Kieroński.

Za nami kolejny
rok ciężkiej
pracy. Już
niedługo
 opuścimy
szkolne mury na
dwa miesiące
wakacji. Niżej
przedstawiamy
uczniów, którzy
w tym

roku szkolnym
osiągnęli
najlepsze wyniki
w nauce, mieli
najwyższą
frekwencję i
okazali się
najlepszymi
czytelnikami. 

Kl. 1:Michał
Potępa, Filip
Socha,
Magdalena
Wójcik, Angelika
Rzepka;
Kl. 2: Justyna
Cieśla, Mikołaj
Ozga, Kamil
Kwiek,
 Bartłomiej
Potępa;
Kl. 3: Gabriela

Potępa,   Kacper
Kwiek;
Kl. 4:  Mateusz
Kieroński 5,45;
Michał Rzepka
5,3; Kacper
Klimczak 5,1;
Szymon Nieć
5,00;
Kl.5: Mariusz
Kieroński 5,09
Małgorzata
Paciorek 4,81;
Kl. 6: 

Ewa Cieśla
5,27; Stanisław
Gotfryd 5,72;
Wiktoria Ozga
5,45; Amelia
Szczepanek
4,80.

W zerówce

100%

Gratulujemy!

W tym roku
czytelnictwo
wręcz rozkwitło
w naszej szkole.
Stało się to
głównie za
sprawą
konkursu

"Wielka Liga
Czytelników".
Każdy z
uczestników
musiał
przeczytać co
najmniej 10
pozycji. Jednak

do najwytrwal-
szych czytel-
niczek należą:
Wiktoria Ozga,
Ewa i Justynka
Cieśla.
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	,,Uczniowie przedszkolakom"
	Piknik rodzinny
	Bliżej ekologii
	21 i 25 kwietnia w klasach II-III oraz w klasach IV-VI odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą w zakresie pojęć ekologicznych. Najlepszymi z klas młodszych byli: I miejsce – Marcin Łabuz kl. II, II miejsce – Wiktoria Ciesielczyk kl. III, III miejsce – Michał Smagacz kl. II, zaś z klas starszych: I miejsce – Wiktoria Ozga kl. VI,  II miejsce – Adrian Oleksyk kl. VI, III miejsce – Stanisław Gotfryd kl. VI. Z kolei 5 maja miał miejsce Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce ekologicznej. Jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas I - III laureatami zostali: 1. Gabriela Potępa, 2. Angelika Rzepka, 3. Julia Potępa i Filip Socha, zaś w kategorii klas IV – VI: 1. Stanisław Gotfryd, 2. Natalia Gniadek, 3. Mateusz Kieroński.          Gratulujemy zwycięzcom!!!

	Wakacyjna ortografia
	Wkrótce będą wakacje. Róż/rza, Jeż/rzy
	i Grzegoż/rz planują, gdzie spędzą wolny czas od nauki. Róż/rza i Jurek chcieli jechać nad Moż/rze Bałtyckie, a     Gż/rześ pragnął wędrować po gu/órskich szlakach. Nagle do pokoju weszła mama. Powiedziała im, ż/rze w tym roku będą zwiedzać najbliż/rzszą okolicę, a za rok pojadą dalej.

	Warto się uczyć
	Podróże kształcą :-)
	Ciekawe dni i święta w czerwcu - czy wiesz ...?
	5 czerwca Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
	Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie.
	9 czerwca Dzień Przyjaciela
	23 czerwca Dzień Ojca
	1 czerwca Dzień Dziecka
	Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.


	Polskie Rekordy Guinnessa
	A to ciekawe... najdłuższa deska świata w Szymbarku!
	A tutaj kolejny niezwykły rekord pochodzący z Szymbarku...
	Brzozowa najlepsza       w piłkę nożną na orliku
	Dwoje medalistów


	Zielona szkoła
	15 -17. 05. 2017r.
	Zielona szkoła 18 - 20.05. 2017r.
	Żegnaj roku szkolny, witajcie wakacje!
	Najlepsi czytelnicy

	Najlepsi uczniowie w roku 2016/17


