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         15.10.2017 odbyła się u nas Międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata, która odbywa

się u nas co roku. W akcji wzięli udział uczniowie z całej gminy. Ta akcja wywodzi się z
Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku. W Polsce zainicjowała Mira Stanisławska-

Meysztowicz. Co roku zwiększa się liczba uczestników tej akcji.

Uczniowie 1-5 mieli zorganizowali konkurs plastyczny o Sprzątaniu Świata. Najlepsze prace
zostały zawieszone na tablicy na szkolnym korytarzu. Każda klasa dostała rękawiczki i

worki na śmieci. Sprzątali wraz z nauczycielami. Klasa 6 sprzątała teren szkoły i drogę obok
niej, klasa 7 sprzątała drogę prowadzącą na cmentarz , klasa 2 gimnazjum drogę do sklepu i

najstarsza klasa drogę do Brzozowa.

Niestety nasze środowisko było zanieczyszczone. Niektórym trudno jest podejść do kosza i
coś wyrzucić najlepiej wyrzucić to za siebie.  W pewnych miejscach trawa nie jest zielona

ale zanieczyszczona .

Dbajmy o nasze środowisko !!

Dziękujemy!!!

        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły

  życzymy 

dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych 

oraz  samych wzorowych uczniów.
Redakcja

Za uśmiech, dobre słowo, 
zachętę do pracy gdy nic się nie udawało 

i pochwałę gdy wszystko szło dobrze. 
Dziękujemy!!!

Sprzątanie świata

Drogim Nauczycielom

Dbamy o nasze środowisko
                  Sprzątanie świata 2017
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http://www.expressilustrowany.pl/wierszyki-sms-zyczenia-sms/a/wierszyki-dla-nauczycieli-zyczenia-dla-nauczycieli-smsy-dla-nauczycieli,10057932/
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Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Trzynastego października 2017r. w sp. nr 2 w
Humniskach odbyła się akademia z okazji dnia
nauczyciela .

   Wspomniano o tym że jest to także święto
założenia Komisji Edukacji Narodowej
 ( skr. KEN) . 
 
Tematem przewodnim był "ogród podziękowań". 
Piękne kwiaty które się w nim znalazły były
symbolem naszej wdzięczności.

Wiersze i wierszyki przeważały w dialogach jakie
prowadzono podczas przedstawienia.

Akademię zorganizowała większa część klasy II
gimnazjum. Wzięły udział także niektóre osoby z I
gimnazjum, 7 klasy i 6 klasy. 

Po przedstawieniu była scenka której koniec
rozśmieszył  nauczycieli. Aktorzy byli z tego
bardzo zadowoleni ponieważ taki był ich cel.

Później każdemu pracownikowi szkoły oraz
gościom wręczono różę.Dostali także piękne
słoiczki z migdałami.

Po akademii odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
na najlepszą nauczycielkę i najlepszego
nauczyciela w szkole.

Przywitanie
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        Czternastego października
                  wpisujemy do dziennika
       dobre stopnie wszystkim,
               co pracują w szkole!
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powitanie gościa

opowiadanie

Było wiele legend..

Podania i legendy

   24.10.2017 naszą szkołę odwiedziła pani z
muzeum i prowadziła pogadankę o legendach
naszego regionu. 
   Było wiele rzeczy o których nie mieliśmy
pojęcia.Wiele legend było o Brzozowie a
niektóre także o okolicznych.
  Dowiedzieliśmy się skąd się wziął herb
Brzozowa.

Dlaczego istnieje tam Czerwona Góra.

  Kolejnego dnia uczniowie klasy lV szkoły
podstawowej odwiedzili muzeum w Brzozowie.
  Z uwagą obejrzeli wystawę która była w tym
czasie otwarta dla zwiedzających.  
Bardzo się ucieszyli na wieść o tym że mogą
dotknąć eksponatów. 
Wykorzystali to.  
Najbardziej ekscytował ich stary karabin.  
Zadali dużo dociekliwych pytań.  
Później z wielką uwagą obejrzeli wystawę 
Pana Pawła Rebizaka. 
Kiedy inne klasy usłyszały od
czwartoklasistów o ich wrażeniach także
chcieli iść.

Testowanie karabinu

Pewnie był trochę ciężki

            

            Spotkanie z panią z Regionalnego Muzeum w Brzozowie
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        Hit sezonu kasztany jadalne!     Wspaniałe ptaki      
bociany

Potrawy z jadalnych kasztanów:
Pieczone kasztany jadalne,
Kasztany duszone,
Gotowane kasztany jadalne,
Zupa z  kasztanów,
Puure kasztanowe,
Ciasto kasztanowe i wiele innych.

Wszyscy doskonale znamy owoce kasztanowca.
Te zamknięte w zielonych, kolczastych łupinach
brązowe kuleczki to przecież kasztany.
Czy wiesz ,że są jadalne kasztany?
Jeśli nie to tutaj będziesz miał któtki opis o tych
kasztanach:

Jadalne kasztany można zjadać na surowo, piec
je, smażyć i gotować. 
Można z nich przyrządzać także kompoty, zupę
czy ciasta.Jadalne kasztany można kupić w
różnych sklepach , a zwłaszcza internetowych. A
nawet w biedronce i tesco.

Kasztany jadalne są bardzo zdrowe.Zawierają
witaminy A i C.Przeciwdziałają infekcjom.Kosztują
około 30 złotych.

Jadalne kasztany

Kasztany jadalne wzmacniają odporność organizmu i przeciwdziałają infekcjom. Ponadto są bardzo
bogate w skrobię, która przy obróbce termicznej zamienia się w cukier złożony (wolno przyswajany
przez organizm).

Kasztany zawierają w sobie również błonnik pokarmowy, dzięki któremu są produktem sycącym. Nie
brakuje im też białka i tłuszczu, a 2/3 wszystkich tłuszczy zawartych w nich to tłuszcze nienasycone,

wskazane przy zwalczaniu chorób serca i krążenia.

Fot.fotolia

Chyba każdy z nas zna i widział chociaż raz w
swoim życiu bociana.
 Jest to ptak o długich czerwonych nogach i z
długim czerwonym dziobem. Upierzenie ma białe
z czarnymi lotkami.Osiedlają ludzkie  tereny
rolnicze, przede wszystkim w sąsiedztwie dolin
rzecznych lub innych terenów podmokłych,rzadko
doliny rzeczne z dala od ludzkich osiedli. Swoje
gniazda budują na drzewie, słupie
energetycznym, budynku gospodarczym lub
kominie, rzadko na innym obiekcie. Zbudowane z
gałęzi i patyków. Wieloletnie gniazda mogą
osiągać duże rozmiary. 
Ich ciężar może dochodzić do kilkuset
kilogramów a nawet ponad 1 tonę. Bocian znosi
od 3 do 6 jaj.

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

***************************************

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt
go do tej pory nie znalazł...

Nauczyciel pyta ucznia:
- Gdzie jest Twoja praca domowa?
- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły
zrobiłem z niej samolocik i porwali go terroryści.

Świat Kwiatów

Bocian
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