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    Zielona szkoła - 
     25 - 30 września

DEN i ślubowanie
pierwszoklasistów

Jak się uczyć? - rady 
      i  wskazówki

Ten rok rozpoczął
się wyjątkowo dla
naszej szkoły. Już
we wrześniu
wyruszyliśmy do
Karpacza. W
czasie podróży
zatrzymaliśmy się
we Wrocławiu.
Podziwialiśmy
panoramę miasta z
punktu widokowego
Sky Tower,
oglądaliśmy
Panoramę
Racławicką

oraz odwiedziliśmy
wrocławskie zoo.
Wieczorem
dotarliśmy do
Karpacza.
Następny dzień
zaczął się dla nas
w Centrum
Informacji KPN,
potem były
Karkonoskie
Tajemnice. Środa
była wyczerpująca,
ponieważ
wyszliśmy na
Śnieżkę. Kolejny

dzień spędziliśmy
w Muzeum KL
Gross-Rosen i w
kopalni uranu w
Kowarach.
Piątkowy dzień
poświęciliśmy na
poznawanie
Karpacza i pobyt w
Hotelu Gołębiew-
ski, na basenie. W
sobotę obejrzeliś-
my zamek Chojnik i
wróciliśmy do
domu.       (ewka)

Macie problem ze
skuteczną nauką?
Nie potraficie się
zorganizować? Oto
parę wskazówek
dotyczących nauki: 
1.Ucz się od razu
po powrocie ze
szkoły do domu. 
2.Zorganizuj sobie
miejsce pracy.
3.Wyłącz telewizor,
radio, komputer -
wszystko, co cię
rozprasza.

4.Ucz się nie tego,
co jest ci potrzebne
na jutro, tylko tego
co dziś było w
szkole. 
5.Ćwiczenia
odrabiaj dokładnie.
6.Ćwicz regularnie
pamięć. Po roku
nastąpią duże
zmiany i będziesz
się uczyć na
sprawdziany 2 razy
szybciej! 
                 (wiki)

Zapora na Łomnicy

13 października o
godz.  11:30  w
naszej szkole
odbyła się
uroczystość z
okazji Dnia 
Edukacji Narodowej
oraz pasowanie
pierwszoklasistów
na uczniów. Były
wiersze, piosenki i
scenki. Pierwszaki
zdały pomyślnie
egzamin i stały się
pełnoprawnymi 
uczniami.

Ślubujemy!
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Ułamki, pierwiastki i jak co obliczyć... ta Pani
wszystko Wam powie migiem! - Barbara Cieśla

                    Szef wszystkich szefów!!  - 
                      Bolesław Buratowski

      Zna każdą stolice świata i wie, co po łące lata - 
                              Zofia Buratowska

Jedną z lektur mojego dzieciństwa było czasopismo „Kontynenty”.  Stąd
zainteresowanie geografią. Również sport ciekawił mnie od zawsze. Długo
już pracuję i myślę, że jestem na finiszu swojej pracy. Minusami w naszej
szkole są  łączone zajęcia, brak sali gimnastycznej, plusem zaś to, że
szkoła nie jest duża.
Marzę o tym, by być jak najdłużej zdrową i sprawną fizycznie.
 Interesuje mnie dobra książka, sport, rozwiązywanie krzyżówek.
 Cenię uczniów, którzy są aktywni i pilni.
 Wolny czas przeznaczam na czytanie gazet.
 Najbardziej pamiętam uczniów  klasy, w której pierwszy raz uczyłam.

Nauczycielem zostałem, bo lubię dzieci. Moim pierwszym
doświadczeniem  była praca w Tarnowie w ramach wolontariatu. Bardzo
lubię wychowanie fizyczne. W wolnych chwilach gram w siatkówkę i
biegam. Jestem zadowolony z pracy w brzozowskiej szkole. Brakuje nam
dużej sali gimnastycznej, parkingu. W uczniach cenię szczerość, i dobre
wychowanie. Moim hobby jest pszczelarstwo. Likwidacja gimnazjów to
według mnie dobre posunięcie. Dobrze zapamiętałem uczniów, którzy
ukończyli studia. Ciekawie wspominam Pawła Dudę, który wystąpił w
wojewódzkich biegach przełajowych. Marzę o tym, żeby doprowadzić do
zbudowania sali gimnastycznej.

B. Buratowski

Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Uczę tego, co lubię. Jesteśmy
małą społecznością i dlatego panuje tu rodzinna atmosfera. Odczuwalny
jest brak sali gimnastycznej. Wprowadzenie 7 i 8 klasy to dobrodziejstwo
dla naszej miejscowości. Uczeń powinien być prawdomówny, odnoszący
się z szacunkiem do starszych, zmotywowany do działania. Lubię
tańczyć, malować i zwiedzać nowe miejsca. Pamiętam zwłaszcza tych,
którzy sprawiali kłopoty. Najważniejsze w życiu człowieka jest zdrowie w
rodzinie. Chciałabym kiedyś zwiedzić Wenecję. Wolny czas spędzam na
pracach w gospodarstwie domowym, odwiedzinach, grach logicznych.
Pracuję ponad 30 lat. Zmęczenie daje znać o sobie pod koniec roku.

Matematyka
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Ten pan to muzyk nie z przypadku!-  
Wiesław Cieśla

                   Historia nie taka straszna? - 
                       Jadwiga Gawełczyk

To spełnienie planów i marzeń z dzieciństwa. Miałam świetnych
nauczycieli w szkole podstawowej. Z dużą ochotą przyjeżdżam tu we
wtorki i piątki. W każdej szkole znajdziemy i mocne i słabsze strony…
Dziś mogę powiedzieć, że plusem jest mała liczba uczniów. Pamiętam
kilku taktownych dowcipnisiów, pracusiów, ale i łobuzów. Cenię szacunek
dla innych, życzliwość, systematyczność, obowiązkowość, ambicję i
pracowitość. Lubię zajmować się ogrodem. Myślę, że uczyć się trzeba
uczyć bez względu na to czy to szkoła podstawowa czy gimnazjum. Moje
marzenie? Och… chyba takie, żeby uczniowie więcej się uczyli… żartuję
– to też, ale tych prawdziwych nie zdradzę. Pracuję 14 lat i czasem czuję
zmęczenie. Często czytam, czytam i …czytam… 

Decyzję o tym, że chcę pracować w szkole podjęłam,  gdy  stanęłam
przed wyborem kierunku studiów. Miło pracuje się w atmosferze
życzliwości, a taka jest w szkole w Brzozowej. W uczniach cenię
uczciwość, prawdomówność, obowiązkowość i staranność. Mam wiele
zainteresowań, jednak stała i niezmienna jest pasja do fotografowania,
wędrówek górskich oraz czytania książek. Mam mało wolnego czasu, ale
w 100%  poświęcam go rodzinie. Z ubiegłych lat nikogo szczególnie nie
zapamiętałam, lecz myślę, że obecni uczniowie na pewno utkwią w
pamięci. Marzę, by wiedza, którą przekazuję uczniom przyniosła owoce.
W szkole pracuję ósmy rok i nie czuję się zmęczona.

E. Dydyk

W. Cieśla

J.Gawełczyk

Uczę, bo uwielbiam to robić. Muzyka to przedmiot, który najbardziej lubię.
Super mi się tu pracuje. Prawie zawsze świetnie się dogaduje z tutejszymi
uczniami, ale niektórzy zaczęli już pokazywać pazurki.    Plusy – prawie
wszystkie grzeczne dzieci. Minusy – kilka niegrzecznych. Cenię kulturę
osobistą i zaangażowanie. Znajduję w tej szkole te cechy, ale nie tylko. Nie
mam zdania na temat likwidacji gimnazjum. Mam tylko nadzieję, że źle nie
będzie. W wolnym czasie najczęściej leżę i odpoczywam. Marzę o tym,
żeby szczęśliwie doczekać emerytury. Często czuję się zmęczony. Ile
pracuję? Zdecydowanie za długo.

Kifoza, lordoza, skolioza 
-  zapytaj o to Ewę Dydyk
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Przedszkolaki dzięki tej Pani bez trudu przeszły do
klasy I i dalej - Dorota Gąsior

Nowa, lecz superowa! - Karolina Gzyl

             Zrobi z Ciebie dziennikarza, aktora i poetę 
                             - Krystyna Gotfryd

Już w podstawówce marzyłam o tym, żeby być nauczycielką. Bardzo
dużo czytałam. Po ukończeniu liceum podjęłam studia dzienne w WSP
Kraków. Nauczycielką jestem już prawie 30 lat. Kocham ten zawód, Was
uczniów i dlatego wciąż czuję się młodo, bo Wy mi tę młodość serwujecie.
Moim marzeniem są podróże, co w ostatnich latach skutecznie realizuję.
Uwielbiam czytać książki (szczególnie Paulo Coelho). Lubię uczniów,
którzy są kulturalni, pogodni, ciekawi świata, pewni siebie, potrafią
dyskutować. W mojej pamięci przechowuję wielu uczniów, zwłaszcza
tych, którzy byli bardzo aktywni, czasami „zaleźli mi za skórę”, ale umieli
przeprosić… w końcu na tym polega życie:)

K. Gotfryd

D. Gąsior

Bardzo mi się podoba praca z dziećmi, dlatego wybrałam pracę w
przedszkolu. Interesuję się też językami obcymi i uczę w klasach I-III
języka angielskiego. Bardzo dobrze mi się pracuję w tej szkole. Minusami
dla mnie są trudne warunki pogodowe  i problem z dojechaniem, ponieważ
nie jestem z Brzozowej. A tak to same plusy! Cenię w uczniach
pomysłowość, twórczość, pracowitość. Interesuję się muzyką i tańcem.
W wolnym czasie lubię poczytać książkę lub wyjść do kina. Nie mam
zdania o nowej reformie. Każdy uczeń jest wyjątkowy i staram się o
każdym pamiętać. Pracuję ponad 10 lat i na razie nie odczuwam dużego
zmęczenia.

K. Gzyl

Od kiedy pamiętam, bardzo lubiłam dzieci, myślę że z wzajemnością,
dlatego postanowiłam wybrać zawód nauczyciela. Praca z
przedszkolakami daje mi mnóstwo satysfakcji i radości. Szkoła w
Brzozowej to miejsce mojej pierwszej nauki, dlatego mam z nią same miłe
wspomnienia. Dużym plusem naszej szkoły jest fakt, że nie jest to duża
placówka. W swoich przedszkolakach uwielbiam spontaniczność,
otwartość. Jestem jak najbardziej “za” obecną reformą, osobiście
chodziłam do gimnazjum i nie wspominam miło tego czasu. Wolny czas
najchętniej spędzam z rodziną na różnego rodzaju wycieczkach. Marzę o
zdrowiu dla całej rodziny i dobrej przyszłości dla moich dzieci.
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Poprawia humor każdemu uczniowi swoim
słonecznym uśmiechem - Joanna Juruś

Siła ciężaru, gęstość i ciśnienie to dla niej pestka-   
                           Elżbieta Kwaśna

E. Kwaśna

Uczę dwóch przedmiotów: matematyki i fizyki. Czasami mam wrażenie,
jakbym pracę zaczęła wczoraj. Minusów nie widzę. A plusy  są duże:
codziennie biegają po szkolnych korytarzach uśmiechnięte od ucha do
ucha i chłonne wiedzy. Jednym z największych plusów w tej szkole są
ludzie, którzy tu pracują. Moje największe marzenie  -  jeszcze
niespełnione. Mój typ ucznia? Każdy ma w sobie coś interesującego. W
wolnym czasie czytam książki, lubię też prace w ogródku. Wspominam
często jednego ucznia - dziś dorosłego mężczyznę. Mimo łobuzerskich
wyczynów, dał się lubić i nie zapomnę słów jakie do mnie powiedział "Pani
jest dla mnie, jak mama”. Tego się nigdy nie zapomina.

Pracę w szkole wybrałam, ponieważ lubię dzieci. Pracuję z uczniami,
którzy posiadają deficyty rozwojowe. Mój zawód oceniam bardzo dobrze,
nie wiem, czy chciałabym robić coś innego. Plusem jest traktowanie
uczniów przez nauczycieli, jakby to były ich własne dzieci. W uczniach
cenię kulturę osobistą i szacunek do starszych. Moje hobby to czytanie
książek. Reforma oświaty?  Myślę, że to dobra zmiana. Uczniowie 
pozostają w tym samym środowisku. Zresztą, wszystko oceni czas.
Najbardziej lubię uczniów szczerych, otwartych. Wolny czas spędzam z
rodziną. W szkole pracuję od 12 lat. Nie czuję się zmęczona.   

W liceum uczyłam się w klasie biologiczno-chemicznej. Zastanawiając się
nad wyborem zawodu, rozważałam różne opcje.Zdecydowałam się zostać
nauczycielem i wiem, że dokonałam bardzo dobrego wyboru. Uczenie to
dla mnie przyjemność. W uczniach cenię uczciwość i solidność oraz 
poczucie humoru. Każdy uczeń jest niezwykły. Praca w naszej szkole to
sama przyjemność. Nie mam konkretnego hobby. W wolnym czasie lubię
przeczytać ciekawą książkę, obejrzeć jakiś film. Odpoczywam,
rozwiązując  zadania logiczne czy łamigłówki. Nie mam szczególnych
marzeń. Cieszę się każdym dniem, który minął szczęśliwie. W szkole
pracuję już dość długo.Myślę, że każdy człowiek czasami czuje się
zmęczony i nie zależy to od stażu pracy. R. Język

W naszym szkolnym królestwie książek 
- Renata Język
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The best nauczycielka angielskiego ever! -
Małgorzata Majka

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.   Tego
uczy nas Ksiądz Stanisław Wojtas

Ich, du, er, sie, es - 
pani Aneta Styrkowiec super jest!

Praca w szkole zawsze mi się podobała. Język niemiecki zainteresował
mnie w szkole średniej. Zaletą przy nauce języka jest nieduża liczba
uczniów w klasie. Każdy ma wtedy możliwość mówienia. Minusy, jak w
każdej szkole, nieodrabianie zadań i brak chęci do nauki. Lubię uczniów, a
najbardziej cenię uczciwość, pracowitość. Bardzo lubię czytać książki,
podróżować. Chętnie jeżdżę w lecie na rowerze, zbieram znaczki i
magnesy. Nie podoba mi się likwidacja gimnazjów. Lubię uczniów
szczerych i pracowitych. Pamiętam i myślę, że zawsze będę pamiętać
moich wychowanków. To są moje dzieci, które są bardzo bliskie mojemu
sercu i które będę wspominać ze wzruszeniem. Moje marzenie to podróż
do Afryki. Niezmiennie lubię swoją pracę.

M. Majka

Bycie nauczycielką jest dla mnie pasją. W szkole pasjonował mnie język
angielski, więc wybrałam takie studia. W tej szkole pracuje mi się bardzo
dobrze, w końcu jestem tutaj  już szósty rok. Plusem w tej szkole jest
bardzo dobra atmosfera. Bardzo cenię w uczniach szczerość,
pracowitość, rzetelność i sumienność. Moim hobby jest pieczenie ciast.
Czy wolę 8- klasową szkołę czy gimnazjum - mogę to ocenić za parę lat.
Wolny czas? Mam go dosyć mało, ale siły regeneruję, czytając książki,
grając w siatkówkę, spotykając się ze znajomymi. Odpoczywam także
przy słodkich wypiekach. Uwielbiam góry, ale chyba już nawet nie
pamiętam mojego ostatniego wyjazdu. Swojego marzenia nie ujawnię, bo
się nie spełni :-)

Ks. S. Wojtas

Jako kapłan moim zadaniem jest głosić Ewangelię, a szkołą to dzieci,
które powinny poznawać Boga. Naszą szkołę oceniam dobrze,
aczkolwiek dzieci często za mało od siebie wymagają. W naszej szkole
jest dobrze wykształcona kadra pedagogiczna na czele z dyrekcją.  W
uczniu cenię szczerość, zaufanie i radość. Moim hobby jest układanie
kazań na niedziele i święta. Lubię uczniów pracowitych. Mam mało
wolnego czasu, ale gdy jest, wykorzystuję go na oglądnięcie dobrego
filmu.  Uczennicą, którą zapamiętałem, jest p. Kasia Cichońska,
odnosząca sukcesy w konkursach religijnych. Pracuję w szkole 35 lat i
często jestem męczony.
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Taka złota rączka jest tylko jeden! - Marian Socha

                Co byśmy bez niej zrobili... - 
                      Małgorzata Łabuz

Wybrałam pracę w szkole, ponieważ była to jedyna możliwość pracy w tej
samej miejscowości. W szkole jest miła atmosfera, lubię tu przychodzić.
Jednym z plusów jest to, że jesteśmy małą szkołą i mimo tego, że
uczniowie nie mają wielu możliwości naukowych - potrafią godnie
reprezentować naszą szkołę w wielu konkursach. Minusem jest mała sala
gimnastyczna.  Moje hobby to sport. W wolnym czasie coś upiekę,
czytam. Wolny czas to też czas spędzony z rodziną. Moje marzenie jest
takie, by człowiek dla drugiego był człowiekiem. W szkole pracuję 10 lat.
Bardzo rzadko czuję się zmęczona.

B. Szczepanik

Posiadałem specjalne kwalifikacje potrzebne do wykonywania prac jako
konserwator, jak również do obsługi centralnego ogrzewania i dlatego
otrzymałem tę posadę. Jeżeli chodzi o moją pracę, można powiedzieć, że
jest urozmaicona. Plusy to miła atmosfera. Minusy to chyba tylko to, że
nie ma hali gimnastycznej, a uczniowie są zapalonymi sportowcami. Jeżeli
można tak nazwać, to moim hobby są ciekawe prace ślusarskie i
spawalnicze. Nie byłem zwolennikiem gimnazjum  i dlatego cieszę się, że
będzie w naszej szkole 7 i 8 klasa. W zasadzie nie mam za wiele czasu
wolnego. Zazwyczaj jest to niedziela w gronie rodziny. Moim największym
marzeniem jest szczęście całej mojej rodziny. W szkole pracuję 37 lat.
Bywają dni, że czuję się zmęczony.     

Wybrałam pracę w szkole, ponieważ trafiła się taka okazja. Praca w
szkole jest ok. Minusem jest brak dużej sali sportowej, a plusem jest to, że
panuje tu dobra atmosfera, dzieci czują się jak w rodzinie. W uczniach
cenię chęć do nauki i rywalizacji oraz reprezentacji szkoły w różnych
konkursach. Moje hobby to czytanie książek, każdą wolną chwilę temu
poświęcam. Podoba mi się reforma związana z wprowadzeniem 7 i 8 klas,
ponieważ nasze dzieci nie muszą dojeżdżać do innej miejscowości, do
szkoły, uczą się na tu miejscu. Wolny czas spędzam z rodziną. Moje
marzenie to być zdrową i zadowoloną z życia. Pracuję krótko, więc
jeszcze nie czuję się zmęczona.

M. Łabuz

           Tę Panią każdy zna, bo o czystość dba             
       - Barbara Szczepanik
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             Piłka nożna halowa chłopców

Na dobry początek roku... WYGRANA!

        Mamy nowe stroje :-)

Warto wspo-
mnieć o Ma-
riuszu Kie-
rońskim który
strzelił ok. 10
bramek i grał
niesamo-
wicie.
Gratulujemy!

  Reda- 
    kcja

Gotfryd. S
Ozga. W
Szczepanek A.
Cieśla E.
Rzepka M.
Kieroński M.

 Opiekunowie:
Gotfryd K.
Język R.

W nowym roku
szkolnym Pan
Dyrektor posta-
nowił, że kupi
nowe stroje dla
7 klasy, która
gra w innym
przedziale

wiekowym.
Stroje są poma-
rańczowe.
Dziękujemy za
zakup. Mamy
nadzieję, że
będzie się
dobrze grało.

19 października
na hali sportowej
w Gromniku
odbyły się
zawody
chłopców w
halową piłkę
nożną z klas   
4-6. Zajęli 2
miejsce
przegrywając z 

Gromnikiem.
Chłopcy z klasy
7 zajęli 3
miejsce wygry-
wając z Choj-
nikiem 3:0. Gra-
tulujemy szcze-
gólnie chłop-
com młodszym.

12 października
odbyły się
zawody w
halową piłkę
nożną
dziewczyn.
Koleżanki z klas
4-6 zajęły

3 miejsce.
Dziew-czyny z
klasy 7 zajęły,
niestety,
ostatnie
miejsce.
Gratulujemy
wszystkim

i czekamy na
lepsze  wyniki!
Siódmoklasistki
powinny
podziękować
Patrycji, która
zagrała z nimi
chociaż była z
klasy 6. (stagot)

Wygrani

Brawo!

   Dziewczyny też grały       
       w piłkę nożną...

14 września w
Rzepienniku
Marciszewskim
odbył się turniej
piłki nożnej
mający na celu
pokazanie jak
można miło
spędzać czas
bez papierosów
czy alkoholu.
Ponadto
regulamin

ustanawiał, że
na boisku musi
przebywać
jedna
dziewczyna. W
tym turnieju
drużyna
Brzozowej
zajęła 1 miejsce
wygrywając z
wszystkimi.
Najlepszym
zawodnikiem

turnieju został
nasz uczeń
Mariusz
Kieroński.
Gratulacje dla
niego i dla całej
drużyny!
Gratulujemy
również Patrycji
Smagacz, gdyż
strzelono jej
tylko 1 bramkę.
 (stagot)

Nowe koszulki
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