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Tym, którzy nas prowadzą do źródeł wiedzy

Dzień Nauczyciela

W tym numerze
przeczytasz o:

Dniu Nauczyciela, 
Zielonej Szkole w
Okunince nad jeziorem
Białym,
 różnego rodzaju
konkursach, 
Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia.

Zachęcamy do lektury
Waszej szkolnej
gazetki.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole zapowiadał się
zwyczajnie.
    Jak co roku odbyły się występy uczniów.Tym razem  do
akademii przygotowały się dzieci młodsze. Dyrektor i
przewodnicząca samorządu złożyli życzenia nauczycielom i
personelowi szkolnemu. Następnie pracownicy szkoły
otrzymali skromny prezent od samorządu w postaci kartki z
życzeniami.Niestety, z powodu złego samopoczucia
musielismy opuścić szkołę. Koniec końców większość
uczniów była zadowolona z powodu skrócenia lekcji, ale nie
ukrywamy, że martwiliśmy się o nasze koleżanki i kolegów.
     Niby piątek 13-tego, ale ten dzień miał też dobre aspekty.
Mamy nadzieję, że obchody tego święta w przyszłym roku
będą bardziej zwyczajne. 

Wszystkim Nauczycielom w dniu Ich święta satysfakcji z
wykonywanej pracy, uśmiechu na co dzień i spełnienia
marzeń.
                                                                                                   
           Kinga Zawisza 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W NASZEJ
SZKOLE
Dzień tabliczki świętujemy  zaraz ją wam zrymujemy. 
Zapamięta wszystko w mig, kazdy uczeń, każdy smyk.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu  już po raz
trzeci wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
W tygodniu poprzedzającym ten dzień  na korytarzu
szkolnym  pojawiły się plakaty reklamujące WMTDAY oraz
barwne gazetki, z których uczniowie mogli czerpać
informacje na temat tabliczki mnożenia. Dużym
powodzeniem zwłaszcza wśród młodszych cieszyły się
wierszyki ułatwiające jej zapamiętanie.
W dniu 29 września 2017 z tej okazji został przeprowadzony
Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie
klas III-VII oraz II i III gimnazjum, którzy wykazali się
bezbłędnymi odpowiedziami  otrzymali Certyfikaty Eksperta
Tabliczki Mnożenia. 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do
wspólnej zabawy za rok w ostatni piątek września.
Koordynatorami imprezy były panie: Małgorzata Urbanek i
Renata  Warzycha

D.H.
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Fotoreportaż z wyjazdu na Zieloną Szkołę do Okuninki nad jeziorem Białym

Było świetnie, ciekawie
i zabawnie! Dobrze się
bawiliśmy, atmosfera
super. Zwiedziliśmy
wiele nowych miejsc i
zabytków. Jezioro jest
piękne. Bardzo mi się
podobało i z wielką
chęcią pojechałabym
tam jeszcze raz.
Klasa VII

Na "Zielonej szkole"
było bardzo fajnie -
mnóstwo wycieczek i
zwiedzania.

Było bardzo fajnie.
Obsługa 10/10.
Byliśmy w Okunince
zdecydowanie za
krótko.

Klasa VII

                W dniach 16-20 października 2017 roku  klasa VIa wraz z obiema
klasami VII, miała możliwość uczestniczyć w zajęciach tzw.  Zielonej
Szkoły.  Odbywały się one w miejscowości Okuninka, koło Włodawy, nad
Jeziorem Białym .
  Spod szkoły wyjechaliśmy w poniedziałek około godziny 7:00. Na miejsce
dotarliśmy dopiero o 14, więc po obiedzie i po rozpakowaniu się nie mieliśmy
żadnych konkretnych planów.  Czas umililiśmy sobie, spacerując wokół
ośrodka i jeziora, robiąc liczne zdjęcia, między innymi  pięknemu zachodowi
słońca ( przez wielu porównywanego do tego znad morza).  We wtorek
zwiedziliśmy Muzeum Kredy w Chełmie i miasto Włodawę, gdzie w jednej ze
szkół mieliśmy okazję skorzystać z sali gimnastycznej i wykazać się
zdolnościami sportowymi.  Samym wieczorem była dyskoteka, na której
miło spędziliśmy czas, tańcząc i bawiąc się. Następnego dnia pojechaliśmy
do Poleskiego Parku Narodowego, gdzie spacerowaliśmy po lesie,
widzieliśmy żółwie i bociany oraz bardzo stary dąb o nazwie „Dominik”. Po
powrocie do ośrodka mieliśmy obok niego gry i zabawy a potem dla
chętnych osób była możliwość kąpieli na basenie we Włodawie.  W
czwartek  zwiedziliśmy Lublin , a dokładniej zamek, Stare Miasto wraz z jego
zabytkami,  a później w wolnym czasie,  większość osób robiła zakupy w
galerii handlowej. Wieczorkiem było ognisko z pysznymi kiełbaskami,
tańcami i śpiewem przy akompaniamencie  gitary Anki z VII b. W piątek po
 śniadaniu już w walizkami,  pojechaliśmy do obozu zagłady w Sobiborze. 

Tam panował jednak smutny nastrój i chyba nikomu się tam za bardzo nie
chciało być,  ale i takie miejsca trzeba znać i czasem odwiedzić. Później
dotarliśmy do Zamościa.  Tam w McDonaldzie jedliśmy coś w rodzaju
obiadu i potem pozostała nam już tylko droga powrotna.  Przeleciała nam
ona bardzo szybko i nikt nie chciał  wracać do domu a zwłaszcza do szkoły i
do książek. W Odrzykoniu  byliśmy około 19 i odebrali nas rodzice.
  Pobyt wspominam bardzo miło. Pogoda była jak na zamówienie, cieplejsze
ubrania nikomu się nie przydały. Przez te 5 dni nie spadła ani kropla
deszczu, a słońce znikało tylko z nieba po swoim zachodzie. Nie było ani
chwili, żebym się nudziła i myślę, że inni też mają podobne uczucia.  Nie
było czasu tęsknić za rodziną i domem, bo cały czas coś się działo. 
Warunki mieszkaniowe były wspaniałe i komfortowe,  jedzenie też zwykle
pyszne, a widok z mojego okna na jezioro  powodował uśmiech na twarzy.
Nie chciało się wręcz wracać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dostaniemy
w tej szkole szansę  na taki wyjazd .

Katarzyna Blicharczyk

Ośrodek, w którym
mieszkaliśmy, był
piękny. Szkoda tylko,
że cisza nocna nie
zaczynała się o 1.00.

Ciekawe wycieczki,
miłe towarzystwo,
piękny ośrodek i
cudowne widoki to
tylko część zalet
"Zielonej szkoły".
Chętnie wróciłabym
tam, tylko na dłużej.
Klasa VII

J.Białe Zajęcia w terenie

Jezioro Białe Czas relaksu

Niezapomniane widoki,
piękna okolica,
mnóstwo radości,
smaczne posiłki i super
rozrywki - dyskoteka,
ognisko, basen....  To
jest to, co lubię
najbardziej.

Klasa VII

D.H. .
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Zielona Szkoła na
długo pozostanie w
pamięci wszystkich
uczestników-to był
czas wykorzystany
maksymalnie a przy
tym dobra zabawa.

Grupa w komplecie

W czasie zajęć W kopalni

Zadowolenie maluje się na twarzach Zajęcia sportowe

Podczas wyjazdu
mieliśmy okazję
zwiedzić nowe a przy
tym bardzo ciekawe
miejsca.  A także
poznaliśmy  historię
Lublina ,Chełma czy
też Zamościa. Ten
wyjazd na pewno
zostanie na długi czas
w mojej pamięci. 
Julia Jakubczyk

Na Zielonej Szkole
bardzo dobrze się
czułam w towarzystwie
znajomych i przyjaciół.
Mieliśmy wyjścia na
basen czy na halę
sportową.
Zwiedzaliśmy również
piękny Lublin. Taki
wyjazd na pewno
zostanie mi na długo w
pamięci.
Zuzanna Urbanek

D.H.

D.H. .
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W ramach corocznych obchodów Święta Drzewa w Gminie Wojaszówka 23
października 2017 roku odbył się Konkurs Piosenki „Zielona Nutka” w
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Pietruszej Woli.Organizatorem są  Gmina
Wojaszówka oraz  Gminna Biblioteka Publiczna. Wykonawcy 
zaprezentowali  piosenkę związaną z drzewami i zielenią oraz ekologią
z własnym tekstem i twórczością  solo lub w duecie. Jury przyznało
nagrody, dyplomy oraz miejsca w kategorii kl. 4-6 SP i kl. VII SP i
Gimnazjum
Sukcesy uczennic naszej szkoły:
Duety :  Oliwia Lenart i Kinga Jucha zajęły I miejsce
  Oliwia Górak i Aleksandra Mach  zajęły III miejsce
GRATULUJEMY!

27 października w Korczynie odbył się III Konkurs Recytatorski Jana Zycha,
w którym uczennica klasy III gimnazjum-Paulina Jucha  zdobyła
wyróżnienie.
GRATULUJEMY!

W dniu 26 X 2017 roku grupa uczniów z naszej szkoły, pod opieką pani
Katarzyny Nowak udała się do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Wyjazd
miał związek z konkursem na book trailer „Nakręć się 
z książką”. Sześcioro uczniów z klasy VI a i dwie uczennice z III gimnazjum
zostało laureatami  w tym konkursie i otrzymało ciekawe i cenne nagrody.
Byli to: Katarzyna Blicharczyk, Zuzanna Urbanek, Natalia Słowik, Szymon
Mrozek, Mateusz Guzek, Norbert Szczepanik, Kinga Zawisza oraz Paulina
Jucha. Nakręcono spoty reklamowe trzech książek: Oskar i pani Róża,
Zemsta oraz Lewy, człowiek, o którym usłyszał świat.
 Po rozdaniu nagród odbyło się również spotkanie 
|z autorem książek dla dzieci, podróżnikiem i redaktorem, Łukaszem
Wierzbickim. Uczestnicy dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy. Na koniec
Natalia Słowik przeprowadziła z nim wywiad. Pełni wrażeń uczniowie
powrócili do szkoły.
Katarzyna Blicharczyk

Z panem Łukaszem WierzbickimPaulina wśród laureatówSpotkanie z panem Jakubem

Kinga podczas wręczania nagród

Dnia 25 października br. gościem w naszej szkole
był p. Jakub Słowik - znany trener i uczestnik
wyścigów psich zaprzęgów. Zadebiutował w 2008
roku i od tego czasu osiąga liczne sukcesy. 
 Część roku spędza w Norwegii, gdzie szkoli i
powozi psy rasy grenlandzkiej, alaskan
malamute. Mieszka  w miejscowości Hammerfest
- najdalej na północ wysuniętym mieście świata.
Często jest sam z dwudziestoma psami. Kiedy
zdarzy się burza śnieżna, zostaje odcięty od
świata nawet  przez dłuższy czas.W ciągu dnia
zajmuje się trenowaniem psów, karmieniem i
odśnieżaniem, ponieważ w Norwegii opady śniegu
są bardzo intensywne.  Trenowane przez pana
Jakuba psy biorą udział w najbardziej
prestiżowych wyścigach psich zaprzęgów. Trasa
wyścigu rozgrywanego na Alasce wynosi nawet
ok. 1800 km. Wysiłek jest ogromny, zarówno dla
ludzi, jak i zwierząt. Po powrocie do Polski pan
Jakub chce utworzyć własny zespół psów i
próbować sił na wyścigach w Europie.
Bibliotekarze  

W dniach 24 i 26 października 2017 r. w Szkole
Ludowej w Żarnowcu odbyła się XXIII Edycja
Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej
autorstwa Bronisławy Betlej. Ciepłe słowa do
uczestników konkursu i ich opiekunów skierowała
pani Elżbieta Betlej- córka Bronisławy Betlej,
dziękując wszystkim za wzięcie udziału w
konkursie i pamięć o jedlickiej poetce. Naszą
szkołę reprezentowała Kinga Zawisza z klasy III
A, zdobywając wyróżnienie. 
Gratulujemy!

Stopka redakcyjna:
numer przygotowały K.Zawisza, K.Blicharczyk, 
Z.Urbanek, J. Jakubczyk.
Korekta i skład: K.Nowak
mail redakcji:gazetkalider@onet.pl
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