
GONIEC SZKOLNY 2

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Brzozowa 80
33-182, Brzozowa

Numer 37 11/17

   Czy cukrzyca ma
płeć? - apel w szkole 

Coroczne sprzątanie
        cmentarza 

               
                 11 listopada -
       Święto Niepodległości

   "Dzisiaj wielka jest rocznica, jedenasty listopada,                 
 tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa."

10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca
99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polaków w 1918 r.
Na początek odśpiewaliśmy hymn narodowy. Później uczniowie z
klas 3-4 zatańczyli poloneza. Po tańcu uczniowie z klas 3-7
przedstawili scenki, w których była mowa o rozbiorach Polski,
odzyskaniu wolności oraz o czasach zaborów. Występ był
przeplatany różnymi pieśniami patriotycznymi m.in. "Wojenko,
wojenko", "Legiony", "Przybyli ułani" oraz wierszami. Na końcu
zaśpiewaliśmy Rotę i słuchaliśmy przemówienia pana Dyrektora.
W sobotę rano na prośbę księdza proboszcza w kościele w
Brzozowej poczet flagowy z naszej szkoły uczestniczył we Mszy
św. za Ojczyznę.        (stagot)

11 listopad

Pod koniec października i w pierwszych
dniach listopada przed Świętem
Niepodległości każda klasa  wyrusza ze
swoją wychowawczynią na cmentarz
wojenny z I wojny światowej. Uczniowie
składają znicze i wiązanki lub kwiaty na
grobach poległych żołnierzy, porządkują
cmentarz, odmawiają modlitwę za
zmarłych.Tutaj bowiem w 7 grobach
zbiorowych i 24 pojedynczych znalazło
miejsce wiecznego spoczynku 78
żołnierzy austro-węgierskich i 25
rosyjskich. Wszyscy ci żołnierze polegli w
październiku 1914 r., a więc w czasie
wkroczenia na te tereny wojsk rosyjskich   
 (stagot)

14 listopada jest
obchodzony jako
Światowy Dzień
Cukrzyka.
Natomiast w naszej
szkole
obchodziliśmy go
trzy dni później
poprzez ubranie się
na niebiesko, apel o
cukrzycy i jej
objawach oraz
oglądnięcie filmu o
chłopcu, który był
chory na tę
chorobę.
                 (stagot) apel
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Zabawa andrzejkowa

              
Kiermasz ozdób świątecznych

Konkurs Poezji Religijnej

Recytatorzy

Kiermasz

Zabawa

Trzydziestego listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się zabawa
andrzejkowa. Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy. Najmłodsi bawili się
już od godzin południowych, po nich były klasy II – IV, a na końcu
najstarsi. Było dużo gier i zabaw przy muzyce, o którą dbali S. Gotfryd i A.
Żaba z kl. VII. Zabawy w młodszych klasach przeprowadzały panie, a w
starszych Weronika Cieśla i Wiktoria Ozga.  Klasy V – VII nauczyły się
tańczyć belgijkę, a pierwszaki i zerówka bawiły się w ,,pociąg” i ,,starego
niedźwiedzia”. Był również pyszny poczęstunek, który przygotowały
mamy wybranych uczniów. Popołudnie i wieczór upłynęły w miłej
atmosferze, a po skończonej dyskotece wszyscy udali się do domów. 
                                                                      (wiki)

   3. 12.2017 roku przy Kościele Parafialnym w Brzozowej odbył się
charytatywny kiermasz ozdób świątecznych, zorganizowany przez
Szkolne Koło PCK. Ozdoby wykonali uczniowie naszej szkoły na lekcjach
plastyki oraz w domach przy pomocy rodziców.  Do zakupu ozdób
zachęcali: N. Gniadek, A. Rzepka, A. Oleksyk, S Gotfryd, K. Knapik.
Podobnie jak w tamtym roku akcję wsparła Pani Agata Dzięciołowska,
która również oferowała swoje dekoracje. Kwota ze sprzedaży zostanie
przekazana na rzecz fundacji ,, Pomóż i ty” oraz na leki i wyprawki
szkolne dla najuboższych dzieci z Bangladeszu. Będzie to dla nich piękny
prezent świąteczny. Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej akcji.             
                                      (wiki)

 5 grudnia 2017 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbył się
Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej ,,Pierścień św. Kingi”. W tym roku
naszą szkołę reprezentowali: Filip Socha z kl. II, Justynka Cieśla z kl. III,
Michał Rzepka i Szymon Nieć z kl. V. Uczniów do konkursu
przygotowywały panie Renata Język i  Krystyna Gotfryd.  
Mimo tego, że nie zajęli znaczących miejsc gratulujemy im odwagi i
wytrwałości oraz życzymy sukcesów w recytacji, która, jakby nie patrzeć,
jest trudną sztuką i tylko nieliczni potrafią jej sprostać. A Filipowi, Justynie,
Michałowi i Szymonowi niewiele brakuje…  Lecz wiadomo, że praktyka
czyni mistrza!                           (wiki) wiki

wiki

wiki
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                Czy wierzysz w św. Mikołaja? 
                               Wyniki ankiety mikołajkowej         

Św. Mikołaj Biskup Św Mikołaj

Okazało się, że w św. Mikołaja
wierzy 39% uczniów, a 61% nie. Na
drugie pytanie było wiele
odpowiedzi, ale w przeważającej
liczbie dzieci napisały: piłki, gry,
słodycze, kosmetyki, telefony i
dobre oceny(?). W ankiecie nie
brakowało takich próśb jak: x –
boxy, tablety, samochody, drony..
Przykro nam, że tylko 14%
uczniów kojarzy św. Mikołaja z
biskupem. 86% opisało go jako
krasnala w czerwonej czapce. 
Ankieta wykazała, że 68% uczniów
sądzi, że Mikołaj przychodzi w
nocy z 5/6 grudnia, a 32% sądzi, że
w Boże Narodzenie. Tylko 39%
uczniów odpowiedziało dobrze na
kolejne pytanie. Na szczęście na
ostatnie pytanie wszyscy
odpowiedzieli prawidłowo, czyli że
portret Świętego jest w
brzozowskim kościele. 

Po przeprowadzeniu ankiety w
klasach III – IV okazało się, że aż
88% uczniów wierzy w św.
Mikołaja, a 12%, niestety, nie. Jego
opis wyglądał mniej więcej tak: św.
Mikołaj jest ubrany w czerwony
płaszcz, czarny pasek, czerwone
spodnie, czarne buty z czerwonymi
sznurówkami i czerwoną czapkę z
pomponem . Ma długą białą brodę i
czerwono - białe rękawiczki. W ten
sposób opisało go 100% dzieci. Na
trzecie pytanie były odpowiedzi
takie jak: piłki, deskorolki,
kolorowanki, gry monopoly,
słodycze, klocki lego, auta i traktory
na pilota, biżuteria, malowanki i
pluszaki, kapcie, rakietki do ping -
ponga, telefon, wrotki, figurki,
spinnery, puzzle. 

Dziękujemy za udział w ankiecie!
                       Wiktoria i Ewa

Niedawno w naszej szkole wśród
uczniów została przeprowadzona
ankieta mikołajkowa. Dzieci
podzielone zostały na dwie grupy:
klasy III – IV i klasy V – VII.
Najmłodsi, czyli klasy I - II oraz
przedszkolaki i zerówka nie brały w
niej udziału. W ankiecie dla trzecio-
i czwartoklasistów znalazły się
pytania takie jak: Czy wierzysz w
świętego Mikołaja? Co chciałabyś
od niego dostać? i Jak jest ubrany
święty Mikołaj?    Starsi uczniowie
mieli o trzy pytania więcej, które
brzmiały: Kiedy przychodzi święty
Mikołaj? Skąd on pochodzi św.
Mikołaj?  Czy i gdzie w Brzozowej
znajduje się jego portret?
Niektórych odpowiedzi nikt się nie
spodziewał. Poniżej przedstawiamy
wyniki obu grup.

Nasz Święty

wiki wiki

B.B.
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Oto kilka świątecznych porad na zbliżające się
święta!

Na początku potnij kolorowy papier
na paski. Wąskie i krótkie są
najodpowiedniejsze. Nakładaj klej
na jeden brzeg paska i przyklejaj
drugi koniec, tworząc pierścień.
Następnie włóż następny pasek w 
pierścień i zaklej. Takim sposobem
powstanie wam piękny
własnoręcznie wykonany łańcuch
na choinkę!             

Łańcuch

Na początku wybierz jakąś małą
figurkę żeby zmieściła się do
słoika. Potem wlej do słoika wodę i
dosyp brokat koloru jakiego sobie
wybierzesz. Klejem na gorąco
przymocuj do spodu przykrywki
figurkę i pozostaw do wyschnięcia.
Gdy klej wyschnie, zakręć słoik z
przyklejoną do spodu nakrywki
figurką i postaw do góry nogami.
Tak powstała wasza własna kula
śnieżna!       (A.Sz.)

W słoiku?

Kartkę z bloku technicznego złóż na pół, aby krótsze
boki się spotkały. Przetnij w miejscu zgięcia. Następnie
złóż kartkę na pół. Mamy szablon naszej kartki. Z
papieru ozdobnego wytnij trzy kółka o średnicy 3,5
centymetra. Z pianki dekoracyjnej wytnij taką samą
ilość identycznych kółek. Naklej koła z papieru
ozdobnego na koła z pianki 3D. Następnie wszystkie
trzy kółka, gdy już klej wyschnie, naklej w rządku na
poziomo ułożoną bazę kartki. Z  kolorowego papieru
wytnij trzy niewielkie trapezy. Naklej je na górze
każdego koła. Cienkopisem poprowadź linię od każdej
bombki dając wrażenie, jakby każda z nich była
zawieszona na sznureczku. Pod bombkami umieść
napis  „Wesołych Świąt”. W środku możesz napisać
swoje życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
ozdobić różnymi fajnymi rysunkami jak np. śnieżynki
czy choinki. Taką kartką każdy z pewnością się
ucieszy i zadowoli go jeszcze bardziej  fakt, że jest
zrobiona własnoręcznie. (asz)

Kartka

Do wykonania tego sposobu
musicie poprosić osobę starszą
czy pomoże wam zrobić i upiec
pierniczki. Jak już pierniki są
upieczone, można dekorować!
Potrzebne będą ozdoby na
pierniczki. Dajmy na to, że
ozdabiamy ludzika.Z lukru zrobimy
mu ubranie. Gdy udekorujemy
wszystkie, można jeść!

Pierniczek

.

              Drodzy Czytelnicy!             
        

Świąt prawdziwie rodzinnych i
radosnych, ciepłych   w sercu,
zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.
Niech z nut wigilijnych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda i
czarem swej melodii spełni Wasze
marzenia.

Życzy Redakcja

asz

asz

a.sz.

asz

,
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Twórczość uczniowska

Mit o tym, jak powstał grad. 
     
       Dawno temu w Grecji była
potężna góra lodowa, na której miał
swój zamek Gradon - władca wiatru
i deszczu. Był kuzynem Zeusa, ale
bardzo się nie lubili i często kłócili.
     Pewnego dnia Gradon
pogniewany na kuzyna i innych
bogów, postanowił ich ukarać i
zesłał na nich huragan. Wiatr był
tak silny, że odłamał kawałek lodu z
góry i rozsypał się na milion
kawałków. Wszędzie zrobiło się
biało i zimno. Przestraszony Zeus
posłał Hermesa do Gradona z
przeprosinami i prośbą, aby
uspokoił pogodę. Gradon przyjął
przeprosiny, ale jak tylko się
rozgniewał, to zsyłał na Olimp i
ludzi wiatr i lodowe kulki, nazwane
od jego imienia gradem. (M.Rz.)

Święta

Idą święta, gwiazda świeci, 
cieszą się już wszystkie dzieci.
Już choinki stroją cudne, 
wieczory już nie są nudne.

Mamy pieką pierniczki, 
dzieci wkładają je w słoiczki.
Na choince je wkrótce powiesimy
i pięknie lukrem przystroimy.

Szykujemy prezenty dla rodziny,
wszyscy będą mieć wesołe  miny.
Święta wszyscy kochamy, przy
wigilijnym stole się uśmiechamy.

Święta to cudowny czas, 
bo miłość i wiara są wśród nas.

         M. Rzepka

Pamiętnik
Środa 

Drogi Pamiętniku!
Ostatnio odbyła się wspaniała

wycieczka do lasu. We wtorek pani
zaproponowała wyjście na

wycieczkę i ognisko. Wszyscy się
ucieszyli. Po chwili przyjechał
autobus, do którego wszyscy

weszli. Gdy mieliśmy odjechać,
pani przeliczyła uczniów i

wyruszyliśmy. Na miejscu chłopcy
pozbierali drzewo na opał, a

dziewczyny pokroiły kiełbaski.
Potem pobawiliśmy się w

chowanego i w berka, a w tym
czasie pani rozpaliła ognisko. Nagle
usłyszeliśmy gwizdek wołający na

smażenie kiełbasek. Po ich
zjedzeniu posprzątaliśmy plac.

Następnie wróciliśmy pod szkołę.
Było fantastycznie! Dawno się tak

dobrze nie bawiłem.      (mk)  

Zima i ja

Dzisiaj od samego ranka,
naprószyło śniegu po kolanka.

 Umyłam zęby, zjadłam śniadanie. I
szybko na dwór, bo tata szykuje
sanie. 

Chop - na podwórko z domu
wyskakuję, 
"Magda stój' – mama rozkazuje.
  
Włóż buty na dworze zimno - jest
przecież luty.
   

Magdalena Łabuz 

                                

Mit o tym, jak powstał grad
cz.1

Dawno temu żyli sobie dwaj
bogowie: Alexis (bóg zwierząt
żywych) i Szarix (bóg zwierząt
martwych). Pewnego dnia Zeus
zwołał bogów na spotkanie. Potem
napotkali oni Cynę - boginię
nienawiści. Bogini ta trafiła strzałą w
serce Szarixa, które stało się
lodem. Cyna uciekła, a Szarix
zaczął atakować Alexisa z użyciem
najpotężniejszej mocy -
przywoływaniem krwiożerczych
sępów. Alexis cudem uciekł. O
pomoc zwrócił się do boga dobroci
Cyryla i bogini wody Julianny.
Rozpoczęli oni swą podróż. W Galii
zahaczyli o karczmę ,,Pod tłustym
krabem”. Przebyli pustynię i dotarli
do lodowego pałacu Cyny.               
        (c.d. obok)

Jej brat - bóg krwi Kur-Chen,
przygotował dla nich zasadzkę -
ogniste kraty. Przywołała więc
Julianna falę wody, która
zniszczyła kraty. Bogowie poszli do
laboratorium Cyny. Wypowiedziała
ona słowa: ,,Jeśli chcecie, by
Szarix stał się znów dobry, musicie
mi oddać swe moce”. Bohaterzy
nie wiedzieli, że to podstęp i
posłuchali jej. Cyna uwięziła ich.
Alexis pomyślał o bracie i uronił łzę,
która zamarzła. We śnie objawił mu
się ojciec i powiedział, że skrawek
lodu trzeba wbić w serce Cyny.
Cyryl zawołał ją i wbił jej odłamek
lodu. Nagle dziwny głos rzekł:
,,Oddaję wam Szarixa. Za to co
jakiś czas z nieba będą padały
takie okruchy jakie Alexis wypłakał.
Ludzie nazwą te odłamy
GRADEM.”                                       
    (sz.n)    
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             Czy warto brać udział w konkursach?

Redakcja
przeprasza...

Bobry atakują brzozowskie rzeki

Bobry

Redakcja Gońca Szkolnego 2
przeprasza ks. Stanisława Wojtasa
za drobne błędy literowe w artykule
o osobie księdza Pro-boszcza. W
wyrazie "szkołę" powinno być:
szkoła, a wyraz 
"męczony" powinien brzmieć
"zmęczony". Jeszcze raz
przepraszamy.  
                            Redakcja

Wyniki konkursów, o których napisaliśmy powyżej, już
się ukazały. W tym roku naszym uczniom dopisało
szczęście. W Małopolskim Konkursie
Matematycznym pomyślny wynik osiągnęli Ewa Cieśla
Stanisław Gotfryd. Natomiast w Małopolskim
Konkursie Humanistycznym do kolejnego etapu udało
się przejść Wiktorii Ozga i również Stanisławowi
Gotfrydowi. Bardzo nam przykro, że pomimo starań
Pani i uczniów  kolejny etap z j. angielskiego pozostał
dla nas niedostępny.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

 W Małopolskim Konkursie Matematycznym, który odbył się 24 listopada,
wzięli udział: Amelia Szczepanek, Wiktoria Ozga, Stanisław Gotfryd i Ewa
Cieśla. Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Humanistycznego przypadł
na dzień 23 listopada, a wzięli w nim udział: Amelia Szczepanek, Wiktoria
Ozga, Stanisław Gotfryd i Mateusz Kieroński. W etapie szkolnym
Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, który miał miejsce 27
listopada swoich sił spróbowali: Amelia Szczepanek, Wiktoria Ozga,
Stanisław Gotfryd i Ewa Cieśla. Po wstępnej analizie prace uczniów,
którzy uzyskali odpowiednią liczbę punktów zostały wysłane dalej. 
                                                                               (wiki)

                Małopolskie konkursy przedmiotowe

Od kilku lat koryto rzeki Brzozo-
wianki jest tamowane drzewami 
podgryzanymi przez bobry, które
sprowadziły się do naszej miej-   
scowości. Niestety, stanowi to duże
zagrożenie dla przechodzących
pieszych i przejeżdżających
samochodów, gdyż bobry
podgryzają coraz bliżej szosy. 

                 
W konkursie wiedzy o Gminie Gromnik i
Pogórzańskim  Stowarzyszeniu Rozwoju  wzięli udział:
Ewa Cieśla, Wiktoria Ozga i Stanisław Gotfryd.
 Uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.
Wiktoria zajęła trzecie miejsce, a Stanisław -  czwarte.
Nagrody sponsorowane przez PSR( Pogórzańskie
Stowarzyszenie Rozwoju)  i Gminę Gromnik były
bardzo cenne i ciekawe.  Gratulujemy naszym
Kolegom i życzymy dalszych sukcesów!

Kuratorium

sg

kg
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Babcie radzą .... jak być zdrowym w zimie i co robić,
aby się nie nudzić :)

Babcia Stasia Gotfryda radzi, jak
zachować odporność:

- codzienny spacer,
(przynajmniej półgodzinny)
- używanie miodu pszczelego do
herbat zamiast cukru,
- od jesieni do wiosny picie
napojów zawierających dużo wit.
C np. sok malinowy lub
porzeczkowy,
- ubieranie się ciepło, w
zależności od temperatury, nie
poru roku,
- spać regularnie tj. zasypiać i
budzić się codziennie o tych
samych porach,
- od czasu do czasu spożywać
kanapkę z masłem i czosnkiem,
- być uśmiechniętym i wesołym,
bo smutek przywołuje choroby.
                                   (stagot)   

 Jak być zdrowym w zimie? Oto
kilka porad, podanych przez
babcię Wiktorii:
- wychodząc na dwór ubieraj się
,, na cebulkę ‘’ i nigdy nie
zapominaj rękawiczek, czapki i
szalika,
- naturalnymi sposobami
wzmocnij odporność (czosnek,
cebula),
- jedz dużo owoców i warzyw,
- pij herbatki z miodem i cytryną
lub (jeśli wolisz) z sokiem
malinowym,
- śpij co najmniej 8 godzin na
dobę, będziesz wtedy wypoczęty
i nie będziesz miał problemów z
koncentracją :)
- nie rezygnuj z aktywności
fizycznej, a na dworze przebywaj
jak najdłużej.  
                                                         
                          

Sposoby na nudę? 
Babcia Amelii radzi:

 - czytanie książek, które pozwolą
przenieść się w świat naszej
wyobraźni,
 - granie w warcaby lub szachy,
 - robienie na drutach, szydełku
lub szycie na maszynie,
 - zaproszenie koleżanki na   
 herbatkę,
 - spacerek samotnie lub w
towarzystwie ulubionej osoby,
 - odwiedzanie bliskich,
znajomych,
  - zabawa z dziećmi,
 - pieczenie ciasteczek 
   lub babeczek :) 
 - pieczenie ciasta,
 - odpoczynek - może być przed
telewizorem, byle nie za długo.   

                             (rudi)
 Dlaczego warto czytać książki?

Wyniki badań poziomu czytelnictwa nie dają powodów do dumy: w 2015 roku ponad 20 milionów Polaków nie przeczytało ani jednej książki, co
stanowi najniższy wynik w historii badań, czyli od 1992 r. Wypadamy naprawdę kiepsko, ponieważ w większości krajów Europy poziom czytelnictwa to
ponad 50 proc. Korzyści z czytania książek jest naprawdę bardzo wiele i warto sobie uświadomić, co tracimy, gdy dzieła literackie leżą nieużywane na
półce.
Poszerzanie wiedzy

Im więcej czytamy, tym więcej wiemy. Oczywiście nie musimy czytać tylko encyklopedii, bardzo często książki przygodowe, powieści i dramaty mogą też nas

czegoś nauczyć, przekazać cenne myśli.

Rozwijanie wyobraźni

Czytanie sprawia, ze wizualizujemy w głowie treści, które przyswajamy i dzięki temu widzimy je tak, jak nie zobaczy ich nikt inny. Stwarzamy sobie w głowie obraz

miejsc, osób i wydarzeń. Można powiedzieć, że reżyserujemy przedstawiony w książce świat i na jego podstawie kręcimy film we własnej świadomości.

Wzbogacanie słownictwa

To niekwestionowana korzyść płynąca z czytania. Śledzenie zdań, w których pojawiają się trudne, nieznane nam słowa lub te znane, ale rzadko używane,

sprawia, że nowe wyrazy zapadają nam w pamięć i przenikają do naszego języka, dzięki czemu zasób słów staje się o wiele bogatszy. Gdy jakieś słowo pojawia

się w publikacji kilka razy, bardzo szybko się utrwala. 

Nabywanie cech dobrego rozmówcy

Czytanie czyni nas świetnymi rozmówcami i wyrabia nawyki prowadzenia mądrych dialogów. Książki możemy traktować jako źródło wiedzy, poszerzania

horyzontów i wzbogacania słownictwa.                                              (na podst. www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1689484,7-powodow-dla-ktorych-warto-czytac-

ksiazki)
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          Gminne zawody w tenisa stołowego

             Koszykówka 

          Tenis stołowy drużynowy - gminne zawody

Mariusz
Kieroński -
uczeń kl. 6 -
zajął 3
miejsce w
Tenisie
Stołowym
Indywidual-
nym.
Gratulujemy!

Reda-
kcja

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

Opiekunowie:
K. Gotfryd
R. Język

Drużyna

9 listopada 2017 r. w szkole w Rzepienniku
Marciszewskim odbyły się zawody w tenisa stołowego
drużynowego.
Z naszej szkoły w drużynie chłopców walczyli
M. Kieroński oraz M. Kieroński i zajęli 2 miejsce. Zaś
dziewczyny reprezentowały P. Smagacz oraz           A.
Rzepka i zajęły 4 miejsce. Gratulujemy!

Tydzień później 16 listopada w Gromniku starsi
koledzy i koleżanki z naszej szkoły tj. S. Gotfryd, K.
Legutki, E. Cieśla oraz W. Ozga zajęli w obu
kategoriach (męskich i żeńskich) ostatnie miejsce.
Miejmy nadzieję, że za rok będzie lepiej.  (stagot) 

W kategorii szkół podstawowych
Mariusz Kieroński zajął 3 miejsce,
Mateusz Kieroński - 7 miejsce,
natomiast Patrycja Smagacz i
Aneta Rzepka uplasowały się na
końcowych pozycjach podobnie jak
w kategorii klas 7 i gimnazjum:
Stanisław Gotfryd, Kamil Legutki,
Ewa Cieśla oraz Wiktoria Ozga.
Wyniki w tym roku były nie najlep-
sze. Ale głowa do góry!      (stagot)

          Wyjście na halę 
         do Siemiechowa

18 i 25 listopada o godz. 12.15 wy-
szliśmy na halę do Siemiechowa,
aby poćwiczyć różne dyscypliny
sportowe. Zabawy i nauki nie było
końca i do późnych godzin po-
południowych graliśmy w: siatkó-
wkę, koszykówkę piłkę ręczną i
nożną.  Dziękujemy!    (stagot)

28 listopada 2017 r. chłopcy z klasy siódmej pojechali
na zawody w koszykówkę. Zajęli, niestety, ostatnie
miejsce, ale łatwo skóry nie oddali. Przegrali małą
ilością punktów z Chojnikiem.

Chłopcy z klas 4-6 dwa dni później uczestniczyli w
tych samych zawodach zajmując trzecie miejsce.
Gratulujemy!                                            (stagot) Na hali

sg

sg
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