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Dnia 24 grudnia o godzinie 20.30 w Domu
Ludowym w Brzozowej odbyły się jasełka
bożonarodzeniowe, które opowiadały o
poszukiwaniu Chrystusa, Tego w stajence
betlejemskiej i Tego wśród współcześnie
żyjących ludzi. W przedstawieniu wzięło
udział około 50 aktorów amatorów. Wśród
nich byli również uczniowie z naszej
szkoły:  S. Gotfryd, A. Oleksyk, M.
Kieroński, K. Łabuz, W. Ozga, A.
Szczepanek, A. Rzepka, A. Osysko, O.
Ciesielczyk, M. Wójcik, L. Ozga, J. Potępa,
G. Potępa, A. Rzepka,  F. Socha, W.
Cieśla, K. Kwiek, M. Rzepka, W.
Ciesielczyk, N. Gniadek, M. Kieroński, K.
Kwiek, M. Wójcik. Przedstawienie bardzo
się udało. Po występie królowie zebrali
pieniądze na cele misyjne. Dziękujemy
aktorom i reżyserkom!

„Pójdźmy do
Betlejem
 i zobaczmy, co
się tam zdarzyło
 i o czym nam
Pan oznajmił''

Wigilie klasowe

opłatek

W tygodniu
poprzedzającym
Boże Narodzenie w
naszej szkole
odbywały się wigilie
klasowe czyli
spotkania
przedświąteczne.
Dzieląc się
opłatkiem,
składaliśmy sobie
życzenia. 
         (stagot)

Jasełka

5  osób o imieniu: Kacper, Filip,
4 osoby o imieniu: Kamil, Bartek
3 osoby o imieniu: Dominik, Wiktor, Michał, Mateusz, Wiktoria,
Weronika, Julia,
2 osoby o imieniu: Adrian, Jakub , Ewa, Aneta, Magdalena,
Joanna, Aleksandra, Barbara, Małgorzata, Stanisław,
1 osoba o imieniu: Mariusz, Paweł, Klemens, Łukasz, Dariusz,
Szymon, Marek, Marcel, Mikołaj, Marcin, Dawid, Sławomir,
Oliwier, Andrzej, Hubert, Oskar, Bolesław, Wiesław, Marian,
Amelia, Patrycja, Natalia, Anna, Gabriela, Justyna, Zuzanna,
Oliwia, Angelika, Laura, Kinga, Lena, Agnieszka, Nikola, Vanessa,
Milena, Emilia, Antonina, Katarzyna, Dominika, Zofia, Jadwiga,
Dorota, Krystyna, Karolina, Renata, Elżbieta.

Popularne imiona :)
 W naszej szkole są...

Jasełka bożonarodzeniowe w Brzozowej

,,Nie bójcie się! 
zwiastuje wam
radość wielką, która
będzie udziałem
całego narodu(...) 
znajdziecie
Niemowlę owinięte
w pieluszki i leżące
w żłobie(…)''

sg

sg
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Orszak Trzech Króli

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, z Wyszczekańca o godz. 10.00, z
Policht i Faściszowej o godz. 9.45 wyruszyły orszaki, które połączyły się
w jeden duży koło p. Cygan. Tam pan Dyrektor odczytał Ewangelię,
mówiącą o dotarciu Mędrców do żłóbka. Dzieci, które były przebrane,
wsiadły na bryczki, kapela wraz z osobami śpiewającymi - na wielki wóz,
zaczęto śpiewać kolędy. Cały orszak zabezpieczała OSP Brzozowa. Gdy
orszak przybył pod kościół, przywitał go ksiądz Proboszcz oraz ludzie,
którzy nie uczestniczyli w pochodzie. Odmówiono kilka modlitw i królowie
złożyli złoto, kadzidło i mirrę do Jezusowego żłóbka. Następnie odbyła się
wspólna Msza św. Dziękujemy wszystkim organizatorom i pomocnikom! 
  (stagot)

orszak

mali aktorzy

Król i królowa balu

                  
            Zabawa choinkowa          

Dnia  29 stycznia 2018 r.  w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa.
Dzieci bawiły się w trzech grupach: klasy 0 – I i młodsi, klasy II – IV i
najstarsi, czyli klasy V – VII. Barwne stroje karnawałowe mogliśmy
podziwiać w dwóch młodszych przedziałach . Nie brakowało księżniczek,
policjantów, strażaków. Odwiedziła nas nawet smerfetka! W najstarszej
grupie również nie brakowało atrakcji. Chłopcy mogli sprawdzić się w roli
makijażystów, malując swoje koleżanki, ale to nie wszystko! Dziewczyny
również malowały, ale nie koleżanki… tylko kolegów! Było dużo śmiechu i
zabawy. Na koniec wybraliśmy króla i królową balu, posprzątaliśmy salę.
O to, by uczniowie nie byli głodni, zadbały mamy, przygotowując kanapki i
pyszne ciasta.      (wiki)            

                      ,,Babciu! Dziadku! Żyjcie nam sto lat!”
Taki właśnie napis widniał na dekoracji w Domu Ludowym w dniu 27
stycznia 2018 roku, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczęły się uroczyste
obchody  dnia Babci i Dziadka.  Na początku najmłodsi uczniowie
zaprezentowali przygotowane wcześniej wiersze, scenki, piosenki, a
dwóch uczniów z siódmej klasy przedstawiło kabaret. Po odśpiewaniu
przez wszystkich ,, 100 lat’’, dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie
przygotowane prezenty i udały się do domów. Zaś babcie i dziadkowie
zostali na uroczysty poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszyscy wspaniale się bawili.                       (wiki)

sg

wiki

wiki
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 Akcje Samorządu Uczniowskiego

Listy

Marzycielska Poczta - polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych
dzieci. Na stronie marzycielskapoczta.pl odnajdziecie profile z adresami pocztowymi dzieci,
dla których takie przesyłki są bezcennym wsparciem w walce z chorobą. Każdy uczeń
wybiera sobie jedno  dziecko, do którego chce napisać i przygotowuje list lub kartkę. Potem
wszyscy wysyłamy je na adresy podane na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze listy
uszczęśliwią niejedną osobę i wniosą choć odrobinę radości w życie dziecka.
             Jeśli nie wiesz co napisać... 
- opisz siebie, swoje hobby, zainteresowania, 
- opowiedz, jak ci minął dzień, 
- nie zapomnij o pozdrowieniach ;) 
 Najlepiej jest wysyłaną kartkę, list wykonać samemu i ciekawie ozdobić. Takie kolorowe
przesyłki najbardziej cieszą dzieci.                               

Jak co roku w naszej szkole prowadzona jest akcja Poczta Walentynkowa’. Polega ona na
tym, że uczeń lub uczennica pisze kartkę walentynkową dla wybranej osoby i  wrzuca ją do
pudełka stojącego na parapecie obok wejścia. Akcja trwa do 9 lutego, tegoż dnia rozdane
zostaną  kartki walentynkowe będące w pudełku. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu.  
Czy wiesz, że...                                 
 - co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek. Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to
sposób na lepsze oceny ;) 
- ponad 180 milionów walentynek wysyłanych jest każdego roku na całym świecie. Szacuje
się, że 85% nabywców walentynek to kobiety;
- w Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później,
z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała
czekolada. 

Skrzynkakg kg
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Uczniowie ze 100% frekwencją

Klasa VII
Stanisław Gotfryd – 5,07
Wiktoria Ozga – 4, 85

Klasa VI
- brak

Klasa V
Mateusz Kieroński – 5,27
Michał Rzepka – 5,18
Szymon Nieć – 4,9

Klasa IV
Gabriela Potępa – 4,9

Klasa III
Kamil Kwiek
Justyna Cieśla
Bartłomiej Potępa

Klasa II
Magdalena Wójcik 
Filip Socha

Klasa I
Osysko Aleksandra 
Ozga Laura

     Konkursy.... konkursy.....
W poprzednim numerze gazetki informowaliśmy was o
uczestnictwie naszych uczniów w szkolnych etapach
Małopolskich Konkursów. Teraz dowiecie się, że
odbyły się już rejonowe etapy Humanistycznego i
Matematycznego. Kolejny etap, czyli wojewódzki
Matematycznego Konkursu nie jest dany ani Ewie
Cieśli ani Stanisławowi Gotfrydowi. Natomiast z
Konkursu Humanistycznego ukazały się wstępne
wyniki - prawdopodobnie Wiktoria wejdzie do etapu
wojewódzkiego.
Z ostatniej chwili: Justynka Cieśla zakwalifikowała się
do III i ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu
Ortograficznego.

Nasi najlepsi w Ipółroczu
Nauczyciele i rodzice zgodnie twierdzą, że młodzież nie chce się uczyć.

Wielu uważa, że nauka nie jest im potrzebna, że wiedzą już

wystarczająco dużo. Nikt nie zastanawia się nad tym, że nauka jest

ważna, a nawet niezbędna. Warto jednak to rozważyć i się nad tym

zastanowić. Czy warto się uczyć? Czy z nauki coś zyskujemy? Jeśli tak

– to co? Czy nauka jest do czegoś potrzebna? Odpowiadając na te

pytania z całą stanowczością stwierdzam, że nauka jest ważna. Nie ma

wątpliwości, że we współczesnym świecie młodzież, która lubi się uczyć

jest uważana za wybryk natury, a w potocznej mowie określa się takowe

osobniki mianem "kujony". Jest to dla nich z jednej strony bardzo

obraźliwe i stanowiące nie lada problem natury psychicznej. Jednak po

dłuższym zastanowieniu można dojść do wniosku, że jeśli są to osoby

młode, ale  niebojące się wyrazić własnego zdania, to tak zwany "głód

wiedzy" będzie wyraźną cechą wyróżniającą ich spośród tłumu.

Coraz trudniej utrzymać stuprocentową frekwencję
w szkole. Wynika to z faktu, że choroby, wizyty u

lekarzy pojawiają się coraz częściej w naszym
życiu. Z roku na rok spada też liczba uczniów  z
wysoką frekwencją w naszej szkole. Dlatego tym

bardziej cieszymy się tymi uczniami, którzy znaleźli
się w gronie zwycięzców! Oto oni:

Klasa VII
Cieśla Ewa

Klasa VI
Barnaś Weronika, Kieroński Mariusz, Smagacz

Patrycja

Klasa V
Kieroński Mateusz

Klasa IV
brak

Klasa III
Cieśla Justyna

Klasa II
Wójcik Magdalena

Klasa I
brak
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        Co było dalej? Ciąg dalszy opowiadania...

     Pewnego czerwcowego dnia mężczyzna poszedł po pracy do kasyna zagrać w pokera. Wydał
pieniądze na drogie drinki i grę. Gdy zorientował się, że przegrał wszystko, poszedł do domu, ale nie
wiedział, co powiedzieć żonie. Przechodząc ulicą Krakowską zauważył bezdomnego, który spał na ławce.
Gdy wrócił do domu, żona czekała z obiadem.
- Słuchaj. Właśnie straciłem wszystkie pieniądze - powiedział do żony.
- Jak? Dlaczego?- zapytała.
- Szedłem ulicą i zagadał mnie bezdomny - powiedział - i chyba zabrał mi pieniądze.
- To trzeba iść na policję - powiedziała żona. 
Gdy poszli na komisariat, mąż zaczął kłamać, że okradł go bezdomny.

 Moja wersja zakończenia książki pt "Chłopcy z Placu Broni"

  Od kilku dni Nemeczek leżał ciężko chory w łóżku. Boka odwiedzał go regularnie i opowiadał o przeżyciach z
ostatniego dnia.Tydzień póżnej Boka znów odwiedził Nemeczka i powiadomił go o zbliżającej się bitwie z
Czerwonoskórymi. Chłopiec zasmucił się, ponieważ lekarz zabronił mu wychodzić z domu.
  A oto i nadszedł dzień bitwy. Nemeczek od rana był niespokojny, nie jadł ani obiadu ani podwieczorku.
Wieczorem usłyszał donośne brzmienie trąbki chłopców z Placu Broni, ale nie wiedział co ono ma oznaczać.
Następnego dnia odwiedzili go chłopcy  ze Związku Kitowców. W drzwiach spotkali Pana Nemeczka, który był
bardzo szczęśliwy. Kiedy weszli do pokoju Ernesta, doznali szoku. Jasnowłosy chłopiec stał o własnych siłach,
rozpromieniony jak słońce. Był już zupełnie zdrowy. Chłopcy szaleli z radości. Opowiedzieli Ernestowi o
przebiegu bitwy. Następnego dnia na placu byli już wszyscy...

 - Proszę opisać tego bezdomnego.
- Ano, tak... Miał na sobie czarną czapkę, białą potarganą kurtkę, rękawiczki z dziurami, beżowe spodnie i
gumowce.
- Dobrze, zajmiemy się tą sprawą- powiedział policjant.
Małżeństwo  wróciło do domu, a policja zaczęła śledztwo. Pojechali na ulice Krakowską. Od razu zauważyli
bezdomnego, który pasował do opisu podanego przez mężczyznę. Zabrali go na przesłuchanie, lecz bezdomny
się do niczego nie przyznawał. Wezwali więc mężczyznę, aby przesłuchać go po raz kolejny. Ten pod presją
policjantów przyznał się, że wymyślił całą historię z kradzieżą i, że tak naprawdę przegrał wszystkie pieniądze w
kasynie. Teraz czeka go najtrudniejsza rozmowa, czyli przyznanie się do wszystkiego swojej żonie. 

,,Chłopcy z Placu Broni'' - zakończenie według  
                             Michała Rzepki

             ,,Małe kłamstwo - wielki problem'' 
                                                                                                            Autor: Adrian Żaba z klasy VII 
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          Coś o książce... "Chłopcy z Placu Broni"

Ernest Nemeczek to jeden z
 głównych bohaterów książki pt.
,,Chłopcy z placu broni’’.
Jedenastolatek jest niski, blady,
szczupły i chorowity. Pochodzi z
ubogiej rodziny. Ma duże i
błyszczące oczy oraz jasne włosy.
Jest miły i grzeczny, zawsze
można na niego liczyć. Jest to
jedna z pozytywnych postaci tej
pięknej i wzruszającej opowieści. nemeczek janosz boka

gereb feri acz

Janosz Boka jest przywódcą
chłopców z Placu Broni. Jest to
chłopiec w wieku czternastu lat,
lecz wygląda na dużo starszą
osobę. Imponuje rozsądkiem,
mądrością, odwagą, ostrożnością i
wyrozumiałością. Potrafi przyznać
się do winy i można zawsze na nim
polegać. Ma poczucie godności,
 dumy i honoru. Jest dobrym
przyjacielem i przywódcą. 

Deżo  Gereb jest najbardziej
skomplikowaną postacią w całej
powieści. Zdradził drużynę Boki i
przeszedł na stronę
czerwonoskórych. W swoim życiu
przeżył ogromny wstrząs i
uświadomił sobie, że dotychczas
postępował bardzo źle. Zmienił się,
wziął za przykład swojego
uczciwego ojca i stał się innym
chłopcem zasługującym na
szacunek kolegów.

Feri Acz był przywódcą
Czerwonoskórych. Jest to
barczysty chłopiec o czarnych
włosach i błyszczących oczach, a
czerwona koszula którą nosi,
dodaje mu rycerskiego i
wojowniczego wyglądu. Jest silny i
mężny, imponuje odwagą i
sprawiedliwością. Brzydzi się
oszustwem i podstępem. Jest
pozytywnym chłopcem i dobrym
kolegą.

                                                                                                                                Brzozowa, 10.01.2018 r.
Szanowny Panie Ferenc Molnar! 
  
    Na wstępie mego listu do Pana gorąco pozdrawiam.

    Niedawno przeczytałam Pana książkę pod tytułem "Chłopcy z Placu Broni". Jest to
niesamowicie ciekawa i interesująca powieść, która mnie bardzo wzruszyła.
 W tej sprawie piszę do Pana. Czy nie ma innej możliwości zakończenia tej pięknej, a za
razem pouczającej  książki? Śmierć Nemeczka bardzo mnie zasmuciła. Bardziej dla mnie
zadowalającym zakończeniem byłoby to, że Nemeczek nie umarł, lecz wrócił do zdrowia. Nie
zasługiwał na to, ponieważ był bardzo dobrym chłopcem, pomagał swoim kolegom, chociaż
czasami sam był przez nich źle traktowany. Jego postawa zasługuje na nagrodę.
    Moim zdaniem śmierć Nemeczka to złe zakończenie tej powieści i dlatego zwracam się z
prośbą do Pana o zmianę zakończenia. Jest to dla mnie bardzo ważne i uważam, że
Nemeczek byłby nam wdzięczny.
                                                                                           Natalia Gniadek, klasa V

wiki wiki

wiki wiki
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  Pani Lucyna Angermann - poetka i podróżniczka

z dedykacją dla...

książki pani LucynySpotkanie

„Pisanie jest dla mnie najlepszą terapią (…)Pomagało
mi uporać się z wewnętrznym bólem, było buntem
przeciwko szeroko pojętemu złu (…)”  

Jeden z wierszy umieszczonych w
książce pt. ,, Myśli poplątane'' 
          ,, Samotność"
Siedzę i myślę, 
o tobie, o mnie, o nas. 
Tak dawno cię nie widziałam! 
Tak tęsknię za twymi oczami, za
Tobą. 
Kiedy się zobaczymy?? 
Kto to wie?? 
Dziś jestem taka samotna, smutna,
jedyna. Kochajmy się – a
samotność Twoja, moja, nasza
pryśnie jak bańka mydlana. 

Bardzo lubię podróżować po świecie i poznawać nowe,
dotąd nieznane mi kultury i zwyczaje. Odwiedziłam 15 krajów
europejskich. Kilkakrotnie byłam we Francji (zarówno w
moim ukochanym Paryżu, jak i na południu, czy na północy
kraju). Poza tym: Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria,
Norwegia, Czechy, Słowacja, Holandia,
Hiszpania,Portugalia, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Austria
i Belgia - w której mieszkam już 20 lat :) Na 2019 rok planuję
podróż do Azji - dokładnie do Chin :) Podróże wiele mnie
uczą, mam możliwość poznawania wciąż nowych ludzi, ich
historii, a to jest moją inspiracją do kolejnych wierszy.

10 stycznia 2018 roku spotkaliśmy się z panią Lucyną
Angermann. Poetka może pochwalić się tym, że napisała już
ponad 400 wierszy opublikowanych w trzech tomikach
poezji. Przyjęła zaproszenie Samorządu Uczniowskiego i
spędziła z nami aż dwie godziny. Opowiadała o kulturze i
zwyczajach przeróżnych krajów Europy, które odwiedziła.
Pokazała nam mnóstwo zdjęć ze swoich podróży. Następnie
dowiedzieliśmy się, że pierwsze wiersze pani Lucyny
powstały w 1989 roku, wtedy gdy uczęszczała do szkoły
podstawowej. Pani Lucyna przedstawiła nam również
Lucjana - żabę z kamienia i przeczytała jedną z jego
przygód. W planach seria takich opowiadań o przygodach
Lucjana.

wiki

wikiwiki
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    Turniej ministrancki w Zakliczynie

        Stop cyberprzemocy

Gminne zawody  w siatkówkę

Dnia 13
stycznia w
ZSPIZ w
Zakliczynie
odbyły się
ministranckie
zawody w
piłkę
nożną. 

  Reda- 
   kcja

W. Ozga
A. Szczepanek
E. Cieśla
M. Kieroński
S. Gotfryd  
M. Rzepka
Sz. Nieć
Opiekunowie:
K. Gotfryd
R. Język

Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 2018 

olimpida

W dniach od 9 - 25 lutego w
Pjongczangu odbędą się Zimowe
Igrzyska Olimpijskie. W olimpia-
dzie wezmą udział również re-
prezentanci z Polski. Życzymy im
suckesów. A wiecie, gdzie odbyły
się pierwsze ZIO? We Francji.

23 stycznia 2018 r.  w naszej szkole odbył się apel
 poświęcony  tematowi przemocy w Internecie.  Jego
celem  było  zwrócenie uwagi uczniów na to zjawisko
oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu,
związaną przede wszystkim z możliwymi
konsekwencjami przemocy, zarówno dla ich ofiar, jak i
sprawców.                                         (wiki)

W sobotę, 13 stycznia, odbyły się
Dekanalne Rozgrywki
Ministranckie w piłkę nożną. Z
naszej parafii startowało trzy ekipy
piłkarskie pod opieką dyr.
Bolesława Buratowskiego. Każdy z
tych zespołów stanął na podium,
zdobywając jedno ze zwycięskich
miejsc w swojej grupie. Najstarsi
awansowali do następnego etapu.

siatkarki

Po dość długiej przerwie do sportowej rywalizacji
wrócili uczniowie z gminy Gromnik. Przez dwa dni   
stycznia mogliśmy obserwować zmagania siatkarek i
 siatkarzy, którzy mocno przygotowywali się do
zaprezentowania swoich umiejętności. Ostatecznie
dziewczyny z Brzozowej zajęły 3 miejsce, chłopcy w
kategorii szkół podst. 2 miejsce, a w kategorii
gimnazjów 3 pozycję. Wygranymi zespołami okazały
się reprezentacje z Gromnika, które zwyciężyły we
wszystkich kategoriach i wywalczyły awans do
półfinałów powiatowych, które zostaną rozegrane w
najbliższym czasie.         (stagot)

Brawo!
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	Jasełka bożonarodzeniowe w Brzozowej
	W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie w naszej szkole odbywały się wigilie klasowe czyli spotkania przedświąteczne. Dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia.

	Zabawa choinkowa
	Orszak Trzech Króli
	Dzień Babci i Dziadka
	Akcje Samorządu Uczniowskiego
	Marzycielska Poczta - polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na stronie marzycielskapoczta.pl odnajdziecie profile z adresami pocztowymi dzieci, dla których takie przesyłki są bezcennym wsparciem w walce z chorobą. Każdy uczeń wybiera sobie jedno  dziecko, do którego chce napisać i przygotowuje list lub kartkę. Potem wszyscy wysyłamy je na adresy podane na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze listy uszczęśliwią niejedną osobę i wniosą choć odrobinę radości w życie dziecka.              Jeśli nie wiesz co napisać...  - opisz siebie, swoje hobby, zainteresowania,  - opowiedz, jak ci minął dzień,  - nie zapomnij o pozdrowieniach ;)   Najlepiej jest wysyłaną kartkę, list wykonać samemu i ciekawie ozdobić. Takie kolorowe przesyłki najbardziej cieszą dzieci.
	Jak co roku w naszej szkole prowadzona jest akcja Poczta Walentynkowa’. Polega ona na tym, że uczeń lub uczennica pisze kartkę walentynkową dla wybranej osoby i  wrzuca ją do pudełka stojącego na parapecie obok wejścia. Akcja trwa do 9 lutego, tegoż dnia rozdane zostaną  kartki walentynkowe będące w pudełku. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
	Czy wiesz, że...
	- co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek. Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny ;)  - ponad 180 milionów walentynek wysyłanych jest każdego roku na całym świecie. Szacuje się, że 85% nabywców walentynek to kobiety; - w Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie dopiero miesiąc później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.

	Nasi najlepsi w I półroczu
	Uczniowie ze 100% frekwencją
	Coraz trudniej utrzymać stuprocentową frekwencję w szkole. Wynika to z faktu, że choroby, wizyty u lekarzy pojawiają się coraz częściej w naszym życiu. Z roku na rok spada też liczba uczniów  z wysoką frekwencją w naszej szkole. Dlatego tym bardziej cieszymy się tymi uczniami, którzy znaleźli się w gronie zwycięzców! Oto oni:  Klasa VII Cieśla Ewa
	Klasa VII
	Stanisław Gotfryd – 5,07 Wiktoria Ozga – 4, 85 Klasa VI - brak Klasa V Mateusz Kieroński – 5,27 Michał Rzepka – 5,18 Szymon Nieć – 4,9 Klasa IV Gabriela Potępa – 4,9 Klasa III Kamil Kwiek
	Klasa VI Barnaś Weronika, Kieroński Mariusz, Smagacz Patrycja
	Klasa V Kieroński Mateusz
	Klasa IV brak
	Klasa III

	Justyna Cieśla
	Cieśla Justyna

	Bartłomiej Potępa Klasa II Magdalena Wójcik
	Klasa II Wójcik Magdalena
	Klasa I brak

	Filip Socha Klasa I Osysko Aleksandra
	Ozga Laura


	,,Chłopcy z Placu Broni'' - zakończenie według
	Michała Rzepki
	,,Małe kłamstwo - wielki problem''
	Autor: Adrian Żaba z klasy VII
	Pewnego czerwcowego dnia mężczyzna poszedł po pracy do kasyna zagrać w pokera. Wydał pieniądze na drogie drinki i grę. Gdy zorientował się, że przegrał wszystko, poszedł do domu, ale nie wiedział, co powiedzieć żonie. Przechodząc ulicą Krakowską zauważył bezdomnego, który spał na ławce. Gdy wrócił do domu, żona czekała z obiadem.
	- Słuchaj. Właśnie straciłem wszystkie pieniądze - powiedział do żony. - Jak? Dlaczego?- zapytała. - Szedłem ulicą i zagadał mnie bezdomny - powiedział - i chyba zabrał mi pieniądze. - To trzeba iść na policję - powiedziała żona.  Gdy poszli na komisariat, mąż zaczął kłamać, że okradł go bezdomny.

	Co było dalej? Ciąg dalszy opowiadania...
	- Proszę opisać tego bezdomnego.
	- Ano, tak... Miał na sobie czarną czapkę, białą potarganą kurtkę, rękawiczki z dziurami, beżowe spodnie i gumowce. - Dobrze, zajmiemy się tą sprawą- powiedział policjant. Małżeństwo  wróciło do domu, a policja zaczęła śledztwo. Pojechali na ulice Krakowską. Od razu zauważyli bezdomnego, który pasował do opisu podanego przez mężczyznę. Zabrali go na przesłuchanie, lecz bezdomny się do niczego nie przyznawał. Wezwali więc mężczyznę, aby przesłuchać go po raz kolejny. Ten pod presją policjantów przyznał się, że wymyślił całą historię z kradzieżą i, że tak naprawdę przegrał wszystkie pieniądze w kasynie. Teraz czeka go najtrudniejsza rozmowa, czyli przyznanie się do wszystkiego swojej żonie.

	Coś o książce... "Chłopcy z Placu Broni"
	Brzozowa, 10.01.2018 r.
	Szanowny Panie Ferenc Molnar!         Na wstępie mego listu do Pana gorąco pozdrawiam.
	Niedawno przeczytałam Pana książkę pod tytułem "Chłopcy z Placu Broni". Jest to niesamowicie ciekawa i interesująca powieść, która mnie bardzo wzruszyła.  W tej sprawie piszę do Pana. Czy nie ma innej możliwości zakończenia tej pięknej, a za razem pouczającej  książki? Śmierć Nemeczka bardzo mnie zasmuciła. Bardziej dla mnie zadowalającym zakończeniem byłoby to, że Nemeczek nie umarł, lecz wrócił do zdrowia. Nie zasługiwał na to, ponieważ był bardzo dobrym chłopcem, pomagał swoim kolegom, chociaż czasami sam był przez nich źle traktowany. Jego postawa zasługuje na nagrodę.     Moim zdaniem śmierć Nemeczka to złe zakończenie tej powieści i dlatego zwracam się z prośbą do Pana o zmianę zakończenia. Jest to dla mnie bardzo ważne i uważam, że Nemeczek byłby nam wdzięczny.                                                                                            Natalia Gniadek, klasa V

	Pani Lucyna Angermann - poetka i podróżniczka
	Bardzo lubię podróżować po świecie i poznawać nowe, dotąd nieznane mi kultury i zwyczaje. Odwiedziłam 15 krajów europejskich. Kilkakrotnie byłam we Francji (zarówno w moim ukochanym Paryżu, jak i na południu, czy na północy kraju). Poza tym: Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria, Norwegia, Czechy, Słowacja, Holandia, Hiszpania,Portugalia, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Austria i Belgia - w której mieszkam już 20 lat :) Na 2019 rok planuję podróż do Azji - dokładnie do Chin :) Podróże wiele mnie uczą, mam możliwość poznawania wciąż nowych ludzi, ich historii, a to jest moją inspiracją do kolejnych wierszy.
	10 stycznia 2018 roku spotkaliśmy się z panią Lucyną Angermann. Poetka może pochwalić się tym, że napisała już ponad 400 wierszy opublikowanych w trzech tomikach poezji. Przyjęła zaproszenie Samorządu Uczniowskiego i spędziła z nami aż dwie godziny. Opowiadała o kulturze i zwyczajach przeróżnych krajów Europy, które odwiedziła. Pokazała nam mnóstwo zdjęć ze swoich podróży. Następnie dowiedzieliśmy się, że pierwsze wiersze pani Lucyny powstały w 1989 roku, wtedy gdy uczęszczała do szkoły podstawowej. Pani Lucyna przedstawiła nam również Lucjana - żabę z kamienia i przeczytała jedną z jego przygód. W planach seria takich opowiadań o przygodach Lucjana.

	„Pisanie jest dla mnie najlepszą terapią (…)Pomagało mi uporać się z wewnętrznym bólem, było buntem przeciwko szeroko pojętemu złu (…)”
	Turniej ministrancki w Zakliczynie
	Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018

	Gminne zawody  w siatkówkę


