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ŻYCZENIA NA NOWY ROK :)

 Życzymy Wam Nowego Roku 
pełnego optymizmu, radości, 
szczęścia i powodzenia.
Niech w nadchodzącym roku 2018 
spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

              "A w nowym roku masz się nigdy nie poddawać!"

r

    Już po raz siódmy w dniu 20 stycznia 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach
była gospodarzem VII Gminnego Przeglądu Kolęd Obcojęzycznych dla uczniów szkół
podstawowych.
      Uroczystość ta już na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych związanych ze
świętami Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież chętnie śpiewają kolędy i piosenki
świąteczne, nie tylko w języku ojczystym, o czym świadczy liczny udział uczniów z
okolicznych szkół (55 uczestników, 17 opiekunów).
  Imprezę otworzyła pani dyrektor Małgorzata Woźniak, która powitała zebranych, zachęciła
wszystkich do wspólnego kolędowania i kibicowania swoim kolegom i koleżankom.
     Uroczystość prowadziły uczennice klasy II gimnazjum Patrycja Dziepak i Aleksandra
Florek, które zapowiadały kolejnych wykonawców i przedstawiały ich opiekunów. Przegląd
rozpoczął się wykonaniem kolędy w języku angielskim Lulajże Jezuniu przez uczennicę
klasy VII naszej szkoły Emilię Lorenc, które zachwyciło wszystkich i przypomniało magię
świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy okazję zobaczyć występy solistów i zespołów
muzycznych z 8 szkół podstawowych naszej gminy, m. in. z Brzozowa, Humnisk,
Przysietnicy, Górek, Zmiennicy i Turzego Pola. Repertuar młodych wykonawców był
zróżnicowany i dobrany do ich możliwości wokalnych i językowych. Ze sceny
rozbrzmiewały kolędy głównie w języku angielskim i niemieckim (Mary, did you know?,
Mistletoe and Wine, All I want for Christmas, Last Christmas, Merry Christmas Everyone, In
Ihe Quiet Night, Silent Night, Christus ist geboren, Alle jahre wieder, Guten Tag, ich bin der
Nikolaus, Stille Nacht, Kommt, ach kommt nach Bethlehem). Poziom prezentowanych
utworów, tych bardziej lub mniej znanych, był bardzo wysoki, a zaangażowanie
wykonawców budziło podziw zebranych, gromkie brawa i wprowadzało wszystkich
w świąteczną atmosferę. Tym bardziej, że za oknamipadał śnieg, który roztaczał zimową
aurę wokół naszej szkoły.
      Na koniec uroczystości pani dyrektor wraz z nauczycielami języków obcych naszej
szkoły podziękowała wszystkim za udział i piękne wykonania, pogratulowała talentów
wokalnych oraz wręczyła opiekunom uczniów podziękowania i słodki upominek, zaś samym
artystom dyplom i piernikową choinkę ufundowaną przez firmę Delikatesy „Cezar”
w Brzozowie.
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W tym numerze: 
     Przegląd Kolęd
Obcojęzycznych
    Dzień Babci i Dziadzia
Podsumowanie projektu
         Bal Malucha

Narodowy Programu Rozwoju
Czytelnictwa to projekt realizowany
w naszej szkole od maja 2017 roku
do grudnia 2017 roku.

Podstawowym celem projektu jest poprawa stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy oraz  rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
   Na początku realizacji projektu w naszej szkole
przeprowadzono konsultację  czytelniczą  wśród uczniów,
nauczycieli, rodziców, której celem było dokonanie wyboru i
zakupu nowych pozycji do biblioteki szkolnej. Przy wyborze
now oś c i brano pod uwagę sugestie uczniów oraz
uwzględniono potrzeby ucznia niepełnosprawnego.
Z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa  do biblioteki zakupiono 210 książek na kwotę
5016,7 zł. 
Są to książki popularnonaukowe, podróżnicze,
młodzieżowe, komiksy, bajki i lektury oraz pozycje literatury
pięknej.
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            "To tylko od ciebie zależy czy Nowy Rok będzie lepszy"

W okresie realizacji
programu, to jest do
grudnia 2017 r., każda
klasa pod kierunkiem
wychowawców
wykonała projekty
czytelnicze z
wykorzystaniem
zasobów księgozbioru
biblioteki szkolnej, w
tym nowości.
Klasa I - Temat
projektu:
„Wierszykarnia Jana
Brzechwy”. Projekt
realizowany na
podstawie książki
„Brzechwa
dzieciom”.
Podjęte działania:
- słuchanie czytanych
przez nauczyciela
wierszy,
- głośne czytanie
wierszy przez
uczniów,
- słuchanie piosenek z
filmu „Akademia pana
Kleksa”,
- rozwiązywanie
zagadek, rebusów
tematycznie
związanych z
wierszami Jana
Brzechwy,
- inscenizowanie
utworów literackich:
odgrywanie ról i scen
wynikających z treści
wierszy, śpiewanie
piosenek z tekstami
autora, scenki
dramowe,
- ilustrowanie
wybranych wierszy
Jana Brzechwy:
wykonanie prac
plastycznych farbami
plakatowymi, wystawa
prac plastycznych,
- rozwijanie zdolności
recytatorskich:
recytowanie
fragmentów wierszy,
- mini-konkurs
znajomości wierszy
Jana Brzechwy.

Klasa II – „Zwierzęta
- nasi przyjaciele.
Podróże z doktorem
Dolittle”. Projekt
realizowany na
podstawie książki
„Doktor Dolittle i
jego zwierzęta”
Hugha Loftinga.
Podjęte działania:
- głośne czytanie
lektury w klasie przez
nauczyciela, 
- samodzielne
czytanie lektury w
domu i w klasie,
- zaangażowanie
rodziców do głośnego
czytania fragmentów
książki w domu, 
- omówienie wydarzeń
lektury,
- wykonanie plakatu
dotyczącego dowolnej
przygody bohaterów
lektury,
- zorganizowanie
konkursu klasowego
na temat: „Jakie to
zwierzę?"
Klasa III - „W świecie
dzieci z Bullerbyn”.
Projekt realizowany
na podstawie książki
„Dzieci z Bullerbyn”
Astrid Lindgren.
Podjęte działania:
- głośne czytanie
fragmentów  lektury w
klasie przez
nauczyciela, 
- samodzielne
czytanie lektury w
domu i w klasie,
- omówienie wydarzeń
lektury,
- przygotowanie gier i
zabaw bliskich
bohaterom książki.
Klasa IV- „Polecam
Ci książkę…” Projekt
realizowany na
podstawie książek:
„Detektyw
Pozytywka”
Grzegorza

Kasdepke,
„Dziewczynka z
parku” Barbary
Kosmowskiej,
„Kajko i Kokosz”
Janusza Christy i „O
krakowskich psach i
kleparskich kotach”
Barbary Tylickiej.
Działania grup:
- samodzielne
czytanie wybranych
pozycji książkowych
w domu,
- wspólne czytanie
fragmentów
wybranych książek,
- opracowanie gry
planszowej w oparciu
o książkę „O
krakowskich psach i
kleparskich kotach”
oraz jej prezentacja,
- opracowanie i
przedstawienie w
postaci komiksu
dalszych losów
bohaterów książki
„Kajko i Kokosz”,
- prezentacja ilustracji
do książki „Detektyw
Pozytywka”,
- przeprowadzenie
konkursu
wiedzowego.
Klasa V - „Karolina i
jej zwierzęta”.
Projekt realizowany
na podstawie
książek: „Nela
i tajemnice świata”
oraz „Śladami Neli
przez dżunglę morza
i oceany”
Działania grup:
- samodzielne
czytanie wybranych
pozycji książkowych
w domu,
-.przygotowanie opisu
zwierząt,
- przygotowanie
pacynek- zwierzątek,
- przygotowanie quizu
dla uczniów klasy II,
- prezentacja

przedstawienia w
klasie II szkoły
podstawowej.
Klasa VI - „Podzielę
się moją pasją…”
Projekt czytelniczy
realizowany w
oparciu o książki
„Czołgi II wojny
światowej” Andrzeja
Zasiecznego, album
„Samoloty,
odrzutowce”,
„Dziadek i
niedźwiadek”
Łukasza
Wierzbickiego oraz
„Cukierku, ty
łobuzie!” Waldemara
Cichonia.
Działania grup:
- zapoznanie kolegów
z fragmentami
wybranych przez
grupę książek
poprzez głośne
czytanie w klasie,
- wykonanie
lapbooków
zawierających
informacje i
ciekawostki związane
z autorami książek
oraz ich treścią,
- prezentacja prac,
- prezentacja modeli
samolotów
wykonanych przez
uczniów,
- rozwiązywanie
przygotowanych
rebusów, krzyżówek i
quizów.
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"Jeżeli nic nie idzie dobrze, zadzwoń do babci."

        
Najmłodsi z klas I, II i III przygotowani przez Marzannę Florczak, Mariolę
Gierlach oraz  Danutę Huber podziękowali Babciom i Dziadkom piosenkami
oraz pełnymi wdzięczności wierszami za to, że po prostu są.
Piękna scenografia to zasługa Marty Władyki i Anny Brodzickiej – Woźniak,
pani Ania wykonała również upominki dla gości. Poczęstunek przygotowały
panie z Rady Rodziców kierowanej przez Dianę Winnicką.
                                                                      TW     

Nie daj się oszukać

       Dnia 22 stycznia 2018 roku gościliśmy w murach naszej szkoły
dostojnych gości: Babcie i Dziadków.
    Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Małgorzata Woźniak,
podkreślając ważną rolę, jaką Seniorzy pełnią we współczesnej rodzinie.
        Zaproszonym gościom zostało zadedykowane przedstawienie „Otwórz
drzwi, otwórz serce swoje”, którego premiera miała miejsce 22 grudnia 2017
r. Uczniowie z klas IV, VI, VII oraz II i III gimnazjum pod kierunkiem Teresy
Wojnickiej i Wojciecha Niezgodzkiego wprowadzili zebranych w nastrój
zadumy i refleksji na temat codzienności, w której żyjemy.
Poszczególne sceny ukazały prawdę o ludziach XXI wieku, którzy pogubili
się nieco we współczesnym świecie zdominowanym przez rzeczy
materialne, piękne na zewnątrz, ale nie posiadające żadnej wartości
duchowej. W ferworze świątecznej krzątaniny łatwo jest zatracić  to, co
najcenniejsze.
   To właśnie Babcia i Dziadziu przekazują młodszym pokoleniom
zdobywaną latami życiową mądrość, stoją na straży tradycji. To właśnie
dziadkowie przypominają nam o tym, co w życiu jest najważniejsze: miłość,
dobro i szacunek dla drugiego człowieka.

Najmlodsi Dziadkom

Radość z bycia razem

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
              chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,
                                       byście lat setnych dożyli,
                                          nie wiedząc, co to zmartwienia.

Kochana Babciu! 
Dziękuję Ci za to, że jesteś!
Z okazji Dnia Babci
życzę Ci dużo zdrówka 
i samych szczęśliwych dni!
                 Przyjmij, Kochany Dziadziu,
                                 z serca płynące życzenia:
                              dobrego zdrowia, dużo optymizmu
                                                   i spełnienia wszystkich marzeń.
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W karnawale nie siedzimy w domu wcale,
zakładamy maski, szale
wybieramy się na bale…”

28 stycznia najmłodsi mieszkańcy Humnisk przebrani za magiczne i bajkowe
postacie bawili się podczas corocznego Balu Malucha w Szkole Podstawowej
nr 2 w Humniskach. Sala gimnastyczna wypełniła się maluszkami, które wraz z

rodzicami uczestniczyły w zabawie karnawałowej.

Wyjątkowy Bal rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Woźniak, która gorąco powitała wszystkich gości i
zaprosiła najmłodszych do zabawy. Dalszą część poprowadziły dwie animatorki: Kamila Cholewiak -
Kiczek oraz Anna Brodzicka - Woźniak. Ubrane w kolorowe stroje zachęcały wszystkich do zabaw i

pląsów. Dzieci w karnawałowych przebraniach tańczyły w rytmie swoich ulubionych przebojów. Bardzo
chętnie brały również udział w grach i konkursach przygotowanych przez organizatorów. Najmłodsi w
podziękowaniu za wspaniałą zabawę otrzymywali w prezencie nadmuchiwane i wyczarowywane w
ekspresowym tempie balonowe cudeńka – miecze, kwiatuszki oraz zwierzątka. W trakcie przerw
uczestnicy mogli dopełnić swoje charakteryzacje o makijaż wykonywany przez dwie absolwentki

szkoły: Wiktorię i Aleksandrę.  Na dziecięcych, roześmianych buziach malowały wspaniałe wzory.

Tradycyjnie na zakończenie wybrano Króla i Królową Balu. W tym roku
zaszczytne tytuły przypadły Karolowi Graboń  i Zuzannie Malickiej.

     Kilkugodzinna zabawa dostarczyła zebranym mnóstwo radości.

      Wyrażamy wdzięczność sponsorom: Delikatesom CEZAR z Brzozowa oraz PZU za ufundowanie
nagród w konkursach.
     Słowa podziękowania kierujemy do pań z Rady Rodziców za przygotowanie bogatej słodkiej oferty w

bufecie, gdzie każdy znalazł coś dla siebie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego Balu za wspólną zabawę i niezwykłą atmosferę. Do
zobaczenia w przyszłym roku!

Bal w Humniskach rozpoczyna ferie zimowe

Krol i Krolowa Balu

Bawimy się

Zabawa trwa...

Nocna imprezka

TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SĄ
NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC:
1. Do uprawiania sportów zimowych wybieraj
tylko bezpieczne miejsca!
2. Podczas uprawiania sportów zimowych dbaj
o bezpieczeństwo własne i innych!
3. Wychodząc na dwór pamiętaj o właściwym
ubraniu!
4. W momencie, gdy wyczujesz, że twoje
ubranie jest mokre udaj się do domu by je
zmienić na suche!
5. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za
cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych
przedmiotów!
6. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za
cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych
przedmiotów!

7. Spędzając ferie w domu pamiętaj o
bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami
elektrycznymi!
8.  W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo czasu
przed telewizorem!
9.  W czasie korzystania z Internetu pamiętaj,
że nie każdy nowo poznany kolega ma zawsze
dobre zamiary w stosunku do ciebie!
10. Pamiętaj o telefonach alarmowych straż
pożarna 998, policja 997, pogotowie 999 i
numer ratunkowy 112.
11. Pod żadnym pozorem nie wchodź na
zamarznięte zbiorniki wodne!
12. W kontaktach z obcymi pamiętaj o swoim
bezpieczeństwie!
PS

Redakcja gazetki:
Paulina Szczepek, Magdalena Wojtowicz, Karina
Dziepak, Patrycja Dziepak, Wiktoria Bałaj, Amelia
Kędra
email: naszadwojka2@interia.pl
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