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Teraz przed nami dwa tygodnie odpoczynku, musimy pamiętać o zachowaniu wszelkich
zasad bezpieczeństwa. Wielu z nas wybierze się na narty, sanki, łyżwy a może nawet kulig.
Korzystając z tych zabaw, odwiedźmy stok a nie górkę przy jezdni, lodowisko a nie
zamarznięty staw, a przy kuligu musimy być niesamowicie ostrożni i pod opieką kogoś
dorosłego. O bezpieczeństwie w zimie każdy z nas sporo wie. Nieraz uczestniczyliśmy w
prelekcjach na ten temat. Zatrzymajmy dla siebie jednak to, co nam przekazano. Myślmy o
bezpieczeństwie swoim i innych. Zastanówmy się, jakie skutki może mieć nasze bezmyślne
działanie albo po prostu obejrzyjmy wiadomości, gdzie co chwilę podaje się informacje o
dzieciach, które wpadły do lodowatej rzeki, jeżdżąc po  niej na łyżwach. Żaden z nas nie
chciałby być na ich miejscu. Nie zapominajmy także o odblaskach. W zimie ściemnia się dużo
wcześniej. Są miejsca, w których przy zmroku nie świecą się jeszcze lampy drogowe. Więc
wybierając się na wieczorny spacer, zabierzmy ze sobą kamizelkę odblaskową albo
chociażby latarkę czy mały odblask. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że może uratować
nam to życie. Na śliskiej jezdni kierowcy dużo łatwiej stracić panowanie nad kierownicą.
Dbajmy o nasze bezpieczeństwo, abyśmy  po feriach mogli spotkać się cali, zdrowi i
wypoczęci!
  Kinga Zawisza

NARESZCIE FERIE!!
UDAJEMY SIĘ NA
ZASŁUŻONY
WYPOCZYNEK...

Podsumowanie pracy w I semestrze

29 stycznie rozpoczynamy tak długo wyczekiwany przez
uczniów okres ferii zimowych. Za nami pierwszy semestr, w
którym wiele się wydarzyło. Dyskoteki, konkursy, prelekcje,
otwarcie sali gimnastycznej, parę sukcesów gazetki i wiele
innych ciekawych wydarzeń.
Podsumowując naszą naukę :najlepsze były klasy IVb i VIa
ze średnią 4,5 , tuż za nimi na drugim miejscu usytuowały
się klasy IVa i Va ze średnią 4,3 , na ostatnim miejscu
podium znajdują się klasy Vb, VIb, VIIa i VIIb ze średnią 3,8.
Klasy gimnazjalne wypadły nieco gorzej: klasa IIIa i IIIb-3,5,
klasa IIb 3,4 oraz klasa IIa-3,3. Ogólnie rzecz biorąc, nie
wyszło aż tak źle. W przyszłym semestrze pokażemy na co
nas stać.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

W tym numerze
przeczytasz o:

-zabawie karnawałowej,

-jasełkach,

-wolontariacie,

-ogólnopolskim teście
ortograficznym,

-wycieczkach klas VI,

-wynikach konkursu
literackiego.

Zapraszamy do lektury!

.
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Karnawał to czas zabawy i szaleństwa przed rozpoczynającym się
Wielkim Postem. Wszędzie trwają zabawy, a w szkołach  uczniowie
bawią się na balach choinkowych. Także i u nas w szkole w dniu  23
stycznia odbyła się  impreza. Jak co roku, rano bawiły się klasy I-III, w
południe do godziny 16 klasy IV-VI, a po nich do 19 klasy VII i
gimnazjalne.
 Dyskotekom  towarzyszyła muzyka,  tańce i wygłupy. Sporo osób
przyszło w przebraniach, co dodało zabawie uroku. Na uczniów czekał
pyszny poczęstunek zorganizowany przez panie kucharki, a
sfinansowany przez Radę Rodziców.  Każdy bawił się wspaniale i  na
pewno na długo zapamięta tę szaloną imprezę.

Katarzyna Blicharczyk

.

.
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Wolontariat-podsumowanie akcji
Dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy wsparli akcje
charytatywne w naszej szkole w miesiącach listopad i grudzień 2017r.
Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję SZLACHETNA PACZKA oraz
kontynuowaliśmy nasza szkolną akcję GWIAZDKA.
Zebrano artykuły szkolne, zabawki, żywność długoterminową, które
przekazano dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy i miejscowości.
Dziękujemy za każdy gest życzliwości i pomocy. Koordynatorzy akcji:
p.Weneta Lidwin-pedagog, p.Katarzyna Blicharczyk- Marszałek, p.Elżbieta
Sitar, p.Barbara Szarek. 
    Weneta Lidwin

Ogólnopolski Test Ortograficzny

  Chętni uczniowie z klas IV - VII wzięli udział w kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego organizowanego przez Centrum
Edukacji Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowało 18 uczniów. Dwie
uczennice z klasy VII -  Emilia Gajda i Patrycja Penar otrzymały tytuł
"Eksperta Ortografii". Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami
uznania.

  Gratulujemy! Zachęcamy do zmagań z ortografią w kolejnej edycji Testu.
   
   Szkolny Koordynator Testu
   Anna Juszczęć-Jakubik

D.H.

D.H.
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Jasełka

W dniu 13.01 i 14.01 2018r. w Domu Kultury w Odrzykoniu  odbyły się jasełka.
 Rozpoczęły się pięknym występem grupy muzycznej MGK MILENIUM i śpiewem dziewczynek oraz siostry Agnieszki.
Po odsłonięciu kurtyny ukazała się Maryja  szykująca obiad. Następnie pojawił się posłaniec, aby poinformować  o
spisie ludności w całym kraju. Maryja z Józefem  udali się do Betlejem, aby się zapisać. Józef szukał miejsca, aby
przenocować, niestety nic nie znalazł.

Nagle kurtyna się zasunęła… Akcja przeniosła się na  pasterzy, których informuje anioł, żeby udali się do Betlejem, bo
tam narodził się Zbawiciel. Pasterze dotarli do Betlejem, pokłonili się Jezusowi i w darach złożyli mu baranka. Na scenę
weszły również aniołki tańczyły i śpiewały.
Następnie akcja przenosi się do domu… Pod sceną stał stół, mama układała na nim talerze. Nagle wszedł tata z wielką
choinką, a dzieci od razu zaczęły ją ubierać w świąteczne ozdoby, śpiewając i podskakując z radości. Mama mówiła o
tym, jak nie wpuszczono Maryi do żadnego domu. Kolejna odsłona…
Na scenie pojawili się trzej królowie z wielbłądem. Złożyli Jezusowi dary w postaci złota, mirry i kadzidła. W tym
momencie zasunęła się kurtyna…

 Do domu rodziny przyleciał anioł i oznajmił, że rodzina święta też chodziła od domu do domu, aby znaleźć schronienie.
Ten gest uczy nas, że nie należy zostawiać nikogo w samotności na święta. Wszyscy zrozumieli to przesłanie.
Przedstawienie bardzo się podobało i z niecierpliwością czekamy na podobne  w następnym roku.

Julia Grzybała, Zuzanna Urbanek

D.H.
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W dniu 18 stycznia 2018 roku klasa VIa wraz z
wychowawczynią p. Elżbietą Rodzinką, wybrała
się do  Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie. Tam zespół taneczny  „Kleks” z okazji 
25- lecia swojego istnienia, zaprezentował
widowisko taneczne pt.” W 80 dni dookoła świata”.
Przedstawienie było nawiązaniem do powieści
Juliusza Verne pod tym samym tytułem. Przez
około 
2 godziny, ponad 100 tancerzy, pod czujnym
okiem reżysera- p. Dagmary Krzanowskiej Szelc,
przedstawiło podróż głównego bohatera Filipa
Fogga po świecie. Tańcząc pokazali widzom jego
przygody w kolejnych etapach wędrówki a
odwiedził on między innymi : Paryż, Nowy York,
Hawaje, Tokio i wiele, wiele innych miejsc. Każdy
taniec był inny i nawiązywał do kultury i
zwyczajów tamtych krajów. Stroje tancerzy były
niezwykle barwne i dopasowane do sytuacji.
Muzyka wspaniale podkreślała atmosferę w danej
chwili. Światło zmieniało się w zależności od akcji.
Większości, 
a zwłaszcza dziewczynom, bardzo się podobało.
 Podziwiać trzeba tancerzy i opiekunów, bo taki
spektakl na pewno wymagał sporo ciężkiej i
długotrwałej pracy. Nikomu na nim nie było chyba
nudno i cieszę się, że mogłam go zobaczyć,
zwłaszcza, że wzięły w nim udział nasze dwie
koleżanki z klasy
: Natalka Słowik i Julka Grzybała. Dziewczynom,
ale i całej ekipie „Kleksa”  należą się duże brawa!
Katarzyna Blicharczyk
Kl. VIa

Uczniowie klas VI naszej szkoły obejrzeli
interaktywną wystawę przygotowaną przez
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazującą
mechanizmy działania ludzkich zmysłów.
Wystawa składała się trzech części: „Receptory’,
„Mono czy stereo” i "Oszukać zmysły". W czasie
zwiedzania uczniowie mogli samodzielnie
wykonać różnego typu doświadczenia
przedstawiające budowę oraz podstawowe
funkcje narządów zmysłów. Niektóre
eksperymenty pozwoliły ocenić sprawność
własnych zmysłów, np. oka, ucha, a
przeprowadzenie doświadczeń w grupie
koleżanek i kolegów było dużą atrakcją i
umożliwiło uczniom naukę poprzez zabawę.
Zgodnie ze słowami Konfucjusza: „Usłyszałem
i zapomniałem. Zobaczyłem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem” uczniowie, wykonując
samodzielnie doświadczenia, szybko przyswoili
sobie nowe informacje, utrwalili posiadaną wiedzę
i zrozumieli wiele ważnych procesów życiowych.
  E. Rodzinka, A. Jakubik

Po raz kolejny, w tym roku osiemnasty, odbył się
Krośnieński Konkurs Literacki organizowany
przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną i
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas VII i
gimnazjum.
  Głównym celem konkursu jest promowanie
twórczości literackiej, zachęcanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i
regionu, a także pobudzanie wrażliwości i
aktywności twórczej w dziedzinie prozy i poezji.
  Uroczysty finał Konkursu odbył się w Czytelni
Głównej KBP. Rozdaniu nagród towarzyszył
 piękny koncert kolęd i pastorałek. Na konkurs
wpłynęło 109 prac nadesłanych przez autorów z
województw południowej Polski. Uczeń klasy VII
Arkadiusz Jakubikotrzymał wyróżnienie za utwór
"Gdy myślę - Ojczyzna". Nagrody wręczył
Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.
Nagrodzone i wyróżnione utwory opublikowane
zostały w specjalnym numerze Krośnieńskich
Zeszytów Bibliotecznych.
Uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnej edycji Krośnieńskiego Konkursu
Literackiego.

Arek i Pan Prezydent

Zuzia i Natalka

VI B w natarciu:)

Numer przygotowali:

p.A.Jakubik, p.E.Rodzinka
Z.Urbanek, J. Grzybała
K.Blicharczyk, K. Zawisza

Skład i korekta:

K.Nowak

UWAGA !UWAGA !

Zachęcamy wszystkich uczniów do
współpracy z gazetką szkolną.
Jeśli lubicie pisać wiersze albo utwory prozą 
podzielcie się z nami swoją twórczością, którą
chętnie wydrukujemy.
Każdy, kto zgłosi się ze swoim utworem do
redaktor naczelnej-
Kingi Zawiszy może liczyć na publikację
swojego dzieła.

Katarzyna Nowak

A.J.
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