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XVI Gminny Konkurs
Języka Niemieckiego

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Misterium 
Wielkopostne

              Wielkanoc tuż za pasem,
               czas postu kończy się.
          Wszyscy radują się czasem, 
                    Alleluja niesie się
        To Pan Jezus wyszedł z grobu, 
           żeby ludziom wolność dać 
                I odrodzi się na nowo
                   cała ludzka brać.
   Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim czytelnikom wszelkiej
pomyślności. Wracajcie zdrowi do szkoły! 
                                                   Redakcja   
       Jezus.

Dnia 20 marca czwórka siódmoklasistów 
wzięła udział w XVI Gminnym Konkursie
Języka Niemieckiego w Zespole Szkół w
Gromniku. Byli to: Amelia Szczepanek,
Wiktoria Ozga, Ewa Cieśla i Stanisław
Gotfryd. Dwoje z nich stanęło na podium 
Drugie miejsce zajęła Ewa, zaś pierwszą
pozycję wywalczył Stanisław. Gdy
czekano na wyniki, uczestnicy mogli zjeść
posiłek na stołówce i pograć w gry
planszowe w świetlicy.                   (stagot)

Rankiem 23 marca 2018 r. w naszej szkole uczniowie klas VI i VII
pod opieką p. Krystyny Gotfryd i p. Ewy Dydyk, przedstawili
misterium Męki Pańskiej. Natomiast tego samego dnia wieczorem
spektakl odbył się w brzozowskim kościele. Misterium
nawiązywało do kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Uczniowie oraz ich rodzice podeszli do przygotowań bardzo
odpowiedzialnie – wypożyczyli stroje, zadbali o rekwizyty, pomogli
przy scenografii. Mamy nadzieję, że spektakl poruszył serca
widzów i przybliżył tajemnicę Wielkiego Tygodnia.
Na scenie wystąpili: 
Jezus – Adrian Oleksyk, Jan Paweł II – Klemens Gniadek, Maryja
– Weronika Cieśla, Piłat i Józef z Arymatei – Stanisław Gotfryd,
kapłani żydowscy – Kacper Rzepka i Kacper Knapik, Judasz –
Adrian Żaba, żołnierze – Kacper Łabuz i Kamil Legutki, Weronika –
Weronika Barnaś, płaczące niewiasty – Ewa Cieśla, Amelia
Szczepanek i Patrycja Smagacz, Szymon Cyrenejczyk –
Bartłomiej Klimek, postaci z tłumu – Dominik Dzięciołowski, Paweł
Wójcik, narratorzy – Wiktoria Ozga, Mariusz Kieroński. 
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W dniach 11 - 14 marca 2018 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych. Poniżej
zamieszczamy relacje uczniowskie ze spotkań rekolekcyjnych.
W dniu 12.03.2018 r. zaczęły się nasze rekolekcje w Kościele Parafialnym w Brzozowej.
Prowadził je o. Nataniel Marchwiany OFM, który był bardzo wesoły i uśmiechnięty. Pierwsza
nauka rekolekcyjna była o Janie Apostole (nazwanym przez rekolekcjonistę Pierwszym
Muszkieterem Pana Boga) i o rodzinie. Ksiądz przyniósł bardzo dużo rekwizytów, które
pomogły nam zrozumieć zagadnienia, o których mówił. Zachęcał nas, żeby szanować
rodziców, rodzeństwo i pomagać im w codziennych czynnościach. Na tablicy, którą przyniósł
umieścił pięć napisów takich jak: MIŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ZROZUMIENIE, POMOC i
WSPARCIE. Na zadanie domowe mieliśmy - po powrocie do domów - pomóc rodzicom.

  

 
             Rekolekcje w parafii Brzozowa 2018

Dnia 13 marca ze szkoły wyszliśmy o godzinie 9:30, ponieważ o 10:00 było nabożeństwo.
Na dzisiejszej lekcji rekolekcyjnej na początku zaśpiewaliśmy piosenkę po tytułem ''Święty
Uśmiechnięty.'' Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak ma na imię Drugi Muszkieter Boga. Był nim
święty Piotr. Mówiliśmy także o miłości Boga do nas i naszej miłości do Boga. Ksiądz
Nataniel zobrazował nam tę miłość przez rysunki. Na zdjęciach serce Boga było wielkie a
ludzi malutkie. Na końcu zaśpiewaliśmy piosenkę. 
Podczas ostatniej nauki rekolekcyjnej w dniu 14 marca ksiądz mówił nam o miłości Boga do
ludzi. Opowiadał, w jaki prosty  sposób można zgrzeszyć i jak można uniknąć grzechu, a
żebyśmy lepiej zrozumieli, pokazał doświadczenie z wodą i menzurkami. Wszystkie dzieci
słuchały bardzo uważnie i zadawały również dużo pytań. Ksiądz mówił także o tym, aby
uwierzyć w Jezusa i siłę Jego miłosierdzia i przebaczenia, a będzie to początek przemiany w
życiu człowieka. Rekolekcjonista włączał nam też parę razy piosenkę Arki Noego – „Święty
uśmiechnięty’’.

rekolekcjeksiadz rudirudi
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Nowy znajomy Pawła

  Paweł miał 11 lat. Był pulchnym chłopcem średniego
wzrostu i z tego powodu był często wyśmiewany w
szkole. Nikt nie chciał grać z nim w piłkę, nie miał
znajomych, przyjaciół. Dlatego Paweł coraz więcej
czasu spędzał w domu przed telewizorem poprawiając
sobie humor słodyczami.
  
W dniu 12 urodzin rodzice podarowali mu tablet.
Chłopiec był bardzo szczęśliwy i postanowił znaleźć
sobie przyjaciela w sieci. Natychmiast poznał wiele
osób, teraz już całymi dniami siedział w domu.
  
Pewnego dnia poznał Adama, który (podawał się za
jego rówieśnika. Podobnie jak Paweł, nie miał
przyjaciół, był odtrącony przez klasę. Chłopcy
codziennie ze sobą rozmawiali. Paweł po szkole
bardzo się spieszył, aby jak najszybciej włączyć tablet
i sprawdzić czy jest jakaś wiadomość od Adama.
Adam zaczął coraz bardziej narzekać na brak
pieniędzy. Tłumaczył to tym, że jego rodzice stracili
pracę.

Pawłowi było bardzo przykro i zapytał chłopca jak
może mu pomóc.

Adam poprosił go o pożyczkę. Paweł chętnie się 
zgodził, lecz nie wiedział ja się dokonuje przelewu,
więc poszedł poprosić mamę o pomoc. Mama była
troszkę zaskoczona prośbą Adama. Poprosiła Pawła,
żeby jej to wszystko pokazał. Ta sytuacja wzbudziła w
rodzicach chłopca czujność. Paweł bronił Adama,
opowiadał o jego sytuacji finansowej. Mama nie chciała
tego słuchać. Mówiła, że tą sprawę trzeba zgłosić na
policję. Następnego dnia Paweł poszedł z mamą na
komisariat aby wyjaśnić tą sprawę.

Jak się okazało przyjaciel Pawła poznany w sieci nie
miał 11-stu lat tylko 49. Po rozprawie wyjaśnił, że tak
pobierał od wszystkich dzieci pieniądze. Po powrocie
do domu Paweł był bardzo nieszczęśliwy, ponieważ
przekonał się, że Facebook to nie była dobra droga do
poznania przyjaciela.

Od tamtej pory Paweł był bardzo uważny , postanowił
mniej korzystać z Internetu , a więcej czasu spędzać
na świeżym powietrzu.
(mrz)

Internet to świetny wynalazek z którego
korzystają  dzieci, młodzież i dorośli. Jest
bardzo potrzebny na co dzień. Ale nie można
zapominać, że w internecie coraz częściej
można spotkać CYBERPRZEMOC, która
ujawnia się poprzez brzydkie słowa, agresje,
pisanie obraźliwych słów, niedozwolone
zdjęcia i oszukiwanie innych osób na
przykład dzieci. Dlatego każdy z nas , kto
korzysta z sieci powinien robić to bardzo
ostrożnie, unikać niedozwolonych stron, a
jak coś wzbudzi nasz niepokój to
poinformować o tym rodziców lub
opiekunów. Nigdy nie wiemy kto jest po
drugiej stronie, dlatego zawieranie
znajomości w sieci zwłaszcza dla dzieci jest
niebezpieczne.                           (mrz)

  NIEBEZPIECZNE KONTAKTY     
 PRZEZ INTERNET

                 (praca konkursowa Michała Rzepki)

. uwaga
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                  Spotkanie Kasi                  
Pewnego ranka wszyscy weszli do szkoły jak
zawsze uradowani, a szczególnie Kasia
zwróciła moją uwagę, bo była to moja
koleżanka. Weszliśmy do szatni i spytałem się
jej, czy coś się stało, że jest taka wesoła.
Powiedziała mi, że dzisiaj spotka się z
osiemnastolatkiem, którego poznała w
internecie. Bardzo mnie to zmartwiło, ponieważ
słyszałem już o takich sytuacjach i dobrze się
to nie skończyło. Odradzałem Kasi, żeby nie
szła na to spotkanie, ale ona była tym tak
podekscytowana, że mnie nie słuchała.
Na drugi dzień nie przyszła do szkoły. Bardzo
mnie to zmartwiło. Nagle, na drugą lekcję
przyjechała do nas policja. Wypytywali o Kasię.
Wiedziałem już wtedy, o co chodzi.
Powiedziałem im wszystko, co wiedziałem.
Pojechali do domu i przeszukali komputer
dziewczyny. Dzięki informacjom z komputera
odnaleźli moją koleżankę. Była zamknięta w
stodole w pobliskiej wsi przez
czterdziestolatka. Długo po uwolnieniu nie
mogła wrócić do normalności – koszmary
nocne, nerwowe zachowanie – tyle jej
pozostało po tym spotkaniu.To wydarzenie
zaważyło na całym jej życiu. Na naszym też.
Teraz wszyscy będziemy ostrożniejsi. Na
szczęście Kasia odnalazła się cała i zdrowa. 
                                  

 Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie...
(praca konkursowa Mariusza Kierońskiego)

Kiedy siadamy przy
komputerze i zaczynamy
prowadzić rozmowę z
kimś, kto jest niewidoczny,
kogo nie znamy - zawsze
jest niebezpieczeństwo, że
możemy narobić sobie
kłopotu. Dlatego nie
ufajmy tym, którzy są po
drugiej stronie...dopóki nie
poznamy ich w realu.
Inaczej postąpiła
bohaterka opowiadania,
które napisał nasz kolega z
klasy szóstej.

M.K niznajomy
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       Dzień mężczyzn - o nim też pamiętajmy!

          Ciekawostki o ... WIELKANOCY   

kwiaty

10 marca

wielkanoc

            
          Dzień kobiet - ważne święto marcowe

       "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów." 
                         Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
8 marca to jedna z ważnych dat w ciągu całego roku. W tym dniu kobiety i
dziewczyny zostają obdarowywane kwiatami i innymi prezentami przez
kolegów, przyjaciół, chłopaków, mężów…  A jak to święto obchodzimy w
naszej szkole? Czy szkolni ,,gentelmani’’ pamiętają o tym dniu?
Oczywiście, że tak. W czwartek, 8 marca żadna dziewczyna nie wyszła
ze szkoły z pustymi rękami. Chłopcy obdarowali kwiatami i słodyczami
również każdą nauczycielkę  i dwie panie z obsługi. W klasach w
wazonach pyszniły się śliczne róże i kolorowe tulipany. Nie brakowało też
czekoladek, batonów i lizaków.   (wiki)

Co symbolizuje baranek?
Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa
zwyciężającego.
Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki?
 Przepis na mazurek przywędrował do Polski z Turcji. Jego symbolika jest
ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą
się je po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. 
Co symbolizuje zajączek wielkanocny? 
Przede wszystkim jest zwiastunem nadchodzącej wiosny. Symbolizuje
również płodność oraz szczęście.                                     (wiki)

Najlepszego Panowie! 
Nie tak dawno w kalendarzu zagościł Dzień Mężczyzn będący
odpowiedzią na popularny Dzień Kobiet celebrowany 8 marca.W innych
krajach mężczyźni obchodzą swój dzień 19 listopada, jednak w Polsce
przyjęła się data 10 marca. Większą popularnością niż Dzień Mężczyzn
cieszy się Dzień Chłopaka datowany na 30 września. Obydwa dni nie
znalazły jednak uznania w ogólnoświatowym systemie świąt. Stąd też nie
ma jednej, ogólnej daty święta panów. Trudno jest też określić, w jaki
sposób rozróżnić, kto miałby obchodzić Dzień Chłopaka, a kto Dzień
Mężczyzny. Jednak w naszej szkole wszyscy chłopcy obchodzą swój
dzień 10 marca.                                                          (wiki)

wiki

wiki

wiki
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WYCIECZKA DO KRAKOWA

Nauczyciele dbają nie tylko
o naszą edukację, ale i
również o nasz wolny czas.
Dlatego zorganizowali nam
kolejną wycieczkę. We
wtorkowy poranek  
20 – tego marca  spod
szkoły wyruszył autobus 
pełen dzieci. Uczniowie
wraz z opiekunkami
wyjeżdżali do stolicy
Małopolski – Krakowa. W
programie była
papugarnia, teatr i park
wodny. Co robiliśmy, co
widzieliśmy i jak się
bawiliśmy, dowiecie się
czytając dalsze artykuły.
Fotorelacja znajduje się na 
stronie szkoły.

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy była papugarnia. Widzieliśmy
tam różnokolorowe papugi i karmiliśmy je. Dodatkową atrakcją było to, że
w mogliśmy zrobić sobie zdjęcie karmiąc żyrafę malując zebrę, bijąc się z
kangurem lub uciekając przed tygrysem. Po wyjściu z papugarnia
udaliśmy się do McDonalda. Przechodziliśmy przez Sukiennice i
weszliśmy do Kościoła Mariackiego.  Gdy już wszyscy się posilili
udaliśmy się do teatru Groteska na spektakl pt. ,, Ania z Zielonego
Wzgórza”. Przedstawienie było wspaniałe. Aktorzy wiernie odtwarzali
swoje role, a ruda Ania śpiewała piękne piosenki, przy których trudno było
się nie wzruszyć lub nie roześmiać.  

Kolejnym punktem naszej wyprawy był park wodny. Uczniowie szaleli na zjeżdżalniach
wodnych i wspinali się po ściankach wspinaczkowych. Skakali do wody i pływali w dużych
basenach. Było bardzo wesoło. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, więc i my
musieliśmy już wracać do domów. Gdy już wszyscy byli wysuszeni i ubrani udaliśmy się do
autobusu i zajęliśmy swoje miejsca. Podczas powrotu do Brzozowej wciąż nie opuszczała
nas energia i dobry humor, ale kiedy dotarliśmy pod szkołę byliśmy zupełnie wyczerpani.
Kolejną wycieczkę szkolną możemy zaliczyć do udanych. Dziękujemy paniom opiekunkom,
które po raz kolejny wspaniale zaopiekowały się nami podczas wycieczki i przygotowały
wspaniały program wyjazdu.                                                                       (wiki)

kangur

Wyjazd do kina na film pt. "Gurgacz. Kapelan Wyklętych"
Zapoznanie z postacią ks. Władysława Gurgacza SJ, Kapelana Wyklętych, zamordowanego przez UB,
kształtowanie nawyku dobrych form spędzania wolnego czasu, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych oraz
integracja zespołów klasowych - takie cele przyświecały wyjazdowi uczniów z klas V - VII do tuchowskiego kina
Promień w dniu 21 marca 2018 r. na film pt. "Gurgacz. Kapelan Wyklętych".
Bohater - ksiądz jezuita, wspierając partyzantów moralnie i duchowo, był doskonałym uosobieniem wartości "Bóg
- Honor - Ojczyzna". W 1939 roku, na początku swej kapłańskiej drogi, przed obrazem Maryi Królowej Polski
złożył siebie w ofierze za ratowanie ukochanej Ojczyzny. Osiem lat później został skazany na śmierć. W
wyjeździe, zorganizowanym przez p. K. Gotfryd, oprócz uczniów uczestniczyli również dorośli. 

wiki
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   Gminne zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców

Raw Air dla Kamila Stocha

Dnia 6 marca
o godz. 9:30
odbyły się
eliminacje
gminne
konkursu
strażackiego
OTWP.
Więcej obok!

       (stagot)

   Re-
  dakcja

S. Gotfryd
W. Ozga
E. Cieśla
M. Kieroński
M. Rzepka
Sz. Nieć
A.Szczepanek
W. Barnaś
N. Gniadek
G. Potępa

Eliminacje gminne OTWP - 2018r.

W dniu 6 marca w GOK-u w
Gromniku odbyły się eliminacje
gminne do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Wzięło w nim udział około 40
uczniów, w tym trójka z naszej
szkoły. Niestety, nikt z Brzozowej
nie dostał się do dalszego etapu.
Możemy im jednak gratulować,
gdyż brakowało im po 1 lub 3
punkty do finału.  (stagot)

Po konkursie

Cześć,  jestem  Gabrysia, mam  11
lat i  mieszkam w Brzozowej.
Jestem osobą  zawsze 
uśmiechniętą. Jestem bardzo
aktywna,  dlatego  zdecydowałam
się być  redaktorem  gazetki.
  Pozdrawiam  Was serdecznie :) 

Gabrysia Potępa nowym
redaktorem gazetki

Dnia 6 marca odbyły się gminne zawody w piłkę
ręczną chłopców, kategoria gimnazjum. Repre-
zentanci SP Brzozowa przegrali z Siemiechowem i
Gromnikiem, ale zremisowali z Chojnikiem 4:4.
Ostatecznie zajęli 3 miejsce. 8 marca rozegrano
zawody w tę samą dyscyplinę, ale w kategorii
chłopców ze szkoły podstawowej. Chłopcy z klas
6,5,4, a nawet 3 zajęli ostatecznie 3 miejsce,
przegrywając z Siemiechowem i Gromnikiem, a
wygrywając z Chojnikiem i Rzep. Marc. 9 marca
natomiast odbyły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt
młodszych jak i starszych. Dziewczyny z klas: 6,5,4
zajęły 4 miejsce. (stagot)

W redakcji

gracze...

18 marca konkursem w Vikersund-Bakken zakoń- czył
się stylowy konkurs pod hasłem "Raw Air". Jest to
drugi w historii tego typu konkurs. Pierwszy z nich rok
temu wygrał austriacki skoczek Stefan Kraft. W tym
roku zrobił to Kamil Stoch, drugi był Robert Johanson,
a trzeci Andreas Stjernen. Gratulujemy! Informujemy,
że Kamil Stoch wygrał również Puchar Świata i
Kryształową kulę.       (stagot)
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Kłopoty koleżanek
                                                       (praca konkursowa Patrycji Smagacz)

Pewnego słonecznego dnia dwie dwunastoletnie
najlepsze przyjaciółki Karolina i Julka spotkały się
u Julki w domu. Przez dłuższy czas rozmawiały o
różnych sprawach, lecz potem ich rozmowa zeszła
na temat ich wspólnej koleżanki Kamili Nowak.
Julka przypomniała sobie, że zna login i hasło do
konta na FB Kamili, więc postanowiła podzielić się
tą wiadomością z Karoliną.
Gdy już napisały do kilku osób, Kamila
zorientowała się, że ktoś pisze z jej konta, ale
niestety, nie  wiedziała, kto to był. Zrozpaczona
dziewczyna  zaczęła pisać do swoich znajomych,
że to nie ona pisała, tylko jakiś hacker i ich bardzo
przepraszała, ale nikt jej nie uwierzył  tylko dlatego,
że Julia i Karolina pisały o różnych osobach
 pseudonimami, a haker by napisał imieniem i
nazwiskiem, bo nie znałby pseudonimów osób.

Kamila była załamana i nie wiedziała, jak udowodnić swoim znajomym, że ona nie ma z tym nic wspólnego.
Natomiast Julia i Karolina, żeby ich nikt o nic nie podejrzewał, napisały też do siebie niestosowne rzeczy.
Następnego dnia przyjaciółki były zadowolone z  tego, że ich plan się udał, jednak z drugiej strony było im troszkę
smutno, że znajomi Kamili się od niej odwrócili.
Tydzień po tym wydarzeniu Julka i Karolina pokłóciły się dlatego, że Julia została najlepszą przyjaciółką Kamili.
Karolina, która była z tego powodu bardzo zła na przyjaciółkę, postanowiła opowiedzieć o wszystkim Kamili.
Kamila była teraz zła na Julkę. Postanowiła więc zerwać z nią kontakt. Julka dopiero teraz zrozumiała, że straciła
przyjaciółkę. Od tamtego czasu Julia i Karolina nie rozmawiały ze sobą.
Cztery dni później Karolina opowiedziała o wszystkim swojej mamie, a jej mama, gdy usłyszała tę historię, od
razu poszła do dyrektora szkoły i powiedziała mu o wszystkim. Dyrektor, który był  w szoku, wezwał do siebie
Kamilę i Karolinę. Julki nie wezwał ponieważ nie było jej wtedy w szkole. Dziewczyny opowiedziały mu o
wszystkim ze szczegółami, a gdy już Julka przyszła do szkoły, dziewczyny poszły do niej i powiedziały o tej
sytuacji. Julka była załamana i bała się konsekwencji tego, co zrobiła. Dziewczyny zostały wezwane, ale tym
razem wszystkie razem do gabinetu, a tam pan dyrektor zapytał:
- Mam nadzieję, że jest jakieś proste wytłumaczenie tego co zrobiłyście.  Dziewczyny milczały nie mogły z siebie
wykrztusić z siebie ani jednego słowa. A w pewnym momencie Julka powiedziała:
- To wszystko Karoliny wina, ona mnie do tego wszystkiego namówiła, przysięgam!
-  Nieprawda, panie dyrektorze, to ona mnie do tego namówiła!
Julka odpowiedziała:
- Ona mnie szantażowała i dlatego pisałam z konta Kamili.
Dyrektor zapytał:
- Czy to prawda Karolino?
- Oczywiście, że nie! Julka nie kłam i tak nie unikniesz kary! Obydwie wiemy, jaka jest prawda, więc przyznaj się
do wszystkiego. Bo jak nie to… - syknęła Karolina.
- To co…?! – zapytała Julka.     (Ciąg dalszy nastąpi)

szym


	Misterium
	Wielkopostne
	W dniach 11 - 14 marca 2018 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych. Poniżej zamieszczamy relacje uczniowskie ze spotkań rekolekcyjnych. W dniu 12.03.2018 r. zaczęły się nasze rekolekcje w Kościele Parafialnym w Brzozowej. Prowadził je o. Nataniel Marchwiany OFM, który był bardzo wesoły i uśmiechnięty. Pierwsza nauka rekolekcyjna była o Janie Apostole (nazwanym przez rekolekcjonistę Pierwszym Muszkieterem Pana Boga) i o rodzinie. Ksiądz przyniósł bardzo dużo rekwizytów, które pomogły nam zrozumieć zagadnienia, o których mówił. Zachęcał nas, żeby szanować rodziców, rodzeństwo i pomagać im w codziennych czynnościach. Na tablicy, którą przyniósł umieścił pięć napisów takich jak: MIŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ZROZUMIENIE, POMOC i WSPARCIE. Na zadanie domowe mieliśmy - po powrocie do domów - pomóc rodzicom.
	Dnia 13 marca ze szkoły wyszliśmy o godzinie 9:30, ponieważ o 10:00 było nabożeństwo. Na dzisiejszej lekcji rekolekcyjnej na początku zaśpiewaliśmy piosenkę po tytułem ''Święty Uśmiechnięty.'' Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak ma na imię Drugi Muszkieter Boga. Był nim święty Piotr. Mówiliśmy także o miłości Boga do nas i naszej miłości do Boga. Ksiądz Nataniel zobrazował nam tę miłość przez rysunki. Na zdjęciach serce Boga było wielkie a ludzi malutkie. Na końcu zaśpiewaliśmy piosenkę.  Podczas ostatniej nauki rekolekcyjnej w dniu 14 marca ksiądz mówił nam o miłości Boga do ludzi. Opowiadał, w jaki prosty  sposób można zgrzeszyć i jak można uniknąć grzechu, a żebyśmy lepiej zrozumieli, pokazał doświadczenie z wodą i menzurkami. Wszystkie dzieci słuchały bardzo uważnie i zadawały również dużo pytań. Ksiądz mówił także o tym, aby uwierzyć w Jezusa i siłę Jego miłosierdzia i przebaczenia, a będzie to początek przemiany w życiu człowieka. Rekolekcjonista włączał nam też parę razy piosenkę Arki Noego – „Święty uśmiechnięty’’.
	NIEBEZPIECZNE KONTAKTY       PRZEZ INTERNET
	Nowy znajomy Pawła
	Paweł miał 11 lat. Był pulchnym chłopcem średniego wzrostu i z tego powodu był często wyśmiewany w szkole. Nikt nie chciał grać z nim w piłkę, nie miał znajomych, przyjaciół. Dlatego Paweł coraz więcej czasu spędzał w domu przed telewizorem poprawiając sobie humor słodyczami.
	W dniu 12 urodzin rodzice podarowali mu tablet. Chłopiec był bardzo szczęśliwy i postanowił znaleźć sobie przyjaciela w sieci. Natychmiast poznał wiele osób, teraz już całymi dniami siedział w domu.
	Pewnego dnia poznał Adama, który (podawał się za jego rówieśnika. Podobnie jak Paweł, nie miał przyjaciół, był odtrącony przez klasę. Chłopcy codziennie ze sobą rozmawiali. Paweł po szkole bardzo się spieszył, aby jak najszybciej włączyć tablet i sprawdzić czy jest jakaś wiadomość od Adama. Adam zaczął coraz bardziej narzekać na brak pieniędzy. Tłumaczył to tym, że jego rodzice stracili pracę.
	Pawłowi było bardzo przykro i zapytał chłopca jak może mu pomóc.
	Adam poprosił go o pożyczkę. Paweł chętnie się
	zgodził, lecz nie wiedział ja się dokonuje przelewu, więc poszedł poprosić mamę o pomoc. Mama była troszkę zaskoczona prośbą Adama. Poprosiła Pawła, żeby jej to wszystko pokazał. Ta sytuacja wzbudziła w rodzicach chłopca czujność. Paweł bronił Adama, opowiadał o jego sytuacji finansowej. Mama nie chciała tego słuchać. Mówiła, że tą sprawę trzeba zgłosić na policję. Następnego dnia Paweł poszedł z mamą na komisariat aby wyjaśnić tą sprawę.
	Jak się okazało przyjaciel Pawła poznany w sieci nie miał 11-stu lat tylko 49. Po rozprawie wyjaśnił, że tak pobierał od wszystkich dzieci pieniądze. Po powrocie do domu Paweł był bardzo nieszczęśliwy, ponieważ przekonał się, że Facebook to nie była dobra droga do poznania przyjaciela.
	Od tamtej pory Paweł był bardzo uważny , postanowił mniej korzystać z Internetu , a więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu.
	(mrz)



	Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie...
	(praca konkursowa Mariusza Kierońskiego)
	Kiedy siadamy przy komputerze i zaczynamy prowadzić rozmowę z kimś, kto jest niewidoczny, kogo nie znamy - zawsze jest niebezpieczeństwo, że możemy narobić sobie kłopotu. Dlatego nie ufajmy tym, którzy są po drugiej stronie...dopóki nie poznamy ich w realu. Inaczej postąpiła bohaterka opowiadania, które napisał nasz kolega z klasy szóstej.
	Spotkanie Kasi
	Pewnego ranka wszyscy weszli do szkoły jak zawsze uradowani, a szczególnie Kasia zwróciła moją uwagę, bo była to moja koleżanka. Weszliśmy do szatni i spytałem się jej, czy coś się stało, że jest taka wesoła. Powiedziała mi, że dzisiaj spotka się z osiemnastolatkiem, którego poznała w internecie. Bardzo mnie to zmartwiło, ponieważ słyszałem już o takich sytuacjach i dobrze się to nie skończyło. Odradzałem Kasi, żeby nie szła na to spotkanie, ale ona była tym tak podekscytowana, że mnie nie słuchała. Na drugi dzień nie przyszła do szkoły. Bardzo mnie to zmartwiło. Nagle, na drugą lekcję przyjechała do nas policja. Wypytywali o Kasię. Wiedziałem już wtedy, o co chodzi. Powiedziałem im wszystko, co wiedziałem. Pojechali do domu i przeszukali komputer dziewczyny. Dzięki informacjom z komputera odnaleźli moją koleżankę. Była zamknięta w stodole w pobliskiej wsi przez czterdziestolatka. Długo po uwolnieniu nie mogła wrócić do normalności – koszmary nocne, nerwowe zachowanie – tyle jej pozostało po tym spotkaniu.To wydarzenie zaważyło na całym jej życiu. Na naszym też. Teraz wszyscy będziemy ostrożniejsi. Na szczęście Kasia odnalazła się cała i zdrowa.

	Dzień kobiet - ważne święto marcowe
	Dzień mężczyzn - o nim też pamiętajmy!
	Ciekawostki o ... WIELKANOCY
	WYCIECZKA DO KRAKOWA
	Nauczyciele dbają nie tylko o naszą edukację, ale i również o nasz wolny czas. Dlatego zorganizowali nam kolejną wycieczkę. We wtorkowy poranek
	20 – tego marca  spod szkoły wyruszył autobus  pełen dzieci. Uczniowie wraz z opiekunkami wyjeżdżali do stolicy Małopolski – Krakowa. W programie była papugarnia, teatr i park wodny. Co robiliśmy, co widzieliśmy i jak się bawiliśmy, dowiecie się czytając dalsze artykuły. Fotorelacja znajduje się na  stronie szkoły.
	Kolejnym punktem naszej wyprawy był park wodny. Uczniowie szaleli na zjeżdżalniach wodnych i wspinali się po ściankach wspinaczkowych. Skakali do wody i pływali w dużych basenach. Było bardzo wesoło. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, więc i my musieliśmy już wracać do domów. Gdy już wszyscy byli wysuszeni i ubrani udaliśmy się do autobusu i zajęliśmy swoje miejsca. Podczas powrotu do Brzozowej wciąż nie opuszczała nas energia i dobry humor, ale kiedy dotarliśmy pod szkołę byliśmy zupełnie wyczerpani. Kolejną wycieczkę szkolną możemy zaliczyć do udanych. Dziękujemy paniom opiekunkom, które po raz kolejny wspaniale zaopiekowały się nami podczas wycieczki i przygotowały wspaniały program wyjazdu.                                                                       (wiki)
	Wyjazd do kina na film pt. "Gurgacz. Kapelan Wyklętych"
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