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„Kobieto, puchu marny”- Tak brzmi monolog Gustawa z czwartej
części „Dziadów”, ale zastanówmy się czy te słowa mają odniesienie
w dzisiejszym świecie ?
W związku „Dniem Kobiet” rozważmy, jaka jest rola kobiety we współczesnych czasach.
Wróćmy do historii : uzyskanie równouprawnienia przez kobiety, od tej pory zyskały prawa
wyborcze, mogły się kształcić, decydować o sobie i o dzieciach. Dziś wydaje nam się to nie
do pomyślenia. Kobiety są wszędzie, zajmują stanowiska pracy również te męskie, są w
elitach politycznych jak Angela Merkel, w sportach walki jak Agnieszka Rylik czy Iwona
Guzowska, oddają się swoim pasjom jak Martyna Wojciechowska, a także prowadzą akcje
charytatywne. Dzisiejsze kobiety to często kobiety sukcesu, biznes woman, ale nie
możemy zapomnieć o przysłowiowych ”Matkach Polkach”. Oddane rodzinom,
poświęcające się bez reszty dla dzieci i ogniska domowego, robiące wszystko za siebie i
jeszcze za innych. Powiedzmy sobie prawdę -nie ma współczesnego świata bez kobiet. Ich
rola w życiu, ma wiele aspektów. Jednak nie wszystkie kobiety mogą cieszyć się wolnością
tak jak Europejki. Musimy wspomnieć tutaj o kobietach poniżanych, wykorzystywanych
seksualnie, ciemiężonych przez własnych mężów, o kobietach, które  za nieposłuszeństwo
oblewane są  kwasem i okaleczane , bo taki proceder ma miejsce w Indiach.
Doznawać uczuć, kochać, cierpieć, poświęcać się będzie zawsze
istotą życia kobiet.
( Honore de Balzac )
To robią dla nas.!
A więc z racji „Dnia Kobiet” pragnę podziękować naszym Paniom, za
trudy i troski, za wyrozumiałość i oddanie oraz życzyć by każdy dzień
utwierdzał Was w przekonaniu, że jesteście NAJLEPSZE!
Eryk Wołczański

Akademia wielkanocna

Kwiaty dla Ewy...

Alleluja, Alleluja! 
Wesoły nam dziś dzień
nastał, Chrystus bowiem
zmartwychwstał. 
Radujcie się więc i z
ufnością patrzcie w
przyszłość. Niech zsyła na
Was łaski i wnosi szczęście
do Waszego rodzinnego
życia. 
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Dnia 21 marca 2018 roku,  pojechaliśmy małą grupą z naszej szkoły, pod
opieką pani Joanny Cymerman  i pani Doroty Guzek  na wiosenny rajd
turystyczny w okolice Nowego Żmigrodu. Rajd ten nosił miano „Powitanie
wiosny”, choć wiosny nie było wcale widać. Na polach zalegała gruba
warstwa śniegu i panowało ogólnie zimno. Mimo tego, w dobrych humorach,
uczniowie wyjechali szkolnym autobusem spod szkoły o godzinie 8:00.
  Na miejscu w Krośnie, pod siedzibą PTTK o 8:30, po spotkaniu z 
uczestnikami z innych szkół, wspólnie wsiedliśmy do autobusu i udaliśmy
się na miejsce. Po dotarciu do Nowego Żmigrodu ponieważ cały rajd liczył
ponad 200 uczestników, zostaliśmy  podzieleni na mniejsze grupki.  Najpierw
z zewnątrz mieliśmy okazję obejrzeć sanktuarium św. Piotra i Pawła a
potem już od środka kaplicę błogosławionego Władysława Findysza. 
Zwiedziliśmy też Muzeum Historyczne, gdzie zobaczyliśmy wiele
ciekawych eksponatów. Później zabrano nas na austriacki cmentarz, z
okresu I wojny światowej,  gdzie spoczywa wielu uczestników walk z
tamtego okresu. Następnie autobus zawiózł  nas do miejscowości Kąty,
skąd wyszliśmy na szlak, aby zdobyć Górę Grzywacką (567 m.n.p.m.) 
Szliśmy szlakiem zwanym drogą krzyżową i mimo zalegającego śniegu
wszyscy bez problemu dali radę.  Na górze  nagrodą za dzielne wejście była
możliwość podziwiania widoków w ruchomej wieży widokowej. Po zejściu
czekały na uczestników ciepłe kiełbaski a po nich odbył się tradycyjnie
konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej i turystyczno-krajoznawczej. 
Około godziny 14:30 wsiedliśmy do autobusu i  po 50 minutowej drodze
dotarliśmy pod siedzibę PTTK, skąd odebrał nas szkolny autobus i
wróciliśmy pod naszą szkołę. 
  Rajd turystyczny uważam za udany, gdyż dostarczył  nam wiele nowej
wiedzy. Mam też co wspominać, bo było wesoło i ciekawie. Na pewno, jeśli
będzie taka możliwość, znowu się zapisze na kolejny rajd. 
Katarzyna Blicharczyk

W wyśmienitych humorach

W dniu 25 marca 2018 r. odbyła się
jubileuszowa - dziesiąta edycja Krośnieńskich
Pól Nadziei organizowana przez Towarzystwo
Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.
Każdego roku Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Odrzykoniu przyłączają się do
tej akcji charytatywnej. Młodzież pod opieką
nauczycieli i rodziców, ręcznie wykonała
kwiaty żonkili.Były one rozprowadzane przez
wolontariuszy - uczniów szkoły w dniu 25
marca w Palmową Niedzielę przed Kościołem
Parafialnym w Odrzykoniu. Zebrane pieniądze
przekazane zostaną na rzecz Krośnieńskiego
Hospicjum. Prosimy o przyłączenie się do tej
szlachetnej akcji charytatywnej.

   pedagog szkolny Weneta Lidwin

Zbiórka pod kościołem w Odrzykoniu.

.

..



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 45 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Lider

Światowy Dzień Liczby Pi  2018 w naszej szkole

„Liczba π”
Trzydzieści jeden
marzec ma dni,
a czternastego
świętuje liczba π.
Trzy czternaście ona
wynosi
i wiedzieć o tym aż
się prosi.
Ludolfiną ją także
nazywają,
uczniowie często
problem z nią mają.
To taka
matematyczna stała,
co w obliczaniu pola
koła zawsze działa.
Jej definicja jest
bardzo wesoła,
bo to stosunek
obwodu koła
do długości średnicy
jego.

Sam widzisz - nic
trudnego.

Znana jest ona od
starożytności.
W działaniach
matematycznych do
dzisiaj gości.
Pamiętaj więc
zawsze o liczbie π.
Na pewno przyda się
ona Ci.
 Piotr Urbanek  Klasa
VII a
„Wiersz O Pi (π)”
„Pi (π) razy oko, pi
(π) razy drzwi”
takie powiedzenie
utkwiło mi,
ale czy to faktycznie
oznacza „Pi (π)”
kto mi powie, kto
wyjaśni mi.
Szukam w biologii i
w geografii

i myślę dalej kto
znaleźć to potrafi
i nagle olśnienie
przychodzi mi

wpisujesz to w
google i znajduje Ci.
Patrzę w monitor
i widzę że myliłem
się,
moje π stałą w
matematyce okazało
się.
Czytam więc dalej
jaka jest jej definicja:
to stosunek obwodu
koła i jego średnica.
W działy matematyki i
fizyki wstawiona
przez Archimedesa,
na 3,14 wyliczona.
Eryk Wołczański 
Kl.VIIa

Dzień PI w naszej szkole

PI – dla matematyków piękna, dla laików tajemnicza. Uczniom śni się po
nocach przed sprawdzianami. Większość z nas pytana o wartość liczby 
wymieni 3,14, ale to zaledwie okruszek prawdy. Pewien Japończyk
zapamiętał… 100 tysięcy miejsc po przecinku liczby! 
Co ciekawe, Pi jako jedyna liczba ma swoje święto, które szczególnie
popularne jest w Stanach Zjednoczonych. Sama data – 14 marca – nie
jest przypadkowa. W USA zapisuje się ją jako 3.14, czyli wygląda tak
samo, jak skrócony zapis liczby Pi.
W naszej szkole, 14 marca, po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy
Dzień Liczby Pi. Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę zawierającą 
informacje i ciekawostki związane z liczbą Pi.
Wszyscy uczniowie  klas VII oraz II i III gimnazjum mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami,  wiedzą  i kreatywnością, biorąc udział w
przygotowanych konkursach.
Zwycięzcą  konkursów gratulujemy i myślimy, że od tej pory obchody
Światowego Dnia Liczby Pi staną się w naszej szkole tradycją.
Zapraszamy za rok.

Organizatorzy uroczystości : Małgorzata Urbanek i Renata Warzycha

.
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Tegoroczna zima nie była ani zbyt śnieżna, ani
mroźna. Właściwe dopiero w lutym spadł śnieg ,
więc  chętni uczniowie klas I-VI mieli okazję
wyjechać na narty. Tradycyjnie wybrali się oni na
wyciąg Kiczera w Puławach Górnych , za
Rymanowem.  Wszystko mogło się odbyć dzięki
programowi „ Narty dzieciom”. Pod opieką 
czterech nauczycieli  uczniowie mogli przez kilka
godzin  zjeżdżać do woli  i jednocześnie oddychać
świeżym powietrzem. Jedni śmigali wspaniale i
byli niezadowoleni, że nie mogą zjeżdżać na
najtrudniejszym stoku. Inni zjeżdżali średnio,
czasem zaliczali małe wywrotki. Część uczniów,
zwłaszcza tych z młodszych klas, narty w ten
dzień mieli na sobie po raz pierwszy. Takim
osobom pomagali instruktorzy . Na wszystkich w
przerwie czekał ciepły posiłek i gorąca herbata. 
Po kilku godzinach zmęczeni, ale szczęśliwi
uczniowie wrócili pod szkołę. Większość, jeśli
będzie taka okazja, to pojedzie na pewno za rok. 
Katarzyna Blicharczyk

Zjeżdżamy! Najmłodsi

Michele i Julia

Corocznie zawody w łyżwiarstwie
szybkim odbywają się naprzemiennie -
raz w Sanoku raz w Dębicy.
W tym roku finał w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej odbył się na
lodowisku MOSiR w Dębicy.
 Pierwszy raz w zawodach uczestniczyła
drużyna z naszej szkoły w składzie:
Miłosz Rząsa, Tomasz Szarek, Jakub
Bardzik, Szymon Szafran. 
Sklasyfikowani zostali na 11 miejscu w
województwie zdobywając 20 pkt. do
punktacji zespołowej szkół ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Tradycyjnie w hali MOSiR w Nowej Sarzynie
rozegrano Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w tenisie stołowym - gry drużynowe
dziewcząt i chłopców. Po eliminacjach gminnych,
powiatowych i rejonowych do finału
zakwalifikowało się po 12 najlepszych zespołów w
kategorii dziewcząt i chłopców. Turniej rozegrano
systemem "do dwóch przegranych spotkań".
Poziom zawodów był wysoki i zarazem bardzo
wyrównany. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i
chłopców faworyci nie zawiedli zdobywając tytuły
mistrzów województwa. Szkołę Podstawową w
Odrzykoniu reprezentowały: Michelle Englot i Julia
Pasieka. Dziewczyny spisały się znakomicie i
drugi rok z rzędu zajęły trzecie miejsce,
zdobywając tym samym brązowy
medal Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym. Więcej o turnieju na stronie:
www.szs.rzeszow.pl                                               
     

Tomek, Szymon, Jakub i Miłosz

W dniu 23 lutego br. uczniowie klas trzecich
gimnazjum wzięli udział w II Edycji Dnia
Zawodowca, organizowanej przez Zespół Szkół nr
1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
     Celem imprezy było propagowanie kształcenia
zawodowego wśród uczniów, którzy będą
wkrótce stać przed wyborem dalszej drogi
edukacyjnej. Młodzież mogła uczestniczy w
zajęciach z branży ekonomicznej, handlowej,
spedycyjnej, turystycznej i modowej. W programie
nie zabrakło także quizów, konkursów i karaoke.
Na zakończenie Dnia Zawodowca odbył się
pokaz mody.
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Katarzyna Blicharczyk,
Eryk Wołczański,
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