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Dzień Flagi - 2 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

 
Święto Pracy - 1 maja

W Polsce Święto
Pracy jest dniem
wolnym. Święto
ogłoszono w 1899
roku przez
stowarzyszenie
partii i organizacji
socjalistycznych. W
czasach PRL-u
święto to miało
ogromną wagę.
Zwano

je także Świętem
Klasy Robotniczej i
hucznie
obchodzono.
Odbywały się wtedy
liczne pochody i
manifestacje. Na
ulice wylegały
tłumy, jako że
uczestnictwo w
części uroczystości
było obowiązkowe.

Są dwa powody historyczne, dla których
ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej
właśnie 2 maja. Po pierwsze, to właśnie
tego dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1
Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na
kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w
Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja
obywatele mieli nakaz zdejmowania flag,
tak aby nie były one wywieszone podczas
nieuznawanego przez władze święta 3
maja.

Majowe święta to
dobry momemt, by
zachęcić
społeczność
szkolną do
poznania dziejów
historii Polski oraz
zasad
prezentowania barw
narodowych. Z tego
powodu uczniowie
Szkoły
Podstawowej w
Brzozowej
przygotowali
program
artystyczny, który
opowiadał o
rozbiorach. 

Uroczystość niosła
przesłanie, że
patriotyzm
winniśmy
pielęgnować w
każdym dniu i jako
naród tak żyć, 
żeby nasza
ojczyzna rozwijała
się duchem
odpowiedzialności,
wolności i
wzajemnego
szacunku.
Zwrócono także
uwagę na
poszanowanie
polskich symboli
narodowych. 
                  

Patriotycznie sg
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Niemieccy goście w zerówce

W tym roku szkolnym, po raz drugi oddział zerowy miał zaszczyt gościć
w swoich progach, dwoje dzieci z Niemiec o imionach Philipp i Lore. Dwa
lata temu Philipp odwiedził nas w zerówce jako czteroletni chłopiec i tak
mu się spodobało, że postanowił do nas wrócić, co nas bardzo
cieszy. Dziewczynka i chłopiec spędzili z nami dwa dni, podczas których
uczestniczyli w różnorodnych zajęciach oraz zabawach zorganizowanych
na terenie przedszkola. Dzieci były bardzo zainteresowane tym, jak
spędzają czas ich rówieśnicy oraz jak  wygląda zwyczajny dzień w
polskim przedszkolu. Od razu nawiązały z nami kontakt, nie było żadnej
bariery językowej. 

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Senacie RP odbyło się uroczyste
podsumowanie 13. edycji konkursu organizowanego przez
Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spośród 187 biografii
uczniowskich nadesłanych przez polskie szkoły wybranych zostało
dwadzieścia pięć, a ich bohaterowie zdobyli tytuł oraz statuetkę „Wzór
godny naśladowania”. Ponadto wyróżnione sylwetki znalazły się w książce
będącej pokłosiem konkursu. Wśród wyróżnionych znalazł się również
uczeń brzozowskiej szkoły – Stanisław Mikołaj Gotfryd. W opisie jego
postaci uwzględniono wiele aspektów – począwszy od wysokich wyników
w nauce i zachowaniu aż do programowania komputerowego.

Młodzież jakiej nie znacie… 
finał konkursu w Warszawie

Pod takim hasłem odbyło się w dniu 16 maja 2018 r. w naszej szkole
spotkanie w ramach cyklu „Moja pasja, mój zawód”. Na zaproszenie
Samorządu Uczniowskiego odpowiedziała nasza absolwentka, magister
matematyki UJ, pani Barbara Cieśla. Na co dzień  nasz Gość prowadzi
Centrum Korepetycji „Sigma & Pi”  w Tarnowie, ucząc matematyki,
udzielając korepetycji czy tez rozwijając szczególnie uzdolnionych
matematycznie. Pani Basia w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o tym,
jak ważna jest matematyka w każdej dziedzinie życia, pokazała gry i
zabawy, które mogą spowodować, że matematyka będzie lubianym
przedmiotem. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji,
wzięli udział w zabawach i łamigłówkach.

                     Matematyka - królowa nauk

W Senacie RP

Matematyka

Przyjaźń
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http://www.sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/162-mlodziez-jakiej-nie-znacie-final-konkursu-w-warszawie
http://www.sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/162-mlodziez-jakiej-nie-znacie-final-konkursu-w-warszawie
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Jacy grzeczni!

DEKALOG UCZNIA

1. Nie będziesz słuchał w szkole
nikogo poza nauczycielami i panem
dyrektorem. 
2. Nie będziesz bluźnił przeciw
gronu pedagogicznemu. 
3. Nie opuszczaj lekcji bez powodu.
4. Szanuj nauczycieli, abyś dobre
oceny miał i dobrze ci się powodziło
w szkole. 
5. Nie bij bliźnich swoich. 
6. Nie zachowuj się niemoralnie. 
7. Nie zatrzymuj rzeczy
znalezionych w piórniku lub plecaku
swojego przyjaciela. 
8. Nie oskarżaj fałszywie swojego
kolegi.
9. Nie podrywaj dziewczyny
bliźniego swego. 
10.  Nie pożądaj rzeczy kolegi
twojego.

    
         DEKALOG PIESZEGO

1.  Nie będziesz przebiegał przez
jezdnię.
2.  Nie będziesz chodził
nieoświetlony wieczorami.
3.  Pamiętaj, aby przechodzić tylko
na zielonym świetle.
4.  Czcij policjanta swego, abyś nie
był w więzieniu.
5.  Nie wpadaj pod auta.
6.  Nie przechodź przez torowisko.
7.  Idź zawsze lewą stroną jezdni.
8.  Używaj chodników i poboczy.
9.  Zawsze przechodź przez
przejście dla pieszych.
10.  Nie zatrzymuj się na jezdni.

      DEKALOG NAUCZYCIELA
1.  Będziesz słuchał tylko rozkazów
szefa swego.
2.  Nie będziesz wymawiał imienia
dyrektora w złości.
3.  Pamiętaj, abyś codziennie do
pracy przychodził.
4.  Szanuj szefa i innych
nauczycieli.
5.  Nie wpisuj niesłusznie uwag
podopiecznym swoim.
6.  Nie używaj wulgaryzmów.
7.  Nie przywłaszczaj sobie rzeczy
pożyczonych lub znalezionych w
pokoju nauczycielskim ;)
8.  Nie obwiniaj niesłusznie ucznia,
który nic nie zrobił.
9.  Nie podrywaj kolegów i
koleżanek z pracy swojej.
10.  Nie pożądaj torebki, piórnika
ani żadnej rzeczy należącej do
twojego kolegi.

             
              DEKALOGI NA WESOŁO ;)
                           

             Dekalog piłkarza

1. Nigdy nie spóźniam się na
zajęcia treningowe. Na treningu
daję z siebie wszystko.
2. Najważniejsze dla mnie jest
dobro całego zespołu.
3. Szanuję siebie oraz wszystkich
kolegów z drużyny.
4. Jestem grzeczny i nigdy się nie
sprzeczam.
5. Zawsze gram fair i nigdy nie
oszukuję.
6. Potrafię przegrywać i nigdy się
nie poddaje.
7. Trener jest moim przyjacielem i
zawsze mi pomoże.
8. Uważnie słucham rad i uwag
trenera.
9. Szanuję swój sprzęt sportowy i
treningowy oraz sprzątam po sobie.
10. Moja drużyna jest najlepsza na
świecie!

Pamiętaj!
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Mecz synów z ojcami zakończył
się wynikiem 13:8 dla młodszego
pokolenia. Niestety w trakcie
meczu miał miejsce nieszczęśliwy 
 wypadek, w którym jeden z tatu-
siów złamał nogę. Synowie jak i ich
rodzice walczyli do ostatniego
gwizdka. Gratulujemy wygranym!
Nagrodą dla zwycięzców były złote
medale.                          
                                    (stagot)

Występ muzyczny w wykonaniu
uczniów z Tuchowa również miał
swoje miejsce na tegorocznym
pikniku. Podczas koncertu miał
miejsce konkurs dla nauczycieli,
którzy mieli odgadywać piosenki.
Okazało się, że te utwory pocho-
dzą z bajek dla małych dzieci.
Opiekunem "małej orkiestry" był 
p. Wiesław Cieśla, nauczyciel
muzyki.                     (stagot)

Konkurs "sikania", który odbył się
po meczu dostarczył wszystkim
dobrej zabawy i uśmiechu na
twarzy. Otóż uczestnicy mieli za
zadanie lać wodą z hydronetki. Jak
łatwo się domyśleć - kto dalej lał,
ten wygrywał. Zawody miały
miejsce w parach, która para dalej
"siknie" wodą. Gdy tylko leciała
woda wszyscy wbiegali, aby móc
się ochlapać zimną wodą, gdyż
pogoda była upalna.   (stagot)

mecz ins.dęte

sik!

Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca - czyli wielkie
święto rodziny -obchodziliśmy w niedzielę, 27 maja.
Występy artystyczne, koncert muzyczny, rozgrywki
sportowe, ciasto, kawa, lody i kiełbaski z grilla - każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Nawet pogoda nam
dopisała.Na początku pikniku odbyła się część
artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły w
Brzozowej. Najpierw klasa 4 i 5 przedstawiła świat
bajek, w którym bohaterowie myślą nad prezentami dla
rodziców lub ich szukają. Później w wykonaniu czwórki
uczniów z klasy 6 i 7 został wykonany kabaret, który
opowiadał o losach pewnej rodziny. Następnie klasa 0 i
1 zaprezentowała się jako różnobarwne kwiaty dla
rodziców. Na samym końcu najmłodsi - przedszkolaki
pokazali nam taniec pt. "Chokolade" oraz wyrecytowali
swoim mamusiom i tatusiom piękne wierszyki. Święto
rodziny należało do bardzo udanych imprez szkolnych.
Z placu przyszkol-nego każdy wyszedł radosny i
zadowolony.  (stagot)

taniec przedszkolaków

Coś dla podniebienia...

Kiełbaski ufundowane przez firmę z
Niemiec, lody kupione z funduszy
Rady Rodziców, ciasta i ciasteczka
upieczone przez rodziców czy
kawa i herbata, te wszystkie posiłki
można było spróbować na naszym
małym festynie. Dodatkowe
produkty oferował sklepik szkolny. 

         
                           PIKNIK RODZINNY

:)
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  22 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

            DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

`

                 
                    HISTORIA DNIA ZIEMI
 
  Dzień Ziemi zwany też Światowym Dniem Ziemi, to
akcja prowadzona co roku wiosną, jej celem jest
promowanie postaw proekologicznych w
społeczeństwie. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały
miejsce w San Francisco 21 marca 1970 roku.
Szacuje się, że dziś w obchodach Międzynarodowych
Dniach Ziemi bierze udział około 200 milionów osób z
ponad 140 krajów świata. Podczas tego święta apeluje
się o oszczędzanie wody, ratowanie lasów,
ograniczenie emisji gazów wywołujących kwaśne
deszcze o nie zaśmiecanie naszej planety.        (mrz)

  

                 DZIEŃ ZIEMI W POLSCE
     
    W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990
roku. Podobnie jak na całym świecie głównym celem
jest pomoc dla naszej planety i uświadomienie
społeczeństwu jak wiele może dla niej zrobić.
Dlatego co roku 22 kwietnia wszystkie uczelnie,
szkoły, przedszkola, towarzystwa ekologiczne, lokalne
urzędy organizują festyny, konkursy, festiwale,
wystawy czy nawet zbiórki pieniężne. Bardzo często
organizowane są akcje sprzątania, segregacja śmieci,
zbiórka odpadów oraz sadzenie drzewek. W szkołach
organizowane są apele, na których mówi się  o Ziemi i
o zagrożeniu jakie może powodować człowiek,
pokazywane są filmy o takiej właśnie tematyce. Cała ta
akcja jest po to, aby uświadomić dzieciom, młodzieży i
całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko
naturalne, nie zaśmiecać go. Uczniowie bardzo chętnie
biorą udział w tego typu przedsięwzięciach, gdyż
razem można zdziałać dużo więcej niż samemu. 
                                                                       (mrz)

                                                              

         
       23 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszej
szkole. Tydzień wcześniej przewodniczący klas mieli
losować kolory na jakie barwy mała być ubrana każda
klasa. Nasza klasa wylosowała kolor pomarańczowy.
W dniu obchodu Dnia Ziemi uczniowie wyszli na
zewnątrz aby zrobić zdjęcia. Było bardzo kolorowo, bo
każda klasa miała inny kolor. Klasa lV-brązowy,
 V-pomarańczowy,VI-żółty,VII-niebieski.
Młodsze klasy również były ubrane w barwy Ziemi.
Pogoda była bardzo ładna. Po robieniu zdjęć udaliśmy
się do klas. 

                                                                     (mrz)

`

`

`



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 44 06/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGONIEC SZKOLNY 2

Co inni mówią o
nauce...

  Nagroda Wójta
  Gminy Gromnik

        Najlepsi
czytelnicy 2018 r.

Najlepszymi czytelnikami roku
2017/18 są:
Michał Rzepka
Aleksandra Osysko 
Ewa Cieśla
Stanisław Gotfryd
Wiktoria Ozga
Justyna Cieśla.
Gratulujemy! Miejmy nadzieję, że w
przyszłym roku więcej osób
znajdzie się na tej liście.

20 czerwca o godzinie 13.00 odbyło
się wręczenie Nagrody Wójta. W
tym roku z naszej szkoły dostało ją
czworo uczniów - W. Ozga, M.
Rzepka, M. Kieroński oraz S.
Gotfryd. Nagrodą były tablety, z
których wszyscy się ucieszyli.
Gratulujemy nagrodzonym i
życzymy dalszych sukcesów!       
                  (stagot)

Dziennikarze po pracy

Najlepsi

Rok szkolny 2017/18 był dla nas
rokiem pełnym pracy i wysiłku.
Początkowo w redakcji pracowało
siedem osób, pod koniec roku
dołączyły dwie uczennice.
Owocami naszej pracy było
dziewięć  ciekawych i
interesujących numerów  Gońca
Szkolnego 2. Zespół dziennikarski
brał udział w wielu różnych
konkursach  Junior Media.
Robiliśmy zdjęcia, kręciliśmy
filmiki, przeprowadzaliśmy wywiady
i pisaliśmy recenzje. Praca w
redakcji sprawiała nam wszystkim
wiele radości. (A.Sz.i W.O.)

Podsumowanie roku szkolnego czyli
o pracy dziennikarskiej w Junior
Media

Najlepsi w minionym roku szkolnym: Stanisław Gotfryd, Wiktoria Ozga,
Ewa Cieśla, Mariusz Kieroński, Mateusz Kieroński Michał Rzepka,
Szymon Nieć, Gabriela Potępa, Mikołaj Ozga, Justyna Cieśla, Kamil
Kwiek, Bartłomiej Potępa, Aleksandra Osysko, Laura Ozga, Magdalena
Wójcik, Filip Socha, Michał Potępa. Nie wszyscy prezentują się na
poniższym zdjęciu, ponieważ niektórych nie było w szkole na zakończenie
roku, inni nie wyszli do zdjęcia w odpowiednim momencie.

„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej

jesteś spragniony.”
                                                                                   Stefan Żeromski

„Nauka nie ma
żadnej
ojczyzny, gdyż
wiedza ludzka
obejmuje cały
świat.”

Ludwik Pasteur

„Co my wiemy,
to tylko
kropelka.
Czego nie
wiemy, to cały
ocean.”
Isaac Newton

kg
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    Zawody wędkarskie

  
        Pożegnalne ognisko klas czwartej i piątej....

        Znamy już MBota!

Reda-
kcja

Uczniowie w
maju i
czerwcu
zbierali
przybory
szkolne dla
dzieci z
Ukrainy,
Rosji, Litwy
oraz
Białorusi...

S. Gotfryd
E. Cieśla
W. Ozga
A. Szczepanek
M. Kieroński
M. Rzepka
Sz. Nieć

Opiekunowie:
K. Gotfryd
R. Język

Przybory dla dzieci 

z Białorusi, Ukrainy i Litwy

Uczniowie z
naszej szkoły
zachęceni przez
panią nagrodą
rozpoczęli
rywalizację
klasową
przynosząc
przybory
szkolne lub
pieniądze:
kl. 0 – 1,75 pkt

kl. I – 28 pkt
kl. II – 3,33 pkt
kl. III – 6,25 pkt
kl. IV – 17,6 pkt
kl. V – 10,48 pkt
kl. VI – 5,57 pkt
kl. VII – 28,63
pkt

Dzień 20 czerwca zapowiadał się trochę inaczej od pozostałych. W planie
była  wyprawa do naszego kolegi Kacpra Kwieka, mieliśmy zdobyć jedno
z najwyższych wzniesień Brzozowej. Wszyscy dali radę( uczniowie klasy
czwartej i piątej), trochę się spociliśmy, ale warto było. Serdecznie
przywitały nas Mama i Babcia naszego kolegi oraz Jego młodsi
bracia, Kamil i Karol. Zostaliśmy ugoszczeni ciastem, napojami,
a dla ochłody dostaliśmy lody, które na upale smakowały
wyjątkowo. Wspólna zabawa była bardzo radosna, nawet dla
koleżanki  Natalki, dla której było to ostatnie takie spotkanie,
bowiem od przyszłego roku będzie już mieszkać w
Siemiechowie. Graliśmy w piłkę, bawiliśmy się w różne zabawy,
rozmawialiśmy. W przerwie piekliśmy kiełbaski (właściwie to je
tylko przypaliliśmy z wierzchu, ale i tak smakowały). (Gabrysia i
Natalia) 

9 czerwca o
godzinie 15.00 z
okazji Dnia
Dziecka odbył
się konkurs
wędkarski, w
którym wzięło
udział

czworo uczniów
z naszej szkoły
- S. Gotfryd, M.
Kieroński, M.
Kieroński, K.
Knapik, M.
Ozga. Konkurs
miał miejsce

na stawach u
pana Henryka
Migdała. Każdy
z Brzozowej
złowił jakąś
rybę. Gratulacje!

W dniach 14 –
18 maja
wszyscy
uczniowie klas I
– VII
uczestniczyli w
zajęciach z
robotyki

w ramach
projektu „Koduj i
Graj, w którym
pisali program
dla robota -
MBota.

Programujemy

Pomagamy

Po ognisku...

kg
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Hej Bieszczady, hej Bieszczady, czyli słów kilka 
o czerwcowej wycieczce

Ostatnią wycieczką, jaką odbyliśmy w tym
roku szkolnym, był wyjazd w Bieszczady w
dniach 12- 13 czerwca. Na tę długo
wyczekiwaną wyprawę pojechało
pięćdziesięcioro uczniów z Brzozowej i
Siemiechowa.Naszą podróż rozpoczęliśmy w
Brzozowej i przejeżdżaliśmy przez
następujące miejscowości: Jasło, Krosno,
Sanok, Lesko, Baligród, Cisna. Przygodę z
Bieszczadami rozpoczęliśmy wejściem na
Połoninę Wetlińską. W czasie wędrówki
zostaliśmy zaatakowani przez bardzo ulewny
deszcz, na szczęście wszyscy byliśmy
zaopatrzeni w peleryny przeciwdeszczowe,
więc ulewa nie była nam straszna. Na
szczycie schroniliśmy się pod dach
schroniska „Chatka Puchatka”. 

Po zejściu z góry udaliśmy się do
stadniny żubrów. Wszyscy
zainteresowani byli wyglądem tych
ssaków, ale niestety zwierzęta
pozostały w ukryciu, gdyż trwał
remont zadaszeń. Zawiedzeni i
zmęczeni pojechaliśmy do
Polańczyka, gdzie mieliśmy
nocleg. Następnie rozlokowaliśmy
się w pokojach i zjedliśmy
obiadokolację, po której wszyscy
usiedliśmy przed telewizorami i
oglądaliśmy mecz Polski z Litwą. 
O 22:00 zaczęła się cisza nocna,
więc wszyscy grzecznie ułożyli się
do snu. 

Następnego dnia o 7:45  zjedliśmy
smaczne śniadanie, po
czym spakowaliśmy się i
pojechaliśmy nad Zalew Soliński.
Odbyliśmy godzinny rejs statkiem
„Tramp” po jeziorze. W zachwyt
wprawiły nas widoki, które
mogliśmy podziwiać z korony
zapory na Solinie.  Następnie
pojechaliśmy do Myczkowców,
gdzie  spacerowaliśmy po pięknym
ogrodzie biblijnym, parku miniatur
oraz mini ZOO.  Ten wyjazd
zapamiętamy bardzo długo.
(Oprac. E. Cieśla, W. Cieśla, W.
Ozga - klasa VII) 

Nad Soliną kg


	Święto Konstytucji 3 Maja
	Młodzież jakiej nie znacie…
	finał konkursu w Warszawie
	W dniu 15 czerwca 2018 r. w Senacie RP odbyło się uroczyste podsumowanie 13. edycji konkursu organizowanego przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spośród 187 biografii uczniowskich nadesłanych przez polskie szkoły wybranych zostało dwadzieścia pięć, a ich bohaterowie zdobyli tytuł oraz statuetkę „Wzór godny naśladowania”. Ponadto wyróżnione sylwetki znalazły się w książce będącej pokłosiem konkursu. Wśród wyróżnionych znalazł się również uczeń brzozowskiej szkoły – Stanisław Mikołaj Gotfryd. W opisie jego postaci uwzględniono wiele aspektów – począwszy od wysokich wyników w nauce i zachowaniu aż do programowania komputerowego.

	Matematyka - królowa nauk
	Niemieccy goście w zerówce
	DEKALOGI NA WESOŁO ;)
	DEKALOG UCZNIA
	1. Nie będziesz słuchał w szkole nikogo poza nauczycielami i panem dyrektorem.  2. Nie będziesz bluźnił przeciw gronu pedagogicznemu.  3. Nie opuszczaj lekcji bez powodu. 4. Szanuj nauczycieli, abyś dobre oceny miał i dobrze ci się powodziło w szkole.  5. Nie bij bliźnich swoich.  6. Nie zachowuj się niemoralnie.  7. Nie zatrzymuj rzeczy znalezionych w piórniku lub plecaku swojego przyjaciela.  8. Nie oskarżaj fałszywie swojego kolegi. 9. Nie podrywaj dziewczyny bliźniego swego.  10.  Nie pożądaj rzeczy kolegi twojego.

	PIKNIK RODZINNY
	Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca - czyli wielkie święto rodziny -obchodziliśmy w niedzielę, 27 maja. Występy artystyczne, koncert muzyczny, rozgrywki sportowe, ciasto, kawa, lody i kiełbaski z grilla - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nawet pogoda nam dopisała.Na początku pikniku odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły w Brzozowej. Najpierw klasa 4 i 5 przedstawiła świat bajek, w którym bohaterowie myślą nad prezentami dla rodziców lub ich szukają. Później w wykonaniu czwórki uczniów z klasy 6 i 7 został wykonany kabaret, który opowiadał o losach pewnej rodziny. Następnie klasa 0 i 1 zaprezentowała się jako różnobarwne kwiaty dla rodziców. Na samym końcu najmłodsi - przedszkolaki pokazali nam taniec pt. "Chokolade" oraz wyrecytowali swoim mamusiom i tatusiom piękne wierszyki. Święto rodziny należało do bardzo udanych imprez szkolnych. Z placu przyszkol-nego każdy wyszedł radosny i zadowolony.  (stagot)
	„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”
	„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”
	Isaac Newton

	„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
	W dniach 14 – 18 maja wszyscy uczniowie klas I – VII uczestniczyli w zajęciach z robotyki
	w ramach projektu „Koduj i Graj, w którym pisali program dla robota - MBota.

	Hej Bieszczady, hej Bieszczady, czyli słów kilka
	o czerwcowej wycieczce
	Ostatnią wycieczką, jaką odbyliśmy w tym roku szkolnym, był wyjazd w Bieszczady w dniach 12- 13 czerwca. Na tę długo wyczekiwaną wyprawę pojechało pięćdziesięcioro uczniów z Brzozowej i Siemiechowa.Naszą podróż rozpoczęliśmy w Brzozowej i przejeżdżaliśmy przez następujące miejscowości: Jasło, Krosno, Sanok, Lesko, Baligród, Cisna. Przygodę z Bieszczadami rozpoczęliśmy wejściem na Połoninę Wetlińską. W czasie wędrówki zostaliśmy zaatakowani przez bardzo ulewny deszcz, na szczęście wszyscy byliśmy zaopatrzeni w peleryny przeciwdeszczowe, więc ulewa nie była nam straszna. Na szczycie schroniliśmy się pod dach schroniska „Chatka Puchatka”.
	Po zejściu z góry udaliśmy się do stadniny żubrów. Wszyscy zainteresowani byli wyglądem tych ssaków, ale niestety zwierzęta pozostały w ukryciu, gdyż trwał remont zadaszeń. Zawiedzeni i zmęczeni pojechaliśmy do Polańczyka, gdzie mieliśmy nocleg. Następnie rozlokowaliśmy się w pokojach i zjedliśmy obiadokolację, po której wszyscy usiedliśmy przed telewizorami i oglądaliśmy mecz Polski z Litwą.  O 22:00 zaczęła się cisza nocna, więc wszyscy grzecznie ułożyli się do snu.
	Następnego dnia o 7:45  zjedliśmy smaczne śniadanie, po czym spakowaliśmy się i pojechaliśmy nad Zalew Soliński. Odbyliśmy godzinny rejs statkiem „Tramp” po jeziorze. W zachwyt wprawiły nas widoki, które mogliśmy podziwiać z korony zapory na Solinie.  Następnie pojechaliśmy do Myczkowców, gdzie  spacerowaliśmy po pięknym ogrodzie biblijnym, parku miniatur oraz mini ZOO.  Ten wyjazd zapamiętamy bardzo długo. (Oprac. E. Cieśla, W. Cieśla, W. Ozga - klasa VII)


