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     Konkurs przyrodniczo - ekologiczny  SALAMANDRA

     24 kwietnia w naszej szkole został zorganizowany konkurs przyrodniczy Salamandra.W konkursie brało udział 74 uczniów z 26 placówek oświatowych
z powiatów: brzozowskiego, sanockiego, krośnieńskiego i jarosławskiego. Tegoroczna edycja dotyczyła płazów i gadów Polski. Konkurs składał się
z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie mieli do napisania test składający się z 24 pytań zamkniętych, po którym komisja konkursowa wyłoniła 10
uczestników. Ich zmaganiom przyglądała się licznie zgromadzona widownia, na której zasiedli Polityki Z tych osób wybrano 5 finalistów, którzy przeszli
do finiszu.
     Wynikiem jury, zwycięzcą konkursu już po raz trzeci z rzędu został Jakub Wójcik reprezentujący SP Nr 1 w Brzozowie. Na drugim miejscu uplasował
się Patryk Cyparski również z brzozowskiej podstawówki, zaś trzecie miejsce zajęła Kinga Macior ze SP Nr 1 w Domaradzu.Nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy najlepszym przyrodnikom w imieniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki – głównego fundatora nagród wręczył naczelnik Stefan Szarek w asyście
dyrektora szkoły Małgorzaty Woźniak.
             Nagrodzeni zostali także finaliści przeglądu fotograficznego Przyroda w czterech porach roku.
I miejsce  - Natalia Mędrek „Pora karmienia” – Szkoła Podstawowa we Wzdowie
II miejsce - Julia Kielar „W ukryciu” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Humniskach
III miejsce - Paweł Kobiałka „Tropem błękitnego ślimaka” - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej
                                                                       Wyróżnienia:
                                                                                 Kamil Matus „Górski potok” – Szkoła Podstawowa w Brzozowie
                                                                                Weronika Florczak „Sople” – Szkoła Podstawowa w Górkach
                                                                                 Karolina Stemulak „Niedźwiadek” - Szkoła Podstawowa w Brzozowie
                                                                                 Izabela Ząbek „Motyl” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej
                                                                                Natalia Mikoś „Kamienisto-wodna ścieżka” – Zespół Szkół nr 1 wGolcowej
                                                                                Emilia Sieniawska „Leśne skarby” – Szkoła Podstawowa w Jasionowie
                                                                                    Ida Stępień „Bieszczadzkie prerie” – Szkoła Podstawowa w Grabownicy
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                            WIEKLANOC

Akademia została przygotowana przez
panią M. Fitkowską i M. Lasek.
Uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych
odbyła się 28.03.2018r. na sali
gimnastycznej, która na ten moment
została odświętnie udekorowana.
Uczniowie klasy V, VII, II g, III g,
zaprezentowali scenki i zaśpiewali
piosenki, które związane były z tradycjami
wielkanocnymi. Na zakończenie złożyli
wszystkim zgromadzonym świąteczne
życzenia.
A oto kilka polskich tradycji wielkanocych:
-święconka
-malowanie jajek
-lany poniedziałek
-niedziela palmowa
-wysyłanie kartek wielkanocnych
Wszystkim życzę udanych świąt
wielkanocnnych i mokrego poniedziałku !

Co to znaczy, że Chrystus „odkupił” świat? To
znaczy, że On kupił całe stworzenie dla siebie.
Żeby zrozumieć los tego świata, trzeba
rozumieć los Właściciela: życie – śmierć –
Zmartwychwstanie. 
ksiądz Józef Tischner

Dziewczyny opowiadają o zwyczajach

.

Wielkanoc – to najważniejsze święta dla
chrześcijan i czas zastanowienia się nad

życiem oraz wartościami, którymi się
kierujemy.

Tym chwilom refleksji miała służyć
inscenizacja pt..

„O życiu wiecznym słów kilka”.

Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy
od zmartwychwstania Chrystusa. Kto tej

prawdy nie przyjmuje, nie jest
chrześcijaninem. 

arcybiskup Stanisław Wielgus

Wielkanoc
 zawsze wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Skąd

wiadomo, która pełnia jest tą wiosenną? I tu należy szukać odpowiedzi w astronomicznej

dziedzinie. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się bowiem 20 marca. W tym roku pełnia była

w Wielką Sobotę, czyli 31 marca. 1 kwietnia tak więc stał się pierwszą niedzielą po pełni,

czyli dniem, w który przypada Wielkanoc.

.

.
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     Sukces Amelki

Kiermasz wielkanocny,Wielki sukces

Dnia 15 marca 2018
roku odbył się w
Rzeszowie etap

wojewódzki
Olimpiady Promocji

Zdrowego Stylu
Życia.

   Uczennica naszej
szkoły Amelia Kędra,

zajmując pierwsze
miejsce podczas
etapu rejonowego
w/w Olimpiady,

zakwalifikowała się
do etapu

okręgowego, w
którym

reprezentowała
naszą Gminę w
kategorii szkół

podstawowych. 

W etapie tym brało
udział 12 uczniów
reprezentujących
szkoły w dwóch

kategoriach
wiekowych  (szkoły
podstawowe i szkoły
ponadgimnazjalne). 

Etap okręgowy

Olimpiady składał się
z części pisemnej

(testu składającego
się z 40 pytań

testowych) oraz
prezentacji przez

ucznia akcji
prozdrowotnej

przeprowadzonej w
szkole.

Amelia nie znalazła
się wśród uczniów,
którzy „stanęli na
podium”, jednakże
sam udział naszej
uczennicy w etapie

wojewódzkim
Olimpiady Promocji

Zdrowego Stylu Życia
był dużym

osiągnięciem.  

Amelko życzymy Ci
dalszych sukcesów!

Wielkanocne ozdoby

Wianki, kokardki, pisanki....

Amelka wśród laureatów

   W naszej szkole w okresie
wielkanocnym na szkolnym

korytarzu został zorganizowany
kiermasz ozdób wielkanocnych.

Ozdoby na tegoroczny kiermasz
wykonały  panie M.Fitkowska ,

A.Brodzicka-Woźniak, M.Władyka.

Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na
Samorząd Uczniowski.Sprzedażą zajmowała

się przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego.

Kiermasz jest urządzany u nas co roku tak jak
kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych.Ozdoby

były bardzo pięknie zrobione dlatego też
szybko się sprzedały.

Dziękujemy bardzo panią ,które je
przygotowały , ponieważ musiały w nie włożyć

wiele trudu i wysiłku.

.

.

am
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Prima aprilis Aprilis oznacza dosłownie pierwszy (dzień) kwietnia), dzień żartów – obyczaj
obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie
tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione.W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest nazywany
„Dniem Głupców”
Prima aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on do
dawnych starorzymskich praktyk.
Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek z rzymskim zwyczajem Cerialii, obchodzonym na
początku kwietnia na cześć bogini Ceres. Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej
porwanej córki, została wyprowadzona w pole. Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i
Korze. Persefona miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej,
kierowała się echem głosu córki, ale echo ją zwiodło.Bardzo często żarty primaaprilisowe są
wykorzystywane w mediach. Ze względu na masowość wiele z nich przeszło do historii mediów

29 kwietnia był
Międzynarodowy Dzień Tańca święto
ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca 
będącego pod auspicjami UNESCO.
Dzień obchodów  wybrano na pamiątkę chrztu
wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy
europejskiego teatru baletowego, francuskiego
tancerza i choreografa Jeana-Georges'a
Noverre'a.
Z okazji Dnia Tańca każdego roku inny artysta
związany z tą sztuką przygotowuje orędzie
adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają
taniec.Może warto przekonać panią dyrektor aby
ten dzień był obchodzony w ciekawy sposób w
naszej szkole . Może jest on obchodzony w
innych placówkach.

W tym roku egzamin gimnazjalny pisze prawie 350 tys.
trzecioklasistów w całej Polsce. 

W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali testy z historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.
Egzamin gimnazjalny 2018 w tym roku odbędzie się w
dniach: 18, 19 i 20 kwietnia. 

 Na początek uczniowie zmierzą się z testem z części
humanistycznej, potem z matematyczno-przyrodniczej, a
później z testem z języka obcego. 

Termin dodatkowy przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, dla tych absolwentów, którzy uzyskali
zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
zdawanie testu w terminie dodatkowym, zaplanowano od 1
do 5 czerwca 2018 roku. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone
16 czerwca. Dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym 2018
to przepustka do szkoły średniej.

żarty na PRIMA APRILLIS

Monety. Przyklej kilka monet do chodnika na mocnym kleju i obserwuj jak
ludzie próbują je podnieść z chodnika. To bardzo zabawny widok.

Cukier czy sól? Podmień cukier w cukierniczce na sól. Skrzywione i
zdziwione miny przy porannej kawie gwarantowane!

Mydło. Pomaluj suche oczywiście mydło w łazience lakierem do paznokci o
kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru kostki mydła, którą malujesz.
Umycie się takim mydłem to praktycznie niemożliwe.

Gazeta. Wyjmij kilka środkowych stron z ulubionej gazety upatrzonej ofiary i
zamień je na strony z ubiegłotygodniowej gazety.

Budzik. Przestaw budzik i zegarki w domu o dwie godziny do tyłu. Gdy
ofiara się obudzi, będzie myśleć, że już czas do pracy lub szkoły i zacznie
się szybko do niej zbierać. Ciekawe kiedy zauważy, że zbiera się o dwie
godziny za szybko.

Parasolka. Jeśli jest deszczowa pogoda możesz do dużego parasola
wsypać confetti i postawić parasolkę na miejsce. Gdy Twoja ofiara będzie
wychodzić i rozłoży parasol zostanie obsypana przez confetti.

DOWCIP
Facet postanowił,że sam zrobi pranie.Stanął przy
pralce i woła do żony:Jaką temperaturę nastawić?
Żona: A co masz napisane na koszulce ? 
Mąż: Legia Mistrz i co to ma do rzeczy?

Konkurs rozstrzygnięty! .

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_kwietnia
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