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Rozpoczęcie uroczystości

         Powyższe słowa najlepiej oddają treść montażu słowno
muzycznego, jakim społeczność szkolna uczciła majowe święta:
Międzynarodowy Dzień Ludzi Pracy, Święto Flagi a zwłaszcza rocznicę
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
        Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego w obecności
pocztu sztandarowego uczniowie kl.4 i kl.6 zaproponowali
błyskawiczną podróż autostopem do najważniejszych historycznie i
krajobrazowo regionów Polski. Na mapie „ podróży” nie mogło
zabraknąć urokliwych Tatr, królewskiego Krakowa, niezłomnej stolicy
kraju – Warszawy, Mazowsza pełnego muzyki Szopena, Śląska z
„czarnym złotem”, kopernikowskiego Torunia pachnącego piernikami,
legendarnego Gniezna, mazurskich jezior i szumiącego falami Bałtyku.
Dodatkową atrakcją programu były charakterystyczne dla
odwiedzanych stron piosenki, tańce, legendy a nawet typowe dla
turystycznych eskapad pamiątki: góralskie oscypki, toruńskie pierniki
i bałtyckie bursztyny. W programie wybrzmiały także niezbędne
informacje o majowych świętach. Całość ilustrowała dodatkowo
prezentacja multimedialna.
     Mali artyści z przejęciem „wyruszyli” w słowno-muzyczną podróż z
Humnisk i do nich powrócili z przekonaniem, że Polska to bardzo
ciekawy, piękny i bogaty w tradycje kraj, a każdy powinien znać
miejsce swojego urodzenia i z dumą nosić miano Polaka.

        Tu wszędzie jest moja ojczyzna, czyli autostopem po Polsce

Autorski scenariusz wraz z piosenkami i tłem muzycznym 
opracowały: D. Śnieżek i M. Tarnawska przy współpracy M.
Dąbrowskiego. Prezentację multimedialną przygotowali: A.
Mazurek i M. Tarnawska, a o oprawę plastyczną zadbały: A.
Brodzicka –Woźniak  i M. Władyka.Przygodę naszą
zacznijmy od Tatr czy Sudetów, Wspaniałych gór wysokich,
stojących tu od wieków. Zwabiają one swym pięknem
turystów z całego świata, Tu nawet najmniejsza wioska jest
w swą tradycję bogata.Tu możemy posłuchać szemrzących
strumyków, Zwiedzić jaskiń kilka, nazbierać kamyków. W
Zakopanem spotkamy grających górali, Roztańczone
góralki, pasące się owce na hali.   W Stolicy nawet Król
Zygmunt nie leni się, nie próżnuje Ze swej wysokiej kolumny
Warszawę naszą pilnuje To on przeniósł stolicę z Krakowa
do Warszawy Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do historii,
jeśliś ciekawy.           MT i DS

W Stolicy nawet Król Zygmunt nie leni się, nie próżnuje Ze
swej wysokiej kolumny Warszawę naszą pilnuje To on
przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy Chcesz wiedzieć
więcej, zajrzyj do historii, jeśliś ciekawy. Należy wspomnieć
również naszą warszawską Starówkę, Na ciastka możesz
tam wydać nawet równą stówkę. 

Autostopem po Polsce
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22 maja odbył się w
naszej szkole

Konkurs Pięknego
Czytania Baśni

Andersena, mający
na celu promowanie
czytelnictwa wśród
dzieci. Wzięło w nim
udział dziesięcioro
uczniów z klas 1- 3

wyłonionych
podczas klasowych

eliminacji.

Do finału
zakwalifikowali się:

Tomasz Dębiec, Julia
Krzyżanowska,

Roksana Rachwał,
Paweł Sowiński (klasa

1), Malwina Drąg,
Oliwier Naczas, Oliwia

Wójcik ( klasa 2),
Paweł Dąbrowski,
Mateusz Lasek,

Wanessa
Śmierzyńska (klasa

3).

Wprowadzeniem do konkursu było
przybliżenie postaci Hansa
Christiana Andersena oraz

stworzenie w baśniowego nastroju,
którego dokonała pani Danuta

Huber. 
Następnie uczniowie czytali
wybrane przez siebie baśnie, były
to: 

„Calineczka”,
„Dzielny ołowiany
żołnierzyk”, 
„Historia najmniej
prawdopodobna”,
„Księżniczka na
ziarnku grochu”,

„Dziewczynka
z zapałkami”,
 „Nowe szaty
cesarza”.

 Trzyosobowa
komisja w składzie:

Danuta Huber, Mariola
Gierlach i Marzanna

Florczak oceniała
płynność, poprawność,

wyrazistość i tempo
czytania. 

I miejsce zdobyła
uczennica klasy
trzeciej Wanessa

Śmierzyńska, 
II miejsce uczennica
klasy drugiej Oliwia

Wójcik,
 III miejsce uczennica
klasy pierwszej Julia
Krzyżanowska. 

Pozostali uczniowie
czytali na wysokim lub

bardzo dobrym
poziomie. 

Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali

dyplomy i słodki
upominek, natomiast
zwycięzcy nagrody

książkowe. 

Na szczególną
pochwałę zasługują

najmłodsi uczestnicy
konkursu,

którzy bardzo pięknie
przeczytali wybrane
przez siebie baśnie. 

Dziękujemy pani
dyrektor Małgorzacie
Woźniak i opiekunowi
SU Teresie Wojnickiej.

DH i MG

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA BAŚNI ANDERSENA
 W KLASACH 1 - 3

Uczestnicy konkursu

Najważniejsze zabytki naszego regionu

Kanon krajoznawczy powiatu brzozowskiego

W dniu 9 maja 2018 r. uczniowie klasy VII wraz z wychowaczynią panią
Marią Lasek brali udział w wycieczce krajoznawczo - turystycznej po
powiecie brzozowskim.

Wyjazd wraz z obsługą przewodnicką przygotowały uczennice klasy II
gimnazjum: Julia Drąg, Judyta Dżoń, Gabriela Płonka Emilia Ryba i Zuzanna
Szerszeń pod kierunkiem Danuty Śnieżek. Przedsięwzięcie to zostało
zrealizowane w ramach projektu gimnazjalnego „Kanon krajoznawczy
powiatu brzozowskiego”. Podczas zajęć terenowych uczennice klasy II
gimnazjum prezentowały walory krajoznawcze miejscowości: Humniska,
Haczów, Jasienica Rosielna, Blizne, Stara Wieś i Brzozów. Ogromne
wrażenie na zwiedzających wywarły drewniane kościoły w Haczowie i
Blizem wpisane w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Trudy podróży zrekompensowała malownicza panorama okolic
Brzozowa ze Wzgórza Świętego Michała w Bliznem. 

Natomiast w Starej Wsi zwiedzano Muzeum Misyjne, w którym podziwiano
wiele ciekawych eksponatów pochodzących z wielu krajów świata oraz
ruchomą szopkę. W Jezuickim Centrum Turystyczno- Pielgrzymkowym „
Pod Parnasem” przeprowadzono konkurs krajoznawczy. 
Wyniki konkursu ogłoszono w Ogrodach biblijnych. 
I miejsce w konkursie „Kanon krajoznawczy powiatu brzozowskiego” zajęła
Milena Romańczyk, II miejsce Emilia Lorenc, a III Jakub Konieczny.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali pamiątkowe foldery
opracowane przez uczennice: Gabrielę Płonkę i Zuzannę Szerszeń. W
czasie wyjazdu wykonano wiele fotografii zwiedzanych obiektów, które wraz
opracowanym opisem będą wykorzystywane na lekcjach geografii
dotyczących naszego regionu.
DS
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„Podróże są jak książka,
kto nie podróżuje czyta tylko jedną stronę

Uczniowie klas gimnazjalnych pod okiem
opiekunów (W. Niezgodzkiego, A. Mazur, D.
Barańskiego) w dniach 17 – 18 maja wybrali
się na dwudniową wycieczkę na trasie Pieniny
– Zakopane.
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody wszyscy
mieli uśmiechy na twarzy, kierując się słowami
Św. Augustyna, że „Podróże są jak książka,
kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę”.
Podczas wyprawy towarzyszył nam
przewodnik z biura turystycznego „ERMUS” z
Rzeszowa.
Dnia 17 maja wczesnym porankiem grupa
opuściła granice Humnisk i z radością
wyjechała w trasę. Pierwszym przystankiem
naszej wycieczki była miejscowość Jaworki,
gdzie przeszliśmy Wąwóz Homole znajdujący
się w Małych Pieninach. Jest to ścisły rezerwat
im. Jana Wiktora utworzony w 1963 r., który
jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym
przez turystów. 

Grupa kierowana przez przewodnika szła
wzdłuż Potoku Kamionka i doszła do
Dubantowskiej Dolinki czyli Kamiennych Ksiąg.
Skałka swoim kształtem przypomina wielkie,
rozłożone księgi. Było to miejsce niezwykle
atrakcyjne dla uczniów ze względu na swoją
historię, gdyż legenda mówi, że zapisane w niej
są wszystkie losy ludzkie, których nikt nie
potrafi odczytać. Niektórzy uczniowie
próbowali odczytać historię zapisaną w
skałach, ale im również się nie udało. Kolejnym
punktem naszego postoju była Szczawnica –
miasto uzdrowiskowe w województwie
małopolskim położone na pograniczu
Beskidów Zachodnich i Pienin, nad potokiem
Grajcarkiem. Gimnazjaliści poznali historię
miasta i udali się na Plac Dietla do pijalni wód
zdrojowych, gdzie mieli okazję spróbować
wybranej przez siebie wody (Stefan,
Magdalena, Jan, Józef, Józefina, Helena,
Szymon, Wanda, Pitoniakówka) lub zakupić
buteleczkę dla znajomych czy rodziny. Mimo
niezbyt słonecznej pogody i lekkiego
zmęczenia udaliśmy się do Kluszkowiec, gdzie
wyciągiem krzesełkowym wyjechaliśmy na
Górę Wdżar – górę andezytowi pochodzenia
wulkanicznego. Na samym szczycie
podziwialiśmy przepiękne krajobrazy i
słuchaliśmy historii otaczającego nas regionu
opowiadanej przez przewodnika. Ponadto
mogliśmy obejrzeć tablicę z opisanymi
szczytami gór, które oglądaliśmy z platformy
widokowej. Był tam typowy góralski domek –
karczma. Padający deszcz przyśpieszył nasz
powrót do autokaru – schodziliśmy Wąwozem
Papieskim – to w nim papież jeszcze jako
Kardynał Wojtyła odprawił Mszę Św. (dokładnie
na polanie u wrót wąwozu) oraz przewędrował
całą malowniczą trasę tego kamiennego jaru. 
Wąwóz zdawał się być dość szeroki i łatwy do
przejścia … niestety było to tylko złudzenie.
Dalej wąwóz zwężał się i piął ostro pod górkę.
Wszędzie wokoło były urwiska i piękna zieleń.
Szliśmy bardzo powoli w szczególności
metalowymi schodkami, które w niektórych
miejscach były prawie pionowo w górę.
Robiliśmy sobie krótkie przerwy na
odpoczynek i zrobienie pamiątkowych zdjęć.
Pod koniec dnia udaliśmy do pensjonatu
„Skalnica” w Poroninie, gdzie spędziliśmy noc.
Właściciele ośrodka przyjęli nasz bardzo
gościnnie, przygotowując dla nas pyszną
obiadokolację. Ponadto czekała na nas miła
niespodzianka przygotowana przez naszych
gospodarzy – dyskoteka oraz kiełbaska z
grilla. Bardziej aktywni uczestnicy wycieczki
mogli pograć w siatkówkę, gdyż za ośrodkiem
było mini boisko sportowe.

Następnego dnia po obfitym śniadaniu
udaliśmy się w stronę Zakopanego. Niestety,
musieliśmy zmodyfikować plan naszej
wycieczki ze względu na warunki pogodowe.
Pierwszym celem naszej wyprawy była Willa
Koliba – muzeum w stylu
zakopiańskim.Następnie udaliśmy się do
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
zakopiańskich Krzeptówkach.
Ostatnim etapem naszej wycieczki były
Krupówki – główna ulica Zakopanego, gdzie
zakupiliśmy pamiątki dla naszych bliskich. Pod
koniec dnia udaliśmy się do autokaru i
obraliśmy kierunek Humniska. Mimo
deszczowej pogody wszyscy byliśmy
zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni
i oszołomieni natłokiem wrażeń.

Na szlaku

/

Na szlaku

W muzeum....
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Szanuj zieleń ponad wszystko, bo to Twoje środowisko!

Paweł Sowiński

PAWEŁ SOWIŃSKI uczeń
klasy pierwszej naszej
szkoły zdobył I miejsce

 oraz Indywidualny Puchar
Polski w szachach
chłopców do 8 lat.

Polski Związek Szachowy
włączył Pawła do składu
reprezentacji Polski na
Mistrzostwo Świata w
Hiszpanii.  Życzymy
dalszych sukcesów!

redakcja gazetki:
Paulina Szczepek, Karina Dziepak, Magdalena
Wojtowicz, Wiktoria Bałaj, Amelia Kędra,
Wiktoria Jatczyszyn

email: naszadwojka2@interia.pl

W ramach obchodów Dnia Ziemi w naszej
szkole zostały przeprowadzone konkursy
przyrodnicze, których celem było
popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród
uczniów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę
ochrony i kształtowania środowiska Ziemi.

Ogłoszenie wyników konkursów odbyło się na
apelu szkolnym w dniu 17. 04.2018 r.
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie
wiedzowym: „ Tajemnice  przyrody”
przygotowanym przez panią Danutę Śnieżek i
pana Arkadiusza Mazurka .
Zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz ciekawe publikacje albumowe
ufundowane przez bibliotekę szkolną oraz
Samorząd Uczniowski.
Na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych
zgodnie z tegorocznym hasłem „ Dnia Ziemi”
propagującym walkę z zanieczyszczeniem
planety plastikowymi odpadami kształtowano
postawy proekologiczne oraz zachęcano do
zbiórki plastikowych zakrętek. Zebrane
zakrętki zostaną przekazane fundacjom,
których celem jest pozyskiwanie funduszy na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych.

Zwycięzcy konkursu plastycznego

Prace uczniów

Laureaci konkursu

.
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