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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- ŚWIĘTO NASZYCH NAUCZYCIELI

W podzięce za serce

Dzień Edukacji
Narodowej to święto
obchodzone w dniu 14
października. Zostało ono
ustanowione 27
października 1972 roku  i
jest świętem
ogólnoświatowym.
Upamiętnia rocznicę
powstania Komisji
Edukacji Narodowej ,
utworzonej z inicjatywy
króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego , na
mocy uchwały Sejmu
Rozbiorowego z dnia 14
października 1773 . Dzień
Nauczyciela obchodzi
większość państw na

świecie m.in.: Chiny,
Hiszpania czy Turcja. W
jednych państwach ma on
charakter oficjalny, w
innych zwyczajowy.
 Jak co roku, w naszej
szkole, z tej okazji odbyła
się uroczysta akademia. 
Przygotowali ją
uczniowie klas szóstych
pod opieką pani Joanny
Typrowicz.  W bardzo
ciekawy i humorystyczny 
sposób pokazali  scenki
przedstawiające  szkolne
lekcje. Na koniec pan
Dyrektor podziękował
nauczycielom i
pracownikom

za ich pracę i trud, a
zasłużonym wręczył
dyplomy uznania. Po
zakończeniu Samorząd
Uczniowski podarował
nauczycielom skromne
prezenty. Wszyscy byli
niezwykle zadowoleni i
wzruszeni. Pamiętając
zaś ubiegłoroczną
uroczystość,  każdy był
szczęśliwy, że w tym roku
wszystko wyszło zgodnie
z planem. 

Katarzyna Blicharczyk

Każdemu uczniowi radość się udziela,
gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego Święta
niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud, jaki jest wkładany,
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere,
 prawdziwe z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące,
 kwitnące na polskiej łące.

                      WDZIĘCZNI UCZNIOWIE

D.H.
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W Markowej

Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej

Dnia 17 października klasy ósme i trzecie
gimnazjum pojechały na wycieczkę do
miejscowości Markowa w okolicach
Rzeszowa. Celem wyjazdu było odwiedzenie
Muzeum Polaków Ratujących Żydów im.
Rodziny Ulmów oraz skansenu w
Markowej.Wyruszyliśmy rano o godzinie 8:00,
autokarem spod kościoła w Odrzykoniu. O
godz.10:30 byliśmy już na miejscu.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum Polaków
Ratujących Żydów. Jest to jedno z
najnowocześniejszych muzeów w Polsce,
otwarte zostało w 2016r. Forma ekspozycji jest
bardzo nowoczesna, wzbogacona o liczne
multimedialne elementy. Bardzo ważny był też
wykład przewodnika, który ciekawie
 opowiadał historie polskich bohaterów.

 
Po zwiedzeniu wystawy, zostaliśmy zaproszeni na krótką prezentację multimedialną
pozwalającą przybliżyć nam katastrofalną historię Żydów oraz Polaków ich ratujących.
Następnie, po sąsiedzku, odwiedziliśmy Zagrodę-Muzeum w Markowej. Zwiedzaliśmy z
przewodnikiem dawne budownictwo wiejskie oraz mogliśmy poznać dawne metody uprawy
ziemi czy sposób życia codziennego chłopów. Po zwiedzeniu obiektów pojechaliśmy na szybki
posiłek i kierowaliśmy się już w stronę Odrzykonia. Wróciliśmy ok. godziny 15;00.
  Wizyta w tych ciekawych i interesujących miejscach pozwoliła nam docenić nasze życie oraz
poznać historię polskich bohaterów odznaczonych izraelskim Medalem Sprawiedliwych wśród
narodów Świata.

Weronika Blicharczyk

W szkole z panią Ciporą z Izraela

Wizyta młodzieży z Izraela i     
        Pani Cypi Reem

Dnia 28.09.2018r. przyjechali do nas goście z
Izraela,ale najważniejszym była Pani Cypi
Reem, która w czasie wojny została
przygarnięta przez rodzinę Dudków z
Odrzykonia. Państwo Dudkowie uznali Cesię
za swoją córkę,lecz za przechowywanie
żydowskich dzieci groziła wysoka kara-
łącznie z karą śmierci. Czas wojny Cypi
spędziła z rodzicami w Odrzykoniu. Opowieść
Pani Cypi była bardzo interesująca i
wzruszająca. Bardzo nam się podobała. Gdyby
miała więcej czasu, to na pewno byśmy ją
dłużej wysłuchali. Pani Cypi przyjechała do
nas z młodzieżą i ze swoją rodziną, aby
pokazać im swoją pierwszą małą ojczyznę.
Pomimo bariery językowej dogadaliśmy się
dzięki tłumaczowi i  językowi angielskiemu.
Dzięki tej wizycie poznaliśmy historię Pani
Cypi oraz nawiązaliśmy nowe znajomości.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wizytę, z
chęcią ugościmy ją po raz drugi.
"KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE - RATUJE           
               CAŁY   ŚWIAT"

  Zuzanna Urbanek i Katarzyna Suwała 

J.C.

D.H.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 51 10/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Lider

Kampania wyborcza Głosujemy!

Dnia 04.10.2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były
one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu
przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające
najważniejsze punkty swojego programu.

 Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące
osoby do Zarządu SU:

Przewodniczący: Dominika Jedziniak III b
gimnazjum
Zastępca przewodniczącego: Sandra
Urbanek VI a szkoła podstawowa
Sekretarz: Gabriela Penczar III a gimnazjum

Gratulujemy zwycięzcom!  Zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy oraz dzielenie się z nami swoimi pomysłami.
A.Szarek

Obok prezentujemy pierwszą inicjatywę samorządu

Na początku października uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji
„Bohateron – Włącz historię” Jest to ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im kartek.
Nad przebiegiem projektu czuwali członkowie samorządu szkolnego wraz z
opiekunami panią Anetą Szarek i panią  Agnieszką Pachana. Kartki pisali
uczniowie z klas IV – VIII i gimnazjum, a nawet najmłodsi - drugoklasiści.
Przekazali powstańcom podziękowania za wolną Polskę, godną postawę
wobec Ojczyzny i patriotyzm. Kartki           w zbiorczej przesyłce zostały
wysłane do fundacji Sensoria. Stamtąd trafią do rąk żyjących powstańców.

Drugoklasiści również dziękują

                                          Demokratyczne wybory
                                    Mamy nowy Samorząd Szkolny!

A.Sz. A.Sz.

A.Sz.
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     Uczymy się, dobrze 
                 bawiąc!

Ogień na dłoni! Czemu nie?!

Nie od dziś wiadomo, że najwięcej wiedzy
przyswajamy, kiedy się bawimy.

W czwartek 18 pażdziernika chętni uczniowie
wzięli udział w spektaklu „Epidemia, czary mary i
alchemia” w wykonaniu grupy„Zaelektryzowani”.
Podczas interaktywnego przedstawienia
uczniowie mogli zobaczyć lewitującą piłkę,
płonącą rękę, poznać właściwości metanu i
mieszanki propan butanu oraz wodoru, a także
„pobawić” się helem.  Wszyscy obecni na sali
przyjemnie spędzili czas, łącząc naukę i zabawę.

Elżbieta Rodzinka

We wtorkowe popołudnie w naszej szkole odbyły
się warsztaty plastyczne, które poprowadziła Pani
Inga Marczyńska- ikonopisarka, malarka,
fotografka.. Na zajęcia przybyli chętni uczniowie
oraz rodzice i nauczyciele. Zajęcia rozpoczęły się
krótkim wykładem na temat sztuki pisania ikon.
Dowiedzieliśmy jak powstają ikona, na jakim
drewnie się ją tworzy, czyje wizerunki
przedstawia. Podczas wykładu Pani Inga zwróciła
uwagę na bogate dziedzictwo kulturowe
Podkarpacia, zwłaszcza Bieszczadów.
Następnie pod czujnym okiem naszego gościa
uczniowie przystąpili do intensywnej pracy.
Szkicowali, dobierali kolory, malowali.
Trzygodzinne warsztaty  przyniosły rewelacyjne
efekty. Powstały przepiękne ikony!
Zajęcia będziemy wspominać długo, a przede
wszystkim prowadzącą – Panią Ingę - osobę
niezwykle życzliwą, pełną spokoju i ciepła.

Nasze prace Pani Inga

Warsztaty wyzwoliły w
uczestnikach potrzebę
wykorzystania
własnych uzdolnień,
rozwijały kreatywność,
stały się źródłem
dobrej zabawy oraz
formą zdobywania
wiedzy. Przyczyniły się
także do rozwoju
samodzielności i
pomysłowości naszych
uczniów.
Organizatorzy:
D.Hedesz, E.Rodzinka

Od tego numeru w gazetce będą ukazywać się cykliczne artykuły z serii             
                                        PORADY PANI PEDAGOG
Wpływ napojów energetycznych na organizm dzieci i młodzieży
Wiele młodych osób ulega współczesnym trendom, modzie oraz namowie kolegów i koleżanek. Nie
bez znaczenia jest tutaj także wpływ reklamy i mediów. Dzieci i młodzież sięgają po napoje
energetyczne, twierdząc, że w nich są witaminy, a owe produkty pozwalają na lepsze funkcjonowanie.
Wystarczy tylko przeanalizować skład takiego napoju i przekonać się, że tego typu substancje nie są
przeznaczone dla dzieci i młodzieży, których organizm jest w fazie rozwoju. Różne elementy
wchodzące w skład energetyków mają ogromny wpływ na układ nerwowy, krążeniowy, mięśnie a także
rozwijający się układ hormonalny. Ponadto substancje znajdujące się w składzie napojów
energetycznych wchodzą w reakcje z przyjmowanymi lekami. Spożywanie napojów energetycznych
jest zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz zwiększa ryzyko zawałów serca.

Pedagog szkolny- Weneta Lidwin

Stopka redakcyjna:

Katarzyna
Blicharczyk,
Zuzanna Urbanek,
Katarzyna Suwała,
Weronika
Blicharczyk, p.
Aneta Szarek,
Elżbieta Rodzinka,
Weneta Lidwin.
Zdjęcia: p.Dorota
Hedesz, A.Szarek.
Skład i korekta:
Katarzyna Nowak

J.C.

D.H. D.H.
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