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Widowisko Dumy i Radości 

11 listopada
- ważna data w historii Polski

W historii Polski, tak
się składa,
był kiedyś ponad
wiek niewoli.
Jedenastego
listopada
nasz kraj z niewoli
się wyzwolił.
I wtedy myśl
powstała taka,
by przez szacunek
dla przeszłości
ten dzień na
zawsze dla Polaka
pozostał Dniem
Niepodległości.

We czwartek 8
listopada uczniowie
klas IV-VIII pod
opieką pań: J.
Gawełczyk oraz B.
Cieśla ukazali
wszystkim zebrany
przedstawienie,
które pokazywało
życię rodziny w
czasie wojny. Po
głównej
uroczystości każda
z klas wykonała po
jednej patriotycznej
pieśni. Został
roztrzygnięty
konkurs
ortograficzny.

W Krakowie

W dniu 19.10.2018 r. uczniowie naszej
szkoły pod opieką p. B. Buratowskiego i p.
K. Gzyl wzięli udział w Widowisku Dumy i
Radości w Krakowie. Program
uroczystości obejmował Mszę Świętą na
Wawelu i przemarsz ulicami Krakowa do
parku im. dr Henryka Jordana. W Parku
Jordana był barwny piknik, ciepła
grochówka, a także występy
reprezentantów szkół. Nasi uczniowie
nieśli transparent reprezentujący
brzozowską szkołę, a także balony i flagi w
biało-czerwonych kolorach.         (szym)

Prelekcja
historyczna

Widowiska

„Pierwsze
Niepodległe” - to
tytuł prelekcji
historycznej, z którą
gościł w naszej
szkole pan Zbigniew
Mirosławski,
członek Polskiego
Towarzystwa
Historycznego i
Kapituły Obchodów
Stulecia
Niepodległości

w Tarnowie.
Spotkanie zostało
zorganizowane w
ramach projektu
„Historia
zatrzymana w
kadrze”
realizowanego
przez Fundację
Wspierania Edukacji
i Kultury „Synergia”.
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   ''Pisk Białego Orła''
    W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZOWEJ

M.K

Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej w Brzozowej
odbyła się akademia szkolna pt. ''Pisk białego orła'',
przygotowana pod kierunkiem pań J. Gawełczyk, B.
Cieśli, E. Dydyk.
Uczniowie szkoły przedstawiali rodzinę, która
przeżywa odejście syna i ojca na wojnę. Aktorzy mieli
stroje z lat I wojny światowej. Na końcu uczniowie z
każdej klasy śpiewali jedną patriotyczną piosenkę, np.
''Marsz marsz Polonia'', ''Przybyli ułani'' i wiele innych.
Zaś na początku wszyscy zaśpiewali hymn Polski
''Mazurek Dąbrowskiego''. Nie obyło się bez łez i
wielkich oklasków.         (MK)
                                                                  

wiki

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI 
W CIĘŻKOWICACH

9 listopada 2018 r. ósemka uczniów brzozowskiej
szkoły pod opieką pań Z. Buratowskiej i K. Gotfryd
wzięła udział w uroczystości z okazji stulecia
niepodległości zorganizowanej przez ZSOiZ w
Ciężkowicach. Widowisko rozpoczęło się na
ciężkowickim rynku. Najpierw delegacje z szkół i
władz złożyły kwiaty przy Ławeczce Paderewskiego.
Następnym punktem  był występ grupy
rekonstrukcyjnej, która przybliżyła zebranym akcję
odbicia więźniów z posterunku SS. Na zakończenie
pierwszej części ciężkowicka młodzież zatańczyła
poloneza. Druga część uroczystości odbyła się na hali
w Ciężkowicach. Akademia była bardzo dobrze
przygotowana i widać było, że uczniowie i nauczyciele
włożyli w nią dużo pracy i serca.Całość zakończono
oglądaniem stoisk i degustacją potraw przygotowanych
przez uczniów ZSOiZ.   (wiki)

Wieczorem 12 listopada sala gimnastyczna
w naszej szkole wypełniła się po brzegi.
Zaproszeni na ten wieczór brzozowianie
odpowiedzielilicznym przybyciem. Przyszli
nie tylko rodzice, ale i dziadkowie, babcie,
ciocie czy wujkowie. Miłym zaskoczeniem
dla nas był widok gości spoza Brzozowej -
znajomych i krewnych, którzy odwiedzili
swoje rodziny. Najpierw goście obejrzeli
przedstawienie pt. " Pisk Białego Orła", 
potem wszyscy razem odśpiewali kilka pieśni
patrioty-cznych, a na koniec udali się, do sali
obok, gdzie czekał słodki poczęstunek oraz
kawa i herbata.Stulecie niepodległości
naszej Ojczyzny uczciliśmy na wiele
sposobów. Oprócz szkolnej akademii
wzięliśmy udział w różnych uroczystościach
poza Brzozową oraz uczesniczyliśmy w
niedzielnych Mszach Świętych za Ojczyznę
podczas których wysta-wiliśmy poczet
flagowy, a przed nabożeń-stwam
przypinaliśmy biało - czerwone kotyliony do
płaszczy i kurtek brzozowian. 

M.K

ciężkowice
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          PRZYGOTOWANIA ORAZ DEKORACJE
                    NA 100-LECIE  ODZYSKANIA
                           NIEPODLEGŁOŚCI
       W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOZOWEJ

`

       DEKORACJE ORAZ PRZYGOTOWANIA

W związku z zbliżającym się dniem 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości  Samorząd Uczniowski
postanowił, żeby w tym roku 
zrobić biało-czerwone kokardki
symbolizujące to wielkie
wydarzenie. Uczniowie z naszej szkoły
zabrali się do tego żwawo i chętnie.
Każdy z nas na lekcji plastyki robił jak
najwięcej kokardek pod opieką Pani
Barbary Cieśli. Dekorację w dniu 11
listopada powinien mieć każdy Polak,
więc nasze prace będą rozdawanie przy
kościele właśnie w tym dniu. Mamy
nadzieję, że będzie wielu chętnych do
nabycia naszych wyrobów. W ubiegłym
roku rozdawaliśmy kotyliony, które
cieszyły się wielkim powodzeniem. (mrz)

                    
                     Co to jest 11 listopada?

 Znaczenie daty:

Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem
stopniowym. Wybór 11 listopada
uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny
światowej dzięki zawarciu rozejmu
w Compiègne 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną klęskę
Niemiec. Dzień wcześniej przybył
do Warszawy Józef Piłsudski. W
tych dwóch dniach, 10 i 11
listopada 1918, naród polski
uświadomił sobie w pełni
odzyskanie niepodległości, a
nastrój głębokiego wzruszenia i
entuzjazmu ogarnął kraj. (KK)
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   Dyktando Niepodległościowe

Red...
akcja!

Kl II

W czasie występów uczniowie klas 0-VIII
śpiewali pieśni patriotyczne. Uczniowie byli
przebrani w żołnierskie stroje, a dziewczynki
w spódnice góralskie, co stwarzało podniosły
nastrój.Niektórzy także mieli flagi biało -
czerwone z napisem ,,Dumni z Polski".
Każda klasa prezentowała inny utwór. Były
pieśni znane i stare, ale też pojawiły się
utwory powstałe niedawno i mało znane.

Jednym z elementów obchodów stulecia niepodległości w naszej szkole
było Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”, do którego
przystąpili uczniowie klas IV – VI. Tekst, nawiązujący do wydarzeń sprzed
stu lat, naszpikowany był trudnościami ortograficznymi. Uczestnicy,
piszący w dwóch kategoriach wiekowych, dobrze poradzili sobie z
zawiłościami naszego ojczystego języka. Mieli też okazję do rozwijania
swoich zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej,
językowej oraz historycznej.Wyniki są następujące:
1 miejsce zdobyła - Justyna Cieśla, 2 - Michał Rzepka, 3 - Szymon Nieć,
wyróżnienie -   Bartłomiej Potępa.                                                     (szym)
                                                                                             
                                                                         Ortografia

                       Przegląd Pieśni Patriotycznych

K. Klimczak

M. Rzepka

S. Gotfryd

Sz. Nieć

M. Kieroński

W dniu 9 listopada 2018 r.
delegacja uczniów naszej
szkoły wzięła udział we
wspaniałej patriotycznej
uroczystości w Ciężkowicach
z okazji stulecia
niepodległości.  

Uroczystości w
Ciężkowicach

Dumni z Polski

wb

szym
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