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I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU!

WESOŁYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA

Co roku nasi
uczniowie wybierają
się na Kolędę
Misyjną, podczas 
której zbierają
pieniądze na misje.
To bardzo szczyty
cel. W Brzozowej
kolęduje się nie
tylko misyjnie, ale
też dzieci chodzą
po domach i
śpiewają

różne kolędy,
mówią wierszyki o
Bożym Narodzeniu.
Przy okazji zbierają
słodycze i
pieniądze. Tak
właśnie
podtrzymują
tradycję.
odwiedzają. (gabi)

         Coroczne       
kolędowanie 
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   Wigilijna atmosfera w
naszej szkole

klasa 8

W ostatnim tygodniu przed przerwą świąteczną w
klasach odbywały się wigilie klasowe. Dzieliliśmy
się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia,
śpiewaliśmy kolędy, nie zabrakło nawet 
tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych
przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Niektórzy z
nas pod ślicznie przystrojoną choinką znaleźli
świetne prezenty. Ciut spóźniony Mikołaj odwiedził
nawet Pana Dyrektora :) Spotkania przy bogato
zastawionym wigilijnym stole upłynęły nam w
bardzo miłej, spokojnej i prawie domowej
atmosferze. Oglądaliśmy filmy, robiliśmy sobie
zdjęcia, ,,bawiliśmy’’ się otrzymanymi prezentami.
Po skończonej uczcie i zabawach rozeszliśmy się
do domów zabierając ze sobą zapach czerwonego
barszczu i mandarynek. 
                                                 (wiki)

     W poniedziałek, 24 grudnia 2018 roku
o godzinie 20:30 w Domu Ludowym w
Brzozowej odbyły się coroczne jasełka.
Przedstawiali uczniowie, niektórzy
nauczyciele i rodzice. Pierwsza część
przedstawienia była poświęcona Maryi,
Józefowi i Dzieciątku Jezus. Rola Maryi
należała do uczennicy kasy VII, Patrycji
Smagacz, zaś Józefa grał uczeń klasy VIII,
Kacper Łabuz. U boku Maryi i Józefa
siedziały anioły. Młodzi aktorzy spisali się
świetnie.
     Druga część miała charakter
patriotyczny i była poświęcona 100-leciu
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Byli królowie, Solidarność, Powstańcy
Warszawscy, Krakowianki i oczywiście
Polska. W międzyczasie anioły, królowie
jak i cała reszta śpiewali kolędy na cześć
narodzenia Chrystusa. Każdemu się
bardzo podobało i wszyscy wyrażają
nadzieję, że za rok znów obejrzą podobny
spektakl.
                                                           (Rudi)

Coroczne jasełka 

jasełka

     SPOCZYWAJ W POKOJU!

Z przykrością zawiadamiamy, że w
dniu 14 grudnia 2018 roku odeszła do
Pana nasza wieloletnia Nauczycielka, śp.
Janina Wróbel (zd. Michalik). Pogrzeb
odbył się 17 grudnia 2018 r. w Kościele
Parafialnym w Gromniku o godz. 14.00. 
     

wiki

kg
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Orszak Trzech Króli w piękny, śnieżny dzień!

`

========================================
          RADOSNE OCZEKIWANIE NA ŚWIĘTA
         BOŻEGO NARODZENIA - RORATY 2018
========================================

               
                              RORATY  2018

Przez cały adwent, z wyjątkiem niedziel, w
kościołach w całej Polsce są roraty. Msze roratnie
w naszej parafii odbywają się o 7:00 z wyjątkiem
środy, kiedy odbywają się o 16:00 i soboty, wtedy
są o 7:30.
W tym roku ks. Sebastian Piech przygotował dla
dzieci plansze magnetyczne, na którą codziennie
naklejamy inny element, a dostajemy go na końcu
mszy. Dzieci które zbiorą wszystkie
elementy, otrzymają wizerunek głównych Patronów
Polski - Św. Wojciecha, Św. Stanisława Kostki, Św.
Stanisława ze Szczepanowa i Św. Andrzeja Boboli.
Na kazaniach ks. Sebastian opowiada nam o
życiorysach tych Świętych. Dzieci mimo wczesnej
pory, chętnie przychodzą, aby dowiedzieć się
czegoś nowego o tych postaciach. A co ciekawe,
słuchamy tych informacji w formie nagranego
wywiadu, który przeprowadza mała dziewczynka
ze Świętym. Nagrodą za nasz trud będzie magnes,
który zapełniony wszystkimi elementami da nam
pamiątkę tegorocznych rorat.   (mrz)           

  6 stycznia mieszkańcy
Brzozowej, Policht i Faściszowej 
ruszyli na orszak Trzech Króli.
Pierwszy król szedł z
Wyszczekańca wraz ze
śpiewakami i tamtejszymi
mieszkańcami. Drugi zaś ruszył z
Faściszowej, a ostatni - z Policht,
Wraz ze śpiewakami,młodzieżową
grupą pożarniczą i strażakami
muzykami i tłumem wesoło szli w
drogę do kościoła na nabożeństwo.
Ta msza była wyjątkowa, ponieważ
odwiedził nas gość - przedstawiciel
Węgier. Czytania i modlitwę
wiernych usłyszeliśmy po polsku i
po węgiersku. (rudi)

orszak

`

rudi
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Ankieta świątecznych  oczekiwań

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 
27 - 29 listopada 2018 r.

       Próbny Egzamin Ósmoklasisty z CKE - 
                    18 - 20 grudnia 2018 r.

egzaminy

egzamin

27 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 uczniowie ósmej klasy zaczęli
pisać pierwsze próbne egzaminy ósmoklasisty z wydawnictwa Operon.
Na pierwszy ogień poszedł język polski. Było ciężko, ale daliśmy radę.
Następnego dnia czekała na nas matematyka. Już po pierwszych
zadaniach wiedzieliśmy, że  nie będzie łatwo. Przyszedł 29 listopada i
egzamin próbny z języka angielskiego. Słuchanie, czytanie, funkcje
językowe, gramatyka, pisanie… Poziom trudności był dość wysoki. Kilka
dni później znaliśmy już wyniki. Średnia klasy z języka polskiego wynosiła
58%, z matematyki 48%, a z angielskiego 49%.  

                                                                       (wiki)

Kolejne próbne egzaminy, tym razem z CKE, pisaliśmy 18 – 20 grudnia
2018 roku. Tak jak wcześniej pierwszy był język polski, następnie
matematyka, a następnie język angielski. Również nie było łatwo. Zadania
matematyczne były skomplikowane, a wypracowanie z polskiego, mimo
dość przyjemnego tematu, ciężkie do napisania. Lecz mimo tego egzamin
z angielskiego poszedł nam lepiej, bo średnia klasy wynosiła 54%. Z
języka polskiego była 2% niższa, a z matematyki bardzo podobna do
wcześniejszej. Jesteśmy zadowoleni, choć wiemy, że mogło być lepiej.     
    
                                                                           (wiki)

,,Co najbardziej lubisz w święcie Bożego Narodzenia?" -  to pytanie
zostało zadane uczniom naszej szkoły przed świętami Bożego
Narodzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym udział w ankiecie,
której wyniki są następujące:
1.Świąteczna atmosfera oraz spotkania z rodziną.
2.Dzielenie się opłatkiem.
3.Świąteczne potrawy.
4.Prezenty, śpiewanie kolęd oraz pasterka.
5.Czekanie na pierwszą gwiazdkę.
6.Jasełka.    (szym)        

Wigilia

wiki

wiki

sn
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     Zdobywamy umiejętności fotografowania...

               ... i obróbki cyfrowej zdjęć

Fotomodelki

           Pod rękę z kolędnikami misyjnymi
                                                         (dla naszych rówieśników)

Hasło tegorocznego kolędowania
to: „SUMA YATIYAWI SANA
MUNAPXTA”. Jest to
język aymara, używany w Boliwii,
gdzie misjonarze tarnowscy
posługują od 25 lat, a w języku
polskim oznacza: „Głosimy Dobą
Nowinę". My też włączyliśmy się w
akcję i pomagaliśmy... (stagot)

 W sobotę, 17 listopada 2018 roku
redaktorzy ,,Gońca Szkolnego 2'' i
uczestnicy projektu ,,Historia
zatrzymana w kadrze'' mieli
spotkanie z panem fotografem,
który uczył nas podstaw fotografii.
Przyniósł ze sobą różne rodzaje
aparatów fotograficznych, z którymi
mogliśmy potem wyjść na dwór i
robić zdjęcia, które potem
obrabialiśmy.                  (Rudi)

Pan instruktor uczył nas także,
jak się obrabia zrobione zdjęcia. 
Pokazywał nam różne strony,
aplikacje i programy, w których
mogliśmy uczyć się cyfrowej
obróbki zdjęć. Zrobione w jesiennej
aurze pełnej różnych kolorów
wyglądały imponująco. Nawet nie
zdawaliśmy sobie sprawy z tego,
że fotografowanie sprawia tyle
frajdy!  (Rudi)      

sg



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 47 01/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGONIEC SZKOLNY 2

"Jestem mały, wiem więcej"

   Prezentowe zabobony...

Bezpiecznie w przedszkolu

Redak-
cja

Michał Potępa - Żółwik 10 to nowy
Youtuber w naszej szkole. W dwa
tygodnie zdobył już 23 subskry-
pcje! Michał ma 4 filmy na swoim
kanale. Zamierza nagrywać więcej.
Michał zachęca do
subskrybowania. Pomóż mu
rozwinąć jego kanał.      

BUTY - nie ofiarujmy bliskiej osobie, gdyż symbolizują
szybkie odejście.

RĘKAWICZKI - symbolizują kłótnie.
KRZYŻ - nie powinniśmy dawać, ponieważ dajemy tej
osobie przysłowiowy "krzyż" na drogę.

PERŁY - według starszych ludzi symbolizują łzy. (sg)

Gwiazda
Youtube'a 

spotkanie z policją

projekt

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych placówek
oświatowych realizuje program „Jestem mały, wiem
więcej”. W ramach jego działań 20 uczniów z klas I-III
zdobywa różne umiejętności i wiadomości z zakresu
ratownictwa medycznego, pożarnictwa. Dzieci uczą
się udzielać pierwszej pomocy pod okiem p. Wojciecha
Barnasia, były też z wizytą w Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnowie. Do grupy uczniów brzozowskich
dołączył ich kolega ze szkoły w Polichtach Kamil
Gajczowski.

A. Szczepanek

W. Ozga

M. Rzepka

S. Gotfryd

M. Kieroński

G. Potępa

Przedszkolaki spotkały się z policjantką. Prowadząca
spotkanie zwracała uwagę, jakie reguły
bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze
szkoły oraz poza miejscem zamieszkania,
przypominała zasady poruszania się po ulicy, chodniku
oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreśliła, jak
ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy
uczeń powinien posiadać. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało z rąk gościa element odblaskowy.
Uczniowie podziękowali prowadzącej za wartościową
i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej
wiele cennych informacji. (stagot)

logo
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sg
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