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Mikołaj ze Śnieżynkami

Dzień Wolontariusza

Mikołajki
Jak każdego roku, tak i w
tym, 6 grudnia do
grzecznych dzieci
przyszedł św. Mikołaj.
Odwiedził on też naszą
szkołę i w towarzystwie
dwóch pomocnic chodził po
klasach i rozdawał skromne
prezenty. Uczniowie byli
bardzo zadowoleni i
większość na tę okazję
założyła stroje nawiązujące
do uroczystości np.
czerwone czapeczki, opaski
z reniferem, świąteczne
sweterki  itp.
 Podniosły nastrój udzielił
się wszystkim,

bo nawet nauczyciele
traktowali nas- uczniów w
ten dzień ulgowo, bo nie
pytali i nie robili kartkówek. 
Dodatkowo klasa VII a rano
wchodząc na lekcje,
zauważyła, że Mikołaj był u
nich w sali , bo na biurku
nauczyciela czekał na nich
prezent z dopiskiem „ dla
najlepszej klasy”. 
Wszyscy byli bardzo
zadowoleni i już nie mogą 
się doczekać przyszłego
roku.

Katarzyna Blicharczyk 

Małe działania
zmieniają świat!

Dziękujemy tym
wszystkim , którzy w
jakikolwiek sposób nieśli
pomoc innym.
Kiermasz
bożonarodzeniowy, dzień,
w którym odbyła się
słodka przerwa-to tylko
niektóre z działań
Szkolnego Koła
CARITAS. 
O wszystkich akcjach
przeczytasz na następnej
stronie.

W tym numerze
przeczytasz o:

wszystkich akcjach
Caritasu, które miały
miejsce w naszej szkole
str.3

mikołajkach str.1

wyjazdach
mikołajkowych
str.2

konkursach: literackim i
przyrodniczym.

D.H.

.
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MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT
GŁOWY- WYCIECZKI

BAZGROŁY ZE SZKOŁY, CZYLI...NASZA TWÓRCZOŚĆ

Aleksandra Feruś,
klasa VIII b
  Mała ojczyzna 

Istnieje takie na
ziemi miejsce,
Małą ojczyzną
potocznie zwane,
Leży gdzieś daleko
w Polsce,
Odrzykoniem przez
przodków nazwane.
Ma swoje cudowne
uroki,
Góry, rzeki, lasy
przepiękne,
Unikalne wspaniałe
widoki,
Niebo błękitne,
przejrzyste, piękne.
Walczyli o nią nasi
ojcowie. O tę małą
ojczyznę…
Miejsce bólem i

krwią przypłacone,
Blizną naznaczone.
Szlachty cudowny
pozostał zamek,
Muzeum wsi
wszystko o domu
mówi,
Trzy wielkie skały
Prządek,
Zabytkowy pomnik
Tadeusza
Kościuszki.
Wszystko to
świadczy o dziejach
tego miejsca,
O tym, że ktoś tu
ślad po sobie
pozostawił.
Miejsce pełne
tajemnic i
szczęścia.
Aby każdy z
pokolenia na
pokolenie jego
legendę mówił,

Znał jego dzieje i
początki istnienia.
Gawędy, historie
przez dziadków
opowiadane.
Aby nigdy nie
niszczyć jego
dobrego imienia!
Stworzone przez
mieszkańców tego
skrawka ziemi
Odrzykoń, moją
małą ojczyzną był,
jest i będzie.
Nigdy w życiu się
go nie wyrzeknę,
W sercu mym już
na zawsze będzie,
Bo to miejsce
unikalnei
przepiękne.

Spostrzeżenia

 Zawsze się
znajdzie taka chwila
w życiu,
Która wywróci
wszystko do góry
nogami,
Ktoś się znajdzie,
kto pomoże w łez
otarciu,
Rozweseli cię
śmiesznymi
słowami.
Lecz żyją też ludzie,
którzy nie liczą się
z innymi,
Byleby tylko
poniżyć już
leżącego,
Tylko by
upokorzyć,
pośmiać się między
innymi,
Byleby tylko
zniszczyć z bólu
konającego.

Zawsze na
wszystko jest jakaś
rada,
Ciepła, pomocna,
miła od dobrego
człowieka,
Ale pomimo starań,
nie zawsze ta rada
pomaga,
Prawdziwy
przyjaciel od
problemu nie
ucieka,
Ludzie mówią do
mnie: ,,Nie martw
się’’,
Prawdziwy
przyjaciel zawsze
Ci pomoże,
Zawsze, kiedy
jesteś smutny to on
pocieszy Cię,
Wspólne chwile z
nim są tak piękne
jak polarne zorze.

Miłych i troskliwych
jest przyjaciół
wielu,
Jednakże nie każdy
z nich prawdziwym
jest.
Wspólnie z nimi
zawsze dojdziesz
do celu,
Ale przyjaciela nie
każdy miły jest
gest,
Niektórzy zboczą i
pójdą złą drogą,
Lecz ich kłamstwa i
oszustwa powinno
się wybaczać,
Ale oni własną
ścieżką życia iść
mogą,
Jednak ich błędy i
potknięcia należy
przebaczać.

Muzeum Lizaka w Jaśle

Mikołajkowy wyjazd klas czwartych do Muzeum Lizaka w Jaśle

W dniu 5 grudnia  uczniowie klasy IV a i IV b wybrali się na zwiedzanie
Muzeum Lizaka . Podczas zwiedzania mogliśmy zobaczyć urządzenia
przemysłowe, na których były i są wytwarzane lizaki oraz karmelki.
Poznaliśmy również proces tworzenia karmelu, barwienia, łączenia w
różne kolory. Dzieci mogły spróbować różnych cukrów, wąchały
aromaty. Obserwowaliśmy  proces tworzenia lizaka, jednak najwięcej
radości sprawiło wszystkim własnoręczne jego wykonanie.
Kolejnym punktem wycieczki było robienie pizzy. Po wysłuchaniu
krótkiej historii włoskiej pizzy uczniowie otrzymali fartuszki i zabrali się
do pracy. Każdy zrobił swoją pizzę, na którą nakładał takie dodatki,
jakie lubi. Właściciel pizzerii upiekł ją sprawnie i szybko, a wszystko
można było obserwować z bezpiecznej odległości. Wreszcie
degustacja! Mniam!!! Swoje smakuje najlepiej. Nakarmieni, zaopatrzeni
w słodkości bezpiecznie wróciliśmy do szkoły. Wszyscy byli
zadowoleni.
Wychowawczyni klasy IVa

.
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Małe działania zmieniają świat...
Dziękujemy!

Caritas to katolicka
organizacja
charytatywna
działająca na całym
świecie, w tym
również w naszym
kraju .  Oprócz
głównego Caritasu
istnieje szereg
mniejszych grup
działających pod
jego szyldem
i mających takie
same przesłanie
i cel, a mianowicie
pomoc każdemu,
kto jej potrzebuje.
Czasem są to
osoby ubogie lub
przewlekle chore,
czasem dotknięte
nagle kalectwem
lub jakąś chorobą
i nie mogące
pracować
i zarabiać, a czasem
osoby
poszkodowane na
przykład
przez klęski
żywiołowe.
Szkolne Koło
Caritas to koło
zainteresowań w
szkole
współpracujące z
fundacją
charytatywną
Caritas. Jego
członkowie
 angażują się w
akcje charytatywne
i uczą się,
jak pomagać innym.
Działalność koła
skupia się przede
wszystkim na
środowisku
szkolnym,
lokalnym, a
następnie w miarę
możliwości

na ogólnych
działaniach
Caritasu.
Przy Szkole
Podstawowej w
Odrzykoniu
powstało  i działa
od października
bieżącego roku (po
otrzymaniu Aktu
Powołania) Szkolne
Koło Caritas.
Uczniowie bardzo
chętnie i bez
większego
zastanawiania
zapisywali się do
niego. Być może
dlatego, że już w
minionych latach
nieraz mieli okazję
pomagać innym
w potrzebie
poprzez udział w
różnego rodzaju
akcjach
charytatywnych
i doskonale
wiedzieli, jakie to
miłe uczucie
pomagać innym.
Teraz ta pomoc
 może przybrać
konkretną formę
prawną.
Nasze koło liczy
ponad 30 członków.
Są to uczniowie
klas V, VI i VII.
Pracą koła kieruje
zarząd:
Asystent kościelny:
ks. mgr Krzysztof
Pietrasz –
proboszcz parafii
Odrzykoń
Opiekun koła: mgr
Małgorzata
Urbanek
Nauczyciele
wspomagający:
mgr Renata
Warzycha i mgr inż.

Agata Makara oraz
 przedstawiciele
młodzieży wybrani
zgodnie z
regulaminem w
przeprowadzonych
wyborach.
Przewodnicząca:
Natalia Słowik
Zastępca:
Katarzyna
Blicharczyk
Skarbnik: Kornelia
Cymerman
Sekretarz: Julia
Grzybała
Po upływie
trzymiesięcznej
działalności mamy
na swoim koncie
już kilka akcji
charytatywnych.
Pierwszą inicjatywą
Szkolnego Koła
Caritas była zbiórka
datków do puszek
na cmentarzu
w dzień Wszystkich
Świętych.  Chętni
uczniowie dzielnie
pełnili dyżur przy
głównych
wejściach przez
cały dzień, a
odrzykoniacy
i goście równie
chętnie wrzucali
datki do puszek.
Często pytali o cel
zbiórki, a ten był
bardzo szlachetny.
Część pieniędzy 
została
przeznaczona na
koszty związane z
ekshumacją
wieloletniego
proboszcza naszej
parafii
ks. Kazimierza
Poźniaka i na
wykonanie dla
niego

tablicy
nagrobkowej.
Pozostała zaś
część środków ze
zbiórki została
przeznaczona na
rozwój działalności
szkolnego kółka.
Kolejna akcja
odbyła się w dniu 
30 listopada i była
to „Słodka
przerwa”.
Członkowie
Szkolnego Koła
Caritas wraz z
rodzicami
przygotowali
kiermasz ciast.
Wolontariusze
przez dwie przerwy
sprzedawali w
cenie 1 zł słodkie
wypieki oraz
galaretki wśród
społeczności
szkolnej. Stoisko
cieszyło się bardzo
dużym
zainteresowaniem
i wśród uczniów,
i wśród nauczycieli,
a także pozostałych
pracowników
szkoły, bo zebrano
aż 510 zł.
W ramach kolejnej
akcji
zorganizowano
kiermasz
świąteczny.
Przygotowania do
niego trwały przez
cały listopad. Nie
odbyłby się on,
gdyby nie pomoc
uczniów, ich
rodziców
i nauczycieli, którzy
włączyli się do tej
akcji poprzez
wykonanie różnych
ozdób. Zebrało

się ich całkiem
sporo i były to
ozdoby wszelkiego
gatunku, od kartek
przez choinki,
bombki, aniołki,
figurki, więc było
w czym wybierać.
Najatrakcyjniejsze
ozdoby rozeszły się
w mgnieniu oka.
Kiermasz odbył się
2 grudnia w
pierwszą niedzielę
Adwentu na placu
przy kościele
Parafialnym
w Odrzykoniu . Po
każdej Mszy świętej
członkowie
Szkolnego Koła
Caritas sprzedawali
chętnym osobom
ozdoby. Podobna
akcja została
zorganizowana
w szkole czwartego
grudnia, w dniu
spotkań z
rodzicami. Co się
nie sprzedało przy
kościele, chętni
rodzice kupili przy
okazji wywiadówki.
Dzięki życzliwości
i hojności
ofiarodawców
zebrano łącznie 864
zł. Dochód ze
sprzedaży został
przeznaczony na
akcje charytatywne.
W tym roku
szkolnym nasza
szkoła kolejny raz
włączyła się
w ogólnopolską
akcję Szlachetna
Paczka. Dzięki
ofiarności uczniów,
ich rodziców i
nauczycieli udało
się spakować

sześć całkiem
sporych paczek, w
których  znajdowały
się
najpotrzebniejsze
rzeczy, takie jak:
żywność, środki
chemiczne, artykuły
papiernicze,
słodycze. Paczki te
otrzymały trzy
osoby samotne, jak
również trzech
uczniów naszej
szkoły, którzy
znajdują się
w trudnej sytuacji
finansowej.
Kolejna akcja, jaką
planuje szkolne
koło  to odwiedziny
u osób starszych,
samotnych,
dzielenie się
opłatkiem i złożenie
życzeń przed
świętami Bożego
Narodzenia.
Ponadto w szkole
wykonaliśmy
gazetkę ścienną
propagującą
szkolny
wolontariat. Na
szkolnej stronie
internetowej
umieszczane są na
bieżąco informacje
o inicjatywach koła
oraz zdjęcia z akcji,
w jakich członkowie
 biorą udział.
Prosić, to nie jest
łatwe zadanie,
jednak piękne, gdy
czyni się to dla
potrzebujących.
Dzięki takim akcjom
wielu ludzi poczuje
bliskość i dobroć
drugiego człowieka.
Wszyscy
członkowie

Szkolnego Koła
Caritas pragną
bardzo serdecznie
podziękować tym,
którzy okazują
wielkie serce
i wspierają każdą

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charytatywno%C5%9B%C4%87
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Kiermasz bożonarodzeniowy

Kornelia otrzymuje nagrodę

Słodka przerwa w naszej szkole

Przygotowania do kiermaszu świątecznego trwały przez cały listopad. Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom, którzy włączyli
się do naszej akcji poprzez wykonanie kartek i ozdób. Zebrało się ich całkiem sporo i było w czym wybierać.
W niedzielę 2 grudnia po każdej Mszy świętej członkowie Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali kartki świąteczne i ozdoby choinkowe przy
kościele parafialnym w Odrzykoniu. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu,podobna akcja została zorganizowana w
szkole 4 grudnia, w dniu spotkań  z rodzicami.Dzięki życzliwości i hojności ofiarodawców zebraliśmy łącznie  864 zł, za co wszystkim składamy
serdeczne podziękowanie.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na akcje charytatywne.

W piątek, 30 listopada, w ramach akcji „Słodka przerwa” członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali kiermasz ciast. Wolontariusze przez
dwie przerwy sprzedawali w cenie 1 zł słodkie wypieki oraz galaretki wśród społeczności szkolnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy  wzięli udział w tym przedsięwzięciu.
Zebraliśmy 510 zł !!!
M.Urbanek

18 grudnia 2018 r. w Czytelni Głównej
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie kolejnej, dziewiętnastej
już, edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 110 prac 74
autorów. Wiersze i prozę poetycką oceniało jury
pod przewodnictwem Mariusza Kalandyka –
poety i krytyka literackiego, w składzie: Ewa
Gorczyca-Kwilosz – polonistka,  oraz Anna Pelc –
polonistka, wykładowca w Policealnym Studium
Animatorów Kultury w Krośnie.

We wstępie do wydawnictwa Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej, publikującego prace
laureatów,Mariusz Kalandyk napisał:
„XIX Krośnieński Konkurs Literacki przyniósł
owoce godne uwagi. Dał jurorom satysfakcję.
Wybory dotyczące nagrodzonych tekstów w wielu
przypadkach były trudne. Z roku na rok zmienia
się bowiem zakres wrażliwości młodych twórców,
ich sposób widzenia świata oraz źródła literackich
zainteresowań. Ma to wpływ na rodzaj
powoływanej do życia tkanki fabularnej, buduje
także – czasem zaskakujące – style poetyckich
dykcji oraz obrys światów lirycznych, kreowanych
przez uczestników konkursu.” 
Uczestnicy i laureaci Konkursu odebrali życzenia
od wiceprezdydenta pana Bronisława Barana i
pani Teresy Kuźniar.
(inf.KBP)
Nasza uczennica Kornelia Dziugan zdobyła 3.
miejsce w kategorii proza za utwór „Marionetka”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

K.Nowak

W dniu 14 grudnia odbył się gminny etap
konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe".
Drużyna naszej szkoły w składzie: Amelia
Cymerman, Natalia szarek, Konrad Adamiec,
Igor Wójcik wywalczyli awans do etapu
powiatowego.
Gratulujemy i trzymamy kciuki na etapie
powiatowym!
redakcja

Numer gazetki przygotowali:
Katarzyna Blicharczyk, Aleksandra Feruś,
Magłorzata Urbanek, Katarzyna Nowak.

Zdjęcia: Dorota Hedesz

Mail redakcji:gazetkalider@onet.pl
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	Miłych i troskliwych jest przyjaciół wielu, Jednakże nie każdy z nich prawdziwym jest. Wspólnie z nimi zawsze dojdziesz do celu, Ale przyjaciela nie każdy miły jest gest, Niektórzy zboczą i pójdą złą drogą, Lecz ich kłamstwa i oszustwa powinno się wybaczać, Ale oni własną ścieżką życia iść mogą, Jednak ich błędy i potknięcia należy przebaczać.
	Mała ojczyzna
	Istnieje takie na ziemi miejsce, Małą ojczyzną potocznie zwane, Leży gdzieś daleko w Polsce, Odrzykoniem przez przodków nazwane. Ma swoje cudowne uroki, Góry, rzeki, lasy przepiękne, Unikalne wspaniałe widoki, Niebo błękitne, przejrzyste, piękne. Walczyli o nią nasi ojcowie. O tę małą ojczyznę… Miejsce bólem i

	Spostrzeżenia

	Małe działania zmieniają świat... Dziękujemy!
	Przygotowania do kiermaszu świątecznego trwały przez cały listopad. Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do naszej akcji poprzez wykonanie kartek i ozdób. Zebrało się ich całkiem sporo i było w czym wybierać. W niedzielę 2 grudnia po każdej Mszy świętej członkowie Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali kartki świąteczne i ozdoby choinkowe przy kościele parafialnym w Odrzykoniu. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu,podobna akcja została zorganizowana w szkole 4 grudnia, w dniu spotkań  z rodzicami.Dzięki życzliwości i hojności ofiarodawców zebraliśmy łącznie  864 zł, za co wszystkim składamy serdeczne podziękowanie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na akcje charytatywne.  W piątek, 30 listopada, w ramach akcji „Słodka przerwa” członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali kiermasz ciast. Wolontariusze przez dwie przerwy sprzedawali w cenie 1 zł słodkie wypieki oraz galaretki wśród społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy  wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Zebraliśmy 510 zł !!!
	W dniu 14 grudnia odbył się gminny etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe". Drużyna naszej szkoły w składzie: Amelia Cymerman, Natalia szarek, Konrad Adamiec, Igor Wójcik wywalczyli awans do etapu powiatowego. Gratulujemy i trzymamy kciuki na etapie powiatowym! redakcja


