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   DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 Już nowe półrocze!

Wszyscy mamy babcie i dziadków, których bardzo kochamy.
Dlatego są dwa szczególne dni w roku - 21 i 22 stycznia - dni
wszystkich babć i dziadków. Uczniowie naszej szkoły nie chcieli
pozostać dłużni za całe dobro, którym dziadkowie nas obdarzają,
dlatego 20 stycznia o godzinie 15.00 w Domu Ludowym w
Brzozowej zostało zorganizowane święto wszystkich dziadków i
babć naszych uczniów. Na samym początku Pan Dyrektor
podziękował za przybycie i zaprosił wszystkich na
przedstawienie. Jako pierwsze wystąpiły  dziewczyny z 2 i 3 klasy
i zaprezentowały taniec do melodii "Halleluah". Później ich
młodsze koleżanki z zerówki przebrały się za kumy i zatańczyły
ciekawy taniec i zaśpiewały skoczną piosenkę. Uczniowie 2 i 3
klasy pokazali nam historię babci i dziadka, która została
zaśpiewana. Z kolei dwóch uczniów z klasy 8 zaprezentowało
skecz, w którym dziadek szuka pracy,  jako osoba umiejąca
rozkręcić każdą imprezę. Później kolejny skecz został
zaprezentowany przez klasę siódmą. Na końcu wszyscy
zaśpiewali "Sto lat" dla jubilatów. Trzeba wspomnieć, że nasz
uczeń Kamil Kwiek zagrał tę piosenkę na akordeonie. Później
dzieci złożyły swoim dziadkom życzenia, rozdały podarki,
przytuliły ich mocno i podziękowały za wszystko. Gdy dziadkowie
zjedli obiad, który był przygotowany przez mamy naszych
uczniów, p. Wiesław Cieśla, nauczyciel muzyki, zagrał na
keyboardzie a wszyscy goście śpiewali.    (stagot)

Kochamy Was!

 Zaczyna się nowe
półrocze, w którym 
uczniowie będą
starali się o jak
najlepsze oceny.
  Wszyscy  miejmy
nadzieję, że te
półrocze minie
szybko jak
poprzednie i za
niedługo będą
wakacje, a
uczniowie będą
mieli wyśmienite
średnie i nagrody:)
         (Gabi)

Projekt ten polega na nauce jazdy na
nartach, a biorą w nim udział szkoły
wszystkie szkoły z gminy Gromnik. Nasi
uczniowie już raz byli na Jurasówce, stoku
narciarskim w Siemiechowie. Bardzo
dobrze wspominali ten wyjazd, ale  będą
jeszcze parę razy na stoku. Moim zdaniem
ten projekt jest bardzo potrzebny. Ja sama
dwa lata temu byłam na tych lekcjach i są
naprawdę świetne. Gdy były ferie,
jeździłam już sama na Jurasówkę. Są tam
naprawdę dobrze naśnieżone  stoki -
dogodne i dla małego dziecka, i dla
dorosłego. Odwiedźcie to miejsce i
wypróbujcie sami.
                                   (Gabi)

książka

          Program 
   ,,Jeżdżę z głową" 

sg

(Gabi)
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                 SMOG W NASZEJ OKOLICY

  Smog to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku
wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Nazwa
powstała z połączenia słów "smoke" - dym i "fog" -
mgła. Polska znajduje się w czołówce najbardziej
zanieczyszczonych krajów UE. Oddychamy bardzo
złym powietrzem przez co w naszym kraju umiera
przedwcześnie około 48 tysięcy osób, ponieważ smog
powoduje między innymi choroby takie jak: wszelkiego
rodzaju nowotwory dróg oddechowych, niewydolność
oddechową, astmę czy alergie. Smog jest szkodliwy
dla wszystkich, a przede wszystkim dla dzieci i osób
starszych. 
   Jest wiele aplikacji w internecie pokazujących jakość
powietrza w danej okolicy. W dniach 17-19 stycznia
prowadziłem obserwacje pomiarów smogu w powiecie
tarnowskim. W dniach 17 i 18 stycznia powietrze było
czyste być może z powodu silnego wiatru który
rozwiewał chmurę smogu. Natomiast 19 stycznia
jakość powietrza była zła, ponieważ wiatr ustał, był
mróz i w powietrzu unosił się dym z pieców. Każdy z
nas może dbać o czyste powietrze. Wystarczy że
ograniczymy palenie węglem i nie będziemy spalać w
piecach śmieci i plastików.

                  PAMIĘTAJMY O TYM !!!!!  
           
                                                               (mrz) `

    
        WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
                                 POMOCY 

    13 stycznia 2019 roku odbył 27 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu wolontariuszy w
całej Polsce zbierało pieniądze na rzecz zakupu
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych, który pomoże dokonać diagnozy i udzielić
pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.
Również w naszej miejscowości wolontariuszki z
gimnazjum z Gromnika wraz z opiekunką zbierały
pieniądze do puszek pod Kościołem przed i po mszach
świętych.
     Tegoroczny finał WOŚP zakończył się
dramatycznie, gdyż w Gdańsku został zaatakowany
przez nożownika Prezydent tego miasta - Paweł
Adamowicz, który niestety zmarł.  Miejmy nadzieje, że
w kolejnych uroczystościach WOŚP nie będzie już
takich sytuacji.                                        (mrz)

     PUCHAR ŚWIATA - ZAKOPANE 2019     
Na półmetku ferii, w dniach 19-20 stycznia 2019 r.
odbył się Puchar świata skoków narciarskich. 19
stycznia w sobotę był konkurs drużynowy. Polacy
zdobyli trzecie miejsce, lepsi byli tylko Niemcy i
Austriacy. Dawid Kubacki ustanowił rekord skoczni,
skoczył na odległość 143,5 m. Następny dzień skoków
w Zakopanem zakończył się niezbyt korzystnie dla
naszych skoczków. Najlepszy był Dawid Kubacki
który zajął 12 miejsce.  Miejmy nadzieję że następne
skoki w Sapporo będą bardziej udane dla naszych
skoczków.    (mrz)

`

`
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kasprowy

słowacja

 W niedzielę razem z rodzeństwem,
rodzicami, ciocią, wujkiem i
kuzynką wyruszyliśmy na ferie w
góry, do miejscowości Gliczarów
Górny. Po trzech godzinach
dotarliśmy na miejsce.
Mieszkaliśmy w ośmioosobowym
domku. Po przyjeździe na miejsce
wypakowaliśmy nasze rzeczy,
ustaliliśmy pokoje, zjedliśmy 
kolację i - zmęczeni podróżą -
poszliśmy spać :) To był

intensywny dzień!                 

 W pierwszy dzień naszego pobytu
poszliśmy na narty na stok
narciarski ,,Zebra''. W trakcie
szusowania zrobiliśmy przerwę na
gorącą herbatkę.
Po skończonej jeździe wybraliśmy
się na Krupówki do Zakopanego.
Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to
wyjaśniam - główna ulica miasta.
Tam szukaliśmy odpowiedniej
restauracji, aby zjeść syty posiłek.
W końcu zdecydowaliśmy się na
restaurację ,,typowo góralską''.
Zjedliśmy swoje pyszne dania i
stwierdziliśmy, że skorzystamy z
okazji i troszkę pospacerujemy.
Wiedzieliśmy wiele sklepików z
pamiątkami góralskimi, stoisk z
oscypkami, a nawet dom do góry
nogami! Wieczorem wróciliśmy do
domu padnięci, ale zadowoleni z
dzisiejszego dnia :) 
                                   

  Nazajutrz, czyli we wtorek,
postanowiliśmy pojeździć na
nartach na stoku narciarskim
,,Zebra''. Było jak zwykle
rewelacyjnie na stoku, ponieważ
była wymarzona pogoda! Świeciło
słońce i nie było aż tak zimno -
tylko około -8 stopni :))
Gdy zjedliśmy obiad, pojechaliśmy
w stronę Białki Tatrzańskiej. Tam
zrobiliśmy małe zakupy -
spożywcze i pamiątkowe (pamiątki,
wśród których nie zabrakło
oczywiście oscypków).
Pokonaliśmy pieszo w Białce
niemało kilometrów  z racji pięknej
pogody. Spacerując po tej
miejscowości, zauważyliśmy ile tak
naprawdę jest śniegu - ławki byłe
CALUTKIE zasypane! Było około
metra śniegu!

                        
 Środa była dla nas bardzo
ruchliwym dniem. Rano
pojechaliśmy do Zakopanego na
,,Wielką Krokiew''. Byliśmy wtedy
już naprawdę daleko od domu, więc
mój tata zadecydował, że
pojedziemy na Kasprowy Wierch.
Doszliśmy do ronda, gdzie stały
busy. Spytaliśmy się pana, czy 
nas podwiezie pod Kuźnice, czyli
dolną stację Kasprowego Wierchu.
Po wysiadce podziękowaliśmy i
zapłaciliśmy kierowcy odpowiednią
sumę i  poszliśmy kupić bilety.
Ominęliśmy kolejkę i wsiedliśmy
wcześniej dzięki naszym biletom.
Spędziliśmy na szczycie około
1,5h, po czym zjechaliśmy na dół i
po dotarciu do samochodu
pojechaliśmy na kolację i zakupy
na Krupówki.
                                   

 Kolejne dwa dni spędziliśmy na
nartach na stoku narciarskim
,,Rusiński''. Zawiera on trasy dla
dzieci oraz dwie trasy dla
dorosłych. Pierwszego dnia
jeździliśmy pierwszą dużą trasą z
wyciągiem krzesełkowym.
Drugiego dnia pojechaliśmy na
drugą dużą trasę z zamykanymi
,,klapami''  przeciw wiatrowi.
Wieczorem wybraliśmy się na
przejażdżkę kuligiem po okolicy :)

 W ostatni dzień naszego pobytu
spakowaliśmy się już w drogę
powrotną i pojechaliśmy na
Słowację, by pospacerować
,,wśród koron drzew''. Po godzinie
dotarliśmy na miejsce. Kupiliśmy
bilety na kolejkę, która nas
wywiezie na szczyt. Gdy
wysiedliśmy z kolejki,
wyruszyliśmy na most wśród koron
drzew. Na początku byliśmy 15
metrów nad ziemią, stopniowo
szliśmy wyżej, aż dotarliśmy do 24
metrów nad ziemią. Następnie po
slalomowej drodze liczącej 10
pięter dotarliśmy na szczyt wieży
widokowej. Na środku dziesiątego
piętra była siatka, po której można
było chodzić i na niej leżeć!
(byliśmy 32 metry nad ziemią). Po
jechaniu na dół kolejką bardzo
szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy
do domu.

MOJE FERIE W GLICZAROWIE GÓRNYM :) 
                                               Reportaż Amelii Szczepanek

rudi

rudi
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                Najlepsze sposoby na szybką naukę

Już nowe półrocze dlatego mam kilka patentów na szybką naukę.

1. Zawsze uważaj na lekcji i nie rozpraszaj się rozmowami.
2. Rób kolorowe notatki, to zachęci cię do nauki.
3. Zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki.
4. W czasie nauki nie zajmuj się telefonem lub innymi rozpraszaczami.
5. Nie ucz się niczego na pamięć, bo i tak ci to wypadnie z głowy za kilka
dni.
6. Twórz karteczki z datami lub pojęciami, których nie możesz
zapamiętać, przyklej je na ścianie i zerkaj na nie, to pomoże ci w nauce.
                                                                      (Gabi)

                                                                      
                     Piękna zima w Brzozowej

Jak możemy zobaczyć przynajmniej przez okno Brzozowa
zimą jest bardzo piękna. Jest dużo śniegu, a temperatura
jest ciągle poniżej zera, dlatego śnieg tak szybko nie
topnieje. Wszystkie dzieci mogą się na nim bawić zjeżdżając
m.in. na sankach, nartach, workach czy desce
snowboardowej. Miejmy nadzieję, że śnieg utrzyma się
jeszcze długo i spadnie go więcej, bo nic tak nie cieszy zimą,
jak dobra zabawa śnieżkami! (mk)

                         
                          Ferie zimowe......

Ostatnio spytałem moich kolegów i znajomych z szkoły, jak spędzili ferie
zimowe, na co oni odpowiedzieli, że było wspaniale, ponieważ jeździli
prawie codziennie na nartach, lepili bałwany czyli przede wszystkim
spędzali wolny czas na świeżym powietrzu, na śniegu. Byli tacy, którzy
powiedzieli, że pomagali często rodzicom w różnych pracach. Jeszcze
inni mówili, że wraz z rodzicami w zimną i śnieżną pogodę jeździli na
basen. Prawie każdy odpowiedział, że jeździł na stoki narciarskie na
Jurasówkę, Lubinkę, Słotwiny i tym podobne. Jednym słowem mówiąc,
ferie dla nich były bardzo udane, a to za sprawą białego puszystego
śniegu, którego nam nie brakło w tym roku. (mk)
                                                                                                   mk

mk

Nauka

mk

mk

(Gabi)
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                              Prymusi I półrocza

   The Voice Kids 2

Klasa I: Babral Julia, Gzyl
Weronika, Bartosik Agnieszka
Szczepanek Lena
Klasa II: Ozga Laura, Gidek Nikola
Klasa III: Osysko Aleksandra
Socha Filip, Wójcik Magdalena
Klasa IV: Kwiek Kamil – 5,1
Cieśla Justyna – 5,0
Potępa Bartłomiej – 4,9
Klasa V:Potępa Gabriela – 4,75
Klasa VI: Nieć Szymon - 4,8
Kieroński Mateusz - 5,25
Rzepka Michał - 5,25
Klasa VII - brak
Klasa VIII: Cieśla Ewa - 4,78
Ozga Wiktoria - 4,78
Gotfryd Stanisław - 5,21

Najlepsi

Bitwy w drużynie Tomsona i Barona już się
odbyły. Chłopaki podzielili swoją drużynę na
sześć trójek. Piosenkarze zaśpiewali w tych
grupach jedną, wybraną przez trenerów
piosenkę, po czym Tomson i Baron
wyznaczyli z nich jedną osobę, która
przechodzi do następnego etapu. Wybrane
przez nich osoby w Sing Off' ach zaśpiewały
piosenkę, którą wybrali sobie na
przesłuchanie. Ostatecznie do wygranej
trójki weszli: Lena, Michał i Wiktoria.
Następne w kolejce są bitwy w drużynie
Cleo, a na końcu u Dawida. Zachęcamy do
oglądania i gwarantujemy, że nie będziecie
się przy tym nudzić. A może ktoś z Was
odnajdzie w sobie tyle odwagi, żeby zgłosić
się do programu? Może komuś uda się
zostać szkolnym celebrytą? W końcu nie
codziennie możemy zobaczyć największe
śpiewające talenty Polski w wydaniu
dziecięcym! (wiki)
                                          

Jak już niektórzy mogli zauważyć, w soboty
wieczorem o godzinie 20:05 w telewizji
emitowane są odcinki The Voice Kids 2.
Jurorami są, jak w tamtym roku, Dawid,
Tomson i Baron oraz nowa osoba Cleo.
Uczestniczący w tym programie prezentują
swoje umiejętności głosowe i, gdy któremuś
trenerowi głos się spodoba, są zapraszani do
współpracy. Następnie są dalsze etapy i finał
ogólnopolski. Ale co ja Wam będę
opowiadał... mam nadzieję, że sami
obejrzycie choć jeden odcinek. (mk)              

kg
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Na stoku narciarskim

Zabawa choinkowa

Gotfryd S. 

Kieroński M. 

Potępa G. 

Ozga W. 

Szczepanek A

Zima, śnieg,
narty, ... to
skojarzenia
związane z
feriami
zimowymi.
A my
wcieliliśmy
je w czyn!

Redak...
cja

W pierwszy tydzień ferii
pojechaliśmy do Krynicy - Zdroju na
stok "Słotwiny". Pogoda nam nie
dopisała. Zmokliśmy do suchej
nitki. Szusowaliśmy przez 2.5h. W
czasie przerwy zjedliśmy
zapiekanki, hot-dogi czy wypiliśmy
gorącą czekoladę w karczmie,
która znajdowała się na stoku.
Wróciliśmy zadowoleni!

choinka

Dnia 12 stycznia, na początku ferii odbyła się zabawa
choinkowa dla dzieci z naszej szkoły. Od godziny 9.00
bawili się najmłodsi, później klasy 2-5, a na końcu do
godziny 17:30 tańczyli uczniowie klas: 6,7,8. Zabawa
była niesamowita. Jak co roku w dwóch młodszych
grupach były wybierane osoby, które miały
najładniejszy strój. Dzieci były przebrane m.in. za
żabę, księżniczki, żołnierza, wiedźmę czy strażaka. W
grupie najstarszej wszyscy zatańczyli "belgijkę", oraz
zagrali w "krzesełka" czy "limbo". Bardzo serdecznie
dziękujemy Bartkowi Klimkowi, który użyczył sprzętu
grającego na zabawę.

CKE jest przygotowana do
przeprowadzenia egzaminów.
Na bieżąco monitorują
sytuację i informują uczniów i
rodziców. Miejmy nadzieję,
że nasi absolwenci dostaną
się do wymarzonych szkół!

Ważne dla klasy ósmej!
Jak podaje Ministerstwo
Edukacji narodowej, szkoły
średnie i branżowe są
przygotowane na przyjęcie
zwiększonej liczby uczniów. 

.sg
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