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Męska część
naszej szkolnej
rodziny zachowała
się jak prawdziwi
dżentelmeni. 
Jeszcze raz od
wszystkich Panów
dla wszystkich Pań
- wszystkiego
najlepszego z
okazji Dnia Kobiet
A od Pań szczere
podziękowania! 

                 (W&E)

Kl. I      
Julia Babral, Agnieszka Bartosik, Weronika Gzyl, Lena
Szczepanek
 Kl. II 
Aleksandra Osysko, Laura Ozga, Nikola Gidek
Kl. III
Filip Socha, Magdalena Wójcik
Kl. IV
Kamil Kwiek, Justyna Cieśla     
Kl. V
Gabriela Potępa
Kl. VI
Michał Rzepka, Mateusz Kieroński, Kacper Klimczak
Kl. VII
Mariusz Kieroński
Kl. VIII
Wiktoria Ozga, Amelia Szczepanek, Stanisław
Gotfryd, Ewa Cieśla

              Najlepsi w roku szkolnym
2018/2019

W dniach 20 - 26 maja prawie 40
uczniów z naszej szkoły spędziło
wspaniały tydzień na zielonej szkole w
Karpaczu. Razem z nami byli uczniowie
ze szkół podstawowych w
Siemiechowie i Stróżach. To był
niezwykle ciekawy czas: wycieczki
piesze, atrakcyjne lekcje prowadzone
przez nowych nauczycieli, zajęcia
integracyjne, dyskoteki, wyjścia na
basen i halę sportową, pyszne
jedzonko. Za wspólny czas, opiekę nad
nami i przygotowanie wyjazdu jesteśmy
wdzięczni naszym nauczycielom.
Dziękujemy Wam! 
                          Uczestnicy wyjazdu

gentelman <3

     DZIEŃ KOBIET -
         8 MARCA

PODZIĘKOWANIE :)
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Czytam, znam, rozumiem... Ewa finalistką konkursu

Wielka Liga Czytelników

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Justyna Cieśla z klasy IV oraz Laura
Ozga i Aleksandra Osysko z klasy II reprezentowała powiat tarnowski w
finale wojewódzkim IV Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka
Liga Czytelników” w kategorii klas I-IV. Wcześniej uczennice
uczestniczyły w eliminacjach powiatowych, w których wywalczyły tytuł
Mistrza Powiatu, zajmując I miejsce. W etapie powiatowym również
naszą szkołę reprezentowali, ale w kategorii klas V- VIII, uczniowie z
klasy VI: Szymon Nieć, Mateusz Kieroński, Michał Rzepka. Jesteśmy z
Was dumni! (R&E)

Dnia 14 marca 2019 r. Dominik Wójcik z klasy II  wziął udział w
uroczystości podsumowania  XVI Ogólnopolskiego Konkursu  Poetycko-
Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem", który
odbył się w Woli Radłowskiej. 
Dominik wywalczył wyróżnienie w  kategorii: prace plastyczne 
–  klasy 0- III.  To już drugi w tym roku szkolnym sukces Dominika w
konkursach plastycznych.
                         Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć!
                                                                                    (wiki)                 
               

Jesteśmy już po finale jednego z konkursów - „Czytam, znam, rozumiem”
organizowanego przez III LO w Tarnowie, PWSZ w Tarnowie,
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie.  Szkołę w Brzozowej w II etapie
reprezentowali uczniowie klasy ósmej – Ewa Cieśla, Wiktoria Ozga i
Stanisław Gotfryd. Do etapu ustnego, czyli finału, który odbył się w dniu 6
marca 2019 roku, zakwalifikowała się Ewa Cieśla,. Ósmoklasistka
znalazła się w gronie trzydziestu ośmiu wyróżnionych uczniów klas VII-
VII szkół podstawowych i III gimnazjum (spośród 400 startujących),
uzyskując tym samym tytuł finalisty. Gratulujemy Ewie.         (W&E)

Finalistka

                      ,,Błogosławiona Karolino, 
                       świeć nam przykładem''

.

Justyna, Laura, Ola

...

.
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               Wiosna zawitała do Brzozowej

Wkrótce żegnamy klasę ósmą...
                     

Jak mogli już wszyscy zauważyć, wiosna zawitała do Brzozowej. Według
kalendarza wiosna powinna zawitać dopiero 21 marca, lecz ona
postanowiła przyjść wcześniej, już w lutym. Na termometrach możemy 
zauważyć 15 stopni. Wszystko powoli budzi się do życia. Słonko
przyświeca nam codziennie. Jeszcze tylko w godzinach porannych
możemy odczuć minusowe temperatury, lecz z biegiem dnia temperatura
się podnosi. Jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Miejmy nadzieję, że
tak zostanie. Ja bardzo lubię wiosnę, ponieważ wszystko budzi się do
życia. Z kolei starsi kochają wiosnę, gdyż nie ma mrozów, śniegu, jest im
łatwiej się poruszać. (mk)
                                                                                                         

Każdy etap w życiu człowieka kiedyś się kończy. Tak też można
powiedzieć o podstawowej edukacji jedenaściorga uczniów, którzy
już za miesiąc opuszczą mury szkolne. Spędzili w nich 9, 10, a
nawet 11 lat (zależy od którego roku życia zaczęli swoją przygodę w
zerówce). Będziemy ich wspominać bardzo dobrze - pomimo
wybryków, czasami niewłaściwego zachowania (każdy wie, jak to
było w dzieciństwie). W dniu 19 czerwca odbiorą świadectwa
szkolne i od września rozpoczną naukę w nowych szkołach.
Wszystkiego dobrego Ewo, Weroniko, Staszku, Bartku, Kacprze,
Kamilu, Kacprze, Adrianie, Amelio, Wiktorio i Adrianie! Będzie nam
Was brakowało! (Wych. K. Gotfryd)

                    Zawody w piłkę nożną halową-               
                        Liturgiczna Służba  Ołtarza

Dnia 16 lutego 2019 roku w Bobowej w hali sportowej odbyły się zawody
w piłkę nożną halową Liturgicznej Służby Ołtarza. Jest to już drugi etap.
Pierwszy odbył się w hali sportowej w Zakliczynie, gdzie Brzozowa
zajęła pierwsze miejsce. Obecnych było aż 18 drużyn.
Drużyny podzielono wiekowo. Sześć drużyn było wśród ministrantów,
sześć wśród lektorów młodszych i sześć w lektorach starszych.
Rozgrywki były bardzo emocjonujące. Również drużyna z Brzozowej
wzięła w nich udział. Zawodnicy zdobyli trzecie miejsce i przywieźli piłkę
oraz dyplom. Gratulujemy!                  (mk)                                                   
                    

m.k

zdj 3

Jeszcze razem!

m.k

wiki
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IDZIE WIOSNA
Idzie wiosna, idzie wiosna,
A wraz z wiosną bukiet kwiatów.
Tu kaczeńce, tam pierwiosnki.
Wystawiają ciekawskie noski.
U sąsiadki, rosną kolorowe kwiatki:
Tulipany co maja wielkie dzbany,
Szafirki co zwabiają kolorowe motylki.
Idzie wiosna, idzie wiosna,
A wraz z wiosną ptaków śpiew:
Ćwir- Ćwir- Ćwir, plo-plo-plo, fju-fju-fju,
Aż wesoło robi się.
Przyleciały bociany i oznajmiły: 
wiosna wreszcie wróciła.
Idzie wiosna, idzie wiosna, a wraz z wiosną,
Uśmiechnięte wszyscy buźki mają.
Tu maluchy na rowerkach, hulajnogach,
A tam chłopcy na skuterkach
I dziewczynki w kolorowych rolkach.
Idzie wiosna, idzie wiosna…            Ola Osysko, kl. II

    
                  Wiosenna twórczość uczniów

  
              Pani Wiosna

   Gdy na wiosnę słońce świeci,
  to na dworze bawią się dzieci.
 W chowanego czy w zaklepywankę - nieważne,
 im to robi wiosenną niespodziankę.
 Wiosna, wiosna, jakże radosna to pora roku, 
 teraz łza się kręci w moim oku.
 Na drzewach pierwsze liście się pojawiły,
 bo to przecież marzec!
 Wesoły i szczęśliwy.
 Trawa się zieleni, ptaki wesoło ćwierkają,
 Panią Wiosnę spotykają.
 Pani Wiosna piękna jak blask słońca - jej suknia 
 zielona w kwiaty, ozdobiona, 
 zbliża się wielkimi krokami,
 by pobawić się z nami!   Julia Potępa, kl. V
 
                                                 

Bociany przyleciały i żabki nad stawem łapały.
Kasia Marzannę zatopiła, by zima się skryła.
By słoneczko świeciło i cieplutko było.
Ale niestety, wiosna to nie same zalety.
To deszcz nas zmoczy, wiatr mocniej zawieje.
Ale i tak nadejdą dni, gdy słońce zaświeci
 wtedy na dworze będą bawiły się dzieci. 
A ja wolę łono natury, gdy skowronek śpiewa
 i kołyszą się drzewa.
Wiosna ma urok taki, że przeplata 
trochę zimy, trochę lata 
ja wolę to drugie - wtedy radość we mnie króluje.   
                                           Gabriela Potępa, kl. V

                                Wiosna
Wiosno, wiosno ach to ty! Przyniesiesz nam słonko    i
te piękne pachnące bzy, a z tym słonkiem deszcz     i
ciepły wiatr. Przybywaj nam bo na to czeka świat. 
Kiedy rozkwitną krokusy i żonkile, a do nich przylecą
kolorowe motyle nasz świat się cały obudzi                 i
uszczęśliwi wszystkich ludzi.        
Już za oknem skowronki śpiewają, 
bociany żabki łapią, dzieci na polu się bawią            
 i wszyscy się uśmiechają. Magdalena Łabuz, kl.V     
 

zdj 2 wiki
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Akcja ,,Dobrze Cię widzieć''

 
Akcja ,,Jeżycjada'' w naszej szkole

Niesiemy pomoc

     
    Kilka tygodni temu nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej
kampanii na rzecz bezpieczeństwa pieszych na drogach "Dobrze Cię
widzieć". Uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, które mają za
zadanie podnieść stan bezpieczeństwa wśród pieszych nie tylko w
Brzozowej, ale w całym kraju, bowiem akcja ma zasięg ogólnopolski. 
     Kampania zakłada również szereg działań edukacyjnych. Powstał
spot i filmy animowane wskazujące prawidłowe zachowanie się pieszych
na drodze oraz podkreślające wagę bycia dobrze widocznym w
kamizelkach odblaskowych.      
                                                                      (W&E) wesoły gang

W dniu 21 marca 2019 roku (pierwszy dzień wiosny!) w naszej szkole
miało miejsce spotkanie z Panią Dorotą Mędrek – bibliotekarką z
Biblioteki Publicznej w Brzozowej.  Dotyczyło ono III ogólnopolskiej akcji
czytania ,,Jeżycjady’’ Małgorzaty Musierowicz.  Seria ,,Jeżycjada’’ składa
się z 22 tomików książek o losie rodziny Borejków. Uczniowie z klas
szóstej i ósmej czytali fragmenty z książki M. Musierowicz pt.
,,Kłamczucha’’.
 Pani Mędrek pokazała nam prezentację na temat życia i twórczości
autorki. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ miały okazję
uczestniczyć w nietypowej lekcji języka polskiego.  
                                                                               (A&E)Paweł

"Niosę pomoc" to kampania edukacyjna prowadzona przez Polską
Akcję Humanitarną. W jednej z akcji, „Studnia dla Południa”, mającej za
zadanie wspierać dostęp do wody na świecie, wzięli udział nasi
uczniowie. Zdobyli wiedzę na temat jej zasobów  na naszym globie, jej
zużycia i zapotrzebowania. Uczniowie poznali również, jak wygląda
dostęp do wody w różnych krajach, które z nich cierpią najbardziej na jej
deficyt i jakie to ma skutki. Na koniec dzieci zorganizowały wystawę z
materiałów udostępnionych przez PAH, przeprowadzona została 
również zbiórka pieniędzy na studnię dla Sudanu Południowego. 

...

żółtych kamizelek

Anielka

...
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Drzewka dla 8 - klasistów

Red -
akcja

W dniach 27 – 29 marca 2019 w naszej
parafii miały miejsce rekolekcje
wielkopostne. W ciągu tych trzech dni cała
społeczność szkolna chodziła do kościoła na
specjalne nabożeństwa. Podczas spotkań
ksiądz misjonarz nauczył nas ciekawych
piosenek,  opowiedział dużo historii i urządził
konkurs z nagrodami na reklamę misji
parafialnych. Było ciekawie!

rekolekcje

Dnia 31 marca 2019 roku uczniowie kl. VIII Szkoły
Podstawowej w Brzozowej, Poilcht III gimnazjalnej
Zespołu Szkół w Gromniku i Siemiechowie (a będący
naszymi parafianami) przyjęli sakrament
Bierzmowania z rąk ks. Biskupa Stanisława
Salaterskiego. Msza św., która odbyła się o godz.
11.00 zgromadziła 32 uczniów – każdego wraz ze
swoim świadkiem oraz gości. Po przyjęciu sakramentu
Bierzmowania i zakończeniu Mszy były robione
zdjęcia bierzmowanych wraz z ks. Biskupem, ks.
Sebastianem i ks. Proboszczem Stanisławem.
Wszyscy wyszli z kościoła uśmiechnięci i napełnieni
Duchem Świętym. :)

Sakrament Bierzmowania w naszym kościele

Powaga!

W. Ozga
A. Szczepanek
E. Cieśla
S. Gotfryd
M. Rzepka
M. Kieroński 
G. Potępa

Opiekun
K. Gotfryd

Każdy lubi dostawać prezenty, a doskonałym do tego momentem jest zakończenie jakiegoś etapu w życiu
człowieka. Dlatego w naszej szkole od kilkunastu lat Pan Dyrektor wręcza absolwentom i ich Wychowawcy
sadzonki drzew owocowych jako prezent na zakończenie szkoły. Uczniowie sadząc jabłoń czy gruszę obok
domu obserwują jej wzrost, a następnie czekają na pierwsze owoce.
Każdy upływający rok oddala ich od zakończenia szkoły, ale nie pozwala o niej zapomnieć – smakowanie
zerwanego owocu w tym pomaga. 

Dziękujemy Panie Dyrektorze!

                 Rekolekcje wielkopostne

.

rudi
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