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W dniach 10-12 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Odrzykoniu po raz ostatni
odbyły się egzaminy klas trzecich gimnazjum.
Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów.
 W dniu pierwszym uczniowie zmagali się z
przedmiotami humanistycznymi - historią i
wiedzą o społeczeństwie oraz językiem
polskim. Dzień drugi upłynął pod znakiem
przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a
w trzecim młodzież wykazała się wiedzą z
języka angielskiego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Wyników
oczekujemy w czerwcu. Trzymamy za Was
kciuki!
K.Nowak

fot.Kl. VIIIa z panią Alicją Prajsnar

W dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r. w Szkole
Podstawowej im. Aleksandra Fredry w
Odrzykoniu odbył się pierwszy w historii polskiej
oświaty egzamin ósmoklasisty.Przystąpiło do
niego 37 uczniów.
W pierwszym dniu zmagań egzaminacyjnych
ósmoklasiści rozwiązywali test z języka
polskiego, w drugim test z matematyki, a w
ostatnim dniu z języka obcego nowożytnego(
języka angielskiego).
Życzymy wszystkim zdającym wysokich
wyników z egzaminu wieńczącego naukę w
szkole podstawowej!

A.Prajsnar

Fot.Kl.VIII b z panią Dorotą Guzek

We wtorek 9 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dukli przeprowadzono XXI
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom".
Celem 43. edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega
Pożarom" jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej.

Uczestnicy powiatowych eliminacji reprezentujący gminy powiatu
krośnieńskiego rywalizowali w trzech grupach wiekowych.Gminę
Wojaszówka w II grupie wiekowej reprezentowała uczennica naszej
szkoły Dominika Jedziniak. 

D.Hedesz
fot.Dominika odbiera nagrodę
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POLA NADZIEI 2019

W dniu 14 kwietnia 2019 r. przy Kościele parafialnym w
Odrzykoniu uczniowie naszej szkoły kwestowali na rzecz
Krośnieńskiego Hospicjum w ramach XI edycji
Krośnieńskich Pół Nadziei. Przygotowania do tej akcji
trwały od kilku tygodni- zaangażowani byli uczniowie i
nauczyciele, którzy własnoręcznie przygotowywali
symboliczne żonkile.
  Dochód z akcji charytatywnej wyniósł 1377,19 złotych i
został przekazany na konto Towarzystwa Krośnieńskiego
Hospicjum.

  Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali żonkile, wzięli
udział w kweście, jak również tym osobom, które wsparły
finansowo Krośnieńskie Hospicjum podczas XI edycji
KROŚNIEŃSKICH PÓL NADZIEI na terenie Odrzykonia.

   Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w
Odrzykoniu

Pola Nadziei w Odrzykoniu

Przed kościołem

Nie każdy wie, że nieopodal Odrzykonia, bo na działce OSP Turaszówka,
przy ulicy Rzeszowskiej znajduje się przytulisko dla psów.  Działa ono od
kilku lat a nadzór nad nim pełni Gmina Krosno.
W przytulisku znajduje się zwykle około 10-12 psów, bo tyle jest kojców.
Trafiają tam psy zarówno te, które się zagubiły i dość szybko wracają do
swoich właścicieli, ale także takie, które zostały porzucone. Rzadko, ale
zdarza się, że są odbierane właścicielom z uwagi na to, że są źle
traktowane albo nie mają warunków do ich utrzymania. Psami opiekuje się
na stałe pani, która codziennie przyjeżdża je karmić i nalewać świeżą
wodę. Weekendy to dla piesków najlepszy czas, bo odwiedzają ich
wolontariusze, którzy z chęcią wyprowadzają je na dłuższe spacery.
Radość czworonogów jest wtedy nie do opisania.
Każdy może psiakom pomóc np. podarowując worek czy puszkę karmy.
Bardzo często w szkołach są przeprowadzane akcje, że uczniowie mogą
przynosić jakieś frykasy dla psów i po zbiórce są one przekazywane do
przytuliska. Pieski mają opiekę i jedzenie finansowane z budżetu gminy, ale
to jest i tak za mało. Każda puszka więc jest na wagę złota.
Największą jednak pomocą dla piesków jest ich adopcja. Trzeba spełnić
kilka wymogów i jeśli przejdzie się pozytywnie krótką procedurę
adopcyjną,to piesek trafia do nowego domu. Najbardziej cieszą dobre
wieści o czworonogach, bo często nowi właściciele przesyłają zdjęcia,
czasem nawet filmiki.  W oczach piesków jest widoczna ogromna radość i
wdzięczność, a nic bardziej nie cieszy…..
Często przytulisko organizuje dni otwarte. Wtedy każdy może przyjść i np.
wyprowadzić psa na spacer czy się z nim pobawić. 
Sama mam psa z tego przytuliska, który trafił do naszej rodziny zupełnie
przypadkiem i w zasadzie dzięki bardzo spontanicznej decyzji moich
rodziców. I był to strzał w dziesiątkę, bo piesek jest najcudowniejszy na 
świecie, bardzo mądry i wdzięczny.  Nikt z domowników nie wyobraża
sobie  już życia bez niego.  A więc jeśli ktoś chce mieć psa, to  niech się
zastanowi czy koniecznie musi kupować szczeniaczka z hodowli. Pies z
przytuliska to jest jakaś alternatywa, bo przyczynimy się do uszczęśliwienia
jakiegoś zwierzaczka i zyskamy wiernego przyjaciela na długie lata.
Kasia Blicharczyk 
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POSPRZĄTAJMY RAZEM GMINĘ

Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w organizowaną przez Wójta
Gminy Wojaszówka akcję „POSPRZĄTAJMY RAZEM GMINĘ”.
Realizując założenia akcji, uczniowie wraz z opiekunami przeszli
ulicami Odrzykoni,  zbierając pozostawione w przydrożnych rowach,
na chodnikach śmieci. Powyższa akcja zmotywowała nas do dbania o
lokalne środowisko.

Wychowawcy

Nasza druzyna

.

Piknik motoryzacyjny w Jedliczu
26 kwietnia br. uczniowie klas III gimnazjum i klas VIII naszej szkoły wzięli udział w „Pikniku
motoryzacyjnym” organizowanym przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Był to
dzień otwarty szkoły, w czasie którego tegoroczni absolwenci mogli poznać kierunki
kształcenia i ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Jedliczu.
Dla wszystkich uczestników „Piknik…” był dużą atrakcją. Uczniowie z zaciekawieniem
wysłuchali prelekcji o zaletach kształcenia w zawodzie technika samochodowego i innych
kierunkach związanych z motoryzacją. Mogli obejrzeć pokazy samochodowe i motocyklowe,
zawody judo i turniej piłki nożnej. Oprócz tego każdy uczestnik mógł doświadczyć jak
przebiega wypadek samochodowy w symulatorze dachowania. Uczniowie sterowali również
robotami lego przy pomocy telefonów. W czasie „Pikniku…” można było skosztować zdrowej
żywności i smacznych kiełbasek.
Uczestnicy brali udział w quizie z języka angielskiego, który dotyczył znajomości zagadnień
technicznych i części samochodu w tym języku. Ponadto odbył się konkurs origami związany z
pracą mechanika.
„Piknik motoryzacyjny” był dla wszystkich świetną rozrywką połączoną z wzbogaceniem
wiedzy. Absolwentom umożliwił poznanie szkoły, w której warto uczyć się i korzystać z
nowoczesnej bazy kształcenia.
Arkadiusz Jakubik

Nasza młodzież uczestniczyła w wielu konkursach, zdobywając nagrody.
Język angielski w branży motoryzacyjnej-Igor Wójcik, Eryk Wołczański,
Konkurs o Wielkiej Brytanii-Dominika Jedziniak,
Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły-grupa mieszana chłopców z  klas trzecich i ósmmych,
Konkurs Strategia prowadzenia firmy-Kornelia Dziugan, Oliwia Sanocka, Oliwia Górak.

Gratulujemy!
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