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Trzecioklasiści pięknie wyglądają...

                                             Ostatnie dni karnawału....
         BAL KARNAWAŁOWY I TŁUSTY CZWARTEK W NASZEJ SZKOLE

„Góra pączków, za tą górą                               
  tłuste placki z konfiturą
  za plackami misa chrustu,
  bo to dzisiaj są zapusty.”
               Władysław Broniewski

Zgodnie z tradycją niespróbowanie pączka w
tłusty czwartek przynosi pecha,  toteż Szkolne
Koło Caritas w naszej szkole zatroszczyło się
o samopoczucie swoich koleżanek i kolegów.
Dzisiaj u nas królowały pączki, faworki,
oponki i inne wypieki karnawałowe, które
błyskawicznie znikały.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że dysponowaliśmy
tak bogatym asortymentem.
Życzymy wszystkim słodkiego życia - do
kolejnych zapustów.

Szkole Koło Caritas wraz z opiekunami

Karnawał to czas zabawy i szaleństwa przed
rozpoczynającym się Wielkim Postem.
Wszędzie trwają zabawy, a w szkołach 
uczniowie bawią się na balach choinkowych.
Także i u nas w szkole w dniu 4 lutego odbyła
się  impreza. Jak co roku, rano bawiły się
klasy I-III, a po południu do godziny 19 klasy
V-VIII. Wszystkim zabawom towarzyszyła
muzyka,  tańce i wygłupy. 
Sporo osób przyszło w przebraniach, co
dodało zabawie uroku. Na uczniów czekał
pyszny poczęstunek zorganizowany przez
panie kucharki a sfinansowany przez Radę
Rodziców.  Każdy bawił się wspaniale i  na
pewno na długo zapamięta tę szaloną
imprezę.
 
Kasia Blicharczyk
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PIERWSZE PRÓBY LITERACKIE
TRZECIOKLASISTÓW

Z panią mentorką

SZKOŁA DEMOKRACJI
W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu Akademia Demokracji, a
w związku z tym uczennice, które do niej należą w czasie roku szkolnego
realizują zadania związane z poprawą zasad demokracji w szkole. W dniu
18 lutego 2020 roku odwiedziła nas pani  Magdalena Świderska, która jest
moderatorką w tym projekcie.  Wizyta rozpoczęła się już na pierwszej lekcji.
Najpierw odbyto ciekawą i spokojną rozmowę a później pani moderatorka
została oprowadzona po szkole w celu jej lepszego poznania. Pokazano jej
witryny tematyczne, sale lekcyjne i inne ważne miejsca. Pani moderatorce
bardzo się nasza szkoła spodobała a na pamiątkę swojej wizyty otrzymała
drobny upominek. Mam nadzieje, że jeszcze kiedyś się z nią spotkamy.
                                                                                                                             
           Katarzyna Blicharczyk

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO

W dniu 18 lutego w Ośrodku Ruchu Drogowego WORD w Krośnie, odbył
się finał XI konkursu plastycznego Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.Konkurs miał na celu propagowanie wśród
młodzieży zasadbezpiecznego poruszania się po drodze. W gronie
nagrodzonych znalezło się dwóch uczniów naszej szkoły; Damian Haznar i
Mikołaj Bardzik z klasy V. Obaj otrzymali wyróżnienie w konkursie i cenne
nagrody. 
Gratulujemy.
D.Hedesz

„Dostojny Pan Żubr”
Myśliwi codziennie rano przyjeżdżali do lasu na polowanie. Pewnego
razu, gdy się zebrali i chcieli wejść do lasu zauważyli, że coś dużego
stoi za drzewami . Schowali się i czekali cicho. Po chwili ich oczom
ukazał się duży żubr. Był tak piękny i dostojny, że zachwycili się nim
od razu. Zaczęli robić zdjęcia i podziwiali go tak długo, że zapomnieli o
polowaniu . Gdy wracali do domu zastanawiali się czy go jeszcze
kiedyś zobaczą. Następnego dnia, gdy przyjechali, żubr stał w tym
samym miejscu, jakby na nich czekał. Myśliwi nazwali go „Dostojnym
Panem Żubrem”, a on od tej pory codziennie ich witał.

Karol Jedziniak

,,Lis"
              Jestem młodym lisem mieszkającym razem z rodzicami i
rodzeństwem w lesie.  Pewnego dnia oddaliłem się od naszej lisiej
nory i wyruszyłem na łowy, chcąc pokazać mojemu tacie, że jestem
już duży i sam potrafię zadbać o siebie.
Postanowiłem zakraść się do kurnika w wiosce i przynieść do naszej
nory upolowaną kurę. Wszystko szło zgodnie z planem, miałem już
upolowaną kurę i wracałem do naszej nory, kiedy na mojej drodze
pojawił się wilk. Zrobiłem groźną minę, aby się przestraszył i uciekł,
ale okazało się, że nie był on sam. To była mama ze swoimi małymi
wilczkami. Zrobiło mi się ich żal i oddałem jej upolowaną kurę.
             Po powrocie do domu odpowiedziałem rodzicom moją
przygodę, a oni byli ze mnie bardzo dumni.

Dominik Bączar

A.Sz.
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„Przyjazny lisek”
Pewnego dnia na skraju lasu mieszkała w domu dziewczynka o
imieniu Kasia.
Opiekowali się nią rodzice. Rodzice hodowali kaczki, kury i dwie kozy
w stodole.
Pewnego razu gdy Kasia kładła się spać, usłyszała dziwne odgłosy z
podwórka.
Następnego dnia o tej porze usłyszała te same głosy i postanowiła
powiedzieć o tym tatusiowi.
Tata obiecał jej, że pójdzie z nią spać i będą wyczekiwać odgłosów.
Razem z tatą usłyszeli dziwne dźwięki, które dobiegały ze stodoły.
Kasia z tatą poszli do stodoły i zobaczyli w sianie liska.
Tata w rękawicach zaniósł liska do lasu, lecz kolejnego dnia lisek
zjawił się w stodole.
Kasia poprosiła tatę żeby lisek u nich został na kilka dni.
Tatuś się zgodził i wspólnie wszyscy opiekowali się liskiem.
Dzieci nazywały liska Ruduś. Ruduś był podobny do rudego pieska o
którym Kasia marzyła.
Lisek rósł i zaczął łapać kury. Tatuś powiedział Kasi, że Rudkowi
trzeba znaleźć inny domek.
Okazało się, że tata ma znajomego leśniczego, który prowadzi leśną
szkółkę.
Następnego dnia leśniczy przyjechał i zabrał liska.
Kasia z tatą odwiedzali liska. Ruduś był tam szczęśliwy, bo znalazł
swoich towarzyszy.
Aleksandra Gerlach 

 „Przygoda lisa”
Był sobie mały lisek Franek. Mieszkał w lesie, razem z rodzicami.
Pewnego dnia wszyscy wybrali się na spacer po lesie. Nagle Franek
usłyszał dziwny dźwięk. Zatrzymał się i nasłuchiwał go. Wydawało mu
się, że ktoś płacze. Zaglądnął za krzaczek, zza którego dochodził głos.
Zobaczył tam małego zajączka. Zapytał dlaczego płacze. On
odpowiedział, że się zgubił i nie wie gdzie jest jego dom. Wraz z
rodzicami pomogli mu odnaleźć jego mieszkanie. Tam czekali na
zajączka jego zmartwieni rodzice. Podziękowali liskowi za pomoc. Od
tej pory Franek i zajączek zostali przyjaciółmi.

Zofia Urbanek 

Wszystkie opowiadania są efektem
pracy dzieci z klasy III a.
Zapraszamy kolejne klasy do
publikacji swoich wypracowań w
gazetce LIDER.

.

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

17 lutego z okazji  Międzynarodowego Dnia Kota w naszej szkole
odbyło się spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem-
autorem ponad dwustu wierszowanych książeczek dla dzieci. Jak sam
autor obliczył, bohaterami ponad dwudziestu są właśnie koty. W
spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich.

Wiesław Drabik z wykształcenia inżynier chemik swój talent pisarski
odkrył dzięki córce, dla której napisał wiersz o wiośnie. Ponieważ
zawsze lubił malować, już w szkole średniej miał indywidualne
wystawy malarstwa fantastycznego.  Od lat pracuje jako grafik
komputerowy. Utwory Wiesława Drabika są pełne wierszowanego
humoru, który doceniają zarówno dorośli jak i dzieci.

Podczas spotkania  w naszej szkole autor pokazywał różne rodzaje książek, opowiadał, jak powstają, jak się je ilustruje.  Zadawał mnóstwo
zagadek, wspólnie z dziećmi rymował, udowadniając, że nie jest to trudne. Ponieważ sam jest właścicielem kotki Frotki, docenił talent
plastyczny dzieci, które przygotowały portrety swoich kotów.
Na koniec dzieci mogły nabyć książki Wiesława Drabika z dedykacją i autografem.

Katarzyna Marszałek

.
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XVII RAJD - ZIMOWY

W dniu 7 lutego 2020r. kilkoro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w
zorganizowanym przez PTTK XVII Rajdzie Zimowym przebiegającym
szlakiem Tylawa – Wilsznia – Smereczne – Olchowiec. Z Odrzykonia
pojechaliśmy do Krosna, a stamtąd zabierając kolejnych uczestników
wycieczki - do Lubatówki i następnie do Tylawy. Na czele z przewodnikiem
ruszyliśmy w drogę. Było bardzo zimno i jak przystało na eskapadę zimową,
śniegu nie brakowało. Trasa biegła przez las i jedynie momentami
wychodziliśmy na niewielkie polany. Na jednej z nich urządziliśmy bitwę na
śnieżki, która była zabawną formą rozgrzewki. Często pokonywaliśmy
podejścia pod górkę, dlatego wszyscy byliśmy nieco zmęczeni. Kilka razy
musieliśmy przedostać się na drugą stronę górskiego potoku, który
przecinał nasz szlak. Niektórzy przechodzili przez prowizoryczne mostki
zbudowane na miejscu z niewielkich drzew, a inni pokonywali tę drogę po
kamieniach wystających ponad lustro wody. Niestety kilka osób przez
nieuwagę przemoczyło tam buty.
Na końcu trasy, w Olchowcu, mieliśmy zorganizowane ognisko z
pieczeniem kiełbasek. Dołączył wtedy do nas jeszcze jeden uczestnik rajdu
– przyjazny i skory do zabawy, a także do jedzenia pies. Dzięki niemu
nasze pamiątkowe fotografie z wyprawy są jeszcze piękniejsze. Na
zakończenie odbyły się konkursy: turystyczno – krajoznawczy i ekologiczno
– przyrodniczy. Wyniki poznamy niebawem, a może uda się nawet dostać
jakąś nagrodę…
Powoli zaczęliśmy się zbierać w drogę powrotną. Szkoda było wracać, ale
za to już umówieni jesteśmy na kolejny rajd, tym razem na powitanie
wiosny.
                                                                                                                             
      Wiktoria Wójcikiewicz

Humory dopisują...

Numer przygotowali: K.Blicharczyk, K. Marszałek, W.Wójcikiewicz, D.Hedesz, Szkolne Koło Caritas, uczniowie klasy III a, Samorząd Uczniowski.
Korekta i skład:K.Nowak

Złość, agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży- najważniejsze           
                                     informacje dla uczniów
CO TO JEST ZŁOŚĆ? Jest to uczucie.Nie mamy wpływu na to czy się pojawi, czy nie.
Złość przynosi różne skutki w zależności od podjętego pod jej wpływem zachowania, które może być agresywne lub
nie. Jest normalna i właściwa. Złość jest normalną i pozytywną reakcją w stosunku do tych, którzy, wywołali to uczucie.
PRZYKŁADOWY KODEKS ZŁOŚCI
1. Mam prawo do złoszczenia się, wolno mi się złościć.
2. Gdy jestem zły: narysuję to, co lubię; powiem bez użycia brzydkich słów, co mi przeszkadza; przerwę pracę na 5
minut i poćwiczę (bieg, podskoki ).
3. Gdy jestem zły nie wolno mi: mówić brzydkich słów, piszczeć, krzyczeć; nikogo (w tym siebie) uderzyć, szczypać,
gryźć, pluć; niszczyć rzeczy wspólnych, innych osób czy swoich (książek, zeszytów.
NASZE RADY GDY „DOPADA” CIĘ ZŁOŚĆ
Liczenie do tyłu
Myślenie o przyjemnym
Głęboki oddech

CZEKAJ NA CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE:)
Joanna Wyrostek

.
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