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    Jasełka "Na dworcu kolejowym"

Na scenie pojawili się
bohaterowie lektur...

W wieczór wigilijny na scenie Domu
Ludowego w Brzozowej wystąpili
uczniowie i absolwenci naszej
szkoły w nietypowych jasełkach. Czym dla nas są

święta Bożego
Narodzenia? Czy
tylko historycznym
wydarzeniem,?
Uroczystością
rodzinną? Czasem
wypoczynku? 
Na te pytania starali
się odpowiedzieć
wykonawcy
przedstawienia
,,Boże Narodzenie

na dworcu
kolejowym"
przygotowanego
przez obecnych i
byłych uczniów SP
w Brzozowej pod
kierunkiem
nauczycielek K.
Gotfryd i R. Język
oraz ks. S. Piecha.
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        Marcin Kozioł
PISARZ, PODRÓŻNIK I MIŁOŚNIK KOMPUTERÓW

Energetyzujące spotkanie z Marcinem
Koziołem, autorem książek dla dzieci       

      i młodzieży, podróżnikiem.

Kim był Nikola Tesla, jakie miał usposobienie, jaką
cyfrę lubił najbardziej, czego się bał, jaki wywarł
wpływ na nasze życie oraz co to jest synestezja i
czy to prawda, że liczby mają kolor, słowa mają
zapach, a dźwięk smak? Na te dziwne pytania
odpowiedział podczas niezwykle energetycznego
show Pan Marcin Kozioł – pisarz, autor książek dla
dzieci i młodzieży i kolekcjoner starych
komputerów. Jest także zapalonym podróżnikiem,
który zwiedził ponad 50 krajów, a doświadczenia z
podróży odbijają się w każdej z jego książek.To
niecodzienne spotkanie, które odbyło się w naszej
szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w
ramach cyklu „Moja pasja, mój zawód”,
poświęcone było serii książek "Detektywi na
kółkach". Podczas bardzo ciekawej, pełnej energii
multimedialnej prezentacji dzieci poznały
bohaterów książek: „Skrzynia Władcy Piorunów”
oraz „Tajemnica przeklętej harfy” – Julkę, psa
Spajka oraz Toma, a także postać Nikoli Tesli,
nazywanego też „Władcą Piorunów”, odkrywcy
około 300 wynalazków m.in. taniej energii
elektrycznej. Losy Tesli powiązane są z
przygodami bohaterów książek. Największą
atrakcją tej multimedialnej lekcji było
doświadczenie z kulą plazmową Tesli. 

Najodważniejsi, którzy zgłosili się do tego
eksperymentu, poczuli się przez chwilę jak władcy
piorunów! Była mowa również o sztuce
szyfrowania, której można się nauczyć z serii
książek „Detektywi na kółkach”.
Spotkanie minęło bardzo szybko, pozostał
niedosyt... Pan Marcin opowiadał i zachęcał do
wypowiedzi, więc zanim się spostrzegliśmy,
trzeba było pożegnać Gościa. 
Na zakończenie spotkania każdy z uczniów
otrzymał pamiątkowy autograf, można było
również nabyć książki z osobistą dedykacją
autora oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Z kolei
przedstawiciele SU wręczyli pamiątkową rzeźbę,
aniołka, autorstwa p. Adama Cichońskiego jako
pamiątkę ze spotkania.

Marcin Kozioł to urodzony 2 lipca 1977 roku polski
pisarz powieści skierowanych dla dzieci i
młodzieży. Jest absolwentem szkockiej szkoły
średniej Gordonstoun, w której w całej historii
szkoły uczyło się tylko dwóch Polaków. Na swojej
drodze spotkał wiele osób m.in. występował przed
królową Elżbietą II. Jest zapalonym podróżnikiem,
zwiedził już ponad 40 krajów. Interesuje się
również jeździectwem, teatrem i kolekcjonuje
komputery 8-bitowe. Na co dzień zajmuje się
dziedzinami związanymi z marketingiem i mediami
elektronicznymi.

Pisarz

Ale zabawa!

RED.

red.
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Łyżwiarskie zmagania

DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU

Jest super!

       W dniu 21 lutego uczniowie naszej szkoły pod
opieką p. Z. Buratowskiej i p. B. Buratowskiego
wybrali się na lodowisko do Białej Niżnej. Celem
wyjazdu była dla niektórych nauka, dla innych
doskonalenie jazdy na łyżwach, aktywne spędzenie
wolnego czasu, integracja oraz dobra zabawa.
Pierwsze kroki na tafli były bardzo niepewne.     
 Uczniowie z wielką determinacją walczyli, by wygrać
z grawitacją na lodzie. Nie zawsze się udawało.
Upadków było sporo, ale nikt się nie poddał. Pod
koniec pobytu wszyscy sprawnie poruszali się na
łyżwach. Dodatkową motywacją byłą łyżwiarka, która
wprost śmigała po śliskiej powierzchni wykonując
różne figury. Zainspirowała nasze dziewczynki, które
zapragnęły choć troszeczkę jej dorównać. Dlatego
wszyscy zgodnie stwierdzili, że wycieczkę należy
powtórzyć. 
        Tak więc tydzień później znów było lodowe
szaleństwo. Większość świetnie sobie już radziła,
mocno trzymając pion, nowicjusze, niestety, mieli z
tym problem. Ale tylko na początku. Później z każdą
minutą jazda stawała się płynniejsza. Dodatkowym
atutem było to, że prawie całe lodowisko mieliśmy do
naszej dyspozycji.
Za każdym razem zabawa była wyśmienita, wszyscy
wracali zmęczeni, ale szczęśliwi, zrelaksowani i
odprężeni, planując następny wyjazd.

     W tym roku światowe obchody DBI wyznaczono na
11 lutego 2020 roku. Już po raz kolejny nasza
placówka włączyła się w promowanie bezpieczeństwa
w sieci. Nauczyciele przeprowadzili stosowne
warsztaty w ramach lekcji informatyki, zajęć z
wychowawcą. W klasach pojawiły się ścienne gazetki
tematyczne.
Ogłoszono również trzy konkursy.  Tym razem
uczniowie mieli okazję wykazać się umiejętnościami
plastycznymi, literackimi i informatycznymi, pokazując
w swoich pracach zasady bezpiecznego zachowania
w Internecie. 

Najmłodsi uczniowie rywalizowali w konkursie
plastycznym, którego wyniki przedstawiają się
następująco: I miejsce - Wiktor Kuczaj z klasy
pierwszej, II - Filip Piórkowski (również
pierwszoklasista),  III - Aleksandra Osysko i Laura
Ozga z klasy trzeciej (praca zespołowa). Ponadto
udział wzięli: z klasy 1. -  Michał Gniadek, Dorota
Potępa, Victoria Gidek, Nikola Rzepka, Magdalena
Nadolnik, z klasy drugiej - Weronika Gzyl, z klasy 3. -
Dominik Wójcik, Kamil Rzepka,  Nicola Gidek i
Aleksandra Kuczaj. W konkursie literackim pierwsze
miejsce otrzymał Bartłomiej Potępa z klasy 4, zaś za
prezentację multimedialną zostali nagrodzeni Michał
Rzepka i Mateusz Kieroński.Apel podsumowujący
wszystkie zadania odbył się w dniu 21.02.2020. Nad
całością przedsięwzięcia w szkole czuwały Panie D.
Gąsior i K. Gotfryd.

DBI

red.

red.

http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/346-lyzwiarskie-zmagania
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Nasza szkoła przystąpiła do 5. edycji konkursu czytelniczego

Wielka Liga Czytelników.
Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny
Termin: Do 13 marca 2020 r.

Uczniowie zdobywają 10
sprawności czytelniczych, rozwiązując w domu (z
pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści
książek wybranych z konkursowej listy lektur.
Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności
przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w
szkole.. 
Etap drugi – test kwalifikacyjny

Termin: od 16 do 27 marca 2020 r. (datę
ustalają koordynatorzy placówki)

Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści
książki wskazanej przez Koordynatorów
Placówki i jest organizowany na terenie
szkoły.
Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w
każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do
kolejnego etapu.
Etap trzeci – powiatowy
Termin: 28 kwietnia 2020 r.
Nasza szkoła stara się, by zdobyć
 Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

                   Po raz kolejny startujemy 
        w ogólnopolskich zawodach czytelniczych 
                                pod nazwą 

   WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

WLC

W ramach nauki programowania p.
K. Gotfryd zorganizowała w szkole
kurs 3D. Podczas zajęć
pozalekcyjnych dzieci nauczyły się
podstaw modelowania grafiki
trójwymiarowej.
Zajęcia prowadzone były przez
Pana Grzegorza Skrzyniarza w
formie  kreatywnej zabawy i
wykładów, podczas których
uczniowie spróbowali swoich sił w
rysowaniu długopisem 3D, oraz
projektowaniu modelu 3D w
programie komputerowym, a także
sprawdzić działanie prawdziwego
robota kartezjańskiego, jakim jest
drukarka 3D. Sprzęt wypożyczyła
Fundacja Synergia z Tuchowa.

                     Warsztaty z drukiem 3D
Programujemy, planujemy, drukujemy i cieszymy się efektami

własnej pracy!

red.

https://wielka-liga.pl/lista-ksiazek/
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        W tegorocznym projekcie realizowanym w
ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych,
dotyczącym nauki jazdy na nartach, wzięło udział
ośmioro uczniów z naszej szkoły. Zajęcia
odbywały się na wyciągu „Jurasówka” w
Siemiechowie pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. Mimo nie zawsze sprzyjającej
pogody entuzjazmu dzieciom nie brakło.
W trakcie pięciu wyjazdów opanowały
podstawowe umiejętności jazdy na nartach,
poznały zasady bezpiecznego zachowania się na
stoku. Poczyniły pierwsze kroki, które  pozwolą w
przyszłości doskonalić się w sztuce jeżdżenia na
nartach, a tym samym poprawiać swoją
sprawność fizyczną i aktywnie spędzać wolny
czas. 
             Na zakończenie programu uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Realizacja
programu była możliwa dzięki wsparciu
finansowemu Województwa Małopolskiego,
Gminy Gromnik oraz wpłat rodziców. Opiekę nad
uczniami sprawował B. Buratowski. (Fot. A. Gidek,
B. Buratowski)

         Uczymy się jeździć na nartach 
          bierzemy udział w programie 
            "Jeżdżę z głową"

W sobotę, 15 lutego w Domu
Ludowym w Brzozowej odbyło się
zebranie strażackie, w którym
wzięli udział również członkowie
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, na co dzień uczniowie
naszej szkoły. Młodzi strażacy
mieli okazję zapoznać się z
działalnością OSP w Brzozowej za
rok 2019, poznać plan pracy na
nowy rok oraz wysłuchać
przemówień gości.
Udział w takich spotkaniach uczy
naszą młodzież aktywności
społecznej, wdraża do
podejmowania obowiązków
pozaszkolnych i zachęca do
uczestniczenia w pracach
lokalnych organizacji społecznych.

Zebranie MDP

                       Nasza szkoła kształci 
               młodych adeptów sztuki pożarniczej

red.
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  III Gminny Festiwal Piosenki

    Prezenty dla dzieci   
 chorych na nowotwory

Tak się bawimy!

Rzepka M.
Kieroński M.
Barnaś W.
Smagacz P.
Nieć Sz.
Potępa G.

Red...
akcja

W dniu
24.10.2019 w
Gminnym
Ośrodku Kultury
odbył się III
Gminny
Festiwal
Piosenki. Udział
w nim wzięło
blisko
pięćdziesiąt

wykonawców z
terenu całej
gminy. Naszą
szkołę
reprezentowały:
Weronika Gzyl,
Nikola i Victoria
Gidek, Nikola
Rzepka.

W tym roku
uczniowie z klas
młodszych 0-III,
pod kierunkiem
pań: J. Juruś, D.
Gąsior i K. Gzyl,
wystąpiły z
programem
artystycznym.
Nie zabrakło
oczywiście
ciepłych  życzeń
oraz wesołych

piosenek dla
Babci i Dziadka.
Na , uczniowie
zaśpiewali
kochanym
gościom
tradycyjne „Sto
lat”, przy
akompaniamencie
gry na
akordeonie
Kamila i
wręczyli

Gościom
przygotowane
upominki. 
Dziękujemy
kochanym
Babciom i
Dziadkom za
liczne
przybycie!

   Dnia 26 stycznia 2020 roku odbyła się uroczystość 
                       z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zabawa!

Dla dzieci...

W dniu 27
stycznia odbyła
się zabawa
choinkowa wg
planu: od godz.
9.00 dla klasy
"0" i dzieci
młodszych,

od 11.30 dla
klas I - IV, a od
godz. 14.00 do
17.00 dla klas V
- VIII. Zabawa
była wspaniała!

Udział w
festiwalu
piosenki to
nie lada
wyczyn dla
uczennic z
klas I-III. 

red.

red.
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