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Grupa teatralna "Osiris"

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA... 

4 stycznia 2014 r. w ramach
IV Powiatowego Festiwalu
Świąt Bożego Narodzenia
odbył się  Konkurs Małych
Form Teatralnych. Organi-
zatorami tego konkursu by-
ło Starostwo Powiatowe  w
Krośnie i Gmina w Kro-
ścienku Wyżnym. W pię-
knej, świątecznej scenerii w
Domu Ludowym w Kro-
ścienku Wyżnym  jasełka

przedstawiło siedem ze-
społów z różnych szkół i
miejscowości. Konkurs o-
bejmował  dwie kategorie
wiekowe. Pierwsza to
przedszkolaki i uczniowie z
klas I-III, a druga grupa to
uczniowie z klas IV- VI.
Wśród tylu wspaniałych
występów nasz zespół
teatralny „Osiris” przygoto-
wany przez s. Teresę

Żywiec i p. Joannę
Typrowicz otrzymał
zaszczytne pierw-sze

zaskoczeniem, a tym
samym wspaniałym
prezentem, który

GRUPA TEATRALNA "OSIRIS" 
NAGRODZONA W KONKURSIE 
MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

4 stycznia 2014 r. w ramach IV Powiatowego Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia
odbył się  Konkurs Małych Form Teatralnych. Organizatorami tego konkursu było
Starostwo Powiatowe  w Krośnie i Gmina w Krościenku Wyżnym. W pięknej,
świątecznej scenerii w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym  jasełka przedstawiło
siedem zespołów z różnych szkół i miejscowości. Wśród wielu wspaniałych występów
nasz zespół teatralny „Osiris” przygotowany przez s. Teresę Żywiec i p. Joannę
Typrowicz otrzymał zaszczytne pierwsze miejsce, a także zaproszenie do ponownego
występu w Dukli z okazji XV Międzynarodowego Konkursu  Szopek
Bożonarodzeniowych. 

Występ grupy "Osiris"

A. Dz

A.Dz.
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TENIS STOŁOWY 
I BADMINTON

Z POLSZCZYZNĄ 
ZA PAN BRAT! 

Historia konkursu Oj-
czyzna Polszczyzna
sięga 2002 roku. Kon-
kurs ma kilka etapów.
W pierwszym, szkol-
nym  uczniowie piszą
test, a następnie wy-
głaszają przed publi-
cznością opowiadania.
 W etapie rejonowym
uczestniczą

zwycięzcy szkolnych
eliminacji. Tę część
Konkursu określono
mianem Małego
Finału. Jego
zwycięzcy zostają
 zaproszeni do
trzeciego etapu
Konkursu –
Ogólnopol-skiego
Finału, który od-bywa

się we Wrocła-wiu.
Głównym jurorem
finałowej części jest
prof. Jan Miodek,
który wręcza nagrody
laureatom oraz
nauczycielom.
Uczennica naszej
szkoły Natalia Hedesz
została finalistką
Małego Finału,

zajmując drugie
miejsce w woje-
wództwie.

Gratulujemy i życzy-
my

równie wspa-niałych
wyników w dalszej
pracy:)

W ostatnim czasie w
gimnazjum w Dukli od-
były się powiatowe za-
wody w tenisa stołowe-
go, na które pojechała
drużyna chłopców.
Składała się z trzech
zawodników: Dawida
Bakoty, Damiana Wy-
wiórskiego oraz Bartka
Englota. W zawodach
brały udział najlepsze
drużyny gmin powiatu
krośnieńskiego. W wy-
niku zażartej

rywalizacji chłopcy
pokonując fa-worytów
turnieju, zwy-ciężyli i
awansowali do
zawodów rejonowych. 
Uczniowie naszej
szko-ły wzięli również
udział w wojewódzkich
zawo-dach w
badmintona. Drużyna
dziewcząt za-jęła 4.
miejsce, nato-miast
chłopców 2., a-
wansując tym samym
do kolejnego etapu. 

Natalia Hedesz

KONKURS SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH
Zgodnie z tradycją, w
styczniu br. odbył się
finał Międzynarodowe-
go Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych
w kategorii szkół pod-
stawowych i
gimnazjów. Uczennica
Natalia Hedesz,
została wyróżniona.
Przygotowała szopkę,
wykorzystując technikę
papierowej wikliny. Na
poziomie gminnym, w
kategorii klas I-III SP,
podium zajęli kolejno
:Wiktoria

Feruś, Rado-sław
Pelczarski, We-ronika
Feruś. Wyróż-niony
został  Kamil Stefański.
W klasach IV-VI SP 3.
miejsce zajął Tomasz
Szarek, wyróżnienia
przyznano Natalii
Pelczarskiej i Luizie
Stefańskiej. W kategorii
gimnazjum 1. miejsce
zajęła Natalia Hedesz,
 2. - Natalia
Foryś.Wszystkie
szopki zachwycały
pomysłowością,o
czym świadczą
przyznane nagrody i
wyróżnienia.
Gratulujemy autorom! 

DH
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TALENT SHOW 
NA SZKOLNYM PODWÓRKU

19 grudnia w naszej
szkole odbyła się 42.
edycja „Must be the
mam talent”. Program
prowadził Tomasz
Szmyd. Relację z tej
„wielkiej” imprezy
zdawała fan-tastyczna
Karolina Jó-zefczyk.
Długo trzyma-no

nas w napięciu, ale w
końcu okazało się, że
zwycięzcą został
Maciek Maląg
(chłopak o najlepszym
głosie  ). Wygrał dzięki
piosence Shakin
Stevensa "Merry
Christmas". Widzowie
nie mogli zapanować

nad śmiechem
podczas
przedstawienia. Ta
zabawna parodia
popularnych w
naszym kraju talent
show została
przygotowana przez
kółko teatralne
działające w naszej

szkole pod opieką
pani Joanny
Typrowicz. W
przedstawieniu wys-
tąpił również Mateusz
Dubiel, jako animator
zabawy. Kabaret
rozbawił do łez
widownię i wprowadził
świąteczną atmosferę.
Aktorom dziękujemy:) 

TABLET ZAMIAST
PODRĘCZNIKA

Od nowego semestru
nasza szkoła zacznie
korzystać z tabletów
na lekcjach. Ale czy
zastą-pienie
podręczników ta-
bletami to dobre
rozwią-zanie? Moim
zdaniem jest to świetny
pomysł, ponieważ nie
będziemy musieli nosić
ciężkich książek
każdego dnia do

szkoły. W ten spo-sób
będzie można zao-
szczędzić na kupowa-
niu podręczników, co
na pewno poprawiłoby
budżet wielu rodzin.
Tablety przedstawiają
nam ulepszone e-booki
wyposażone w video,
audio czy zdjęcia.
Dzięki temu nasze lek-
cje będą o wiele cie-
kawsze niż
dotychczas. Musimy
jednak pamię-tać, że
tablety po lek-cjach

zostają w szkole!          
             / Ewelina

WALENTYNKI 
Już za kilka dni święto
św. Walentego, od
którego pochodzi na-
zwa walentynki. Świę-
to to jest obchodzone
14 lutego. W ten dzień
zakochani ob-darowują
się prezen-tami, a
przede wszy-stkim
listami miłosny-mi.
Czasami wiązane jest
ono ze zbieżnym
terminowo zwyczajem
Cesarstwa Rzymskie-
go, polegającym na
poszukiwaniu wybran-
ki serca, np. przez
losowanie jej imienia z
u r n y . Współczesny
dzień zakochanych nie
ma jednak bezpo-
średniego związku ze
świętem starożytnego
Rzymu. 

Stałym ele-mentem
walentynek jest
wzajemnie wrę-czanie
sobie walen-tynkowych
karteczek. Czerwone,
najczęściej w kształcie
serca, opatrzone
walentyn-kowym
wierszykiem     i
miłosnym wyznaniem.
Ze świętem łączy się
również zwyczaj
obdarowywania
partnera upominkami w
postaci kwiatów,
słodyczy, pluszowych
maskotek. Co roku
kółko techniczne pro-
wadzone przez panią
Dorotę Hedesz przy-
gotowuje karteczki
bądź inne gadżety
związane z tym
świętem. W ubiegłym
roku były to ciasteczka

w kształcie serduszek.
 / Monika

Kabaret "Mikołajki"

KOMIKS WALENTYNKOWY
Pewnego pięknego poranka, w dniu świetego Walentego, Hannah i Stjuard są bardzo podekscytowani.
Rodzice pytają, a oni nie chcą zdradzić powodu swojej radości. Wybiegają z domu, a za furtką już
czekają na nich Samantha i Dżimi. Razem truchtają do szkoły, po drodze pokazując sobie tajemnicze
koperty.
-Dzisiaj wreszcie walentynki... - powiedział Dżimi Wyrywacz, który palnął sobie ostatnio irokeza.
-Serio stary – wylewnie odpowiedział Stjuard, brat Hannah z krótkimi włosami – Ej, ale będzie w tym
roku poczta?
-Hmmmmm… będzie, wiesz – potwierdzone info!
Wchodzą do szkoły, a w drzwiach wita ich pan od chemii – Aleks.
-Hej koleżanki i koledzy, co u was, bo u mnie w pracowni, to aż pachnie oksytocyną!
-Czym pachnie? – zaprotestowała Hannah.
-Hormonem miłości, Hanulku :P
-Niech pan, proszę, nie mówi do mnie Hanulku!
Na języku polskim do klasy wchodzi Aleks z paczką pocztową i ogłasza:
-Chłopcy i dziewczęta! Wrzucamy koperty z kartkami i powiem wam, zdobywamy serca wybranków!
W ławce Dżimi do Stjuarda:
-Stary, bo ja zrobiłem kartkę dla Hannah… Nie masz nic przeciwko?
-A gdzie tam! Spoooko stary, ja zrobiłem Samancie:)

-O! No to widzę, że masz gust, kolego.
Następnego dnia w szkole:
-Stjuard! Dostałem kartkę od jakiejś Gertrudy z o-
siedla, ale też i to najważniejsze od Hannah!!!
-No to, że tak się wyrażę, gratulejszyn! Ja tylko
od jakiejś Gieni z sąsiedztwa, ale powiem ci, że
trudno, jakoś będzie!
Podchodzi Samantha:
-Stjuard, bo… wiesz, ja chciałam ci zrobić
Walentynkę, ale sorki wielkie, zapomniałam o tym
na śmierć! Po prostu nikomu nie zrobiłam,
przepraszam. Ale dzięki za kartkę od ciebie
:*(cmok w policzek i koniec).
Koniecznie zaglądnij na stronę z ilustracjami;)

NN
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Walentynki

Walentynki
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