
Lider
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół im.Fredry w
Odrzykoniu
Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Numer 17 03/14

LEGITYMACJE DLA DZIENNIKARZY !

Redakcja "Lidera"

Dziennikarze, redaktorzy, fotografowie i graficy "Lidera" otrzymali legitymacje,
potwierdzając swój trud włożony w przygotowywanie kolejnych numerów naszej
gazetki.  

WSPOMNIENIA WOJENNE
Z okazji 75 rocznicy II Wojny Światowej w naszej szkole organizowany jest projekt
edukacyjny. Uczniowie klas III gim wraz z panem Andrzejem Dziuganem
rozmawiają o wojnie z osobami pamiętającymi to wydarzenie. Relacje naocznych
świadków tych zdarzeń zostaną zamieszczone w książce. Pytania, które
najczęściej zadajemy dotyczą życia w tamtym okresie, obaw związanych z wojną
oraz doświadczeń, które można było zyskać w tamtym czasie.
Z państwem Krasowskich rozmawialiśmy głównie o życiu codziennym. Pani Anna
wraz z panem Bronisławem opowiedzieli nam przeróżne historie. Czasem
przerażające, czasem zabawne, które nas tak zaciekawiły, że straciliśmy rachubę
czasu. Na koniec naszego spotkania wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

ewelina, natalia

państwo Krasowscy

K.N.

A.Dz.
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Potrafię, Wiem , Znam –
 Radę Sobie Dam!

FINALISTKA
OLIMPIADY 

Uczestnicy projektu "Potrafię Wiem , Znam – Radę Sobie Dam"

Żonglowanie

W bieżącym roku
szkolnym w naszej
szkole realizowany jest
innowacyjny projekt
„Potrafię Wiem, Znam
– Radę Sobie Dam’’. W
projekcie bierze udział
40 uczniów z klas
pierwszych i drugich
gimnazjum. Zostaliśmy
podzieleni na 4 grupy :
dwie grupy Alfa i dwie
Omega. Grupy liczą po
10 uczniów. Każda z
nich odbywa
tygodniowo dwie
godziny

zajęć.  Nauczyciele
prowadzący te zajęcia
 to panie Małgorzata
Urbanek i Agata
Makara. 
W trakcie spotkań z
naszymi opiekunami
zdobywamy i
doskonalimy
kompetencje kluczowe,
w szczególności
umiejętność uczenia
się oraz umiejętność
krytycznego myślenia.
Zdajemy sobie sprawę
z tego, ze w życiu liczy
się kreatywność   

umiejętność rozwijania
problemów,
komunikowania się ,
współpraca i
odpowiedzialność.
Poznajemy narzędzia
myślenia i działania,
programy kreatywnego
i twórczego myślenia,
które pozwolą nam
„rozwinąć skrzydła i
poczuć wiatr w
żaglach”. Ciekawą i
inspirującą metodą
wyzwalającą wśród
nas pokłady energii jest
nauka żonglowania.
Uczy ona, jak
przezwyciężać

ograniczenia i uwierzyć
w swoje możliwości.
Ponadto, jak
zdążyliśmy się
dowiedzieć, wpływa na
stymulację mózgu :
poprawia koncentrację i
synchronizację półkul
mózgowych,
zwiększając efekty
nauki. Prowadzone są
także różnego rodzaju
zabawy w „ kółku” np.:
grawitacja, po mojej
prawej usiądzie osoba
z ( … ) oraz iskierka. 
Zajęcia prowadzone są
w formie warsztatów i
pokazują nam, jak
bardzo potrzebna jest 

innowacyjność,
współpraca, treningi
nas sobą, planowanie,
działanie oraz
zrozumienie, że bez
„pracy nie ma
kołaczy”. Zajęcia
uświadamiają również,
że nikt nie jest alfą i
omegą – należy być
sobą, odkrywać

i realizować własny
potencjał, bo każdy
ma ogromne zasoby !

Wszystkim
uczestnikom projektu
życzymy mile
spędzonego czasu i
zdobywania
niezliczonych
umiejętności

oraz poznawania
siebie. Wierzymy, że
praca, którą
wykonujecie i czas,
który poświęcacie na
poznanie samych
siebie w przyszłości
zaprocentuje i pozwoli
Wam robić to, co
lubicie z pasją

i zaangażowaniem
oraz ułatwi
pokonywanie
życiowych trudności.  
 Z niecierpliwością
oczekujemy na
obejrzenie efektów
Waszej pracy.

monika

Natalia Hedesz, uczen-
nica klasy trzeciej gim-
nazjum, została finali-
stką konkursu mate-
matycznego pod pa-
tronatem Podkarpa-
ckiego Kuratora Oświa-
ty. III etap - wojewódzki
- odbył się 13. lutego
br. w Rzeszowie. Do
rywa-lizacji przystąpiło
77 u-czniów z całego
województwa.
Reprezentantka naszej
szkoły 

zajęła 45. miejsce.
Gratulujemy osiągnię-
tego wyniku i życzymy
dalszych sukcesów w
nauce i zajmowania co-
raz lepszych lokat w
konkursach przedmio-
towych.

M.U.

M.U.
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     PIERWSZA POMOC
REKOLEKCJE

Dnia 10 i 11 marca
odbyły się w naszej
szkole rekolekcje.
Prowadził je ks. To-
masz Walczak z
Krosna. W
poniedziałek odbył się
pierwszy wykład,
następnie
obejrzeliśmy film pt.
,,Cristiada”, o
powstaniu
chrześcijan w
Meksyku. Po filmie
udaliśmy się na

drogę krzyżową do
kościoła, która
zakończyła pierwszy
dzień rekolekcji. We
wtorek usłyszeliśmy
interesujące
przemówienie o
świętości, głównie
oparte na osobie
Jana Pawła II. Potem
wyruszyliśmy do
kościoła na Mszę
Świętą, kończącą
rekolekcje, które dały
nam wszystkim wiele
okazji do refleksji.
wera

SAMORZĄD
SZKOLNY
W ostatnim czasie
nasz Samorząd
Szkolny wyszedł do
uczniów z wieloma
inicjatywami. Szkoła
otworzyła się na po-
mysły uczniów, czego
dowodem jest usta-
wione na naszym holu
pudełko, do którego
możemy wrzucać po-
mysły dotyczące no-
wych konkursów czy
mające na celu
usprawnienie
szkolnego życia. Na
holu znajduje się też
pojemnik, do którego
każdy może wrzucić
makulaturę. Wielkie 
zaciekawienie 

wzbudził ostatni kon-
kurs,polegający na
zgadywaniu, który z
nauczycieli znajduje się
na zdjęciu. Foto-grafie
pochodziły z
prywatnych zbiorów
pedagogów i przed-
stawiały ich w dzieciń-
stwie. Samorząd ma
także w planach zor-
ganizować koncert
charytatywny, podczas
którego będą zbierane
datki na naszego cię-
żko chorego kolegę.
Serdecznie zaprasza-
my uczniów do wzięcia
w nim udziału, a także
wszystkich zaintereso-
wanych do ofiarowa-nia
datków do puszek.
mati

STRZAŁ W 10 !
ZAWODY

STRZELNICZE
W konkurencji
uczest-niczyły dwie
drużyny. Rywalizacja
odbyła się w Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 4 im.I.
Łukasiewicza w
Krośnie. Konkurencja
odbywała się na
bardzo wysokim

poziomie, ze względu
na udział licznych
drużyn z klubów
krośnieńskich.
Uczniowie reprezen-
tujący naszą szkołę
wspólnie zajęli 6.
miejsce.
Indywidualnie Daniel
Błaszczak zdobył
drugie miejsce. 

Daniel Błaszczak

VII REGIONALNY
KONKURS
PIERWSZEJ

POMOCY
7 marca 2014 r. w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Krośnie odbył
się konkurs pierwszej
pomocy. Jest to
niezwykle

ważny temat, aby
uczniowie wiedzieli,
jak udzielać pomocy
w sytuacjach
zagrażających
życiu.W zmaganiach
brały udział 23
drużyny. Naszą
szkołę reprezentowali
Tomasz Blicharczyk,

Maciej Zajchowski
 i Michał Krygowski.
Uczestnicy zmagali
się w trzech
ogniskach urazowych
oraz teście
pisemnym. Nasza
drużyna zajęła ósme
miejsce.Gratulujemy
uczestnikom! 

Posiadanie umiejętno-
ści udzielania pierw-
szej pomocy jest dla
każdego z nas bardzo
ważne. Celem konkur-
su było popularyzowa-
nie wiedzy z tego za-
kresu i zwiększanie
świadomości młodzie-
ży dotyczące
bezpieczeństwa. 

Grupa ratunkowa ZS Odrzykoń

Dyplom

OSP
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KONKURS NA 
GAZETKĘ KLASOWĄ

W ostatnim czasie, w naszej szkole, odbył się konkurs na najlepszą gazetkę o tematyce wiosennej. Kryteriami oceny były : estetyka wykonania
dekoracji, zgodność z tematem pracy oraz przede wszystkim oryginalność i pomysłowość. W skład trzyosobowego jury weszli : pani
Małgorzata Rybczyńska - pedagog szkolny, pani Beata Bardzik - nauczyciel klas I-III Szkoły Podstawowej oraz pan Władysław Niżnik -
nauczyciel muzyki i plastyki. Nagrodą dla zwycięskiej klasy był darmowy wyjazd, ufundowany przez Dyrekcję szkoły. 

Wszystkie dekoracje, wykonane przez uczniów promieniowały wiosennym słońcem i wprowadzały do klas świeżość i wiele wspaniałych kolorów. Jury
zachwyciła kreatywność uczniów i konsekwencja w realizacji tematu. Na tablicach pojawiały się motywy roślinne i zwierzęce, a także różnorodne hasła,
nie tylko w języku polskim. W konkurencji wykorzystano różnorodne materiały, od papieru, przez bibułę, po patyki i sznurki. Klasa Ia zachwyciła
motywem znanego misia, IIb zastosowała znane wszystkim hasło "Wiosna, ach to ty!", na gazetce klasy IIa zobaczyliśmy piękną panią Wiosnę, wśród
kwiatów i zwierząt, w klasie IIIb obejrzeliśmy piękne motyle, a IIc optymistyczny napis "Idzie wiosna". W klasie IIIa na tablicy zamieszczono rower z
koszem pełnym kwiatów. Wszystkie gazetki zostały wykonane z wielką starannością i zaangażowaniem. Dziękujemy za udział! 

Galeria prac konkurowych K.N.
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