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

Numer 19 09/14

Powodzenia!!!

DZIEŃ NAUCZYCIELA 
W POLSCE

DZIEŃ NAUCZYCIELA 
ZA GRANICĄ

Początek roku

W naszym kraju Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października. Święto to zostało ustanowione 27.04.1972r. Jest to doskonała okazja do
nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej wręcza im nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA ŻYCZY REDAKCJA LIDERA!

ALBANIA - święto obchodzone 7 marca. Jest to związane z powstaniem pierwszej świeckiej szkoły. Z tego powodu nauczyciele spotykają się z uczniami, otrzymują drobne prezenty  oraz jedzą wspólny posiłek.

INDIE - Dzień Nauczyciela obchodzi się 5 września. Jest to jedno z największych świąt. Uczniowie starszych roczników przebierają się za nauczycieli i
wchodzą w ich role.   

ROSJA - obchodzony 5 października.. Co roku w Moskwie w Pałacu Kremlowskim ogłaszani są zwycięzcy konkursu "Nauczyciel Roku".
 

Angella, Kinga

D.Hedesz
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Z życia szkoły
KONKURS

RECYTATORSKI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKÓW OBCYCH 

Rok szkolny
rozpoczęty...

1 września po
wakacjach wszyscy
wróciliśmy do szkoły.
Rozpoczęcie roku
szkolnego zaczęło się
o godzinie 8:00 w
kościele w Odrzykoniu.
Po Mszy Świętej
udaliśmy się do szkoły,
gdzie odbyła się
akademia. Po
przywitaniu uczniów,
grona pedagogicznego
oraz rodziców 
wszyscy udaliśmy się
do klas na spotkanie z
wychowawcami. W
tym roku szkolnym
najliczniejsze są klasy
pierwsze gimnazjum,
gdyż liczą po 25
uczniów.
POWODZENIA!
Iza

Dnia 27 września w Krakowie odbył się Międzynarodowy Dzień Języków
Obcych organizowany przez Radę Europejską. Jest to akcja mająca na celu
zachęcenie do nauki języków obcych. Uczniowie naszej szkoły pod opieką
pani Doroty Guzek i pani Anety Szarek wzięli udział w grze miejskiej
"Królewskie słowa".  Gra polegała na wykonywaniu działań w pięciu
królestwach, czyli instytutach: brytyjskim, niemieckim, austriackim,
hiszpańskim oraz włoskim. W zabawie brały udział pięcioosobowe grupy. Za
wykonane łamigłówki nagrodami były żetony mądrości oraz bogactwa.
Waluty te można było wykorzystać do produkcji przedmiotów niezbędnych
do ukończenia zadania u księcia danego królestwa. Za zdobyte poparcie
króla,  w przypadku prawidłowo rozwiązanego zadania, można było objąć
tron króla Verbantii, który oferował dodatkowe przychody żetonów bogactwa.
Zwycięzcy akcji otrzymywali vouchery do restauracji, a pozostali nagrody
pocieszenia. 
Tomek

Międzynarodowy Dzień Języków Kraków 2014

Konkurs recytatorski

Dnia 3.10.2014r. w Przybówce odbył się konkurs
recytatorski poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego zorganizowany w 70. rocznicę jego
śmierci oraz rocznicę wybuchu powstania
warszawskiego. Szkołę podstawową
reprezentowały: Kinga Zawisza, Paulina Jucha
oraz Weronika Cymerman. Zaś gimnazjum:
Monika Witkoś, Katarzyna Płaza oraz Monika
Typrowicz. Dziewczyny bardzo ładnie i
emocjonująco wyrecytowały wiersze. Dzięki temu
w przedziale szkół podstawowych Weronika
Cymerman zajęła III miejsce. W kategorii
gimnazjum Monika Typrowicz oraz Monika
Witkoś zajęły odpowiednio III oraz II miejsce.
Reszta dziewczyn otrzymała nagrody
pocieszenia. Gratulujemy oraz życzymy
kolejnych sukcesów!
Monika

N.Hedesz

M.Typrowicz
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SIATKÓWKOWY 
SZAŁ

Z racji tego, że cała Polska wie o ostatnim mistrzostwie świata naszych
siatkarzy, w naszej gazecie o tym nie przeczytacie!
 Przeczytacie za to o poprzednim takim sukcesie - mistrzostwie świata
zdobytym w 1974 roku w Meksyku, którego szczegóły nie są wszystkim
znane. Kadrę prowadził wtedy młody Hubert Wagner i to jemu przypisuje się
największe zasługi. Polacy nie polecieli do Meksyku jako faworyci.
Faworytami byli wielokrotni złoci medaliści - siatkarze z ZSRR, mistrzowie
olimpijscy - Japończycy oraz być może - broniący tytułu siatkarze
reprezentujący NRD. Były to czasy, kiedy sety rozgrywało się do piętnastu,
a turniej mistrzowski podzielony był na trzy rundy. Nie było w nim finału. O
podziale medali decydowała kolejność miejsc w grupie finałowej składającej
się z sześciu drużyn. Polacy przez całe mistrzostwa nie przegrali meczu,
ale kilka z nich "wymęczyli" 3:2. Z tego powodu zostali nazwani mistrzami
piątego seta, co zresztą potwierdzili w tegorocznym turnieju. Nerwowy był
także mecz decydujący o mistrzostwie. "Nasi" przegrali pierwszego seta, ale
w następnych zwyciężyli i już po czterech partiach mogli się cieszyć z
mistrzostwa świata!
Na koniec dodam, że na cześć niestety zmarłego już trenera Wagnera co
roku odbywa się memoriał. To między innymi dzięki temu pamięć o sukcesie
z Meksyku nie zginęła. Proszę, pamiętajmy nie tylko o 2014, ale też o 74!
Mati

Hubert Wagner Google Grafika
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WSPOMNIENIA Z RZYMU

Dnia 06.09.14 r. w
sobotę odbyło się
Narodowe Czytanie
utworów Henryka
Sienkiewicza z
inicjatywy prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława
Komorowskiego. 
Uczniowie naszej szkoł
y czytali tego dnia
utwory pisarza, m.in.
"Ogniem i mieczem" ,
"Potop", "W pustyni i w
puszczy" oraz
"Krzyżaków" . Kolejna
konkurencja

sprawdzała zdolności
aktorskie. Mieli oni za
zadanie wcielić się w
postacie z książek
Sienkiewicza.
  
Na koniec wszyscy
obecni mogli przybić
 pamiątkową pieczęć
na pierwszej stronie
swoich książek.

W  konkurencji na
przebranie i
zaprezentowanie
postaci
Sienkiewiczowskiej
pierwsze miejsce
otrzymała Oktawia
Pelczar , która
wystąpiła w roli Oleńki
Bilewiczówny , drugie
Patrycja Nowak -jako
Ligia , a trzecie zajęła
Karolina Krygowska
jako Jagienka. 
Wyróżnieni zostali
także :  Paulina Ząbik
jako Nel , Milena
Pelczar jako Danuśka
Jurandówna,  Adrian
Stanisławczyk jako
Skawiński . 

Z tej okazji został
zorganizowany również
konkurs plastyczny.
Zwycięzcy zostali
nagrodzeni książkami.
Wszyscy  uczestnicy
Narodowego Czytania
zostali obdarowani
słodyczami. 

Pati

W dniach od 7 do 11
września uczniowie
naszej szkoły wyjechali
na wycieczkę do
Rzymu.Dojechaliśmy
na lotnisko, gdzie
spotkaliśmy się z nasz
ą panią przewodnik i
samolotem
wylecieliśmy do
Rzymu. Dotarliśmy ok.
godziny 13. Tam
pokazano nam hotel
oraz nasze pokoje.
Mieszkaliśmy po 3 lub

4 osoby. Plan dnia
mieliśmy dość napięty.
Zwiedziliśmy mnóstwo
ciekawych rzeczy
takich jak: Panteon,
Muzea Watykańskie,
Kaplicę Sykstyńską.
Widzieliśmy też
Koloseum, Łuk
Triumfalny i wiele
innych interesujących
rzeczy. Pozostaną
wspomnienia.
Maciek

Sienkiewicz

Gimnazjalisci czytają utwory Sienkiewicza

NARODOWE CZYTANIE 

Koloseum

TROCHĘ HUMORU
NA CO DZIEŃ:)))

NAMIOT

Dwóch kolegów śpi
pod namiotem, nagle
jeden budzi drugiego i
mówi:
- Co widzisz?
- Niebo i gwiazdy.

- Co to oznacza?
- Że jutro będzie ładna
pogoda.
- Ty głupku. To
oznacza, że nam
namiot ukradli.

PRALKA

Polak, Niemiec i
Rosjanin spotykają

diabła. Diabeł im każe
zrzucić pralkę ze 100
metrowego wieżowca.
Zrzuca Niemiec-
zepsuła się, zrzuca
Rosjanin -zepsuła się,
zrzuca Polak- nie
zepsuła się.
-Polaku jakżeś to
zrobił? - pyta diabeł.
 -Dłuższe życie

każdej pralki to
Calgon! -odpowiada
Polak.
Pamietaj, śmiech to
zdrowie!:)))))))

Gabi, Kasia

Prezydent czyta Sienkiewicza

Internet

D.Hedesz

K.NowakInternet


