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Okolicznościowe przemówienie pani dyrektor Małgorzaty Woźniak

Ojczyzna to Polska....

Uczniowie biorący udział w części artystycznej

        
         Dnia  7 listopada w szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Święta 11 listopada.
      W tym szczegolnym dniu tuż po wprowadzeniu
sztandaru odśpiewano hymn państwowy. Na wstępie
Pani Dyrektor w swym przemówieniu przypomniała
wszystkim zebranym m. in. co znaczy pojęcie
patriotyzm dzisiaj, atakże Następnie rozpoczęła się
część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy V
i III gimnazju pod kierunkiem D. Śnieżek i A.Szczepek.
Program rozpoczęła scenka z udziałem dwóch
dziennikarzy, którzy przeprowadzali uliczną sondę  z
mieszkańcami Polski na temat święta, które już we
wtorek będziemy obchodzić. Następnie zaśpiewano
pieśni patriotyczne takie jak: ,,My, pierwsza brygada’’, 
,,Rota’’ i ,,Białe róże’’.  Artyści wyrecytowali  piękne
wiersze o Ojczyźnie. Opowiedzieli o tym jak Polska
walczyła o granice w czasie I wojny światowej.
Wspomniano równiez o bohaterach tamtych czasów: o
Ignacym Janie Paderewskim, Romanie Dmowskim i
Józefie Piłsudskim, którzy kształtowali granice naszego
kraju w czasie wojny. 
      W swym programie artyści nie zapomnieli również o
żołnierzac,h którzy oddali życie za Polskę lub zostali
inwalidami. Dzięki odwadze, którą wykazali się wszyscy
walczący o naszą Ojczyznę, jesteśmy teraz wolni, więc
pamiętajmy o nich i nie traktujmy obojętnie Święta
Niepodległości.
                                             Wiktoria Bałaj

   
    Patriota to osoba kochająca swój kraj, wierna, dbająca
i pielęgnująca swoje tradycję, kulturę i obyczaje.
Patriotyzm polega na wyrażeniu szacunku i miłości do
swojej Ojczyzny.

    Prezydent Polski w swoim liście skierował do uczniów
apel o radość z wolności, by ciesząc się  z niej
 przywołać emocje tych, którzy wywalczyli dla Polski
niepodległość. 
Pamiętajmy, że Wolność, którą mamy na co dzień,
trzeba szanować i pielęgnować. Jest ona naszą
wspólną sprawą i naszym wspólnym zadaniem.
Korzystać z wolności to rozumieć jej wartość, jej cenę i
szanować tych, którzy umieli poświęcić dla niej
wszystko.

abw

abw

abw



www.nowiny24.plNowiny | Numer 19 11/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza Dwójka

MAMY GDZIE TRENOWAĆ!

burmistrz Brzozowa-Józef Rzepka

Nasze marzenie spełniło się!

    
   Nasze marzenie o nowym boisku nareszcie
spełnilo się! Długo na nie czekaliśmy!
 Latem tego roku rozpoczeto budowę boiska.
Prace prawie codziennie śledzili uczniowie
naszej skzoły, niecierpliwie czekając ich

końca...

Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego
nastąpiło 17 października. Przecięcia wstegi
dokonali: wojewoda podkarpacki Małgorzata

Chomycz-Śmigielska, ks. bp Stanisław
Jamrozek, przewodniczący sejmiku

podkarpackiego Sławomir Miklicz, burmistrz
Brzozowa Józef Rzepka oraz dyrektor szkoły

Małgorzata Woźniak.

Uczniowie oraz mieszkańcy Humnisk od tego
momentu mogą korzystać z boiska. Obiekt
przystosowany jest do gry w piłke nożną,

siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego.

                                  Wiktoria Kobiałka

wojewoda podkarpacki-Małgorzata
Chomycz-Śmigielska

dyrektor szkoły Małgorzata Woźniak

Pierwsze rozgrywki

Najmlodsi na boisku
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  50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBIEKTYWIE WSPOMNIEŃ

Życzenia dla Szkoły

Najmłodsi na scenie

Walc w wykonaniu Szkoły i Czasu

wspomnienia... lata 60-te

...gdy nastały lata 90-te...

Pokaz naszych gimnastyczek

taniec naszych akrobatek

Zasłużeni dla szkoły zaproszeni goście dyrektor szkoły prezentuje
okolicznościowy grawerton
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA DWÓJKI

Nasza szkoła nieustannie się rozwija i od początku roku wiele się wydarzyło. Najlepszą klasą w
kategorii szkoły podstawowej została klasa 6, a w kategorii klas gimnazjalnych 3 gimnazjum.
8 września w naszej szkole zawitał pan policjant. Dał on lekcje uczniom klas  1, 2 i 3 bezpiecznego
poruszania się na drodze. Tego samego dnia w szkole zawitał również burmistrz Brzozowa pan Józef
Rzepka. Po przeprowadzonej lekcji wręczył dzieciom opaski odblaskowe. Następnie pierwszoklasiści
udali się z policjantem na przejście dla pieszych obok szkoły, aby przećwiczyć jak prawidłowo się
zachować w tym miejscu. Spotkanie było dla dzieci wielką atrakcją, gdyż mogli zadać mnóstwo pytań i
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji.

3 października uczniowie klas I-III udali się na wycieczkę do parku w Brzozowie. Gdy tylko uczniowie
dotarli do celu ich oczom ukazał się niesamowity widok. Drzewa mieniły się różnokolorowymi barwami,
a trawa pokryta była żółtym dywanem z liści.  W parku dzieci obserwowały zmiany zachodzące w
przyrodzie. Wspólnie z wychowawczyniami rozpoznawały rosnące w parku drzewa. Z lupą w ręku
oglądały liście, kwiaty, kasztany, żołędzie, a także owady. Ostatnim punktem wycieczki był plac
zabaw. Wspólna zabawa sprawiła uczniom wiele radości.Zmęczeni, ale zadowoleni po 3 godzinach
spędzonych na świeżym powietrzu uczniowie wrócili na zajęcia.

Dzień Chłopaka to dzień szczególny dla wszystkich chłopaków w szkole, tych młodszych  jak i
starszych. Dla uczczenia ich święta Samorząd Uczniowski zorganizował  8 października dyskotekę.
Popołudniu w szkole bawili się uczniowie klas IV-VII oraz I-III gimnazjum. DJ był Paweł Fiedeń.
Dyskotekę rozpoczął wspólny taniec poprowadzony przez Przewodniczącego SU. Początki bywają
trudne, ale każdy z uśmiechem na twarzy nauczył się kilku prostych kroków i po 5 minutach z
głośników popłynęła skoczna muzyka. Natomiast tuż przed końcem dyskoteki z pomocą ks. Tomasza
roztańczeni uczniowie  wykonali 4 układy tańców integracyjnych. Po ponad 3 godzinach rozbawieni
uczniowie wrócili do domów z uśmiechem na twarzy.

24 października uczniowie klas IV-VII wyjechali na wycieczkę do Żarnowca i Krosna. Organizatorem
wyjazdu była pani Danuta Śnieżek, a opiekę nad uczniami sprawowały panie: Maria Lasek, Anna Mazur
i Małgorzata Krzysztyńska. Uczniowie zwiedzili Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które mieści
się w zabytkowym XVIII wiecznym dworku, przebudowanym z końcem XIX w. Wszyscy uczestnicy
wycieczki z wielką uwagą obejrzeli kolekcję darów jubileuszowych ofiarowanych Marii Konopnickiej z
okazji jubileuszu 25- lecia pracy pisarskiej oraz ekspozycje pomieszczeń mieszkalnych z czasów
pobytu poetki. Z kolei udano się do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. W tym wyjątkowym
muzeum prześledzono proces wytopu szkła i jego obróbkę. Po krótkim odpoczynku na Starówce
Krosna udano się do Muzeum Podkarpackiego w celu obejrzenia unikatowej wystawy: „Historia
oświetlenia”. Ekspozycja zawiera największą kolekcję lamp naftowych w Europie.

Dnia 13.11 odbyła się wycieczka na lekcje o efektach specjanych w filmie dla klas IV-VI . Na
początkupani opowiadała o efektach i pokazywano sceny z filmów w których użyto tych efektów. Po 45
minutowej lekcji nadszedł czas na film : ,,Wyspa Nim''. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali film.
Około 14.30 wszyscy z uśmiechami na twarzy wrócili do domów.
                                                                                                Patryk Bałaj

Burmistrz Brzozowa wręcza dzieciom
odblaski

Wycieczka do parku
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Dyskoteka

W Centrum Dziedzictwa Szkła...W Żarnowcu
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