
Lider
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 20 11/14

Przetańczyć
całą noc...

Zgodnie z tradycją
przyjmujemy pierwszaków:)

Dnia 23.10.2014 r. w naszej
szkole odbyły się otrzęsiny,
czyli wprowadzenie uczniów
klas pierwszych do
społeczności gimnazjalnej.
Impreza przebiegała pod
hasłem " Pierwsze koty za
płoty".

 Organizatorzy, czyli klasa II
b gimnazjum przygotowała
wiele zadań, które
pierwszaki miały wykonać.
Oceny dokonywała komisja
w składzie: pani Katarzyna
Nowak, pani Aneta Szarek,
pan Andrzej Dziugan.

Uczniowie mieli wykazać
się: wiedzą na temat szkoły,
talentem plastycznym,
tanecznym oraz wokalnym.

Klasy miały zaprezentować
swoje plakaty i tańce. 

Ostatnią konkurencją było
karaoke. Okazało się,
że zarówno klasa Ia
(wychowawczyni pani
Dorota Guzek), jak i klasa Ib
(wychowawczyni pani
Małgorzata Urbanek) były
świetnie przygotowane.
Klasa I a zwyciężyła tylko
jednym punktem.

Po otrzęsinach rozpoczęła
się dyskoteka, na której
wszyscy dobrze się bawili.
Gratulujemy zwycięzcom!

P.S.

KLASA IIBKLASA IB

Zaraz
sprawdzimy, co
wiecie o szkole...

KLASA IA

PROWADZĄCYKOTY:)

Pierwsze koty za płoty, czyli...
jak przebiegały otrzęsiny klas
pierwszych anno domini 2014-
              relacja na żywo

D.H.D.H.

D.H.

D.H.D.H.
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Konkurs recytatorski w  
            Żarnowcu

Laureaci z Panią Betlej

Monika w oczekiwaniu na autograf

Dnia 23 października 2014 Monika Witkoś wraz z
Moniką Typrowicz i panią Joanną Albrycht-
Cymerman pojechały do Żarnowca, aby wziąć
udział w XX edycji Konkursu Poezji pani
Bronisławy Betlej. Gdy przyjechały, zostały
bardzo gościnnie przyjęte w Szkole Ludowej w
Żarnowcu. Pani Betlej przyjęła nas jak prawdziwa
babcia - mówiły dziewczyny. Poetka opowiedziała
kilka bardzo ciekawych historii związanych z jej
życiem. Dziewczyny dowiedziały się, że pani
Betlej za młodych lat uprawiała strzelectwo w
Odrzykoniu. W trzecim dniu konkursu walczyli
gimnazjaliści z klas trzecich z różnych
miejscowości z powiatu. Poziom wystepów znów
był wyrównany i wysoki,  dlatego jury przyznało
dwie równorzędne nagrody i 5 wyróżnień. Do tych
osób zaliczyła się także Monika Witkoś, która
zajęła II miejsce . Gratulujemy Monice i życzymy
jej dalszych sukcesów.

Monia

Czym są słowa
Dla mnie źródłem
niepokoju i ciepła
sprawdzianem myśli-
wyrocznią istnienia… 

       Bronisława Betlej

Urodziła się 26 sierpnia
1928 roku w
Dominikowicach
k/Gorlic. Mieszka i
tworzy w Jedliczu.
Poetka, prozaik,

pisze także bajki dla
dzieci. Członek
Związku Literatów
Polskich oraz
Warszawskiego Klubu
Pisarzy. Do tej pory
wydała 45 pozycji
książkowych.

Cześnik i PapkinKlara i Wacław

Papkin

Klara

Dnia 17 października uczniowie klasy I a gimnazjum wpadli na pomysł, by przedstawić na lekcji języka
polskiego komedię naszego patrona szkoły- Aleksandra Fredry pt. ,, Zemsta” dla swojej klasy.
 Pani polonistka by rozwijać artystycznie swoich uczniów zgodziła się, a nawet poparła ten pomysł.
Uczniowie podzielili się na pięć grup,a zespół, który zwyciężył, dostał szóstkę.

 Wszystkie grupy  miały ciekawe i zabawne kreacje. Zespoły przeszły większe i mniejsze przemiany
wyglądu. Uczniowie włożyli w przygotowania dużo pracy i wysiłku, ale cała klasa bawiła się świetnie.
Gdy wszystkie grupy wystąpiły, pani Nowak miała ciężki orzech do zgryzienia, ale wybrała zespół,
który wyróżniał się swoją pomysłowością i zaangażowaniem.

 Była to grupa pierwsza, czyli: Gabriela Wajda jako Papkin (na zdjęciu śpiewa cudnie), Katarzyna
Kulpińska jako Cześnik(trochę kłoci się z Papkinem), Oliwia Dudek jako Podstolina i Klara(miała bardzo
kolorowy strój), Luiza Stefańska jako Rejent oraz Kamila Pelczarska jako narrator.

 Oby więcej takich pomysłów i inicjatyw uczniowskich!

Liczymy na Was!

Gabi

                         TEATR W KLASIE
         "ZEMSTA" WEDŁUG KLASY I A...

SZ.L. ZARNOWIEC

SZ.L.

K.N.K.N.

K.N.

K.N.
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TEATR W NASZEJ SZKOLE

Stały Niezawodowy
Teatr "Fredreum" to
grupa aktorów-
amatorów, którzy
organizują spektakle
teatralne, na których
wystawiają sztuki
Aleksandra Fredry.
Jest to bardzo
utytułowany teatr z
tradycjami. Swój
pierwszy spektakl
wystawili w 1884r. w
sali zamku w
Przemyślu, a w 1912
przyjęli za patrona
Aleksandra hrabiego
Fredrę. Jak można
przeczytać na ulotce
"Celem Towarzystwa
Dramatycznego, w
którego skład
wchodzi ten teatr jest
szerzenie kultury
teatralnej w regionie

i za granicą,
doskonalenie pracy
artystycznej,
popularyzacja idei
teatru jako
środowiska łączności
między ludźmi."
 26.10 mieliśmy
przyjemność gościć
ich w naszej szkole.
Wystawili mało znaną
komedię
Lita&Campagne,
która opowiada o
losach pewnego
mężczyzny. Jest
pełna zwrotów akcji ,
a także momentów,
w których
publiczność wybucha
śmiechem.

 Dubielszczyk
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    Nowy skład redakcji    
               Lidera:)

Uroczysta akademia

            Nowy skład redakcji Lidera

                             Ta, co nie zginęła....
                             Święto 11 listopada

Dnia 11 listopada
obchodziliśmy 96
rocznicę odzyskania
niepodległości.
Najpierw w kościele
w Odrzykoniu odbyła si
ę msza dziękczynna w
intencji Ojczyzny,
później miało miejsce
złożenie kwiatów przy
 pomnikach
upamiętniających
poległych w I i II wojnie
światowej. Następnie
w Domu Kultury odbyła
się  akademia.  W
uroczystości

wzięły udział poczty
sztandarowe
reprezentujące
wszystkie szkoły z
gminy oraz poczet
sztandarowy z
Ochotniczej Straży
Pożarnej z Odrzykonia.
Święto  rozpoczęło się
od  przemówień
znanych osobistości,
następnie swój występ
zaprezentowała
Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży
Pożarnej w
Odrzykoniu. 

Na akademii
zorganizowanej przez
panią Małgorzatę
Blicharczyk, pana
Andrzeja Dziugana i
pana Władysława
Niżnika wystąpiły
dzieci ze szkoły
podstawowej jak i
gimnazjum. 
Uczniowie pięknie
recytowali wiersze i
śpiewali pieśni
patriotyczne, aby
uczcić nasza
Ojczyznę. 
Na uwagę zasługiwały
również trafnie dobrane
stroje.
Akademia bardzo się

wszystkim podobała i
została nagrodzona
hucznymi brawami. Na
pewno na długo
zostanie w naszej
pamięci.

Na sam koniec zostało
zrobionych kilka zdjęć
pamiątkowych. 

Pamiętajmy o ważnych
uroczystościach
patriotycznych.

A.B.

W nowym roku
szkolnym utraciliśmy
trzecioklasistów, z
którymi stworzyliśmy
gazetkę, dlatego

też liczymy na
pierwszaków.
Zapraszamy do
współpracy!

Nowy skład naszego LIDERA

Konkurs Piosenki

Dnia 4 listopada w
Miejscu Piastowym
odbył się konkurs
Polskiej Piosenki
Patriotycznej na
szczeblu
powiatowym. Naszą
szkołę reprezentowali
Monika Witkoś

i Maciek Maląg. W
kategorii gimnazjum
poziom był bardzo
wysoki.Piosenki
śpiewane na
konkursie były bardzo
piękne a w ich
wykonanie włożono
dużo uczucia. Nasi
reprezentanci pokazali
się z jak najlepszej

strony, co doceniło
jury, przyznając im
wyróżnienie. W
Miejscu Piastowym ze
wszystkich
uczestników
wyczytywano tylko
laureatów i wszystkim
rozdano dyplomy za
udział. Natomiast dnia
11 listopada spośród

laureatów wyłoniono
pierwsze, drugie oraz
trzecie miejsce oraz
oczywiście
wyróżnienia.
Uczestnicy dostali
nagrody w postaci
bardzo ciekawych
książek.

M.M.

Na koniec humor z zeszytów odrzykońskich:)
Tarło - jest to trudna wyprawa płazów.
Ławica - jest to jezioro dla ryb.
Zapłodnienie zewnętrzne- przykładowo jak
pszczoły przenoszą pyłek z jednego kwiatka na
drugi ,czyli zapylenie to zapłodnienie zewnętrzne.
Zmiennocieplność - zachodzi u kręgowców , np.
ssaki zmieniają swoje futro na zimę.

Śmiej się razem z nami:)
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