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I Ty możesz być kolejnym
laureatem-tylko spróbuj!

Pierwszoklasistki z nagrodą

         WIELKI SUKCES PIERWSZOKLASISTEK W KONKURSIE MISTRZOSTW                                     POLSKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W listopadzie 2014 roku
dwie grupy z naszej szkoły
wzięły udział w
Mistrzostwach Polski w
Nauce Języka
Angielskiego. Obydwie
grupy składały się z
uczniów gimnazjum i
startowały w konkursie z
ramienia Junior Media.  Na
samym początku każdy
uczestnik wypełniał test
kontrolujący na stronie

 www.langloo.com. Później
dopasowano nas  do
odpowiedniego poziomu.
Następnie przez miesiąc
codziennie
rozwiązywaliśmy  po jednej
lekcji. 15 grudnia był test,
który miał sprawdzić,  jakie
postępy zrobiliśmy. Grupa
dziewcząt z pierwszej
gimnazjum o wdzięcznej
nazwie Halibuty  zajęła
pierwsze miejsce i wygrała

notebooka Asus dla gazetki
szkolnej. W skład grupy
wchodziły: Kamila
Pelczarska, Martyna
Haczela, Natalia
Pelczarska, Katarzyna
Kulpińska oraz Klaudia
Jucha, opiekunem grupy
była pani Katarzyna
Nowak. 

Nasza przygoda ze stroną
langloo się nie kończy, bo
korzystamy z niej i
doskonalimy język
angielski. Możemy za
darmo i w bardzo ciekawy
sposób  uczyć się języka,
poznajemy nowe słówka,
świetnie się przy tym
bawiąc. Najbardziej
uciążliwe okazało się
codzienne logowanie i
systematyczność

w wypełnianiu kolejnych
lekcji, ale poradziłyśmy
sobie. Sukces jest dla nas
motywacją do udziału w
kolejnych konkursach-tylko
pracą możemy sięgać po
laury.

Kamila i Natalka

    Przez trudy do gwiazd...czyli warto              
systematycznie pracować:)                          

K.N.
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Milena Pelczar-przewodnicząca SU

SAMORZĄDNOŚĆ W ODRZYKOŃSKIM GIMNAZJUM, CZYLI....
WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-MILENĄ PELCZAR Z IIA

-Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się, że zostałaś wybrana na przewodniczącą? 
-Bardzo się cieszyłam, że to ja wygrałam tę rywalizację.
- Co skłoniło Cię do kandydowania?
-Byłam przewodniczącą klasy - to jedno, a poza tym chciałam też wiedzieć, jak to jest być przewodniczącą szkoły . Zawsze o tym marzyłam, bo lubię
próbować nowych rzeczy.
- Jakie obowiązki czekają na przewodniczącego szkoły? Czy jest to odpowiedzialne zajęcie?
-Staram się zmobilizować uczniów do szanowania rzeczy, które zakupiła szkoła oraz szanowania siebie nawzajem. Tak, jest to odpowiedzialne zajęcie,
ponieważ gdy zachęcałam do głosowania na mnie, napisałam, że chciałabym zmienić wiele rzeczy w naszej szkole. Trzeba dążyć do tego, aby to wykonać.
Niestety, jeżeli będą dalsze zniszczenia, nic nie będę mogła zrobić.
- Czy twoi znajomi traktują Cię inaczej po wygraniu tej konkurencji?
-Nie sądzę, jestem tą samą osobą, którą byłam, tylko częściej bywam u pana dyrektora. 
- Jak dogadujesz się z resztą samorządu szkolnego? Czy pomagają Ci w Twoich decyzjach?
Najbardziej pomocną osobą jest moja zastępczyni Monika, ponieważ znamy się od dawna i dobrze się dogadujemy. Z resztą samorządu rozmawiam mniej,
lecz pomagają mi w niektórych decyzjach. Jak trzeba to chętnie odwiedzają ze mną gabinet pana dyrektora.
- Co zamierzasz zmienić w szkole? Masz jakieś nowe pomysły? 
-Chciałabym, żeby w naszej szkole było organizowanych więcej konkursów, np. na najładniejszą gazetkę itp. Chciałabym też zrobić zbiórki pieniężne dla
dzieci z biednych rodzin oraz z domu dziecka, zapraszać do naszej szkoły różnych ludzi, np. grupy teatralne.
- Uważasz, że reszta szkoły jest zadowolona z twoich działań?
-To trudne pytanie, ponieważ jak na razie mało udało mi się zdziałać i niestety muszę się do tego przyznać. Przez zachowanie niektórych uczniów nie jest
możliwe wprowadzanie zmian.

- Czy chciałabyś w przyszłym roku kandydować na to samo stanowisko?
-Tak, bo może wtedy udałoby mi się zrobić coś więcej. Chciałabym, żeby do szkoły chodziło się nie tylko uczyć, ale również bawić.

Wywiad przeprowadziła Angelika Blicharczyk

K.Nowak
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                  Radosne kolędowanie...

Hej kolęda, kolęda!

Aniołki i diabełki

Przybieżeli do Betlejem... Hej kolęda...

Po występie

03 stycznia 2015 r. w
ramach V
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
aż dziewięć  zespołów
z różnych szkół i
miejscowości.

 Konkurs obejmował 
dwie kategorie
wiekowe. Pierwsza to 
uczniowie z klas I-III,
a druga grupa to
uczniowie z klas IV-
VI. Wśród tylu
wspaniałych występó
w nasz zespół
teatralny „Osiris”
przygotowany

przez s. Teresę
Żywiec 
i p. Joannę Typrowicz
zajął trzecie  miejsce.
Wszystkie
przedstawienia były
barwne, niezwykle
interesujące i
przykuwające uwagę. 
  
J.T.

29 stycznia 2015 r.
podczas spotkania  z
rodzicami uczniowie z
Zespołu Szkół 
w Odrzykoniu
przygotowali występy.
W pierwszej kolejności
jasełka
bożonarodzeniowe
wystawiła klasa II pod
opieką pani M.
Gościńskiej, następnie 
wystąpił zespół „Osiris”
prezentując kolędników
misyjnych, a po nim

zespół muzyczny  i
wspaniali soliści
wykonali przepiękne
kolędy i pastorałki.  Po
zakończonych
przedstawieniach
rodzice udali się do
klas na spotkanie  z
wychowawcami.

J.T.

15 stycznia 2015r.
odbyły się zawody w
tenisie stołowym w
kategorii chłopców, w
ramach Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej.
Miejscem zawodów był
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dukli.

Uczniowie naszej
szkoły w
składzie: Damian
Wywiórski ,
Bartłomiej Englot ,
Jonasz Pasieka
zdobyli I- miejsce i
awansowali do
zawodów rejonowych.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów:)

Zwycięzcy

D.H

D.H. D.H.

J.T.

N.N.
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         Ferie z OT.TO na wesoło:)

Panowie z OTTO z paniami z IIb OTTO z panami z IIIb

10 lutego uczniowie
naszej szkoły wybrali
się na pokaz
związany z
bezpieczeństwem w
ruchu drogowym
połączony z
występem kabaretu
OTTO. Na początku
wystąpił komendant
oraz naczelnik
krośnieńskiej policji z
prelekcjami na temat
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
Następnie zostały
zaprezentowane
różnego rodzaju
statystki z dróg
powiatu
krośnieńskiego.

Kabaret OTTO
Potem zaczął

się program kabaretu
OTTO. Jest to grupa,
w której skład
wchodzą trzej
muzycy i satyrycy.
Szczyt jej
popularności przypad
ł na lata 90., jednak
nadal cieszy się
sporym poważaniem
wśród publiczności.
Ich stałym strojem
scenicznym jest
garnitur, na
marynarce widoczna
jest żyletka z nazwą
kabaretu, co jest
symbolem grupy.
Warto dodać, że
inicjatorem założenia
kabaretu był Wiesław
Tupaczewski, który
twierdzi, że nie są
oni kabaretem, a
właściwie

„przedsięwzięciem
estradowym
mającym na celu
bawienie
publiczności”.
Myślę, że wszyscy
miło wspominają ten
wieczór i na długo
pozostanie on w
naszej pamięci. Ja
na przykład od tamtej
pory często
„podśpiewuję” sobie
zasłyszane tam
piosenki.

Idzie zajączek przez
las i niesie pod
pachą teczkę.
Spotyka go wilk i
pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoją pracę
magisterską.

- Ha! A jaki temat?
- "Zając
najgroźniejszym
zwierzęciem w lesie"
- No! Ty chyba sobie
kpisz!
- To chodź za
krzaczek!
Wpadają za
krzaczek, słychać
straszliwy łomot,
skowyt. Po chwili
zza krzaczka
wypada wilk z
obłędem w oczach,
sierść z niego prawie
zdarta... Po chwili
wychodzi zając, a za
nim niedźwiedź.
Misio poklepuje
zająca po plecach i
mówi:
- Widzisz zajączku!
Nie jest ważny temat
pracy magisterskiej,
tylko promotor.

Zajączek wchodzi do
baru i mówi:
- Kto mi pomalował
rower na zielono?!
Cisza. Wstaje
niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się
zapytać jak długo
schnie farba!
Jaś, Małgosia i Baba Jaga poszli na
studia. Jaś na prawo, Małgosia na
medycynę, a Baba Jaga na politechnikę.
Po roku spotykają się by wymienić
opinie. 

- U nas na Uniwerku
- mówi Jaś - to wcale
się nie uczymy, tylko
cały czas
imprezujemy. Żyć
nie umierać! 
- A u nas na
Akademii Medycznej
- mówi Małgosia

- to jest dużo nauki.
Ale imprez też jest
sporo. 
- A u nas na
Politechnice - mówi
Baba Jaga - to tylko
nauka i nauka. Zero
zabawy. Ale za to
jestem najładniejszą
dziewczyną na roku!

Rozmawia dwóch studentów:

-Czytałeś
Szekspira?
-Nie, a kto to napisał
?

  Mateusz „Dubi”
Dubiel

K.N. K.N.


