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  Wielkanoc  Młody programista 
   w naszej szkole !

Bartek Nowak

Wielkanoc,
najważniejsze i
najstarsze święto
chrześcijaństwa,
obchodzone na
pamiątkę
Zmartwychwstania
Chrystusa.Obchody
religijne Wielkanocy
rozpoczyna
odbywająca się
wczesnym rankiem
procesja i msza
św., w Kościele
katolickim zwana
rezurekcją.Wielkanoc

wieńczy okres
Wielkiego Postu i
poprzedzający ją
Wielki Tydzień. Jest
czasem radości
(symbolizuje ją biał
y kolor szat
liturgicznych). Z
Wielkanocą wiążą
się liczne religijne i
ludowe obrzędy
(święcenie
pokarmów, pisanki,
śmigus-dyngus).
Święta
Wielkanocne

mają bogatą
tradycję. Są
niezwykle barwne,
towarzyszy im
wiele obrzędów. Po
wielkim poście –
kiedyś bardzo
ściśle
przestrzegany –
ludzie z
niecierpliwością
czekali na odmianę.

          (Wera) 

Uczniowie z
naszej szkoły dnia
4 lutego 2015 r.
mieli okazję
poznać
rówieśnika,
jedenastolatka
Bartosza Nowaka. 
Bartek, buduje
roboty, pisze dla
nich programy.
Poza tym tańczy
w klubie
tanecznym,  jeździ
konno, gra na
pianinie i świetnie
pływa. 
                (wera)

 Dnia 1 kwietnia
2015 r. czworo
uczniów z naszej
szkoły  ( Magda,
Michał, Weronika i
Klara) pisało
sprawdzian
szóstoklasisty.
Miał on formę
pisemną. Część
pierwsza z języka
polskiego i
matematyki  I trwał
a 80 minut. Część
druga trwała  45
minut i

obejmowała
zadania z języka
angielskiego. Dziś
znamy już wyniki
 i wiemy, że są
rewelacyjne!
Średnia klasy ze
sprawdzianu -   
82 %. Gratulacje
dla naszych
kolegów z klasy
szóstej! Oby za
rok było
podobnie!

       Sprawdzian 
      klasy szóstej

(g)
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Dzień Bezpiecznego
Internetu

Nasi najlepsi 
w roku szk. 2014/2015

Dziś trudno sobie wyobrazić świat bez Internetu.
Korzystamy z niego na każdym kroku - gdy robimy
zakupy, gdy chcemy nauczyć się obcego języka,
obejrzeć film, czy porozmawiać ze znajomymi
Dlatego tak ważne jest, by był  w pełni bezpieczny,
zwłaszcza że korzystają z niego dzieci, które nie
zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie kryją
się w sieci. I chociaż edukacja bezpieczeństwa w
sieci trwa w naszej szkole przez cały rok, to w
szczególny sposób przypominamy o tym z okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodziliśmy
w tym roku 10 lutego.  ( wera)

Spotkanie z policjantem

Przedszkolaki po szkoleniu....

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE Z OKAZJI DNIA
BEZPIECZNEGO INTERNETU

5 marca 2015 na zaproszenie pani bibliotekarki
przedszkolaki odwiedziły Bibliotekę Publiczną w
Brzozowej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
DBI realizowany jest w Polsce przez Fundację
Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową w ramach programu Komisji
Europejskiej „Safer Internet” i ma na celu
kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej
niebezpieczeństw, na które narażone są osoby
korzystające z Internetu – zwłaszcza dzieci i
młodzież. Celem wycieczki do biblioteki było
przede wszystkim przygotowanie dzieci do
właściwego korzystania z sieci oraz zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników
Internetu. Dzieci rozmawiały, oglądały filmy oraz
wykonywały różnorodne zadania dotyczące
sposobów korzystania z komputera i Internetu. Na
zakończenie otrzymaliśmy Zaświadczenie
Biblioteki Publicznej jako pamiątkę uczestnictwa w
tego rodzaju zajęciach. Wirtualny świat to nie tylko
zagrożenia dla dzieci, ale także dla wszystkich
uczestników cyberprzestrzeni. Codziennie
powstaje ponad 100 tysięcy nowych wirusów.
Wszyscy zatem powinniśmy pamiętać o ostrożnym
oraz bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Klasa I: 
Kamil Kwiek, Marcel Budzyński, Kacper Kwiek,
Gabriela Potępa,  Bartłomiej Potępa, Karolina Paciorek,
Filip Zygadło
Klasa II: 
Michał Rzepka, Mateusz Kieroński, Szymon Nieć,
Kacper Klimczak
Klasa III: 
Mariusz Kieroński, Weronika Barnaś, Patrycja
Smagacz, Małgorzata Paciorek
Klasa IV: 
Stanisław Gotfryd (5,6), Ewa Cieśla (5,4), Wiktoria
Ozga (5,2)
Klasa V: Magdalena Szczepanik (5,4), Magdalena
Kierońska (5,3)
Klasa VI: Klara Olszewska (5,5)Weronika Legutko
(5,2) Michał Kieroński (5,1)

kg

kg
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  Tej wycieczki nie mogłam się doczekać. Odbyła się
dwunastego lutego 2015 roku. 
       Po dotarciu do Teatru ''Groteska'' obejrzeliśmy
spektakl pt. „o Kasi, co gąski zgubiła''. Widzom bardzo
spodobała się  ta barwna opowieść sceniczna, a
szczególnie lalki wprawiane w ruch przez aktorów,
którzy na scenie nie tylko grali, ale śpiewali, tańczyli i
skakali. Po zakończeniu sztuki rozległy się  gorące
brawa. Na pewno wrócimy tam  za rok. Potem
poszliśmy na Rynek, gdzie wysłuchaliśmy hejnału z
wieży kościoła Mariackiego, a następnie ul. Grodzką
udaliśmy się na Wawel. Tam mieliśmy lekcję historii.
Poznaliśmy wiele faktów z życia codziennego na
Zamku w dobie średniowiecza na podstawie, między
innymi, przedmiotów codziennego użytku
prezentowanych na wystawie Wawel Zaginiony. To
była wspaniała lekcja! Ostatnim punktem programu
wycieczki były zabawy w Parku Wodnym –
korzystaliśmy ze zjeżdżalni, kąpaliśmy się, graliśmy w
piłkę. Szaleństwom nie było końca. Szkoda, że trwały
one tak krótko.
   Tej wycieczki długo nie zapomnę.  Atmosfera była
wspaniała. Wszyscy byli dla siebie mili i życzliwi, za co
pochwaliły nas nasze opiekunki.  

Pod pomnikiem Mickiewicza

Nasi germaniści!

Dnia 24 marca odbył się
Gminny Konkurs Języka
Niemieckiego. Naszą
szkołę reprezentowało
sześcioro uczniów: Klara
Olszewska, Magdalena
Szczepanik, Magdalena
Kierońska, Stanisław
Gotfryd,  Ewa Cieśla,
Wiktoria Ozga. Jesteśmy
dumni z IV klasy, gdyż
Stanisław Gotfryd zajął II
miejsce, a Ewa Cieśla III.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów ! 

Tej wycieczki nie
zapomnę na długo...
          Redagowały Monika W. i Magdalena K.

     XIII Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
                                 w Gromniku

kg

kg
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  Bądź ostrożny 
            w Internecie !
Internet to piękna sprawa,
Może być nauka, filmy i zabawa,
Każdy uczeń dobrze wie,
Że tutaj uczy i bawi się.
Kiedy potrzebujesz 
szybko informacji,
Wejdź na Wikipedię,
ona ci doradzi,

Bardzo ważna rada, 
dla tych, co czatują,
Nie ufajcie obcym-
oni oszukują,
Gdy czegoś nie wiecie, 
rodziców pytajcie,
Nie podajcie danych,
obcym nie ufajcie! 
                      
                Stanisław Gotfryd (IV)

                                   Twórczość naszych kolegów
 
                                                                                                                                                                                         
         

  BEZPIECZNY  INTERNET

Internet to wirtualny świat
Każdy o tym wie
Dzięki niemu wszystko załatwisz
Porozmawiasz pooglądasz
popiszesz poczytasz

Lecz należy też pamiętać
że internet jest zły
gdy nie umiesz
nim się posługiwać

Nie wolno
podawaćswoich danych
rozmawiać z obcymi
wchodzić
nastrony dla dorosłych

Internet to dobra rzecz
Jest szybki i pomocny
Korzystaj z niego z głową
                        Tomek Wojnar (V)

(ciąg dalszy)

Obok duża szatnia leży  
co trzydzieści metrów mierzy, 
sala gimnastyczna jeszcze
większa jest  
pięćdziesiąt metrów albo trochę
mniej. 
I jeszcze dwie malutkie klasy,  
w każdej są dwa atlasy.   
Na pierwszym piętrze klasy dwie,
biblioteka, z której bibliotekarka
lubi mnie. 
I jeszcze pokój nauczycielski jest 
tam każdy nauczyciel chowa
każdego ucznia test.  
Nauką jest dużo zarażeń.
Tak właśnie wygląda szkoła
moich marzeń!
                             
                     Ewa Cieśla (IV)

             Ptaszek

Ptaszek wzleciał nad łąkę,   
w locie witał się ze słonkiem, 
pofrunął i wbił się w chmurkę,
trzepocząc kolorowym
ogonkiem.  

I nagle dosyć miał tej gonitwy,
pytał się kwiatków, kiedy
zakwitły?  

Pytał się dzieci, kiedy urosły?   
I tak mu upłynął wesoły  
dzień wiosny.

             Weronika Barnaś (III)

                           

               Alleluja

Kiedy Wielkanocne święta?  
Każde dziecko to pamięta!
Lukrowane zajączki, cukrowe
baranki, w koszyku są kolorowe
pisanki ułożone bukszpanem i
baziami przystrojone.  
Na bielutkim obrusie piętrzą się
pyszności, mazurek i babka oraz
kosz słodkości.  
Do kościoła już ruszamy, gdzie  
świętować zmartwychwstanie
Chrystusa mamy. 
Nim do stołu zasiądziemy jajkiem
dzielić się będziemy.   
Zjemy pyszną wieczerzę wraz z
naszą rodziną,  potem cieszyć
się będziemy radosną nowiną.
                       
                      Wiktoria Ozga (IV)

Szkoła Marzeń

Szkoła moich
marzeń jest okryta kobiercem
różnych zdarzeń:
gdy ktoś pokłóci się z kimś od
razu godzi się z tym kimś, 
gdy ktoś sobie obije kolano 
to po ranie nie ma śladu rano.
Pięcioro tylko jest nauczycieli,
aby wszyscy po piętnaście
uczniów mieli. 
Siedemdziesiąt pięć jest dzieci
czas im w szkole szybko leci.
 Na lekcji cisza ja zasiał mak, 
a wygląda ona tak: 
Ściany brązowe, bluszczem
okryte, okna przeźroczyste,
często myte.  Dach czerwony, 
w słońcu błyszczący, kolorami
tęczy się mieniący.
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Pisownia wyrazów z "ó" i "u"

Utrwalenie wiadomości

ortografia

U piszemy w zakończeniach rzeczowników:
·  un,unek,uchna,uszka
·  uszek
·  uch
·  us
·  usia
zwiastun,córuchna, staruszka, łańcuszek.
U piszemy w czasownikach zakończonych na:
·  uj,ujesz,uje
np.: maluję, malujesz, maluje
U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć itp·

Ó piszemy,
1. gdy wymienia sięw innych formach tego samego
wyrazu lub w innych wyrazach na:o, e, a
np.:
wiózł - wiozę
trójka - troje
mówić - mawiać
powtórzyć - powtarzać
Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów,
ówczesny, ówcześnie ,ówdzie.

2.w wyrazach zakończonych na: -ó
w,ówka,ówna np.:
Kraków,Tarnów,pocztówka,łamigłówka,Nowakówna,Kucówna.
Uwaga! Wyjątki!
skuwka, wsuwka, zasuwka.
w zakończeniach: -ówek,np.: 
Półgłówek,ołówek,nagłówek

ortografia

Uzupełnij wiersz Jana Brzechwy
brakującymi literami – „ó” lub „u”
Ż…br
Pozw..lcie przedstawić sobie:
Pan ż…br we własnej osobie,
No, pokaż się ż…brze. Zr…bże
Minę przyjemną, ż…brze

 Z ortografią na TY
                                                                                                        
                                                                                                  Redaguje Magdalena Szczepanik

       Pisownia z "ó" 

                 (ciąg dalszy)

Na początek uzupełnij wyrazami z „ó” 
znane powiedzenia i przysłowia. 

a) Paluszek i ................................... to szkolna ................................... 
 b) Gdyby ................................... nie skakała, to by ...................................
nie złamała. 
c) Kto ................................... przychodzi, ten sam sobie szkodzi. 
d) Gdzie ................................... się bije, tam trzeci korzysta.
e) Jedna ............................... wiosny nie czyni.
f) Wybiera się jak .......................... za morze. 

maga

maga
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Poplątane języki Niemiecki
szacunek

Niemcy 

Anglia

Danke!
Entschuldigung!
Bitte! 
Si sind
willkommen!
Na so was. 
Setz dich hin!
Moment mal!
Sag mal!

Tea

1.
 Good night, sleep tight, don't let
the bedbugs bite.
 Dobranoc, pchły na noc,
karaluchy pod poduchy, a
szczypawki do zabawki.
2.
One, two, three, four, five
Once I caught a fish alive.
Six, seven, eight, nine, ten
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.

Dziękuję
Przepraszam
Proszę
Nie ma za co

Coś takiego!
Usiądź!
Chwileczkę
Powiedz!

Anglia –
największa 
i najludniejsza
część
składowa
Zjednoczone-
go Królestwa
Wielkiej
Brytanii i
Irlandii
Północnej, 

w przeszłości
samodzielne
królestwo. 

Anglię
zamieszkuje
83% całkowitej
populacji
państwa.

niemcy

Niemcy;
RFN – państwo
federacyjne
położone w
zachodniej 
i środkowej
Europie. 
Składa się z
szesnastu

krajów
związkowych,
 a jego stolicą 
i największym
miastem jest
Berlin.
Niemcy są
naszym
zachodnim
sąsiadem.

In der Not erkennt man den Freund.    -   Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie.
Andere Länder, andere Sitten.       - Co kraj, to obyczaj.
Wer neckt sich, der liebt sich.         -  Kto się czubi, ten się lubi.
 Allzuviel ist ungesund.                   - Co za dużo, to nie zdrowo.
 Alle guten Dinge sind drei.             -  Do trzech razy sztuka.
 Aller Anfang ist schwer.                  -  Każdy początek jest trudny.
 Auge um Auge, Zahn um Zahn.       - Oko za oko, ząb za ząb.

A friend in
need is a friend
indeed.

Prawdziwych
przyjaciół
poznaje się
w biedzie.

 All roads lead
to Rome.

Wszystkie
drogi
prowadzą

do Rzymu.    
               A
lie has no
legs.

Kłamstwo
ma krótkie
nogi. 

All's well
that ends
well.

Wszystko
dobre, co się
dobrze
kończy.

KO

Klaols
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       Szkoła-          
     Komisariat

Mama pyta
się swego
synka: 
- Jasiu, jak
się czujesz
w szkole? 
- Jak na
komisariacie:

ciągle mnie
wypytują, a
ja o niczym
nie wiem.

  
  Jasiu w Indiach

Gdzie
czwartek
wypada
przed
środą?

Jasio
opowiada o
swoich
wrażeniach
z pobytu w
indiańskiej
wiosce:
- I poznałem
wodza

Wielkie
Światło i
jego dwóch
synów.
- A jak się
nazywali???
- Włącznik i
Wyłącznik.

Czym
kończy się
wieczór a
zaczyna
ranek ????
?

     Zagadki
Czas na humor i
nie tylko...

bobrze zeby

Na lekcji religii: 
- Kto z was, chciałby iść do
nieba? 
Wszystkie dzieci podnoszą
ręce do góry. Tylko Jaś
siedzi bez ruchu. 
- A ty, mój chłopcze - pyta
ksiądz - nie chcesz iść do
nieba? 
- Chcę i to bardzo, ale
obiecałem tacie, że po
lekcjach szybko wrócę do
domu!

Na lekcji
pani
nauczycielka
kazała
wszystkim
uczniom

powiedzieć,
jakiego
zwierzaka
mają w
domu.
Doszło

do Jasia,
nauczycielka
spytała:
- Jasiu jakie
masz
zwierzątko

w domu ??
A Jaś na to:
-Kurczaka w
zamrażal-
niku.
           

o pieski

Na bramce przed domem wisiała tabliczka "Uwaga
zły pies!". W nocy ktoś dopisał: "ale bez
zębów". Rano pies się budzi, patrzy na tabliczkę i ze
złością mówi:
- Jak dolwe tego dlania, to go chyba zamamlam na
śmielć!         

sg

S. Gotfryd
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 Redak-
   torzy:

K. Olszewska
S. Gotfryd
W. Legutko
M. Kierońska
M. Kieroński
M. Florek
M. Wójcik
M. Szczepanik
E. Cieśla
E.
Dzięciołowska

     Czas na sport... i coś więcej

    Najlepsi czytelnicy w      
          naszej szkole 

Brawo!

           Rafał mistrzem 
       nie tylko w sporcie!

Rafał Socha, na
co dzień znany
z zamiłowania
do sportu
otrzymał  w
marcu nagrodę
za wyróżnienie

w
Ogólnopolskim
Konkursie "Imię
orła"
organizowanym
przez Polskie
Towarzystwo
Promocji Ryb.

Obserwacja Słońca...

Częściowe
zaćmienie
Słońca 
nad Polską
oglądaliśmy
20 marca    
2015 r.  

Zjawisko
to rozpoczęło
się ok. godz.
9.40.
Zobaczyliśmy,
jak Księżyc
przesłonił ponad
66 proc.
powierzchni
Słońca.
Apogeum

zaćmienia
nastąpiło ok.
godz. 10.56. 
Do obserwacji
zaćmienia
Słońca użyliśmy
maski
spawalniczej,
której użyczył
nam Pan
Dyrektor.(sg)

   Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gromnik.

25 kwietnia w
Rzepienniku
Marc. został
rozegrany
Turniej Piłki
Nożnej o Puchar
Wójta Gminy
Gromnik. Nasi
zawodnicy pod
opieką dyr.
B.Buratow-
skiego walczyli
w dwóch

kategoriach.
Młodsi:
Kierońscy,
K.Gniadek,
M.Paciorek,
P.Smagacz, 
A. Bartosik,
D.Dzieciołow-
ski zajęli II
miejsce, a starsi
R. Socha,
A.Żaba,
D.Bartosik,

S.Gotfryd, M.i
M.Kierońscy
M.Florek,
W.Legutko, M.
Wójcik,K.Łabuz,K.Legutki,
A.Wójcik, E.
Dzięciołowska
stanęli pierwsi
na podium.

wygrani!

Jak wiadomo
uczniowie nie
przepadają za
czytaniem. Tym
bardziej należy
pochwalić tych,
którzy lubią
książki! A są to

nasi koledzy i
koleżanki: Ewa
Cieśla,      
Mateusz
Kieroński,
Michał Rzepka,
Gabriela Potępa,

Julia
Potępa,
Karolina
Paciorek,

Wiktoria
Ciesielczyk. kg

kg

stagot


