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  WYKORZYSTUJĘ- NIE MARNUJĘ!

SEGREGUJ ŚMIECI! - TO DZIŚ W MODZIE – W KOŃCU CZAS
POMÓC                                                   PRZYRODZIE!

Segregacja śmieci nie jest procesem bardzo trudnym. Wszyscy chcemy
żyć w czystym środowisku, a więc warto pomyśleć o jego poprawie. Nie bez
znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do specjalnych separatorów.
Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do
odzysku i recyklingu.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach a także
zużyty sprzęt RTV i AGD . Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci
zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w
sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zorganizowanym przez gminę. 
Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej
swojej gminy.
Dbajmy o naszą planetę wszyscy razem. To właśnie nasze działania -
wycinanie lasów czy palenie w piecach śmieci wywołują trujący smog.
Musimy pamiętać, że drzewa i krzewy to nasze "zielone płuca"! 
K.Jucha

SEGREGUJEMY ŚMIECI

DZIEŁA UCZNIÓW

Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia. To bardzo ważne święto istnieje po to,
by przypomnieć nam jak niezbędna dla nas jest nasza planeta i jak bardzo
powinniśmy o nią dbać! W czwartek tj. 27.04.2017r. do naszej szkoły
przybyli wraz z opiekunami nagrodzeni uczniowie z gminnych szkół
podstawowych oraz gimnazjaliści, którzy pisali test sprawdzający wiedzę z
zakresu ekologii. 
Z tej okazji w naszej szkole odbyły  się następujące konkursy:
·  Ekologiczny dla klas I-III gimnazjum
·  Ekologiczno-plastyczny dla klas I-VI SP pod hasłem  „Wykorzystuję, nie
marnuję”.

Konkursy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów
wszystkich szkół naszej gminy.  Dzieci musiały wykazać się wielką
pomysłowością.Okazało się,że praktycznie ze wszystkiego da się zrobić
ciekawe rzeczy, czyli możemy odzyskiwać to, co juz nam się nie przyda.
Na szczególną uwagę zasługują: naszyjnik, ekomistatek, kosz, gra
planszowa, żyrandol czy lampa muffina.

 Łącznie w konkursach wzięło udział 46 uczniów; 34 ze szkoły podstawowej
i 12 z gimnazjum.  W wyniku konkursowych zmagań ostatecznie
wyłoniliśmy zwycięzców.Nagrodzeni uczniowie dostali cenne nagrody
ufundowane przez naszą gminę i pamiątkowe nagrody. 
Następnie uczniowie klasy Va przedstawili  pod kierunkiem p. Joanny
Nowak autorską  inscenizację pt.„Odrzykońskie Bociany”.

Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
K.Jucha
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ODRZYKOŃSKIE
BOCIANY
Narrator:  Klekoce
bocian bocianowej w
Afryce nad rzeką:
Czas się zbierać do
podróży,
Do Polski daleko!
Bocianowa:  Kiwa
dziobem bocianowa,
Brodząc w ciepłej
rzece:
Bardzo chętnie już,
mój mężu,
Do domu polecę.
Tu mi jakoś za
gorąco,
Duszno, słońce
męczy,
Nigdy nie ma
niepogody,
Deszczu, chmur i
tęczy!
Tam nas czeka
chłodna łąka,
Czekaja topole,
Złote jaskry i
kaczeńce…..
…..I gniazdo na
szkole!
Bocian 1:  Lećmy
więc do naszej
wioski!
Czas mieszkańcom
przynieść wiosnę!
Bocian2:  Dosyć tego
klekotania! Czas już
ruszać!
Bocian 3: 
Szczęśliwego
lądowania!
  (bociany lecą)……
Narrator:  Tak mijają
dni, tygodnie
Leciały bociany…..
Aż ukazał się ich
oczom
Odrzykoń kochany.

Bocian1:  Góry i
pagórki

  Pełne kwiatów  łąki,
  Wyglądają zza
drzew
  Maleńkie jelonki.
Bocian2:  A w oddali
na wzgórzu,
  Stoi zamek stary.
  Widać lasów 
zielonych
  Ogromne hektary.
Bocian3:  Tam gdzie
mury „Kamieńca”,
  Wioska nasza się
zaczyna.
  Fredro tutaj pisał
wiersze.
Bocian1:   A tam
dalej jest Korczyna!!!
Bocian4:  W oddali
szkoła, widać
przyjazna.
  Stąd dziatki w świat
wyfruwają z
gniazda….
  Lecz pamiętajcie
uczniowie mili
  Żeście tu pierwsze
kroki robili….
Bocian1:  Wracam
do stron rodzinnych
  Długie było
rozstanie,
  Tęskniło do nich w
zimie
  Moje serce
bocianie.
Bocian2:  Pokolenia
przemijają
  Losy nasze się
splatają
  My co roku tu
wracamy
  Gniazdo nasze
zakładamy.

Bocian3:  Wieże
Kościelną widać z
daleka!
  Zbudujemy tu
gniazdo!
Bocian4:  Eee tam!
Za duże wyzwanie,
Przenieśmy lepiej na 

plebanie.
Narrator:  Zatrzymali
się przelotem
  Na znajomej łące.
Bocianowa:  Ach ten
zapach znajomy
  Znajome zające…..
Narrator:  Wtem za
plecami
  Głos słyszą
znajomy:
Zając:  „Witam moich
przyjaciół,
  Wracacie w te
strony?”
Bocian:  Tu
mieszkamy tyle lat,
  Tutaj rzeki, tutaj las,
Tu najlepiej, tu
najmilej
  W Odrzykoniu jak w
rodzinie!
  „Znajome chatki,
  Piękne ogrody,
  Cudowne wzgórza,
  Miłe zagrody…”
Bocianowa:  „Nie ma
jak to w domu!”
Narrator:  Rzekła
bocianowa
  Wzięła męża pod
skrzydło,
  Na przechadzkę
gotowa!
Narrator:  Poszli do
starego dębu.
Bocianowa:  „Tu
przystanąć chciałem!

  Czy pamiętasz
Drogi Mężu
  Tutaj Cię poznałam”
Narrator:  Szli tak w
stronę Wisłoka,
  Klekocząc wesoło
  Nagle…jakiś 
straszny rechot!
  Coraz głośniej
wkoło!
  Rozglądnęli się 

gwałtownie….
Żaba:  „Tu jestem
bocianie!!!”
  Ledwie wrócił, a już
prawie 
  Zjadł mnie na
śniadanie!!!”
Bocianowa:  „Ach to
Pani! Dzień dobry”
Bocian:  „Witam
sąsiadkę!” 
Żaba:  „No jacy
szczęśliwi
  Mielibyście gratkę”
Bocian:  „Pani Żabo
Kochana,
  Powtarzam co roku
  Nie jadamy
znajomych…”
Żaba:  „…ja mam
Was na oku”
Bocianowa:  „Pani
Żabo Droga,
  Przyznać to
musimy
  Że w Afryce choć
pięknie
  To już się nudzimy!”
Bocian:  „Niech tam
w ciepłych krajach
  Pięknie pachną
owoce,
  Tutaj trochę
chłodniej,
  Ale mamy koce!”

Narrator:  Bo widzicie
Moi Mili,
  Pani Żaba z tego
słynie,
  Że przekonana jest
zawsze
  O innych zwierząt
winie.
Narrator:  Raz na
przykład
  Gdy deszcz padał
przez dni chyba
cztery
  Stwierdziła że na
pewno płaczą
renifery
  A kiedy tydzień
później
  Żar lał się z nieba,
  Mówiła że to wina
sowy,
  A dowodów nie
trzeba!
  Dnia pewnego
  Na filiżankę
pysznej, świeżej
rosy,
  Zaprosiły Panią
żabę
  Dwie pasiaste Osy.
 
  Nagle….
  Żaba ze złości
przybrała kolor ognia
  Krzyknęła tylko, że
ta rosa
  Jest chyba sprzed
tygodnia.
Narrator:  Zwołał
radę zwierząt
  Pan Bocian
zmartwiony
  I klekocze bezradny
  Do bocianiej żony:
Bocian:  „ Przyczyna
Moi Mili
  Jest wręcz
oczywista!

  Relacja nasza z
Żabą
Nie jest do końca
czysta”
„Nigdy o rady i
pomoc
Nie była proszona
Ona czuje się po
prostu
Przez nas
odrzucona!”
Narrator:  Od tej pory
  Codziennie biegali
  W długie kolejki
  Się ustawiali.
  To pająk pytał
  Jak wić pajęczą nić,
A innym razem
zawitał Słowik
I pyta Żaby czy jest
tak miła,
Aby go pięknie
śpiewać nauczyła.
Żaba sumiennie
Porad udziela
Nikt jej wyśmiewać
Się nie ośmiela.
Wszyscy słuchają
Z poważną miną,
Tak stali się
Jedną rodziną!
Bo choć czasami
Nie masz ochoty,
By rozwiązywać
Innych kłopoty,
To zastanówcie się,
Z drugiej strony
Nikt z Was nie lubi
Być odrzucony!
Żaba:  „I odfrunęły
Bociany
Nie kazały mówić,
Że szukają miejsca
By gniazdo swe
uwić.
Powiedziałam to
głośno?!

A niech to gęś
kopnie!

PRZYRODA JEST WIECZNA, JEŻELI JEST BEZPIECZNAL L
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NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE WIELE ZYSKA!

„Warzywa i owoce – spożywam codziennie”
 pod takim hasłem uczniowie klasy III b pod kierunkiem swojej
wychowawczyni p. Agnieszki Pachany zorganizowali dla swoich kolegów i
koleżanek zdrowy poczęstunek. Powodem tego przedsięwzięcia był udział
uczniów tej klasy w programie edukacyjnym „Porcja Pozytywnej Energii”,
którego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków
żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców. W menu
znalazły się owocowo – warzywne soki starannie przygotowywane przez
uczniów, szaszłyki i koreczki owocowe, sałatka owocowa, marchewkowe
paluszki, warzywne kanapki na pełnoziarnistym pieczonym chlebie.
 Niektóre potrawy dzieci przygotowywały wcześniej np. szpinakowe ciasto o
nazwie Shrek, baton musli, bakaliowe ciasteczka czy warzywne mufinki.
Zaproszeni na degustację uczniowie z przyjemnością smakowali
przygotowane, niecodzienne potrawy. Ten dzień aktywności bardzo podobał
się trzecioklasistom. Oprócz przygotowywania warzywno – owocowych
specjałów, dzieci nauczyły się także obsługi sokowirówki, sposobu
przygotowania stołu z poczęstunkiem. 
Poznały ogromną wartość owoców i warzyw i przekonały się, że są one
niezbędne w diecie każdego człowieka.

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek jest
naturalnym wrogiem przyrody. Mimo, że żyjemy dzięki roślinom, regularnie
je niszczymy, nie licząc się ze skutkami. Nasza szkoła od wielu lat zajmuje
się pomocą naturze, chroniąc ją w dostępny dla uczniów sposób. Dzięki
temu chcemy pokazać innym, jak ważne jest dbanie o naturę. Uczniowie z
ogromnym zapałem biorą udział w akcjach i z wielką chęcią wspierają
planetę Ziemię.
TYLE ZYSKU, ILE ODZYSKU!
       Jednym z takich przedsięwzięć jest zbiórka makulatury, która trwa od
1 września do 10 czerwca każdego roku szkolnego. Dzięki temu udało nam
się zgromadzić kilkanaście tysięcy kilogramów tektury, gazet i papieru.
Zbierając makulaturę chronimy drzewa, które są największym producentem
tlenu. Warto dodać, że jedna 60- letnia sosna wydziela tyle tlenu ile zużywają
3 osoby, a hektar lasu zaspokaja potrzeby 45 osób!
     Kolejną akcją jest ochrona środowiska przez pomaganie. Od wielu lat
zbieramy zakrętki na rzecz naszego chorego kolegi , który choruje na
dziecięce porażenie mózgowe. Dzięki temu Maciek otrzymuje
specjalistyczny sprzęt oraz środki na rehabilitację, która jest mu bardzo
potrzebna w walce z chorobą.
      W zeszłym roku nasza szkoła brała udział w akcji, w której uczniowie
sprzątali teren placówki. Mimo upału i zmęczenia z wielkim zapałem zbierali
śmieci. Wyposażeni w gumowe rękawiczki i wory na odpady przeczesywali
każdy metr trawnika w poszukiwaniu najmniejszego zanieczyszczenia.
Weseli i dumni wrócili, bo przecież w małym stopniu uratowali Ziemię! Warto
pamiętać, że zwykły bilet autobusowy rozkłada się 2-4 tygodnie, plastikowa
reklamówka 450 lat, a szklana butelka nawet 4 000 lat! Dlatego tak ważne
jest segregowanie śmieci.

A.Danek, M.haczela

Specjalne wydanie
gazetki przygotowały:
Klaudia Jucha,
Aleksandra Danek,
Martyna Haczela, przy
współudziale
wszystkich
dziennikarek.
Zdjęcia-Lider.
Korekta-Katarzyna
Nowak.

ZEBRALIŚMY KILKA TON!

ŻYJ ZDROWO!

PROBLEM NIEWIELKI ODKRĘCAMY BUTELKI
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