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Tej, co nie zginęła...

Obchodzimy  rocznicę odzyskania niepodległości

Dnia 10 listopada w naszej szkole uroczyście świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyła się akademia, podczas której zostały
zaprezentowane wydarzenia poprzedzające datę 11 listopada 1918 roku. Montaż słowno –
muzyczny w skrócie zobrazował sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazując ducha narodu polskiego, który w czasie
123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i
recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o
niepodległość. Dla wszystkich była to doskonała lekcja historii, którą przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej pod opieką pani Joanny Albrycht – Cymerman oraz pani Barbary
Szarek.

Świetujemy rocznicęUroczystości środowiskowe

Tobie Ojczyzno...

D.H..
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Czy znasz wybitnych Odrzykoniaków?
Jeśli nie, koniecznie przeczytaj!

Dnia 19 listopada 2017 r., z ramienia Zarządu
Stowarzyszenia Odrzykoniaków, odbyły się
Obchody Jubileuszowe 130 rocznicy urodzin ks.
płk. Józefa Panasia – wybitnego Odrzykoniaka,
kapelana Legionów Polskich, działacza
politycznego i publicysty.
  Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się od
odprawienia Mszy św. w Kościele Parafialnym w
Odrzykoniu, po której  zaproszeni goście udali się
do Domu Kultury w Odrzykoniu, gdzie wysłuchali
odczytu Walka o niepodległą i zmagania o
demokrację. Zarys działalności ks. płk. Józefa
Panasia, wygłoszonego przez Przemysława
Juchę z Krakowa. Zwieńczeniem obchodów był 
program artystyczny przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu,
ukazujący bogaty dorobek i działalność ks. płk.
Józefa Panasia,  postaci niezaprzeczalnie
barwnej i zasłużonej dla naszego kraju.

B.Szarek

Józef Panaś W czasie występu

Wycieczka w czasie

Wizyta w Muzeum Szkoły Ludowej w Żarnowcu wprowadziła uczniów klas pierwszych w klimat dawnej
szkoły. Dzieci wzięły udział w przygotowanej dla nich lekcji "Jak dawniej w szkole bywało", poznali
krótką historię szkoły, metody pracy oraz nagrody i kary w XIX-wiecznej szkole. Z zapałem przystąpili
do kaligrafowania.Chętni uczniowie wypróbowali również kary stosowane wówczas w szkole –
klęczenie na grochu z uniesionymi rękami. Dzieci wzięły też udział w zabawach sprzed lat na świeżym
powietrzu. Zadowolone wróciły do szkoły podziwiając piękne jesienne widoki.

wychowawczynie kl. I  B. Bardzik, A. Stryczniewicz

W dawnej szkole Jak to dawniej bywało...
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Już jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu

My uczniowie...

,,Ślubujemy”

27 października 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ,,Pasowania na uczniów”. Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. A. Fredry
w Odrzykoniu złożyli uroczyste ślubowanie. Zanim jednak nastąpił ten ważny moment  w życiu każdego ucznia, dzieci z klas pierwszych zaprezentowały
swoje umiejętności w występie artystycznym,mdo którego przygotowywali się od początku roku szkolnego, ucząc się dzielnie tekstów wierszy, piosenek i
wytrwale ćwicząc podczas prób.Występ zachwycił przybyłych na uroczystość rodziców, dziadków i gości.
Następnie pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar szkoły być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i
nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Dyrektor szkoły pan Piotr Guzek dokonał ceremonii pasowania dotykając każdego ucznia ołówkiem i wypowiadając słowa:
 ,,Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”

Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klas pierwszych pani Agnieszka Stryczniewicz i pani Beata Bardzik wręczyły dzieciom legitymacje szkolne i
pamiątkowe dyplomy, a przewodniczący Rady Rodziców pan Mariusz Blicharczyk ufundowane przez radę upominki.
Na zakończenie pan dyrektor złożył pierwszakom gratulacje, w tym ważnym dla nich dniu, i życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.
B. Bardzik, A. Stryczniewicz
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Dzień Życzliwości

Życzliwość  możemy okazać dobrym uczynkiem, dobrym słowem,
wczuciem się w czyjeś położenie, czasem pocieszeniem, czasem
zatroskaniem. Mało kto pewnie wie, że w dniu 21 listopada obchodzony  jest
Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień.  Główną ideą tego święta jest 
przypomnienie ludziom o tym, że życzliwość jest  podstawą do budowania
pokoju na świecie  i pomyślnych relacji między ludźmi.  Także w naszej
szkole obchodzony  był ten dzień.  Przez kilka dni przed nim można było na
specjalnych kartkach wrzucać do skrzynki umieszczonej w bibliotece 
pozdrowienia i życzliwości skierowane do konkretnych osób. Akcja cieszyła
się dość dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 21 listopada kartki
zostały rozdane uczniom i wywołały sporo radości i uśmiechu na ich
twarzach. Nie zabrakło także pozdrowień dla pana Dyrektora, kadry
nauczycielskiej, pań sprzątaczek, pań ze stołówki i pani Pawłowskiej. Każdy
się ucieszył, że inni o nim pamiętali. Warto więc organizować takie akcje i
mam nadzieję, że za rok znowu będziemy mieć szansę się wzajemnie
pozdrowić i do siebie uśmiechnąć.
Katarzyna Blicharczyk, kl. VI a

W klasie INasza pani Sekretarka

.

Akcja charytatywna GWIAZDKA

STOPKA
REDAKCYJNA

Numer tworzyli:
p.A. Stryczniewicz,
p.B.Szarek,
p.B.Bardzik,
K.Blicharczyk.

Korekta, skład gazetki:

K.Nowak

Akcje charytatywne w naszej
szkole

Zachęcamy wszystkim do włączenia się w akcję charytatywną GWIAZDKA.
Do 15 grudnia w bibliotece szkolnej trwa zbiórka zabawek, przyborów
szkolnych oraz słodyczy.
Zebrane artykuły zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły.
Przyłącz się!
Pomogłeś-pomogą i Tobie!
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