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W czasie akademii

POLSKIE DROGI DO
NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 27 września w
naszej szkole odbyły się
uroczystości 
upamiętniające powstanie
Polskiego Państwa
Podziemnego. Była to już
79. rocznica, a obchody
miały rangę powiatową i
zaszczyciło nas wielu
gości m.in. wójt Sławomir
Stefański, kombatanci,
przedstawiciele władz
powiatowych, dyrektorzy
sąsiednich szkół,
nauczyciele oraz
mieszkańcy powiatu.
Uczniowie  po powitaniu
gości rozpoczęli swój
występ. Pierwsza część

opowiadała o tym, jak
działało Państwo
Podziemne, a druga o 
Polsce Niepodległej, czyli
takiej, jaką chcieli
wówczas Polacy.
Uczniowie ćwiczyli wiele
dni, wszystko było
dopięte na ostatni guzik.
Wspaniałe stroje dodały
tej uroczystości
podniosłej atmosfery. Na
koniec uczniowie z
najstarszych klas
zatańczyli poloneza.
Długie próby nie poszły
na marne, bo stanęli na
wysokości zadania i
taniec wyszedł

im perfekcyjnie. Pani
Joanna Albrycht-
Cymerman, pani Anna
Jakubik ,pani Małgorzata
Blicharczyk oraz pan
Władysław Niżnik bardzo
się postarali, aby
wszystko wyszło jak
należy. Zapewne ta
uroczystość na długo
zostanie w pamięci tych,
którzy brali w niej udział. I
to zarówno u tych, którzy
występowali, jak i u tych,
którzy podziwiali występ
z widowni.
Katarzyna Blicharczyk

W trakcie poloneza

W tym numerze
przeczytasz o:

·  tym, jak obchodziliśmy
uroczystość Polskiego
Państwa Podziemnego w
naszej szkole

·  Lekcji języka
holenderskiego

·  Europejskim Dniu
Języków Obcych

·  Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia

·  Mistrzostwach Świata w
siatkówce 2018.
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NIECODZIENNA LEKCJA W NASZEJ SZKOLE

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
OBCYCH

W czasie lekcji

Prowadząca on-line

25.09.2018r. we wtorek o godzinie 14:00 odbyła się w naszej szkole lekcja holenderskiego
prowadzona przez skypa z panią(pracownikiem ambasady), która opowiedziała nam o Holandii.
Dowiedzieliśmy się, że to państwo położone jest w zachodniej Europie i południowej części
Ameryki Północnej, jest monarchią konstytucyjną oraz  z czego słynie. Holandia jest  państwem
słynącym z hodowli przepięknych, kolorowych tulipanów, smakowitych serów, zabytkowych
wiatraków i malowniczych miasteczek. Amsterdam to niezwykła i jedna z najpiękniejszych
europejskich stolic, wszystko za sprawą kanałów oraz mostów. Pani prowadząca dużo mówiła
nam o Keukenhof, czyli raju tulipanów. Na końcu mogliśmy zadawać różne pytania. Było ich
mnóstwo…Gdy skończyliśmy, to podziękowaliśmyi i zakończyliśmy rozmowę. Dzięki spotkaniu
dużo się dowiedzieliśmy o Holandii i o życiu w tym kraju.
Norbert Szczepanik

W dniu 29.09.2018 (sobota) uczniowie Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu wraz ze swoimi kolegami z
Wojaszówki  wyjechali do Krakowa na językową grę miejską o nazwie „Miłosne iGRAszki”.  Z naszej
szkoły wyjechało 5 grup liczących od 4-5 osób, czyli łącznie 19 osób, którymi opiekowały się panie:
Aneta Szarek, Dorota Guzek, Edyta Kowalska, Renata Wojnarska oraz Katarzyna Nowak. Celem
każdej grupy było wypełnienie Karty Stanu Serca żetonami miłości. Aby je zdobyć, trzeba było
wykonać „uczuciowe” zadania. Odwiedziliśmy teatr, gdzie czekały na nias miłosne tragedie, zaciszną
bibliotekę przepojoną miłością do książek, romantyczny ogród z niewiernym ogrodnikiem i nieco mniej
romantyczny Rabar Bar. Na korytarzach szkoły przeżywaliśmy pierwszą miłość, a formalną stronę
miłości poznaliśmy w urzędzie, gdzie mogliśmy wziąć ślub, o ile odnaleźliśmy swoją połówkę.

Spróbowaliśmy  uwodzenia przez okienko,
poznaliśmy  gadki szmatki, chodzenie razem i
puszczanie oka, przeżyliśmy dramatyczne
rozstania i zaczepianie na ulicy, robiliśmy dla
innych epickie sceny i wysłuchaliśmy lirycznych
wyznań. A to zaledwie garść sytuacji, które
przyniosło nam życie podczas pięciogodzinnej
zabawy. Grupy miały na zadanie wypełnić cztery
zadania z każdego innego instytutu, a było ich
sześć (angielski, niemiecki, włoski, austriacki,
francuski i hiszpański), więc można było zdobyć
wiele punktów. Wygrały zespoły, które w ciągu 5
godzin zgromadziły najwięcej serc.  Nagrodami
dla trzech najlepszych drużyn były zaproszenia
do romantycznych restauracji o wartości 1000,
800 i 600 zł.
Zadowoleni, uśmiechnięci, ale również zmęczeni
ok. 22:00 wróciliśmy do Odrzykonia.

Eryk Wołczański

W Krakowie
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ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

. Uczestnicy

Certyfikat naszej szkoły

W tym roku do akcji zgłosiło się 4579 szkół z 36 krajów.
Czwarty WMTday w naszej szkole za nami.Tym razem dokonaliśmy
podsumowania znajomości tabliczki mnożenia. I oto:

sprawdzono188 osób,
wydano 110 certyfikatów z tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia,
co oznacza, że 59% pytanych osób wykazało się bezbłędną
znajomością tabliczki mnożenia,
26 osób, czyli 14% miało 1 błąd na 5 przykładów,
18 osób, czyli 10% udzieliło  dwóch niepoprawnych odpowiedzi,
14 osób, czyli 7% odpowiedziało zaledwie dwa razy poprawnie,
7 osób, czyli 4% udzieliło tylko jednej poprawnej odpowiedzi,
13 osób, tj. 6% nie potrafiło podać ani jednej prawidłowej odpowiedzi.

Koordynatorzy akcji
Gratulujemy wszystkim „EkspertomTabliczki Mnożenia”.
Jeżeli zorganizowanie tego dnia sprawiło, że każdy z uczestników
utrwalił sobie choćby jeden przykład tabliczki mnożenia – WARTO
BYŁO!
Małgorzata Urbanek
Renata Warzycha
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         Mistrzostwa Świata w siatkówce 2018- jesteśmy z Was dumni!

Polska drużyna
prowadzona przez
Vitala Hejnena
poleciała na
Mistrzostwa Świata
w siatkówce.
Turniej ten po raz
pierwszy w historii
został
przeprowadzony w
dwóch państwach-
we Włoszech oraz
w Bułgarii.
Zmagania
rozgrywkowe
trwały od 9 do 30
września. W
Mistrzostwach
Świata udział
wzięło 24 drużyny.
Polscy siatkarze
zostali przydzieleni
do grupy,,D".
Według większej
ilości osób byli oni
tu jednymi z
najsłabszych

sportowców.
Pierwszy mecz
Polaków odbył się
12 września z
reprezentacją Kuby,
który  na dobry
początek wygrali
3:1. Każde kolejne
spotkanie było
powodem do dumy
dla każdego kibica,
gdyż biało-
czerwoni po kolei
ogrywali swoich
przeciwników. I
awansowali dalej,
gdzie musieli
zmierzyć się z
Argentyną, Francją
i Serbią. Niestety
dwa pierwsze
spotkania
skończyły się
przegraną. Jedną z
przyczyn tak
słabych występów
był brak obecności

kapitana drużyny -
Michała Kubiaka,
który podczas tego
turnieju
zachorował. Na
szczęście w meczu
z reprezentacją
Serbii Kubiak
zagrał i
poprowadził
Polaków do
zupełnego
zwycięstwa (3:0).27
września Polacy po
raz kolejny
zmierzyli się z
Serbami i pokazali
wielką siłę oraz
chęci do wygrania
Mistrzostw Świata.
Dzięki temu w
następnym meczu z
Włochami
wystarczył tylko
jeden set, aby
Polska
zakwalifikowała

się do półfinału.
Oczywiście nie
mogło być inaczej i
nasza drużyna
zagrała w 1/2 finału
ze Stanami
Zjednoczonymi.
Stawka była bardzo
duża, ale polskim
siatkarzom udało
się udźwignąć ten
ciężar. Znaleźliśmy
się w finale
Mistrzostw Świata
Siatkówki 2018!
Polskimi rywalami
byli siatkarze z
Ameryki
Południowej, z
kórymi walczyli o
najwyższy tytuł
tego turnieju.
Każdemu zapewne
powininny
przypomnieć się
ostatnie
mistrzostwa,

w których także
zmierzyła się nasza
drużyna z Brazylią.
Mecz ten był
jednym z
najtrudniejszych,
jakie do tej pory
rozegrali biało-
czerwoni. Punkt,
dzięki któremu
Polacy stanęli na
najwyższym
stopniu podium
zdobył Bartosz
Kurek. Na hali w
Turynie zapanowała
radość oraz dało
się słyszeć okrzyki
polskich kibiców
,,Dziękujemy". Ale
to jeszcze nie
wszystko- w ręce
orłów trafiły cztery
nagrody
indywidualne: dla
Bartosza Kurka
uznanego

za najbardziej
wartościowego
zawodnika (MVP),
przyjmującego-
Michała Kubiaka,
środkowego- Piotra
Nowakowskiego
oraz libero- Pawła
Zatorskiego. Polscy
siatkarze oborniki
tytuł Mistrza Świata
sprzed czterech lat
i udowodnili, że są
jedną z najlepszych
drużyn świata.
Julia Jakubczyk

Polacy w akcji .

STOPKA REDAKCYJNA

Numer przygotowali: Eryk Wołczański, Katarzyna Blicharczyk, Julia Jakubczyk, Norbert Szczepanik oraz p.Renata Warzycha i Małgorzata Urbanek.

Skład i korekta:Katarzyna Nowak
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