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27 FINAŁ WOŚP
W NASZEJ
SZKOLE

13 stycznia 2019 r.
odbył się finał akcji
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej

Pomocy. W tym roku
nasza szkoła
przeprowadziła
również zbiórkę na
rzecz tej fundacji. Od
11 do 12 stycznia
były zbierane datki
dla potrzebujących.
Uczniowie nie
wątpliwie włożyli
całe serce w tą

akcje, wolontariusze
zebrali ponad 369 zł!
Za zebrane fundusze
zostanie zakupiony
sprzęt medyczny dla
polskich szpitali.
Tego typu akcje są
bardzo potrzebne i
należy się w nie
włączać cały rok!
Eliza Lenik
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Wyróżnienie dla Kasi Blicharczyk
w konkursie JuniorMedia

21 stycznia- Dzień Babci
Już za niedługo będziemy mieli okazję złożyć życzenia, podziękować i
ucałować nasze ukochane osoby-Babcie i Dziadków.  21 stycznia jest to
czas szczególny na wyrażenie wdzięczności Babciom, za to, że są i
opiekują  się nami. 
Dzień Babci w Polsce obchodzony jest już od 1964 roku.  Pomysł o
zorganizowaniu właśnie takiego święta, pojawił się po raz pierwszy w
tygodniku  „Kobieta i Życie”. Święto to powstało wcześniej niż Dzień
Dziadka, który w Polsce obchodzony jest dzień później.  Niedługo, bo
już rok po ujawnieniu owego pomysłu „Express Poznański” zaczął
promować Dzień Babci.  Głównym inspiratorem był Kazimierz Flieger. 
W następnych latach „Express Wieczorny”  również przyłączył się do
upowszechniania tego święta, wówczas w Polsce powstała nowa
tradycja.  W zwyczaju wnukowie odwiedzają swoich dziadków, z
reguły-z drobnym upominkiem. Ten dzień warto spędzić z dziadkami,
potowarzyszyć im i razem uczcić ich dzień.  Mimo wszystko, należy też
nie zapominać o odwiedzaniu ich w dni powszednie. Szczęście, jakie im
dajemy swoim przybyciem jest nie do opisania!
Prezen,t jaki wręczymy swoim Dziadkom można kupić w sklepie, ale
również wykonać samemu.  Gdy mamy więcej czasu i chęci możemy
wyczarować coś cudownego, co dziadkowie na pewno docenią! Można
puścić wodze naszej wyobraźni i wymyślić coś samemu, jednak jeśli nie
mamy koncepcji, warto zaczerpnąć inspirację z Internetu. 
Własnoręcznie wykonana kartka czy ciasto, to dobry prezent dla Babci.
Świetnym pomysłem jest też wywołanie waszych wspólnych zdjęć u
fotografa, zakupienie albumu i własnoręczne ozdobienie go. Z
pewnością wzruszy to was jak i Dziadków.  Album ten będzie stanowił
niezwykłą pamiątkę.
Babcia i Dziadek to niewiarygodnie ważne dla nas osoby i postarajmy
się uczynić ich dzień coroczną okazją do wspólnego świętowania.
Pokażmy im, że ich kochamy i pamiętamy o nich. My również składamy
wszystkim Babciom i Dziadkom najwspanialsze życzenia i
podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie, bez nich
moglibyśmy być zupełnie innymi ludźmi.
Natalia Szarek

21 stycznia-Dzień Dziadka

Dzień Dziadka to znane nam wszystkim święto. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że zostało ustanowione dużo później niż Dzień Babci, bo
dopiero 14 lat później w 1978 r. Święto to przywędrowało do nas ze
Stanów Zjednoczonych, gdzie tamtejsza mieszkanka zwróciła się z
inicjatywą do miejscowych władz ,ponieważ chciała zwrócić uwagę na
osoby starsze. Jej celem było przypomnienie młodym ludziom o tym, że
należy pamiętać o swoich dziadkach. Dzięki jej inicjatywie zostało
uchwalone święto znane w USA jako National Grandparents  Day i
przypada na pierwszy poniedziałek września. W Polsce obchodzimy go
22 stycznia zaraz po Dniu Babci. Dziadek jest osobą, która przez całe
dzieciństwo jak i później  jest obecna w naszym życiu ,więc pamiętajmy
o NIM!
Eliza Lenik
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Nasza twórczość
Tym razem prezentujemy wiersze
Korneli Dziugan z klasy IIIa
"Kartka"
Tylko jednej rzeczy teraz potrzebuję
Wręczcie mi białą kartkę
Oraz srebrzysty długopis lub pióro
Potrzebuję pisać! Teraz! Już!
Nie dla mnie rzeźbienie w rękach
Chociaż wiele blizn życie mi dało
Nie dla mnie filmów kręcenie czy rysowanie
Nie jestem artystką
Dajcie mi tylko kartkę i długopis! 
Potrzebuję uwolnić myśli
Trzeba przelać na kartkę wszystko
Co zaraz się ulotni
I nigdy nie powróci do mnie
Nie chcę nożyczek
Nie muszę ciąć 
Nie chcę rozmowy
Nie pragnę drugiego człowieka!
Chcę kartkę! Już, teraz!
Chcę wypisać jego imiona
Spróbuję uwolnić duszę
I nadać jej falbankowy kształt
A kto chce niech czyta

Ale żeby nie przeszkadzał!

Natychmiast kartkę!
Należy napisać jego imię
W Każdym znanym mi języku
Aby ulotniła się myśl, dusza
Ale cóż to?
Mam kartkę, mam pióro i czarną farbę
Tańczącą na bieli
Ale w głowie ciągle jego imię
"Ta zakochana"
Oszalała kobieta! 
Cóż to za okazja
Mówią, że zakochana!
Śmieją się i palcem wskazują.
Bo jak mężczyzna kocha
To trzeba mu ulec
Nie wyrażaj sprzeciwu - szepczą 
Ale jak panienka zaduszona? 
Bzdety - powtarzają coraz głośniej
Cóż to, tak się nie godzi
Przecież odrzuci, on wybierze
A ty potulnie skiń głową
I powiedz - tak, gdy tylko zapyta
Śmieją się gdy ten odrzucił
Prychają, wierzgają, tupią
Przeklinają, plują, wzrok odwracają
Bo rzecz się stałą niesłychana
Dziewczynka pokochała pana

Dzień Pisma Ręcznego
Dzień Pisma Ręcznego obchodzony jest co roku
23 stycznia. Święto to utworzono po to, by
podkreślić rolę i znaczenie pisma ręcznego.
Już w przedszkolu małe dzieci zaczynają uczyć
się pisać. Zazwyczaj jest to poprawianie po
śladzie literek a następnie własnoręczne
wykonywanie podobnych. W późniejszych latach
dzieci zaczynają pisać już całe zdania, aż do
takiego momentu, gdy w pełni nauczą się biegle
wykorzystywać tę umiejętność. Charakter pisma
może się zmieniać, przez co tworzymy go pod
siebie i jest on unikatowy.
Pierwsze pismo alfabetyczne powstało już w XI
wieku p. n. e. i było to pismo fenickie. Od niego
wywodziło się pismo greckie, które stanowiło
wzór dla pism, które zostały utworzone w
późniejszych latach. Przed powstaniem pisma
alfabetycznego były jednak znaki, czasem
rysunki.
Pamiętajmy o Dniu Pisma Ręcznego, dzięki
pismu możemy łatwo porozumiewać się z innymi
ludźmi, nawet na odległość. Człowiek czuł
potrzebę by móc zapisać swoje myśli, łatwiej jest
się wtedy z nimi uporać. Dzięki ćwiczeniu pisma
poprawiamy swoje zdolności manualne i je
ulepszamy, stajemy się bardziej precyzyjni.
Pomaga ono również udoskonalać sztukę
czytania. Cieszmy się z tego, że powstało pismo,
bez niego życie byłoby o wiele trudniejsze.
Natalia Szarek ..
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KONKURS-POZNAJEMY PARKI
KRAJOBRAZOWE POLSKI

11 stycznia 2019r. uczniowie naszejszkoły:
Konrad Adamiec, Amelia Cymerman, Natalia
Szarek (z klasy VIIIb) oraz Igor Wójcik (z klasy
IIIagimn.) wraz z opiekunem – panią
DorotąHedesz udali się do siedziby Nadleśnictwa
Kołaczyce, gdzie wzięli udział w III etapie XVIII
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski“. Uczestnicy z ośmiu
szkół zmierzyli się z testem wiedzy przyrodniczo
– geograficznej, składającym się z 25
szczegółowych pytań. Najlepsi okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy
Górnej, którzy 26 marca będą reprezentowali
nasz powiat w etapie wojewódzkim. Gratulujemy
wygranej i trzymamy kciuki!
Igor Wójcik

NOC BIOLOGÓW

W dniu 10 stycznia 2019 r. reprezentacja uczniów
szkoły podstawowej z Odrzykonia oraz
Wojaszówki brała udział w Ogólnopolskiej
„Nocy Biologów”, zorganizowanej na terenie
PWSZ w Krośnie.
Nasi uczniowie skorzystali z szeregu atrakcji
związanych z tematyką przyrodniczą,
połączonych ciekawą formą: wykładów,
warsztatów, pokazów naukowych, laboratoriów
oraz wystaw.
Wyjazd był doskonałą okazją do zwiedzenia
murów krośnieńskiej uczelni, poznania
wykładowców i oferty studiów, chętnie udzielali
również wywiadów dla Radia Rzeszów.
Naszych uczniów najbardziej zaciekawiły
warsztaty ”Tajemnicze życie motyli”; „Zadbaj o
siebie dziś – poznaj skład swojego ciała”; „Podróż
po zmysłach” – w czasie których mieli możliwość
sprawdzenia wrażliwości swojego węchu, dotyku i
wzroku.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
quizy, konkursy oraz… stoisko zoologiczne z
ciekawymi okazami zwierząt.
W.Lidwin

Kl.I.A z p.M.Blicharczyk Kl.I.B z p.M.Gościńską

16 stycznia pierwszoklasiści zostali przyjęci do
grona czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci
poznaŁy zasady  korzystania z biblioteki,
wysłuchały próśb książki i  złożyły uroczyste
przyrzeczenie.Na pamiątkę uroczystości
pasowania na czytelnika klasy pierwsze
otrzymały dyplomy.
Wychowawcy
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