
GONIEC SZKOLNY 2

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Brzozowa 80
33-182, Brzozowa

Numer 64 12/22

  Tuż przed Bożym     
       Narodzeniem

    
    W tym roku postanowiliśmy razem z naszymi Wychowawcami
urządzić szkolną wigilię na wyjeździe. Za cel obraliśmy sobie
DWD w Jodłówce Tuchowskiej. W dniu 14 grudnia o godzinie
15:30 wyjechaliśmy spod szkoły. Droga przebiegła
bezproblemowo, bezpiecznie dojechaliśmy na miejsce. Kiedy
weszliśmy do Domu Wczasów Dziecięcych, opiekunowie
podzielili nas na trzy grupy i wtedy poszliśmy do naszych pokoi,
gdzie rozpakowaliśmy swoje rzeczy.
        
       Następnie wszyscy udaliśmy się na warsztaty cyrkowe,
psychologiczne i do siłowni. Po tych niezwykle interesujących
zajęciach poszliśmy do jadalni, gdzie Pan Dyrektor złożył
wszystkim życzenia, połamaliśmy się opłatkiem, zjedliśmy
wieczerzę wigilijną i śpiewaliśmy kolędy. Kolejnym punktem
wieczoru był na seans  filmowy. O godz. 22.00, zmęczeni bardzo
intensywnym dniem, udaliśmy się na nocny wypoczynek.
Drugi dzień rozpoczęliśmy pobudką o godz. 7.00. Następnie, po
porannej toalecie i ubraniu się, o 8.30 udaliśmy się na śniadanie.
Na stole był duży wybór potraw, każdy mógł zjeść, co chciał. Po
śniadaniu wróciliśmy do pokoi na trzydziestominutową przerwę.
Po odpoczynku podzieliliśmy się na trzy grupy. W czasie, gdy
pierwszy zespół świetnie bawił się na macie interaktywnej, drugi
korzystał z salonu gier, a trzeci miał zajęcia z psychologiem.

       Po wyznaczonym czasie nastąpiła
wymiana, a następnie przerwa. Po niej
udaliśmy się na zajęcia mydlarskie, gdzie
każdy mógł stworzyć własne mydło. W
kolejnej sali odbyły się zajęcia cyrkowe,
podczas których uczyliśmy się różnych
sztuczek, takich jak np. żonglowanie,
wirowanie talerzem. Kiedy skończyły się
warsztaty, poszliśmy na obiad. Syci
wróciliśmy do pokoi, aby posprzątać i
spakować rzeczy, bo wszystko, co dobre,
szybko się kończy. O 14.30 udaliśmy się
do autokaru, którym wróciliśmy do
Brzozowej. Pod szkołą odebrali nas
rodzice. To była wspaniała wycieczka.     
 Tekst: Uczniowie klasy VI

        Wigilijny wyjazd do DWD      
       w Jodłówce Tuchowskiej

          Dwa dni             
  w miłej atmosferze

W ostatnim dniu
zajęć lekcyjnych
przed świętami
uczciliśmy Boże

Narodzenie. Ks. E.
Marcinkiewicz

odczytał fragm.
Ewangelii św.

Łukasza, po czym
zaśpiewaliśmy

kolędy. Następnie,
po złożeniu życzeń

Ks. Katecheta
udzielił zebranym
błogosławieństwa.
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          Wtorek, szóstego grudnia, był dla naszej szkoły
ważnym dniem i obfitował w wiele wydarzeń. Nie tylko
były odwiedziny św. Mikołaja, nie tylko odbył się
próbny egzamin ósmoklasisty, ale również uczniowie
odwiedzili Tarnów. Wyjazd został zorganizowany w
związku z podsumowaniem projektu edukacyjnego
„Ludwiś w eduAKCJI” i występem naszych uczniów
na scenie tarnowskiego teatru.

       To w tym dniu dwunastka uczniów – uczestników
projektu „Ludwiś w eduAKCJI” - wystąpiła na deskach
Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Ich występ
był efektem miesięcznej pracy podczas warsztatów
muzycznych, które odbywały się w naszej szkole pod
kierunkiem muzyka, Pana Bartłomieja Szułakiewicza.
Występ obejrzeli nie tylko uczniowie brzozowskiej
szkoły, ale także innych placówek, biorących udział w
projekcie. Poza tym na widowni byli również rodzice i
rodzeństwo małych aktorów. Ale zanim to nastąpiło,
odbyła się próba generalna. Po niej dzieci zostały
ugoszczone w teatrze, aby miały siłę wystąpić przed
widzami. W tym czasie pozostali uczniowie biorący
udział w wycieczce pod opieką Pań: Joanny Armatys,
Doroty Gąsior i Joanny Juruś odbyli spacer po starych
uliczkach Tarnowa, odwiedzając niektóre ważne i
zabytkowe obiekty.

           Po przedstawieniu o godz. 15.00 nastąpiło
podsumowanie projektu. Głos zabrał Pan Rafał
Balawejder - Dyrektor Teatru, następnie uczestnicy
odebrali upominki – pamiątki udziału w projekcie. Oni
sami odwdzięczyli się swojemu Instruktorowi, Panu
Bartkowi, wręczając własnoręcznie zrobioną choinkę
z życzeniami świątecznymi. Na zakończenie dnia nasi
uczniowie udali się do Mc'Donalds, gdzie wesoło
spędzili mikołajkowy wieczór.
Udział w projekcie pozwolił uczestnikom nie tylko
wyjść poza ramy typowych szkolnych lekcji, ale
pomógł przełamać tremę, otworzyć się na innych,
poznać lepiej siebie i swoje możliwości, wyrazić siebie
poprzez działania artystyczne. Dzięki projektowi
nasza szkoła otrzymała honorowy tytuł Szkoły
Partnerskiej Teatru im. Ludwika Solskiego w
Tarnowie.

        Nauka przez zabawę,           
             czyli w szkole                   
         nie ma czasu na nudę!

"Udział w projekcie przełamał naszą tremę przed
występami na scenie" (Lena). "Podczas zajęć
dowiedziałem się, że można grać na wszystkim,
muzyka jest wszędzie" (Jakub). "Najbardziej podobał
mi się występ na scenie" (Dominika). "Chętnie wezmę
udział w kolejnym projekcie, jeśli taki będzie" (Emilka).
"Najbardziej podobało mi się przedstawienie "Pinokio"
i zwiedzanie zaplecza teatru" (Mikołaj). "Warsztaty
muzyczne były bardzo ciekawe, a nasz prowadzący,
Pan Bartek, niezwykle interesująco je prowadził.
Pokazał, jak prawidłowo należy śpiewać" (Madzia).
"Uczyliśmy się przez zabawę, zajęcia nie były ani
przez chwilę nudne!" (Weronika).

     Podsumowanie projektu         
      „Ludwiś w eduAKCJI”

Szkoła Partnerska Teatru im. Solskiego w Tarnowie

Na scenie

Występ

kg

kg
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Mikołaj Madzi

       Święty Mikołaj
Siwa broda! Siwe wąsy!
Duże sanie, duży worek,
w nim prezentów co
niemiara.
Więc wyruszać w drogę
czas.
Grzeczne dzieci je dostaną,
gdy Mikołaj zajdzie czas
i odwiedzi każdego z nas.
Więc przyszykuj
poczęstunek,
bo zmęczony po swej
pracy będzie.
Wtedy chwilę odpocznie
i przy Tobie posiedzi.
             
                 (Hubert Gurgul, kl. 4)

   Wiersz o zimie

Zima, zima, tuż tuż…
sanie są, jelenie już
czekają na długą podróż.

Wyruszyliśmy saniami,
a za nami śniegu pełno
wraz z drzewami.

Mijamy wiele domów
ozdobionych światełkami
raz ledami.

A przed nami dużo dzieci
bawiących się śnieżkami.

          (Agnieszka i Lena, kl.5)

Dnia szóstego grudnia 2022 roku
naszą szkołę odwiedził
wspaniały gość - Święty Mikołaj.
Z niecierpliwością czekali na
niego nie tylko najmłodsi. Starsi
uczniowie również chcieli się
dowiedzieć, czy byli w tym roku
grzeczni. Na początek wszyscy
wspólnie pomodlili się, a
następnie Mikołaj z pomocą
Aniołka rozpoczął rozdawanie
prezentów.
Cóż to była za radość i jakie
emocje! Wszyscy uczniowie
otrzymali podarki, była to też
okazja do wspólnego zdjęcia ze
Świętym Mikołajem. Kiedy nasz
gość wyruszył w dalszą drogę
wszyscy, rozpakowując
prezenty, wrócili na lekcje.

                O świętym Mikołaju - w realu                       
        i utworach poetyckich oraz plastycznych

MB
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           Aleksandra Osysko i Laura Ozga zadały swoim Koleżankom i Kolegom               
                              pytania na temat planów na ferie zimowe.                                               
        "Dlaczego cieszysz się na myśl, że nadchodzą ferie?  Gdzie je spędzisz? Co będziesz
robić w te dni? Jaki film chcesz obejrzeć, przeczytać książkę, zagrać w grę?" 

Cieszę się, że będę mieć czas wolny dla siebie. Spędzę go w domu i u kolegi. Mam zamiar pojechać na
narty. Chcę zagrać w UNO.     (Dominik Wójcik, kl.VI).

Cieszę się, ponieważ będę miał więcej czasu dla rodziny. Ferie spędzę w domu. Będę jeździł na
rowerze. Chcę oglądnąć film „Boyhood”.     (Kamil Rzepka, kl.VI)

Cieszę się że nadchodzą ferie,
ponieważ dłużej pośpię i spędzę
ten czas z rodziną. Nigdzie się nie
wybieram i te dwa tygodnie spędzę
miło i wesoło w domu. W te dni
będę odpoczywać i bawić się na
śniegu. Postanowiłam również
przeczytać książkę pod tytułem
,,Mikołajek" i różne inne ciekawe
książki.
              (Nikola Rzepka, kl.IV)

        Cieszę się na nadchodzące ferie, ponieważ bardzo lubię zimę, a
ferie pozwalają na różne czynności związane z nią np. jazda na
nartach albo na łyżwach, lepienie bałwana. Ferie spędzę w domu i
wykorzystam trochę tego czasu na odwiedziny rodziny z moimi
rodzicami i rodzeństwem, bo w roku szkolnym wciąż nie ma
możliwości. Czas wolny chcę spędzić z rodziną. Chę również
obejrzeć drugi sezon „Wednesday” i przeczytać „Opowieści z
Narnii”. 
                                                                           (Lena Szczepanek, kl.V)

Bardzo się cieszę z wolnego czasu podczas ferii. Spędzę je w domu. Będę
odpoczywać od szkoły. Chciałbym obejrzeć film pt.: „Jurassic World”, przeczytać
książkę o owadach pt.: „Owady, pajęczaki i inne robaki” i zagrać w grę „Lakukaracza”.
                                                                                                                                   (Wiktor Kuczaj, kl.IV)

         Będę mogła więcej czasu
poświęcić rodzinie. Jeśli będzie
śnieg, będę jeździć na nartach i
sankach. Chcę obejrzeć film
„Clifford. Wielki czerwony pies” i
przeczytać następną część
,,Felixa, Neta I Niki" oraz zagrać 
w grę bingo.                                    
          Aleksandra Kuczaj, kl. VI
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     Święty Mikołaj w
oddziale przedszkolnym

  Andrzejkowy wieczór   
    sportowo - filmowy

        Wtorek szóstego grudnia to długo wyczekiwany
dzień, w którym dzieci, jak zaczarowane, same
szybko wstały i bez żadnego ociągania pojawiły się
w przedszkolu. Każde dziecko cały rok ciężko
pracowało na to, aby właśnie w tym dniu spotkać
Świętego Mikołaja i móc odebrać od Niego
podarunek. Do tego spotkania przygotowywały się
wieloetapowo. Wykonywały ciekawe prace
plastyczne, na których oczywiście królował Mikołaj.
Oprócz pracy plastycznej przygotowały program
artystyczny, który zaprezentowały przed tak
wyjątkową osobą. Poznały również historię Świętego
Mikołaja.

          Od samego rana podekscytowane
przedszkolaki wyczekiwały Świętego nasłuchując
radosnego okrzyku „ho, ho, ho!”.  Za każdym razem,
gdy tylko otwierały się drzwi, wszystkie dzieci
aż zatrzymywały oddech z wrażenia. Aż w końcu
rozległo się mocne pukanie, drzwi uchyliły się,
a w progu stanął On… Święty Mikołaj!
Gdy zasiadł wygodnie w fotelu, dzieci przywitały
gościa piosenką i wierszami.  Atmosfera spotkania
była magiczna. Każdy w tym dniu został obdarowany
upominkiem. Bardzo się cieszyły z podarunków, które
otrzymały. Wracając do domu z wypiekami na twarzy,
opowiadały swym Rodzicom o spotkaniu, jakie miało
miejsce w przedszkolu.

Uczniowie podzieleni na grupy w różnym czasie albo
rozgrywali mecze, albo oglądali film, albo wykonywali
ozdoby świąteczne pod czujnym okiem Pań - Agaty i
Natalii Dzięciołowskich i Bernadetty Wójcik. Po tylu
wyczerpujących atrakcjach wszyscy z entuzjazmem
przyjęli wiadomość o dostarczeniu pizzy i innych
przekąsek (tak lubianych przez dzieci i młodzież).
Kiedy już wszyscy nasycili się, młodsi grali w
planszówki i inne gry, natomiast starsi udali się do 
kina "Promień" na najnowszy film produkcji polskiej
pt."Prorok" o Kard. Stefanie Wyszyńskim. Dla naszej
szkoły, noszącej od niedawna imię Prymasa
Tysiąclecia, wszystko, co związane z Nim, jest ważne.
Dlatego też uczniowie klas starszych prawie w stu
procentach wzięli udział w wyjeździe, który integrował
pokolenia, ponieważ wraz z  nimi film obejrzeli dorośli
mieszkańcy Brzozowej.

Życie ucznia nie musi być nudne. Wiedzą
o tym uczniowie naszej szkoły, którzy już
od kilku lat organizują wieczorne
spotkania sportowo-filmowe przy pizzy.
Tak było i tym razem, czyli w andrzejkowy
wieczór 30 listopada 2022 roku. Spotkanie
wszystkich klas rozpoczęło się o
godz.17.00. Tym razem wszystkie
rozgrywki sportowe przeprowadzono już
w nowej sali gimnastycznej, a dla
starszych seans filmowy oznaczał
wieczorny wyjazd do Tuchowa.
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Dzień Bezpiecznego Internetu

Gry i zabawy multimedialne
oraz konkursy plastyczne

Uczniowie
klas
czwartej,
piątej,
szóstej,
siódmej 
i ósmej.

Dzień
Bezpie-
cznego
Internetu
ustanowiony
został przez
Komisję
Europejską
w 2004 r.

Red-
AKCJA

Organizowanie i podejmowanie tego typu zajęć oraz
inicjatyw ma na celu przede wszystkim skłonić
młodych internautów do refleksji nad korzyściami oraz
zagrożeniami płynącymi z sieci oraz wskazać im, że
decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą
mieć wpływ na ich realne życie. 

Mamy nadzieję, że uczniowie w wyniku
podejmowanych działań, unikną wielu
niebezpieczeństw związanych z Internetem, a przede
wszystkim będą świadomie w nim surfować. 

    Działamy razem na rzecz świadomego korzystania         
                   z zasobów internetowych

DBI

DBI

Obchody DBI
mają na celu 
inicjowanie oraz
propagowanie
działań na rzecz
bezpiecznego
dostępu dzieci
i młodzieży
do zasobów
internetowych,
zaznajomienie

rodziców i
nauczycieli z
problematyką
bezpieczeństwa
online oraz
promocję
dobrych
praktyk.

W ramach obchodów DBI w naszej szkole na
zajęciach informatycznych przeprowadzone zostały
zajęcia poświęcone tej ważnej tematyce. Uczniowie
oglądali filmiki oraz przeglądali strony na temat
bezpiecznego korzystania z zasobów sieci,
przeprowadzali gry i zabawy multimedialne oraz
wykonywali prace plastyczne, z których zrobiona
została gazetka klasowa.

Wykonując prace plastyczne,
uczniowie nie tylko dobrze się
bawili, ale również uczyli.
Zdobywali świadomość, że
bezmyślne korzystanie z internetu
może doprowadzić nawet do
tragedii, co pokazały niektóre
filmy. 

      Filmy dydaktyczne 
          i instruktażowe

DG

DG
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