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Po feriach odliczamy 
   czas do wakacji!

Ucz. klasy 8, Asia Wójcik w ferie
odpoczywała i doskonaliła się.

Zimowa przerwa
międzysemestralna
minęła bardzo
szybko. Niektórzy
ze zdziwieniem
spostrzegli w
niedzielę 12 lutego,
że jutro już zajęcia
szkolne. Czy ferie
zimowe  były
udane? Spytałyśmy
kilka osób, jak je
spędzały. Oto
odpowiedzi
niektórych naszych
Koleżanek i
Kolegów.

Ferie, ferie i po feriach...
 Jak je spędzili brzozowscy uczniowie? Odpowiedzi na to pytanie szukały Justyna Cieśla     i
Joanna Wójcik z klasy ósmej. Zdjęcia: Magdalena Nadolnik. Ciąg dalszy na str. 4.

Uczę się języka japońskiego oraz
douczam się greckiego. Co jakiś czas coś
tam szkicuję albo maluję. Nie obejdzie się
bez medytacji. Medytacja daje mi więcej
czasu wolnego w te krótkie ferie. Co kilka
dni ćwiczę przynajmniej 2 godziny. Oprócz
tego słucham muzyki. Oglądam również
ciekawe seriale i filmy. Gram w gry.
Spędzam również czas w gronie rodziny.
Opiekuje się moim bratankiem. Za kilka
miesięcy egzaminy, co mnie niepokoi,
dlatego skupiam się na przyjemnych
rzeczach.

Uczennica klasy
6, Ola Osysko,
opowiedziała
jeden dzień ferii:
W piątek wraz       
z kuzynem
pojechaliśmy       do
Białej Niżnej  na
łyżwy.
Zajechaliśmy na
9.15, na otwarcie.
Spędziliśmy tam
dwie godziny. A w
niedzielę wraz z
wujkiem na stoku
narciarskim 
Jurasówka
spędziliśmy około
trzech godzin.

Uczennica klasy 7,
Angelika Rzepka
rzeczowo streściła
swój
odpoczynek: Ferie
zimowe rozpoczęły
się od wyjazdu do
mojej cioci na
tydzień. Było
bardzo ciekawie.
Pierwszy tydzień
ferii zimowych
zleciał mi szybko.

Drugi tydzień
spędzałam w domu
na odpoczynku
oraz czytaniu
lektury. W przed
ostatni dzień ferii
zimowych upiekłam
z moją mamą
pyszne rogaliki z
dżemem.
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Klasa druga to najliczniejszy zespół klasowy w szkole (po "zerówce", ale
tam jest kilka roczników). Uczniami wyróżniającymi się w klasie II pod
względem nauki są: Piotr Falkowski, Emilia Kuczaj, Mikołaj Potępa, Julia
Osysko, Karina Socha, Fabian Tokarz, Emilia Dzięciołowska. Najwyższą
frekwencję, bo 99,04% uzyskała Łabuz Amelia. Drugoklasiści to bardzo
wesołe, aktywne i pełne energii dzieci. Drzemią w nich talenty sportowe,
taneczne i wokalne. Brały udział w projekcie muzycznym "Ludwiś w
eduAKCJI" występując na scenie w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie.
Trzy dziewczynki pokazały się jako mistrzynie gimnastyki artystycznej
podczas uroczystości nadania imienia naszej szkole.

Klasa pierwsza to same ananasy. Pomimo, iż jest to dla
pierwszoklasistów pierwszy rok w szkole, nie straszna im nauka. Z
wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem zgłębiają tajniki wiedzy oraz
doskonalą swoje liczne talenty i zdolności. Adaś potrafi zaskoczyć innych
pytaniami. To uczeń bardzo dociekliwy oraz zainteresowany otaczającym
światem. Natan i Agnieszka uwielbiają śpiewać i tańczyć. Nikola to
klasowa artystka, która pięknie rysuje i maluje. Daria uwielbia
wypowiadać się na każdy temat, niemal przez cały czas. Marcel i
Szymon to bardzo pracowici oraz pilni uczniowie, natomiast Nikodem
przywiązuje wielką wagę do kropek oraz przecinków. Wszystkie prace
manualne wykonuje bardzo estetycznie i dokładnie.

Uczniowie klasy 3 charakteryzują się bardzo dużą samodzielnością oraz
aktywnością na zajęciach. Uzyskali także wysokie wyniki edukacyjne,
angażowali się w różnorodne akcje oraz przedsięwzięcia klasowe i
szkolne. Oliwier to uczeń wszechstronnie utalentowany, pilny i ambitny.
Migiem rozwiązuje zadania czy to matematyczne, czy polonistyczne.
Wykonuje liczne i twórcze dodatkowe prace. Antosia, Madzia i Dominika
przejawiają talenty aktorskie. Posiadają umiejętności wokalne, taneczne
oraz recytatorskie, które z chęcią prezentują. Nie straszna im scena i tłum
widzów. Wiktor natomiast potrafi rozbawić całą klasę swoimi barwnymi
opowieściami, które wyczarowuje jak z rękawa. Posiada bogaty zasób
słownictwa.

          Pierwsze półrocze w klasie pierwszej               
     podsumowuje wych. Pani Dorota Gąsior

             Pierwsze półrocze w klasie trzeciej 
          podsumowuje wych. Pani Dorota Gąsior

             Pierwsze półrocze w klasie drugiej 
         podsumowuje wych. Pani Renata Język

Klasa I DG
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  Pierwsze półrocze w klasach szóstej i siódmej       
      podsumowuje wych. Pani Joanna Armatys

W klasie V najwyższe wyniki w I półroczu osiągnęły: Weronika Gzyl -
5,33; Lena Szczepanek - 5,11; Jakub Potępa - 4,67. Obie uczennice
angażują się w szkolne inicjatywy, biorą udział w konkursach, akcjach
charytatywnych. Uczestniczyły w projekcie "Ludwiś w eduAKCJI",
zakończonym występem na deskach tarnowskiego teatru. W klasie IV
najlepszymi uczniami okazali się: Dorota Potępa - 5,38; Wiktor Kuczaj -
5,25; Kacper Sowa - 4,9 oraz Nikola Rzepka - 4,75. Dorota ma
stuprocentową frekwencję, zaś Nikola opuściła tylko jedną godzinę w
pierwszym półroczu. Obie klasy uczestniczyły w projekcie edukacyjnym
z języka polskiego "Ślemy do Was pozdrowienia", wysyłając pocztówki
do kolegów z całej Polski i otrzymując pozdrowienia od nich.

Podsumowanie wyników w klasach VI i VII. 
Klasa VI: Średnia klasy: 4,12; frekwencja: 91,55%. Najlepsi uczniowie:
Laura Ozga 4,83; Aleksandra Osysko 4,67. 
Klasa VII: Średnia klasy: 3,23; frekwencja: 84,53%.
Najlepsza uczennica to Angelika Rzepka ze średnią 4,36.
Warto wspomnieć, że troje uczniów z klasy siódmej, czyli Angelika
Rzepka, Dominik Gniadek i Filip Socha zajęli 2. miejsce w Gminnym
Konkursie Wiedzy o Niemczech. Obie klasy charakteryzują się
ogromnym "zacięciem" sportowym. Ich ulubionym przedmiotem jest
wychowanie fizycznie, a zajęciami pozalekcyjnymi - gry zespołowe w
ramach SKS-u.

Klasa ósma liczy dni do egzaminu ósmoklasisty, a co za tym idzie do
zakończenia nauki w szkole podstawowej. Nauczyciele trzech
egzaminacyjnych przedmiotów "umilają im życie" ciągłymi powtórkami,
sprawdzianami, kartkówkami i próbnymi egzaminami. Najwyższą średnią
w pierwszym półroczu uzyskali: Potępa Bartłomiej – 4.80, Cieśla Justyna
– 4,75. Bartek to wzór do naśladowania pod każdym względem - w
nauce, zachowaniu, aktywności społecznej, pomocy, życzliwości. Justyna
z kolei minione półrocze poświęciła głownie chemii i angielskiemu,
ponieważ  brała udział w kilku konkursach z tych przedmiotów.
Trzymamy kciuki za wyniki! 

             Pierwsze półrocze w klasie ósmej
      podsumowuje wych. Pani Krystyna Gotfryd

     Pierwsze półrocze w klasach czwartej i piątej     
         podsumowuje wych. Pani Barbara Cieśla

Klasy IV i V

Klasy VI i VII

KG

KG
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Magdalena Nadolnik z klasy 4 spędziła ferie
bardzo ciekawie, o czym pisze poniżej.
Robiliśmy orły na śniegu, rzucaliśmy się śnieżkami,
budowaliśmy igloo. Po powrocie do domu byliśmy
zmarznięci, ale bardzo zadowoleni. U babci było
super, ale po tygodniu musieliśmy wrócić do domu.
Ale to nie koniec, ponieważ w ostatnim tygodniu
pojechałam do cioci. Czasem pograłam na
komputerze, czasem czytałam lekturę. Te ferie
zimowe spędziłam cudownie i mam nadzieję, że za
rok znów będę się tak dobrze bawić. Ferie zimowe
spędziłam u babci w Siemiechowie. Było świetnie!
Mogłam spać do południa, a kiedy wstałam, poszłam
na górę, z której zjeżdżaliśmy na workach. Zabawa
była wspaniała, bo dołączyli do nas sąsiedzi, czyli
nasi znajomi. 

Uczennica klasy 5, Agnieszka Bartosik: Ferie
spędziłam dosyć aktywnie. Często chodziłam na SKS.
Zajęcia odbywały się w nowej sali gimnastycznej.
Czas spędzałam również w gronie bliskich.
Pomagałam w domu rodzicom, ale też spotykałam się
ze znajomymi. Były gry komputerowe, planszowe,
filmy - jednym słowem ciekawe ferie!

Przewodniczący SU, Bartek
Potępa, odpowiedział znacząco: 
Ferie spędzałem trybem
odpoczynkowym, dłużej spałem,
więcej leniuchowałem, na co nie
mogę sobie pozwolić w roku
szkolnym. Niestety, w pierwszy
tydzień ferii towarzyszyła mi lekka
choroba. Na szczęście teraz jest
już dobrze. Oczywiście nie
brakowało mi wysiłku sportowego.
Chodziłem z kolegami na halę
sportową i graliśmy w piłkę.
Odwiedzałem również babcie.
Wieczory spędzałem z przyjaciółmi
na grach komputerowych.

Jedna z uczennic, Lena Witek odpowiedziała, że spędza ferie na wiele sposobów, a jej odpowiedz była
następująca: Ferie spędzam na wiele sposobów. Pomagam dziadkom, robię obiady. Spędzam także czas z
rodziną. Spotykam się ze znajomymi ze starej szkoły z Tarnowa. Nie brakuje też rozrywki. Gram w różnorodne
gry. Spędzam dużo czasu z jedną bardzo ważną mi osobą. Odpoczywam wysypiając się dużo.

Uczennica klasy 5, Kinga Wójcik odpowiedziała:
Ferie spędzałam w odpoczynku i z moim hobby.
Przeważnie grałam w gry, ale też oglądałam filmy.
Czas spędzałam wraz z rodziną. Często jeździłam do
babci. Grałam w planszówki z bliskimi.
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        Akademia     
  Puchatka w kl. I

  Wojew. Konkurs 
 Ortogr. „KAKTUS”

Kolejny raz
uczniowie 
wzięli udział    w
programie
edukacyjnym
pt. „Akademia
Bezpiecznego
Puchatka”.
Zdobywali
wiedzę o bez-
pieczeństwie.

Na koniec
przystąpili do
napisania testu,
po którym 
uzyskali
Certyfikat
Udziału oraz
Dyplomy
„Akademii
Bezpiecznego
Puchatka”.

Opowiadanie z frazeologią - SERCE, RĘKA

Pamiętam to jak dziś. Mój kolega z siódmej klasy, zakochany całym
sercem, nie słuchał rad swoich kolegów, tylko poszedł za głosem serca.
Dziewczyna, która mu się podobała, miała jednak serce z kamienia.
Spotkała Michała na korytarzu. Chłopak złapał z nią kontakt wzrokowy. -
Hej mała! - Nie jestem mała! Jestem niska. Czego chcesz?  -Twoja uroda
chwyciła mnie za serce. - Aha, ciepło mi na sercu, ale muszę odrzucić
twoje zaloty, bo mam chłopaka. - Przepraszam za zajęcie czasu. Michał
odszedł z bólem serca. Jego serce pękło na tysiąc kawałków. Usiadł na
ławce i się popłakał. Ból minął, jak ręką odjął. Chwilę potem przyszedł
jego kolega Kamil. Pocieszając go powiedział, że nie była dla niego. -
Dziękuję! Dzięki temu jest mi lżej na sercu - odpowiedział Michał. -
Wiem, że ci się podobała całym sercem, ale nie była dla ciebie. (Mikołaj,
Michał, Magda, Mateusz).

Opowiadanie   
 z frazeologią

Pewnego razu
uczeń zobaczył
kolejny raz na
lekcji
nauczycielkę
bez serca

. Tym razem
bez wahania
poszedł za
głosem serca i
powiedział jej
całą prawdę na
jej temat,
kłócąc się z nią.

Kamień spadł
mu z serca,
lecz prawa
ręka
nauczycielki,
Ignacy, rzekł,
że tak nie
można

autorytetu
podważać.
Uczeń się
bardzo
zdenerwował i 
 z bólem serca
wyszedł z klasy.
(Justyna, Asia,
Lena)

Oliwier

W I etapie
konkursu
Oliwier uzyskał
wynik 96 %, co
pozwoliło mu
reprezentować
naszą szkołę
w II etapie, a
tym samym
uzyskać tytuł

Finalisty
Wojewódzkiego
Konkursu
Ortograficznego
„Kaktus”.
 Gratulujemy i
czekamy na
wyniki.

Justyna

   Justyna Cieśla w Tarnowskim 
 Konkursie Chemicznym org. przez     
  Wydział Chemii ANS w Tarnowie

Wcześniej Justyna brała udział w
Małopolskim Konkursie
Chemicznym oraz w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
Chemicznej organizowanym przez
Uniwersytet Jagielloński. W obu
konkursach pomyślnie przeszła
przez pierwsze etapy, kwalifikując
się do kolejnych. Już sama wizyta
w wyższej uczelni jest dużą
nobilitacją dla ucznia szkoły
podstawowej, a w przypadku
udziału w konkursie - sporym
wyróżnieniem. Gratulujemy i
życzymy dobrych wyników!

RJ

ED
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Red-
akcja

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2023         
                                       w Krakowie

W dniu 1 marca 2023 roku delegacja Szkoły
Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Brzozowej, wraz ze sztandarem,
pojechała do Krakowa na obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zaproszenie dla nas
wystosował Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,
Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie Filip Musiał,
Prezes Towarzystwa Parku im. dra Henryka Jordana
Kazimierz Cholewa. Uroczystości rozpoczęła Msza
św. o godzinie 9:00 w Katedrze na Wawelu. Odprawił
ją Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita
Krakowski. Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych
szkół, zaproszonych na tę uroczystość.

            Wielka Liga Czytelników 
                    w naszej szkole

WLC I-III WLC IV-VI

  Zmagania czytelnicze w naszej szkole trwały od listopada     
     2022 roku. Jesteśmy po eliminacjach powiatowych.

Wyniki konkursu, który odbył się w dniu 28.02.2023 roku.
- Drużyna dziewczynek z kl. II i III w składzie: Magdalena Burnat, Dominika Gzyl i Julia Osysko wywalczyła
tytuł I Wicemistrza Powiatu.
- Drużyna uczennic z kl. V i VI w składzie: Weronika Gzyl, Laura Ozga, Aleksandra Osysko zdobyła tytuł II
Wicemistrzem Powiatu.
Wszystkim uczestniczkom Wielkiej Ligi Czytelników dziękujemy za wspaniałe przygotowanie się do wszystkich
etapów konkursu, zdobycie wielu sprawności czytelniczych oraz zaszczytnych tytułów!!!

Justyna
Cieśla, 

Joanna
Wójcik, 

Wychowawcy
klas, 

Uczniowie klas
IV - VIII.KG KG
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