
 

Nr 10 styczeń 2016r. 

SZANOWNI RODZICE! 

Za nami I semestr  roku szkolnego 2013/14. Przyszedł czas 

na pewne podsumowania  

i refleksje. 

 Dzisiaj w  Wasze ręce oddajemy kolejny numer gazetki 

szkolnej, w której przedstawimy efekty pracy uczniów: wyniki 

sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego po klasie III 

gimnazjum oraz lokaty uczniów w  kursach, przeglądach 

 i zawodach.  Ponadto w tym wydaniu przybliżymy realizowane w 

szkole projekty edukacyjne, działalność świetlicy szkolnej,  

przypomnimy zwyczaje panujące w szkole  

w okresie Bożego Narodzenia. Omówimy również problemy dzieci 

związane z motywacją, spróbujemy pokazać w jaki sposób 

wspólnymi siłami możemy motywować uczniów do pracy. 

Zapraszamy również do zapoznania się z kalendarium minionego 

semestru. 

 

Zachęcamy Rodziców do współredagowania naszej gazetki. 

Nowe pomysły uczynią ją ciekawszą i bardziej interesującą. 

  Od bieżącego roku gazetka jest dostępna na stronie 

internetowej 

szk

 Kalendarium. 

 Wyniki egzaminu w 2015r. 

 Jak oszlifować DIAMENTY? 

 Realizowane projekty 

 Spotkanie z p. J. Niemcem 

 Dlaczego warto czytać? 

 Osiągnięcia sportowe 

 Jak uczyć się języków? 

 …i inne! 
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KALENDARIUM 

 

1 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. 

9 września – Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych. 

17 września – Spotkanie dzieci z zerówki oraz uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji 

w Brzozowie. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole, na drodze 

i w domu. 

21 września – Wyjazd do kina Helios w Rzeszowie na film „Czy 

naprawdę wierzysz?”  

22 września – „Na jezdni” przedstawienie dla najmłodszych w wykonaniu 

uczniów klasy III SP. 

22 września – Wyjście 12 osób z klasy II gimnazjum na spotkanie z Panią 

Beatą Szydło Posłem na Sejm. Poznanie pracy polityka w terenie. 

23 września – Apel poświęcony II wojnie światowej - 1,17 września 

w historii Polski - przygotowany przez klasę V.  

23 września - Wywiadówka – spotkanie ogólne oraz indywidualne 

rozmowy z wychowawcami. 

30 września – Szkolny Dzień Języków. 

30 września – Wyjazd klasy II szkoły podstawowej do Brzozowa na 

zwiedzanie wystawy w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. 

5 października – Udział dzieci przedszkolnych, oddziału przedszkolnego 

oraz uczniów z klas I-III w przedstawieniu „Kot w butach” w wykonaniu 

aktorów Teatrzyku Fiku Miku. 

8 października – Udział uczniów klas I, II gimnazjum w debacie na temat 

„Nałogi zabierają wolność” w Gminie Jasienica Rosielna.  

14 października – Uroczysta Akademia z Okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przygotowana przez kl. VI. 

16 października – Szkolny Dzień Papieża Jana Pawła II. Akademia 

w wykonaniu uczniów kl. III Gimnazjum oraz uczniów z kl. IV, V SP, 

I, II Gimnazjum  oraz wokalistów. 
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16 października – Inscenizacja pt. „Grzyby” dla przedszkolaków, dzieci 

z zerówki i uczniów klas I i III w wykonaniu kl. II SP. 

20 października – Wyjazd uczniów z klas V, VI do Magurskiego Parku 

Narodowego. 

21 października – Wyjazd uczniów z klas IV, V do Żarnowca. 

22 października – Spotkanie dyrektora, wychowawczyni oraz psychologa 

i pedagoga z GOPS-u z rodzicami uczniów kl. VI w celu omówienia zasad 

współpracy – prowadzenie zajęć dla uczniów.  

26 października – Uroczystość środowiskowa zorganizowana we 

współpracy z IPN w Rzeszowie – Spotkanie uczniów gimnazjum oraz 

zaproszonych gości z Panem Januszem Niemcem- synem Antoniego 

i Janiny Żubrydów- najmłodszego więźnia politycznego w Polsce. 

28 października – Dzień Patronów Szkoły. Uroczyste Pasowanie na 

uczniów klas pierwszych – szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Dyskoteka zorganizowana przez uczniów klasy I gimnazjum z okazji 

przyjęcia do grona społeczności uczniowskiej. 

29 października – Wyjście klasy I na cmentarz w Jasienicy Rosielnej oraz 

klasy II gimnazjum na Zapolany do Krzyża upamiętniającego 

zamordowanie por. H. Pilawskiego – złożenie zniczy i kwiatów na grobach 

Stanisława Cwynara i Franciszka Buczka oraz przy Krzyżu.  

29 października – Wystawienie sztuki „Jan Paweł II – droga do 

świętości” dla społeczności lokalnej. 

3 listopada – Ogólnopolski Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty 

z TUTOREM . 

4 listopada – Wyjazd 4 uczniów: Olgi Wojtowicz, Dawida Jajko, Jakuba 

Owoc z SP oraz Aleksandry Cwynar z Gimnazjum na IV Wojewódzki 

Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Głogowie Małopolskim. 

9 listopada – Spotkanie uczniów kl. III gimnazjum z P. M. Kolenieckim – 

doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Doradztwa w Krośnie. 

10 listopada – Akademia z okazji Święta Niepodległości, przygotowana 

przez kl. II Gimnazjum.  
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16 listopada – Występ dla dzieci z przedszkola, zerówki, uczniów klas I-

III szkoły podstawowej „Zabawy z Panią Jesienią” w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły – uczestników chóru. 

16 listopada – Wywiadówki – spotkania rodziców z wychowawcami oraz 

nauczycielami uczącymi. 

25 listopada – Udział uczniów z klas I, II, III szkoły podstawowej 

w „Mikołajkowych debiutach” – eliminacje gminne. 2 grudnia na występie 

finałowym w 26 listopada Brzozowie naszą szkołę reprezentowała Ola 

Bober z kl. III. Eliminacje szkolne odbyły się 18 listopada. 

25 listopada – Próbny sprawdzian z Nową Erą.  

– Zabawy andrzejkowe dla najmłodszych i uczniów Zespołu Szkół 

przygotowane przez Samorząd Uczniowski. 

26 listopada – Olimpiada o Wielkich Polakach dla uczniów gimnazjum – 

etap szkolny. 

26 listopada – Apel związany z obchodami Światowego Dnia Rzucania 

Palenia połączony z wystawą czasową oraz przedstawieniem 

przygotowanym przez kl. II SP. 

30 listopada – Pedagogizacja rodziców klasy I szkoły podstawowej 

prowadzona przez pracownika PPP w Brzozowie na temat: „Rola rodziców 

w motywowaniu dziecka do nauki”. 

2, 3, 4 grudnia – Próbne egzaminy z Nową Erą.  

3 grudnia – Próbny sprawdzian z WSiP-em. 

4 grudnia – Wyjazd klas II i III szkoły podstawowej Urzędu Gminy na 

mikołajkowe spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy, GOPS 

i Powiatową Komendę Policji – udział w profilaktycznym przedstawieniu 

na temat bezpieczeństwa.  

4 grudnia – Mikołaj w przedszkolu, zerówce i szkole. 

8,9,10 grudnia – Próbny egzamin klas III z OPERONEM. 

8 grudnia – Mikołajkowy wyjazd klas II , V SP oraz I gimnazjum do kina 

w Rzeszowie na film „Bella i Sebastian 2”. Zwiedzanie Rynku 

z świątecznymi dekoracjami. 
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11 grudnia – Spotkanie uczniów klas I, II gimnazjum z przedstawicielami 

Jednostki Strzeleckiej 2220 Brzozów Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. 

11 grudnia – Spotkanie uczniów klasy VI z przedstawicielem Komendy 

Powiatowej Policji w Brzozowie – P. Anną Karaś. Odpowiedzialność 

młodocianych – wykroczenia i przestępstwa.  

13 grudnia – Udział przedstawicieli uczniów (Karol Śnieżek, Kinga Sobaś, 

Aleksandra Cwynar) ze Sztandarem Szkoły oraz grona pedagogicznego 

w powiatowych obchodach 34. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

14 grudnia – Wyjazd klas III, IV i kilku osób z VI do  Centrum Dziedzictwa 

Szkła w Krośnie. Udział w warsztatach plastycznych – wykonywanie bombki 

świątecznej. 

14 grudnia – Mikołajkowy wyjazd klas II, III gimnazjum do Rzeszowa – 

zwiedzanie miasteczka świątecznego na Rynku, gra w kręgle w kręgielni. 

15 grudnia – Udział najmłodszych w przedstawieniu „Zimowe opowieści” 

w wykonaniu aktorów Teatrzyku Fiku Miku. 

17 grudnia – Udział w gminnym spotkaniu wigilijnym – występ naszych 

uczniów „Legenda o trzech drzewach” . 

22 grudnia – Szkolne spotkanie opłatkowe; 5 stycznia – Jasełka w wykonaniu 

uczniów z klas IV-VI dla społeczności lokalnej. 

5 stycznia – Szkolny konkurs kolęd i piosenek świątecznych w języku 

angielskim. 

12 stycznia – Próbny sprawdzian z OPERONEM dla kl. VI. 

13 stycznia – Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny dla uczniów SP. 

15 stycznia – Wyjście kl. IV do Biblioteki Publicznej w Orzechówce. 

18 stycznia – Próbny sprawdzian z GWO dla kl. VI. 

22 stycznia – Zakończenie I półrocza. 

23 stycznia – Szkolna zabawa choinkowa przygotowana we współpracy z Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

27 stycznia – Wyjazd uczniów z klas O, I-III SP na warsztaty muzyczne do 

Brzozowa. 

28 stycznia – Spotkanie z rodzicami – wywiadówka na podsumowanie 

I półrocza. Pogadanka P. Anny Ruchlewicz z PPP w Brzozowie oraz 

indywidualne rozmowy z wychowawcami. 
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Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu 

w 2015 roku. 

        

Szkoła Podstawowa 
 Średnia liczba punktów 

Część pierwsza Język angielski 

Szkoła 26,0 30,7 

Gmina 28,3 30,4 

Powiat 27,0 29,8 

Województwo 27,8 31,0 

W 9-cio stopniowej skali  wynik szkoły w obydwu częściach znajduje się 

na miejscu piątym. Jest to wynik średni. 

 

Gimnazjum  
 Część 

humanistyczna 

 

Część 

matematyczno- 

przyrodnicza 

Część 

językowa 

 

Średnia liczba 

punktów 

Średnia liczba 

punktów 

Średnia liczba 

punktów 

Historia i 

WOS 

Język 

polski 

Przed- 

mioty 

przyrodni

cze 

Matemat

yka 

Język 

angielki - 

PP 

Język 

angielki - 

PP 

Szkoła 23,3 23,0 14,4 17,4 25,7 17,3 

Gmina 21,0 20,1 14,4 15,1 23,8 16,0 

Powiat 21,3 20,8 14,6 15,3 25,1 17,0 

Woj. 20,8 21,1 14,3 14,6 26,1 18,1 

STANIN 8 – 

bardzo 

wysoki 

8 – 

bardzo 

wysoki 

6 – wyżej 

średni 

8 – 

bardzo 

wysoki 

5 –  

średni 

- 

 

Dyrektor szkoły 

Ewa Niemiec
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Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce  

w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. 

 

 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

 

KLASA IV 

 

Dawid Jajko 

Jakub Buczek 

Kamil Lipiński 

Kinga Kielar 

 

KLASA V 

 

Kamila Buczek 

Gabriela Długosz 

Kacper Owoc 

Wiktoria Supel 

Mateusz Śnieżek 

 

KLASA VI 

 

Gabriela Śmigiel 

Olga Golis 

 

 

KLASA I 

 

Weronika Buczek 

Krystian Preisnar  

 

KLASA II 
 

Kinga Sobak 

Michał Borula 

Aleksandra Cwynar 

Dawid Glazer 

Julia Owoc 

Angelika Potoczna 

 

KLASA III 

 

Kinga Kuśnierczyk 

Karol Śnieżek 

Izabela Drąg 
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Jak oszlifować „DIAMENTY”? 

 

,,Młodość jest piękna i trudna.  

Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna”.  

Św. Jan Paweł II  

 

 W moim powołaniu kapłańskim, 

odkrywam kolejne powołania.  Jako 

katecheta szczególnie realizuję powołanie 

do miłości względem młodych ludzi, 

powołanie do pracy z młodzieżą, która 

bardziej niż kto inny potrzebuje 

zainteresowania – bo to od niej będzie 

zależała przyszłość naszej małej Ojczyzny – naszego świata. Bo to 

młodzież ciągle szuka odpowiedzi na trudne pytania i odkrywa drogę 

swojego życiowego powołania. To młodzież ma wrażliwe serca 

i potrzebuje ugruntowania w dobrych wartościach. Wreszcie to młodzież 

upada i potrzebuje kogoś, kto ją podniesie i wskaże nową, lepszą drogę. 

Ale zło jest bardziej krzykliwe, a wtedy dobro zostaje przygniecione.   

Przykładem wiary w młodzież jest wypowiedź Pani Wandy 

Półtawskiej, która tak mówi do młodzieży: „Zawsze młodość jest okresem, 

najważniejszym, decydującym o całym życiu. (…) Są wartości 

ponadczasowe, ważne dla wszystkich młodych. (…) Patrzę z troską na 

młodych, ponieważ warunki waszego rozwoju są trudniejsze. Młodzież nie 

potrafi teraz zaadresować swojego życia. (…) Wam dorośli serwują totalny 

chaos: Boga Wam podważają, Ojczyznę podważają, o Honorze się w ogóle 

nie mówi. Więc co Wy możecie robić? Pamiętajcie, że to jest okres 

wyborów. Musisz wybrać. Wybierz to, co dobre, odrzuć to, co złe. Wybieraj 

to, co piękne, odrzucaj brzydotę. No tak, ale musisz wiedzieć, co jest dobre, 

a co złe i co piękne, a co brzydkie”.  

Dlatego zwracam się do WAS „DOROSŁE, A CZASEM DUŻE 

DZIECI”, piszę do WAS „RODZICE CZĘSTO BEZ CZASU”, pragnę 

uświadomić WAS „KOCHAJĄCY, A CZĘSTO NIE OKAZUJĄCY 

MIŁOŚCI”. 

Do takich postaw, o których pisze Pani Wanda Półtawska, 

powinien zachęcać każdy dorosły, więc jeśli czytasz moją refleksję – 

uświadom sobie, że NIE MA ZŁEJ MŁODZIEŻY – JEST TYLKO 

DOBRA MŁODZIEŻ, KTÓRA SIĘ CZĘSTO POTYKA I GUBI, 
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KRZYCZĄC O MIŁOŚĆ: „NIECH KTOŚ ZWRÓCI NA MNIE UWAGĘ. 

CHCĘ BYĆ KOCHANY(A)”. Ale dziś – w świecie egoizmu, pychy 

i pomieszanych wartości – rodzice (jakże często się z tym spotykam) NIE 

WYCHOWUJĄ SWOICH DZIECI, CO GORSZE, PRZYMYKAJĄ 

OCZY NA ZŁO, KTÓRE CZYNIĄ – BO PO CO WIDZIEĆ? PO CO 

ZWRACAĆ UWAGĘ? PO CO NAPOMINAĆ?   

Dziś bardziej niż kiedykolwiek, młodzi ludzie potrzebują miłości, 

zainteresowania, rozmowy i solidnego wychowania w domu. Dziś, bardziej 

niż kiedykolwiek młodzi ludzie potrzebują przykładu i autorytetu 

rodziców, bo coraz częściej jest tak, że dzieci dla rodziców, rodzice dla 

dzieci stają się  obcy, z zatwardziałymi sercami, niechęcią i złością 

ukrytymi pod płaszczykiem pozornego dobra. Dziś jest kryzys 

autorytetów. Ośmiesza się księdza, dyrektora, nauczyciela, mamę, tatę, 

dziadków. Dziś jest kryzys autorytetów, które wskazałyby im dobrą drogę 

życia, a tym najwyższym „idolem” dla nich powinien być właśnie Bóg, 

który częściej jest odrzucany niż przyjmowany, o którym w domu 

rozmawia się sporadycznie lub wcale nie rozmawia. Jednak to rodzic musi 

wskazać owego „Idola”.  

Dziś daje się zaobserwować to, że młodzież nie ponosi 

odpowiedzialności za swoje złe czyny. Jest przez rodziców 

usprawiedliwiana, co sprawia, że czuje się bezkarna, bo wyczuwa, że ma 

na to przyzwolenie. Dlatego, młodzieżą w dzisiejszych czasach trzeba się 

zainteresować, zwrócić uwagę na to, co robi, jak się zachowuje, co mówi, 

z kim przebywa, jakie ma wartości… Dziś młodzieży trzeba stawiać 

wysokie wymagania i stworzyć jej możliwości rozwoju oraz perspektywy 

wkraczania w dorosłe życie. Ale nigdy przez pobłażliwość… Nawet karcąc 

uczymy kochać… Nigdy dobrym rozwiązaniem nie jest puszczenie ich 

w „samopas”. Dlatego bardzo się cieszę, że w naszej Szkole Grono 

Pedagogiczne daje młodzieży tak duże szanse rozwoju w bardzo wielu 

płaszczyznach: kółka, akademie, wyjazdy krajoznawcze, konkursy, 

spotkania z „ciekawymi ludźmi”, zawody i wiele innych. Tylko nasuwa mi  

się myśl: Co dzieje się z dziećmi 

i młodzieżą, że nie mają zainteresowań, że 

nie chcą brać udziału w konkursach, że nie 

potrafią się zaangażować w różne działania, 

że na niczym im nie zależy? Wiem jedno: 

Nikt nie oszlifuje Twojego „Diamentu” tak 

dobrze jak TY: Mamo – Tato. Nikt. Nawet 
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najbardziej renomowana Szkoła, utalentowany wychowawca, grono 

rówieśników. Nikt. Jak Ty nie pomożesz w oszlifowaniu tego „Diamentu”, 

żeby był czystszy, szlachetniejszy, ani SZKOŁA, ani KOŚCIÓŁ, ani tym 

bardziej BOISKO nie zdziała żadnych wychowawczych cudów względem 

młodego pokolenia. Ale nikt i w żadnym środowisku, nie nauczy chłopców 

i dziewcząt tego, czego Ty nauczysz ich w domu. Dlatego KRZYCZĘ do 

WAS RODZICE: „Ratunku”.  

Jeżeli jesteś mamą, tatą, babcią, samorządowcem, wychowawcą, 

nauczycielem, wiedz o tym, że w młodzieży jest nadzieja – ale w młodzież 

dziś trzeba „zainwestować” – nie materialnie, ale duchowo, bo wróci się 

to, po stokroć. Tylko nasuwa się pytanie: Czy Ci zależy na naszym 

młodym pokoleniu?  

Dlatego drodzy DOROŚLI, o młodzież i jej młodość trzeba zawalczyć. 

Takie będzie ich dorosłe życie, jaka będzie ich młodość. To od nas – 

Dorosłych – zależy najwięcej: Od naszego przykładu, wzorów i postaw. 

Od naszych słów i czynów. Od naszej wiary, wyznawanych wartości 

i moralnego życia. Co z tego, że powiesz córce: „Nie pal papierosów” – jak 

ona widzi cię z papierosem w ustach. Co z tego, że powiesz synowi: „Nie 

pij alkoholu” – jak on widzi cię z butelką piwa w ręku. Bądź autorytetem.  

 Codziennie w szkole, i nie 

tylko, spotykam wielu młodych ludzi, 

którzy mają naprawdę wiele talentów, 

są bardzo wartościowi, wrażliwi więc 

nie mówmy, że młodzież jest zła. Bo to 

nie prawda. Młodzież ma w sercach 

ukrytą dobroć, którą trzeba wydobyć, 

bo o młodzież i ich młodość trzeba 

walczyć; młodzieży trzeba wskazywać 

dobrą drogę; młodzież trzeba 

uwrażliwiać na kulturę osobistą 

i kulturę słowa; z młodzieżą trzeba 

rozmawiać, ale gdy jest potrzeba, młodzież należy skarcić, ALE 

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻEBY MŁODZIEŻ KOCHAĆ, bo młodość 

to piękny czas, nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że 

daje czas, by je naprawić.  

 

Ks. Dominik Długosz  
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Projekty realizowane w I semestrze roku szkolnego 2015/16 

 

1. „Czytam, czytam i rozumiem” – projekt całoroczny, którego 

celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci. Podczas 

realizacji projektu uczniowie kształcą i rozwijają różne 

umiejętności m. in. : technikę i tempo czytania, rozumienie 

czytanego tekstu, zainteresowania czytelnicze, podnoszenie 

poziomu czytelnictwa uczniów. (projekt realizowany w kl. II SP) 

2. „Jak badać pogodę” – projekt miesięczny, którego celem była 

codzienna obserwacja pogody i opisywanie jej w specjalnie 

przygotowanym „Kalendarzu pogody”. (projekt realizowany 

w kl. II SP) 

3. „Wspomnienia naszych Babć i Dziadków” – projekt 

wychowawczy realizowany w kl. II SP. Dziadkowie zaproszeni do 

szkoły opowiadali o swoim dzieciństwie i latach młodości 

spędzonych w naszej szkole i miejscowości. Podsumowaniem 

projektu była wspólna Wigilia Klasowa. 

4. „Nie pal przy mnie proszę”  - projekt profilaktyczny realizowany 

wraz z pedagogiem szkolnym, który ma na celu przeciwdziałanie 

nikotynie w domach. (projekt realizowany w kl. II SP) 

5. „W teatrzyku klasowym” – całoroczny  projekt integracyjny 

przygotowujący uczniów do pełnienia różnych ról w przyszłości. 

Celem tego projektu jest przygotowywanie i wystawianie różnych 

inscenizacji dla przedszkolaków i klas z edukacji wczesnoszkolnej 

wraz z oprawą muzyczną, plastyczną, biletami i zaproszeniami. 

(projekt realizowany w kl. II SP) 

6. „Zawsze razem” – projekt edukacyjny mający na celu 

kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec słabszych, 

przekazanie wiedzy o chorobach, budowanie przyjaźni, więzi 

i współczucia między rówieśnikami, unikanie ryzykownych 

zachowań dla zdrowia, podejmowanie zdrowych wyborów 

życiowych. (projekt realizowany w kl. III SP) 

7. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program, którego celem jest 

zapobieganie paleniu tytoniu przez uczniów naszej szkoły, 

uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do 

niepalenia, przekazywanie zasad zdrowego stylu życia oraz postaw 

asertywnych. (projekt realizowany w kl. II Gimnazjum) 
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8. „Książki naszych marzeń” – całoroczny ministerialny program 

czytelniczy skierowany do szkół podstawowych. 

 Rządowy program „Książki naszych marzeń” ma wspierać organy 

prowadzące szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych 

książek: 

 tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów; 

  niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jedno-

cześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia 

dzieci i młodzieży.  

Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół 

podstawowych. Wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia, 

uczyć czytania i wpłynąć na wzrost czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży. 

 

9. Projekty międzynarodowe z języka angielskiego: 

W szkole obecnie realizowane są dwa projekty międzynarodowego 

programu eTwinning:   

• „Polish-Turkish penpals” - uczniowie klasy IV oraz uczniowie 

szkoły w ÖREN İLKOKULU z Turcji (od listopada), 

• „Let's be friends!” - uczniowie klasy III gimnazjum oraz uczniowie 

szkoły kıbrıs şehidi yüzbaşı cengiz topel ilköğretim okuluz z Turcji (od 

stycznia), 

Uczniowie kontaktują  się ze swoimi rówieśnikami z wykorzystaniem 

różnych technologii informacyjnych, tworzenie filmów i prezentacji, 

poprzez pisanie listów oraz emaili. W ten sposób uczniowie mają 

szansę rozwinąć swoje umiejętności językowe, poznać inne kultury, 

religie, zawrzeć nowe przyjaźnie. 

Ponadto uczniowie klasy czwartej mają możliwość rozmowy poprzez 

wiadomości wideo z koleżanką z Londynu. Uczniowie zadają jej 

pytania, opowiadają o sobie, a Derya przesyła im odpowiedzi w 

krótkich filmikach. Uczniowie bardzo chętnie układają i zadają 

pytania, a następnie wysłuchują odpowiedzi na swoje pytania. Mamy 

nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać z Deryą w naszej szkole. 

 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego w ramach realizacji projektu 

przygotowano i zrealizowano następujące zadania: 

- przedstawienie „Skarby jesieni” z czytaniem wierszy 
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- wycieczkę do Żarnowca (zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej 

oraz lekcja muzealna na temat twórczości Marii Konopnickiej dla 

dzieci i młodzieży), w której wzięli udział uczniowie klasy IV i V 

- wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w inscenizacji uczniów dla 

dzieci z przedszkola 

- lekcje biblioteczne 

- dwa kiermasze książek dla dzieci 

- wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Orzechówce, w której 

uczestniczyli uczniowie kl. IV 

- głośne czytanie wybranych książek dla dzieci w ramach zajęć 

świetlicy szkolnej 

- wystawka książek, zakupionych w ramach programu, w bibliotece 

szkolnej 

- projekt „Dzienniczek moich lektur” – uczniowie czytają książki, które 

nie są lekturami szkolnymi omawianymi na lekcjach języka polskiego 

i sporządzają z nich notatki. Ocena dzienniczków nastąpi w czerwcu 

2016 roku. Dla autorów najlepszych dzienniczków przewidziano 

nagrody. Projekt realizowany w klasach IV-VI. 

 

 
  

Spotkanie z panem Januszem Niemcem 

 

Znany szkocki pisarz i historyk Thomas Carley powiedział kiedyś, 

że historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. 

Podobnie jest z historią naszej Ojczyzny – na którą z całą pewnością 

składają się biografie wielkich ludzi, często wielkich bohaterów 

i żołnierzy, również tych których nazywano Żołnierzami Wyklętymi bądź 

Niezłomnymi. Niestety, czasami za ich heroiczne decyzje płaciły także ich 

rodziny i dzieci. Tak miało to również miejsce w przypadku pana Janusza 

Niemca (syna Antoniego i Janiny Żubryd) – najmłodszego więźnia 

politycznego.  

Zespół Szkół w Orzechówce we współpracy z Instytutem Pamięci 

Narodowej w Rzeszowie, zorganizował dla uczniów, mieszkańców wsi 

i zaproszonych gości spotkanie z panem Januszem Niemcem. 

W uroczystości, która miała miejsce 26 października 2015 r.,  uczestniczyli 

m. in. były poseł RP pan Adam Śnieżek – pomysłodawca spotkania, pani 

Urszula Brzuszek - Wójt Gminy Jasienica Rosielna, pan Henryk Kozik – 

przewodniczący Rady Powiatu, radni Gminy Jasienica Rosielna.  
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Po uroczystym powitaniu zaproszonych 

gości przez dyrektora szkoły panią Ewę 

Niemiec, młodzież z Zespołu Szkół 

w Orzechówce zaprezentowała program 

słowno-muzyczny o charakterze patrio-

tycznym, który wprowadził zebranych 

gości w zadumę i refleksję. 

Kolejnym punktem spotkania była bardzo 

ciekawa prelekcja pana Andrzeja Romaniaka z Muzeum Historycznego 

w Sanoku pt. „Antonii Żubryd – fakty i mity.” Wystąpienie historyka 

zostało uatrakcyjnione prezentacją multimedialną, zawierającą pamiątkowe 

zdjęcia i cenne, historyczne dokumenty. 

Następnie głos zabrał pan Janusz Niemiec, który jako dziecko był 

dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne. Opowiadał o pobycie 

w więzieniu, domu dziecka i nowych rodzicach. Wspominał o spotkaniach 

z Jerzym Vaulinem, agentem UB, który przyznał się do zamordowania 

państwa Żubrydów. Opowieści pana Janusza Niemca były niewiarygodne, 

a jednocześnie prawdziwe i bolesne. 

Podczas spotkania został 

wyemitowany film pt. „List do syna”, 

zawierający wspomnienia Janusza 

Niemca oraz fragmenty wypowiedzi 

Jerzego Vaulina. 

Dzięki uprzejmości IPN 

w Rzeszowie, uczestnicy spotkania 

mogli obejrzeć wystawę pt. „Żoł-

nierze Niezłomni.” 

 Organizacja wspomnianej uroczystości stała się okazją do 

nawiązania kontaktu i podjęcia współpracy z Jednostką Strzelecką 2220 

Związku Strzeleckiego RP w Brzozowie. Na ich zaproszenie dyrekcja, 

nauczyciele i przedstawiciele uczniów naszej szkoły, 25 października 

2015 roku, uczestniczyli w obchodach 69 rocznicy śmierci Żurbydów 

w lesie w Malinówce, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty na 

symbolicznym grobie zastrzelonego tam małżeństwa. Organizatorami 

uroczystości był pan Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu 

w Brzozowie oraz  pan Jan Giefert i pan Paweł Baran - przedstawiciele 
wspomnianej wyżej Jednostki Strzeleckiej 2220 w Brzozowie.  
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Ponadto 11 grudnia 2015 r. uczniowie klasy I i II gimnazjum naszej 

szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Jednostki 

Strzeleckiej 2220 z Brzozowa: starszym sierżantem Pawłem Baranem 

i starszym strzelcem Krzysztofem Świnickim. Zaproszeni goście 

przedstawili uczniom zasady według, których działa Jednostka Strzelecka 

2220 w Brzozowie i okolicach oraz przybliżyli działalność członków 

związku poprzez m. in. udział w uroczystościach patriotycznych, 

obchodach rocznic historycznych i świąt państwowych, szkoleniach 

paramilitarnych (terenoznawstwo, znajomości broni i ćwiczenia 

strzeleckie, stroje maskujące, taktyka czarna) organizacji turystyki 

i aktywnego wypoczynku. 

Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się informacje nt. 

szkoleń paramilitarnych, ponieważ niezwykle ciekawy przekaz 

wzbogacony był pokazem specjalistycznego sprzętu. Dużą atrakcją 

spotkania była możliwość przymierzenia niektórych rekwizytów, poznanie 

ogólnych zasad działania niektórych przedmiotów stanowiących 

wyposażenie strzelców. 

 Mamy plany na dalszą współpracę i nadzieję, że będzie ona 

kontynuowana. 

 
 

„Boże Narodzenie na ulicy”, czyli jasełka w Zespole Szkół 

w Orzechówce. 

 

„Chodzą ulicami ludzie: 

maj przechodzą, lipiec, grudzień... 

Zagubieni wśród ulic bram; 

przemarznięte grzeją dłonie, 

dokądś pędzą, za czymś gonią(…) 

Żyją ludzie asfalt depczą, 

nikt nie krzyknie, każdy szepcze; 

drzwi zamknięte, zaklepane w krąg, 

tylko czasem kropla z oczu 

po policzkach w dół się stoczy 

i to dziwne drżenie rąk...” 

 

Te słowa padły z ust jednego z aktorów, dnia 22 grudnia 2015r. 

podczas szkolnych jasełek pt.: „Boże Narodzenie na ulicy” w Zespole 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2946&w=Chodz%C4%85&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2956&w=ludzie&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2955&w=tylko&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2956&w=czasem&s=1000
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Szkół w Orzechówce. Przedstawienie wystawiono także dla społeczności 

lokalnej w dniu 5 stycznia 2016r. 

 Na scenicznej ulicy pojawili 

się min: redaktorzy radiowi, robiący 

wywiad o Bożym Narodzeniu, 

sprzedawcy, którzy liczyli na szybki 

zarobek, sportowcy, dla których Boże 

Narodzenie nie było niczym 

ważnym. Był też dobry chłopiec, 

który wyciągnął pomocną dłoń do 

swojej koleżanki, mężczyźni 

nadużywający alkoholu, którym życie się nie ułożyło. Można było 

zobaczyć rozbawione dzieci, które nie chciały przyjąć do wspólnej zabawy 

swojej koleżanki, rozkapryszone dziecko, które krzyczy na swoją mamę. 

Przyjechał rowerzysta, spacerowali zakochani w sobie chłopak 

i dziewczyna. Występowali  biznesmen, rozbawione zakupami nastolatki, 

dresiarze, o pogardliwym zachowaniu, muzyk. Na koniec przyszła babcia 

z wnuczką śpiesząca do domu na wieczerzę wigilijną oraz wolontariusze 

pomagający ubogim.  

 Niewielu z nich pamiętało o Bożym Narodzeniu. Jednak 

w cudownym czasie, kiedy Jezus przychodzi na świat, wszyscy zrobili 

sobie rachunek sumienia i spotkali się PRZY ŻŁÓBKU, odkrywając SENS 

NARODZIN JEZUSA W SWOIM ŻYCIU.  

 Inscenizacja miała 

na celu pokazać 

wszystkim, jak ważna 

w życiu każdego człowie-

ka jest wiara i miłość 

wypływająca z przyka-

zania miłości Boga 

i bliźniego.  

 

 

 

 

Bo „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.”.  J 15,13 

Ks. Dominik Długosz 
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Dlaczego warto czytać książki? 

 

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza 

charakter starca, uszlachetnia w chwilach 

pomyślności, daje pomoc i pocieszenie 

w przeciwnościach." 

 

W dzisiejszym świecie książki nie są dla 

naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, 

ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego nam, 

rodzicom, powinno zależeć na tym,  aby nasze 

dzieci  czytały książki?  

 

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny 

podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów 

kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji 

emocjonalnej oraz koncentracji i emocji. 

Komunikacja 
Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija 

słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych 

ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania.  

Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków 

przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania 

własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność 

samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne 

do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Odpoczynek  

Są dzieci, które mają 

spore trudności ze zrelakso-

waniem się, wyciszeniem 

i odpoczynkiem od nadmiaru 

stymulacji i wrażeń. Bywają 

przez to nadmiernie pobudzone 

i chaotyczne w działaniu. 

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat 

wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, 

zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze. 
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Inteligencja emocjonalna 

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz 

wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). 

Wyrabia w dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę 

odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną 

pracą. Wpływa to  pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. 

Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, 

polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie 

wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, 

skupienia i refleksji nad tym, co się robi. 

Koncentracja  

Brak koncentracji u dzieci jest naturalnym zjawiskiem na jednym z etapów 

rozwoju. Obecnie jednak psychologowie dziecięcy, wychowawcy, a także 

rodzice napotykają coraz większe 

trudności w pracy z dzieckiem nad 

umiejętnością skupiania uwagi. 

Wynika to z rosnącej liczby 

bodźców, jaka otacza nas 

w codziennym życiu. Dzieci 

bywają niespokojne i nadmiernie 

pobudzone. Nieumiejętność 

skupienia się na rzeczach istotnych 

sprawia, że stają się niepewne 

siebie i trudno znoszą porażki.   

Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do 

prawidłowego rozwoju intelektualnego. Rodzice  powinni wspierać dzieci 

we wszystkich aktywnościach, które pomagają wydłużać czas koncentracji. 

Jedną z takich aktywności jest właśnie nauka czytania. 

Emocje 

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami, 

rówieśnikami, na ważne dla dziecka tematy. 

Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia 

psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, 

z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. 

Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się 

nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, 

których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości. 
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Nie ma wątpliwości, że czytanie jest niezbędne dla rozwoju naszych 

dzieci. Na szczęście stanowi jedną z niewielu konieczności życiowych, 

która jest zarazem przyjemna. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi 

intelektualnemu i emocjonalnemu oraz, co 

najważniejsze dla samego czytelnika, 

przynosi mnóstwo frajdy! 

 

Pamiętajmy też, aby nigdy nie 

traktować czytania jak kary! Niektórym 

rodzicom zdarza się, w odpowiedzi na złe 

zachowanie dziecka, stosować wariant kary 

„nie ma telewizji – będziesz czytać!”. Kto 

polubi coś, co musi robić za karę? Czytanie 

książek nie jest lekarstwem na wszystkie 

trudności naszych dzieci w nauce, ale 

niewątpliwie jest jednym z najlepszych 

sposobów na ich uniknięcie.  

 

 

Jak uczyć się języków obcych? 

 

 Wielu rodziców zastanawia 

się, czy mogą pomóc swoim 

dzieciom w nauce języka, 

w przypadku, gdy sami nie znają 

go. Wielu zastanawia się, czy 

można nauczyć się języka obcego 

bez dodatkowych lekcji. Myślę, że 

na obydwa pytania można udzielić 

pozytywnej odpowiedzi. Jest 

jednak jeden warunek – potrzebna 

jest motywacja i własne zaanga-

żowanie. 

 Jeśli chcemy schudnąć, nauczyć się grać na instrumencie, osiągać 

dobre wyniki w sporcie, potrzebne jest pozytywne nastawienie 

i odpowiednia motywacja. Musimy sobie uświadomić, jaki mamy cel, co 

chcemy osiągnąć, dlaczego jest to dla nas ważne. Młodsze dzieci ciężko 

przekonać, że znajomość języka angielskiego przydaje się w wielu 
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sytuacjach życiowych i w wielu zawodach. Na ulicy naszej wsi spotkanie 

obcokrajowca graniczy z cudem. Niemniej jednak, jeśli wyjedziemy do 

każdego większego miasta, nie mówiąc o wyjazdach zagranicznych, coraz 

bardziej widzimy, że nawet sprzedawca, kasjer czy fryzjer powinien 

wykazywać się przynajmniej podstawową znajomością języka 

angielskiego, nie mówiąc już o takich zawodach jak informatyk czy 

manager. Dlatego warto z dziećmi porozmawiać o tym, wspólnie pomyśleć 

o sytuacjach, w której znajomość języka byłaby dla nich przydatna, czy 

wręcz niezbędna.  

 Bardzo ważną rzeczą w nauce języka jest systematyczność. Dwie 

lub trzy lekcje w tygodniu w szkole to zbyt mało, żeby nauczyć się biegle 

komunikować w języku angielskim. Potrzebna jest dodatkowa praca 

własna w domu, najlepiej codziennie. 15 czy 20 minut dziennie to nie jest 

dużo, nawet jeśli jesteśmy obarczeni wieloma obowiązkami. Nie 

spowoduje to znużenia, a pomoże nam utrwalić materiał.  

 Kolejną ważną rzeczą jest zastanowienie się, w jaki sposób 

możemy się uczyć, żeby ta nauka nas, czy naszych dzieci, nie nudziła. 

Uczyć języka można się na wiele sposobów. Warto znaleźć taki sposób, 

który będzie dla nas skuteczny i atrakcyjny. Są osoby, które lubią 

posługiwać się tzw. „fiszkami”. Są to małe karteczki, na których po jednej 

stronie zapisujemy słowo angielskie, a na drugiej obrazek lub jego 

znaczenie. Można wydrukować jakąś śmieszną ilustrację lub namalować 

ją. Później, przy powtórkach możemy odkładać znane wyrażenia do 

jednego pudełeczka, a te, z którymi mamy problem do drugiego. Widok 

coraz obszerniejszej części poznanego materiału działa motywująco. 

Oczywiście po jakimś czasie należy wrócić do materiału, który wcześniej 

był zakwalifikowany jako znany. Możemy próbować układać z tymi 

słowami zdania, próbować grać w tzw. memory (dopasowywanie par). 

Jeśli uznamy, że ten materiał zapisał się w naszej pamięci długotrwałej, 

możemy przenieść go do trzeciego pojemnika. 

 Dzieci zazwyczaj spędzają sporo czasu przed komputerem, czy 

telewizorem. W Internecie dostępnych jest wiele stron do nauki języka 

angielskiego. Można w nich znaleźć różne gry, ćwiczenia, które same się 

sprawdzają. Można skorzystać z propozycji na blogu 

www.angielskiorzechowka.blogspot.com, gdzie umieszczam propozycje 

takich ćwiczeń interaktywnych dla każdej klasy, ale można również 

samodzielnie wpisać dane zagadnienie z tematu lekcji, np. „Past Simple”, 

http://www.angielskiorzechowka.blogspot.com/
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„clothes”, wpisując dodatkowo w wyszukiwarce takie hasła jak: „game” 

(gra), „exercise” (ćwiczenie), „song” (piosenka), „children” (dzieci). 

 Czy rodzice, którzy nie uczyli się angielskiego mogą kontrolować 

stan wiedzy swoich dzieci? Oczywiście. Warto sprawdzać, czy dziecko ma 

notatki z lekcji w zeszycie i w podręczniku, czy ma uzupełnione zadanie 

domowe. Jeśli nie rozumie polecenia w języku angielskim, sprawdzamy 

razem z nim przy pomocy słownika internetowego lub translatora. 

W notatkach do lekcji uczniowie mają zapisane słówka z tłumaczeniami. 

Można dziecko odpytać ze znajomości tych słówek, zachęcać je do 

słuchania płyty. Jeśli nie pamięta wymowy, można ją również sprawdzić 

w słowniku, klikając w ikonę głośnika (np. na www.diki.pl). Można 

zachęcić, by dziecko pobawiło się w nauczyciela i próbowało przekazać 

rodzicowi to, czego się nauczyło. 

 W nauce języka ważne jest słuchanie. W przypadku dzieci będzie 

to słuchanie piosenek, czy bajek. Bardzo łatwo je znaleźć w popularnych 

serwisach internetowych. Dla ułatwienia można obejrzeć najpierw bajkę 

w języku polskim, a później znaleźć ten sam odcinek z języku angielskim. 

Starsi uczniowie mogą słuchać piosenek w języku angielskim, znaleźć do 

nich słowa po angielsku („lyrics”) oraz tłumaczenia po polsku. Można 

również oglądać filmy w wersjach z lektorem. Ważne, żeby to były bajki 

czy piosenki, które uczeń lubi. Warto próbować naśladować wymowę 

bohaterów, melodię ich głosu, ich emocje.  

 Podobnie jest w przypadku 

umiejętności czytania. Czasem 

teksty, które pojawiają się w 

podręcznikach szkolnych nie są dla 

uczniów interesujące. Dlatego warto 

szukać w Internecie tekstów, 

blogów, stron czy książek na 

tematy, które nas interesują. Jeśli na 

początku uczeń ma problem ze 

zrozumieniem, można korzystać z 

opcji tłumaczenia strony, czy z translatora internetowego, porównywać 

wersję polską i angielską. Należy przy tym pamiętać, żeby ostrożnie 

podchodzić do korzystania z translatora, zwłaszcza do tłumaczenia 

z języka polskiego na język angielski. Jest to narzędzie, które może nam 

pomóc, ale nie zastąpi znajomości języka (Przykład: słowo” Orzechówka” 

translator przetłumaczy jako „nutcracker” (=dziadek do orzechów) lub np. 

http://www.diki.pl/
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„Kamila lubią wszyscy.” – „Kamila like everyone else.” (Kamila lubi 

wszystkich innych). Potem można próbować pisać komentarze, pytania, 

warto spróbować znaleźć kogoś, z kimś moglibyśmy porozmawiać np. na 

czacie. 

 Podsumowując, odpowiednia motywacja, wytrwałość, 

systematyczność i własny sposób na naukę, to klucze do sukcesu. Życzę 

wszystkim uczniom, by nauka języków obcych nie była dla nich ciężarem, 

ale interesującym wyzwaniem; a rodzicom, by nigdy nie czuli się bezsilni, 

ale zawsze potrafili wspierać swoje dzieci i je motywować do pracy. 

Agata Skarbek 

 

 

 

… o miłości Rodzica do dziecka 

 

Miłością jest... przemierzanie pokoju w nocy, aby kołysanką i ciepłymi 

słowami utulić ciebie płaczącego wtedy, kiedy całe moje ja pragnie 

odpocząć. 

Miłością jest... malowanie różowego olbrzyma bez rąk i z jednym okiem, 

mającego na sercu wypisane słowa: "Moja mama jest najlepsza". 

Miłością jest... czytanie tej samej bajki piąty raz, bez pominięcia 

najdrobniejszego jej szczegółu. 

Miłością jest... ostatni, klejący się cukierek, oblepiony kurzem i sierścią 

psa, nie zjedzony, trzymany dla mnie w kieszonce. 

Miłością jest... zdobywanie nowych umiejętności, które kiedyś przydadzą 

się nam, abyśmy umieli pomóc tobie w dorastaniu. 

Miłością jest... przesłodzona herbata i rozmoczone w niej ciasteczko 

pozostawione w dniu moich urodzin o 6.30 rano przy naszym łóżku. 

Miłością jest... powiedzieć czasem stanowczo: "Nie", nawet jeśli: 

"Wszyscy to robią". 

Miłością jest... zgoda na twoje odejście, kiedy otwierasz drzwi i wyruszasz 

w świat; zgoda przeżywana z ciężkim sercem, ale też z modlitwą w mojej 

duszy i uśmiechem na twarzy. 

Miłością jest... umiejętność dzielenia wiary, która jest zapewnieniem, że 

ty, teraz jeszcze dziecko, potem możesz rozjaśnić naszą przyszłość.
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Wyniki rywalizacji sportowej ZS w Orzechówce 

w roku szkolnym 2015/16 ( I semestr ) 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (Igrzyska Młodzieży Szkolnej)- kl .IV-VI 
 

 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA w LA   
(zawody powiatowe) 

Chłopcy: 

 Śnieżek Patryk- rzut piłeczką palantową – 46m (II m-ce na 26)) – 

udział w zawodach wojewódzkich 

 Glazer Kamil - skok w dal – 3.78m (III m-ce na 17) 

 Śnieżek Patryk  - 1000m (p.k.) – 3.35.35 (IV m-ce na 21) 

 

 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE  
 (zawody gminne) 

Chłopcy: 

 Śnieżek Patryk- I m-ce 
 

 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE  
(zawody powiatowe) 

Chłopcy: 

 Śnieżek Patryk - ok.1000m - III m-ce na39 

    - udział w zawodach wojewódzkich  

  

 MIKOŁAJKOWO - ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO (zawody szkolne) 

 

Chłopcy: 

I miejsce - Śnieżek Patryk 

II miejsce - Glazer Kamil 

III miejsce - Szuba Mateusz 
 

 

GIMNAZJUM (Gimnazjada) 

 
 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA w LA  

(zawody gminne) 

Dziewczęta: 
 Śnieżek Weronika – 600m – 2.01.57 (IV m-ce na 23) 

 Kuśnierczyk Kinga – pchnięcie kulą – 7.85m (IV na 16) 
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 Owoc Julia – skok w dal – 3.96m (III m-ce na 19)   
  - udział w zawodach wojewódzkich 

 Sztafeta 4x100m - 1.03.19 – III m-ce  

    Potoczna A., Drąg I., Boroń A., Cwynar A. 
 

 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
(zawody gminne) 

Dziewczęta: 

 Boroń Andżelika - III m-ce 

 Śnieżek Weronika - I m-ce 
 

 Chłopcy: 

 Śnieżek Jakub  - I m-ce 
 

 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
 (zawody powiatowe) 

Dziewczęta: 

 Śnieżek Weronika - IV m-ce na 35 (udział     

   w zawodach wojewódzkich) 
 

 KOSZYKÓWKA (zawody powiatowe) 

 

Dziewczęta - IV miejsce 

Cwynar Aleksandra, Fiejdasz Paulina, Potoczna Angelika, Sobaś Kinga, 

Wierzbicka Ewa, Boroń Andżelika, Drąg Izabela, Kuśnierczyk Kinga, 

Wątróbska Kinga, Boroń Kamila 

 

 MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO (zawody szkolne)  
  

Dziewczęta     Chłopcy: 
I m-ce Cwynar Aleksandra  I m-ce       Glazer Dawid 

II m-ce Owoc Julia   II m-ce       Cwynar Karol 

III m-ce Potoczna Angelika  III m-ce      Śnieżek Jakub 

 

 TENIS STOŁOWY  (zawody gminne) 

Dziewczęta – I miejsce  Chłopcy – III miejsce 
Drąg Izabela    Glazer Dawid 

Cwynar Aleksandra    Masłyk Jakub       

Owoc Julia - rezerwowa   Cwynar Karol – rezerwowy 

         Opracowała: Elżbieta Wolańska 
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Galeria foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład redakcji:     Skład redakcji jest zmienny; każdy może być współredaktorem 

„Szkolesia”. 

Opiekunowie: p. M. Glazer, p. M. Masłyk, p. R. Szymańska-Wnęk 

Skład: p. R. Krupa 

Teatrzyk „Fiku Miku” 
Wycieczka do Żarnowca 

Pasowanie na ucznia 

„Droga do świętości” 

Zabawy z panią Jesienią 

Spotkanie z J. Niemcem 

… u Was też był ?! 


