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Zielona szkoła w Rabce Zdroju
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas II i III pod opieką
wychowawczyń p. D. Wawrzyckiej, p. K. Tetelewskiej i p. K. Gruszczyńskiej wyjechali na
Zieloną szkołę
do atrakcyjnej uzdrowiskowej miejscowości Rabka Zdrój. Zostali
zakwaterowani w Domu Wczasowym KRASNAL usytuowanym w Parku Zdrojowym.
Pogoda była świetna, co miało wpływ na 100% realizację programu pobytu. Uczniowie mieli
okazję zwiedzić nie tylko Rabkę Zdrój, ale też ciekawe miejsca w Zakopanem i Niedzicy.
Atrakcyjnie spędzali wolny czas biorąc udział w konkursach, zgadywankach, dyskotekach,
ogniskach i spacerach po najbliższej okolicy organizowanych z pełnym zaangażowaniem
przez wychowawczynie. Wyjazd był rewelacyjny i na pewno na długo pozostanie w pamięci
uczniów.
p. Dorota Wawrzycka

W zeszłym roku
nasza szkoła złożyła
wniosek
w sprawie projektu unijnego „RADOSNA
SZKOŁA”, który został pomyślnie zaakceptowany.
Jest to program rządowy wspierania szkół,
w ramach którego dofinansowany jest w 100%
zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia miejsc
zabaw w szkole tzw. małych sal gimnastycznych dla
uczniów klas I –III. Celem programu jest
zapewnienie
uczniom
właściwego
rozwoju
psychofizycznego. W czerwcu złożyliśmy w „Nowej
Szkole” zamówienie na pomoce o wartości 6 tys. zł,
które
sukcesywnie do nas napływają.
Z wkładu
własnego szkoły dyrektor p. Dariusz Pabian
wygospodarował salkę na poddaszu, która została
odmalowana, zakupiono do niej kolorową
wykładzinę. Tam umieszczono zamówione
pomoce, które już od października są
wykorzystywane
przez nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej do rozwijania aktywności
ruchowej najmłodszych uczniów. Koordynatorem
powyższego projektu była p. Beata Łabęcka.
Redakcja „Szkolne Echo”
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Prezentujemy
dziś
wywiad z Panem Dariuszem
Pabianem, dyrektorem Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w
Brzezinach.
Czy lubił Pan chodzić do
szkoły?
- Oczywiście, że lubiłem
chodzić do szkoły, chociaż
zdarzały się- jak każdemuchwile zniechęcenia, zwłaszcza wtedy, kiedy
spotykały mnie jakieś niepowodzenia.
Jaki jest Pana najmilsze, a jakie najgorsze wspomnienie ze szkolnych lat?
- Według mnie i te najmilsze, i te najgorsze
wspomnienia związane zawsze są z nauczycielami,
którzy mnie uczyli. Na mojej drodze spotykałem
różnych nauczycieli. Takich, którzy doskonale
czuli swoje powołanie, umieli zachęcić do nauki,
cieszyli się autorytetem. Byli jednak i tacy, którzy
powinni obrać sobie inny zawód i tam się
realizować.
Na szczęście byli oni w zdecydowanej mniejszości.
Jak długo jest Pan dyrektorem szkoły?
- Dyrektorem szkoły jestem już dziewiąty rok.
Czy lubi Pan swoją pracę?
- Tak, lubię. Dzięki temu, że jestem dyrektorem,
mogę realizować swoje pomysły na szkołę. Wiem,
że sporo ode mnie zależy, dlatego staram się
wypełniać swoje obowiązki rzetelnie.
Co jest najtrudniejsze w Pana pracy?
- Trudności jest sporo. Największa to ogromna
biurokracja, która zabiera czas i powoduje, że zapał
i energia człowieka nie jest efektywnie
wykorzystana.
Co uważa Pan za swój największy sukces
zawodowy?
- Sukcesy były i są. Mam tę satysfakcję, że
większość z tego, co sobie zaplanowałem, została
zrealizowana: zbudowanie boiska asfaltowego
niemal bez własnych środków szkoły, adaptacja
poddasza,
modernizacja
kuchni
szkolnej,
pozyskanie nowej pracowni komputerowej,
monitoring, wymiana okien w sali gimnastycznej
oraz nowy dach i elewacja frontowa szkoły.
Największym sukcesem niematerialnym było
jednak nadanie szkole imienia Jana Pawła II –
wydarzenie historyczne dla środowiska lokalnego.
Za sukcesy mogę też uznać różne nagrody dla
szkoły, artykuły
w prasie i relacje telewizyjne.
Proszę porównać wizerunek kierowanej przez Pana
placówki sprzed dziewięciu lat z obecnym.
- Myślę, że szkoła przez te lata dużo się zmieniła nie
tylko z wyglądu. Stała się bardziej nowoczesna.
Szkoła idealna to –Pana zdaniem – jaka?

- Nie ma szkoły idealnej. Jestem świadomy tego,
że również w naszej szkole wiele jest jeszcze do
poprawienia. Nie spoczywamy na laurach. Wciąż
doskonalimy
różne płaszczyzny działalności:
dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz
materialną. Czasy się zmieniają, zmieniają się
uczniowie, ich potrzeby, potrzeby rodziców
uczniów… Szkoła musi nadążać za życiem.
Jakie cechy według Pana powinien posiadać dobry
dyrektor?
- Współcześnie dyrektor szkoły to nie tylko
nauczyciel, ale i psycholog, negocjator, kontroler,
menager, zarządca budynku… Dobry dyrektor to
ten, który na wielu płaszczyznach unika konfliktów,
szuka kompromisów, jednocześnie ma zasady,
którymi się na co dzień kieruje. Najtrudniejsze
rzeczy dla dyrektora to obiektywizm i sprawiedliwe
rozstrzyganie sporów.
Jakich zachowań uczniów Pan nie pochwala?
- Nie pochwalam kłamstwa, braku szacunku dla
innych ludzi, agresji.
Panuje opinia, że niektóre szkoły znajdują się
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Czy ten
problem dotyka również Pańskiej placówki?
- W gminie Morawica każda szkoła otrzymuje
subwencję – liczona jest średnia na ucznia
i mnożona przez liczbę uczniów w szkole. Niewiele
szkół mieści swoje wydatki opierając się jedynie na
subwencji. Jest to bardzo trudne. Jeszcze kilka lat
temu Urząd Gminy w Morawicy dokładał do naszej
szkoły 100 000 zł. Obecnie sytuacja finansowa jest
dobra. Mało tego, że nikt nie dokłada do budżetu
szkoły, to w dodatku udaje się wygospodarować
pewne środki, dzięki którym polepsza się baza
dydaktyczna, zakupiono do szkoły pomoce, między
innymi tablicę interaktywną.
Jak wygląda współpraca szkoły ze środowiskiem
lokalnym?
- Od wielu lat współpracujemy z różnymi
instytucjami i organizacjami wspierającymi nas
w naszych działaniach, takich jak Urząd Gminy
w Morawicy jako organ prowadzący. Innym jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.
Najmłodszym partnerem szkoły jest Stowarzyszenie
Przyjaciół Brzezin i Podwola, z którym
współpracujemy od chwili jego powstania. Mamy
też przyjaciół w rodzicach naszych uczniów.
Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
- Jeśli tylko w natłoku obowiązków znajduję wolną
chwilę, przeznaczam ją na oglądanie telewizji,
czytanie, bieganie po lesie lub rodzinne spacery.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby praca
przynosiła Panu wiele satysfakcji i obfitowała
w liczne sukcesy.
Redakcja „Szkolne Echo”

To tytuł Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, do którego w 2009 r. z inicjatywy dyrektora szkoły p. Dariusza Pabiana
przystąpili uczniowie naszej szkoły . Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych
w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych. W specjalnie
zorganizowanych i wyposażonych ,,Ośrodkach Zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne
zdolności: językowe, matematyczne, przyrodnicze, wizualno - przestrzenne, muzyczne, ruchowe,
intrapersonalne i interpersonalne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcyjne pomoce
dydaktyczne, przybory do ćwiczeń ruchowych, zestaw instrumentów perkusyjnych oraz lalki teatralne.
Uczniowie tworzyli w zespołach gry planszowe, które wykorzystywali później na zajęciach. W
„Kąciku twórczego myślenia” zamieszczali wierszyki, zagadki, scenki teatralne i opowiadania oraz
pomysłowe prace plastyczne. Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaciła się o środki dydaktyczne o
wartości 8 tys. zł.
Jako pierwsi brali w nim udział uczniowie klasy II pod czujnym okiem p. Krystyny
Tetelewskiej. Drugaki w czasie trwania tego projektu bardzo chętnie brały udział w dodatkowych
zajęciach o tematyce ekologicznej. Efektem ich pracy była prezentacja przedstawienia pt. „Czerwony
Kapturek w przyjaźni z przyrodą” na forum szkoły. Po zakończeniu przedstawienia rodzice uczniów
kl. II zostali zaproszeni na szaszłyki owocowe wykonane przez uczniów.
A oto wypowiedzi uczniów po zakończonym projekcie:
„Jesteśmy smutni z powodu jego zakończenia” – Ania
Woś (kl. II)
- „Chcielibyśmy, aby ten projekt jeszcze trwał” – Kuba
Rabiej (kl. II)
- „Dzięki temu projektowi poznaliśmy świat w innych
barwach” – Kasia Wawrzusiak (kl. II)
Od grudnia 2009 r. II etap Projektu realizowała klasa I
pod opieką p. Beaty Łabęckiej. Na dodatkowych
zajęciach uczniowie rozwijali wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji regionalnej. Bo jak wiadomo
edukacja regionalna prowadzona od najmłodszych lat daje dzieciom możliwość poznania własnego
dziedzictwa kultury oraz jego uniwersalnych wartości. Wyposaża w zasób wiedzy o własnym regionie.
Rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa
kulturowego. Dzięki realizacji tego projektu udało nam się zgłębić wiadomości i bliżej poznać naszą
gminę. Bo małe dzieci chętnie poznają to co, ich sercu najbliższe.
-

Efektem ich pracy była miniizba regionalna, którą dzięki
rodzicom i dziadkom udało się zorganizować w klasie I oraz
prezentacja pt. „Gmina Morawica moja mała Ojczyzna”, którą
zobaczyli zaproszeni rodzice i dziadkowie, uczniowie klas I - IV,
przedszkolaki wraz z nauczycielkami i dyrekcja szkoły. Rodzice
zadbali o słodki poczęstunek i upominki dla swoich pociech.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa prac
i osiągnięć uczniów prezentowana w sali gimnastycznej.
Obecnie realizowany jest trzeci etap Projektu, do którego
przystąpili uczniowie klasy I pod kierunkiem p. Doroty Wawrzyckiej.
Redakcja „Szkolne Echo”
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Pierwszego
września
br.
minęła
siedemdziesiąta pierwsza rocznica agresji Niemiec
wobec Polski dająca początek II wojnie światowej.
Siedemnastego września 1939 roku Armia
Czerwona przekroczyła wschodnią granicę II RP,
wypełniając tym samym zobowiązanie zawarte w
tajnym protokole, który stanowi dodatek do paktu
Ribbentrop-Mołotow.
Opuszczone przez sojuszników, osamotnione,
będące w trakcie mobilizacji Wojsko Polskie
bohatersko stawiało opór obu najeźdźcom starając
się wykonać niewykonalny rozkaz obrony
integralności państwa. Do rangi symboli
waleczności urosła obrona Westerplatte, obrona Helu, bitwa nad Bzurą (armie "Poznań"
i "Pomorze"), bezprecedensowa obrona Wizny przez batalion forteczny kpt. Władysława
Ranigisa - nazywana polskimi Termopilami, obrona Warszawy i kończąca kampanię 1939
roku zwycięska bitwa pod Kockiem stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie"
gen. Franciszka Kleeberga.
20 września 2010 r. uczniowie Zespołu Szkól im. Jana Pawła II pod kierunkiem p. Beaty
Podgajnej i p. Grażyny Andrzejewskiej przygotowali i wzięli udział w uroczystym apelu
poświęconym
71.
rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Słowo wstępne wygłosiła p. Beata
Podgajna.
Na apel zaproszono dyrektora
p. Dariusza Pabiana, w-ce dyrektor
p. Katarzynę Telkę, Grono
Pedagogiczne i uczniów naszej
szkoły.
Redakcja „Szkolne Echo”

Pod koniec września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Podczas kampanii wyborczej kandydaci przedstawiali swoje postulaty, które
chcieliby realizować jako przewodniczący. Wszyscy w naszej szkole mogli się
z nimi zapoznać, gdyż zawieszono je na gazetce ściennej na korytarzu. W wyniku tajnego
głosowania, w którym brali udział przedstawiciele klas, przewodniczącą została Magdalena
Gawior z kl. VI, z-cą Oliwia Mazur z kl. VI, skarbnikiem Mateusz Engel z kl. V,
a sekretarzem Paulina Sołtys z kl. V. Członkiem zarządu została Aleksandra Woźniak.
Oliwia Mazur, kl. VI

A oto jak prezentowali się kandydaci:
5

Magdalena Gawior
Jestem uczennicą klasy VI. Tak jak każdy w moim wieku mam
wiele zainteresowań. Lubię czytać książki, chętnie opiekuję się
zwierzętami. Moimi ulubionymi przedmiotami są przyroda, informatyka
i matematyka. W wolnym czasie z przyjemnością korzystam z komputera,
oglądam dobre komedie i teleturnieje. Lubię systematyczność,
odpowiedzialność i konsekwencję.
Dlaczego startuję w wyborach?
Już od najmłodszych lat lubiłam udzielać się w tego typu
organizacjach. Sprawia mi dużą przyjemność jak efekty mojej pracy są
widoczne i ktoś z nich korzysta. Zdaję sobie sprawę, że
praca
w Samorządzie Uczniowskim to duże wyzwanie, a zarazem duża
odpowiedzialność.
Co chciałabym zrobić?
Chciałabym, aby Samorząd Uczniowski stał się dobrym łącznikiem
pomiędzy uczniami a nauczycielami. Chciałabym, aby nasz samorząd
godnie spełniał swoją funkcję i aby nikt nie mógł zarzucić, że nie
wypełniamy swoich obowiązków.
Dlaczego warto na mnie głosować?
Myślę, że jestem osobą odpowiedzialną, która „nie rzuca słów na wiatr”.

Aleksandra Woźniak

Oliwia Mazur

Jestem uczennicą klasy VI
w samorządzie
klasowym pełnię
funkcję sekretarza.
Opowiem Wam
o moich zajęciach
pozalekcyjnych. Moim
największym hobby jest
jazda konna na moim
ulubieńcu noszącym
imię „FRANT”.
Lubię też śpiewać
i uczestniczyć
w szkolnych
akademiach. Jestem
członkiem zespołu
„Brzezina”. Moimi ulubionymi
przedmiotami są: język polski, język
angielski i wychowanie fizyczne
Kocham zwierzęta, najbardziej psy.
Mam królika o imieniu „Ciacho” i psa
„Xenne”. Moim marzeniem jest mieć
konia, którego nazwałabym „Pasja”.
Kiedy zostanę wybrana do SU, będę
organizować różne wycieczki,
konkursy i dyskoteki.

Jestem uczennicą
klasy VI
i w samorządzie
klasowym
pełnię
funkcję
zastępcy
przewodniczącego.
W wolnych chwilach
lubię opiekować się
zwierzętami, słuchać
muzyki,
tańczyć,
śpiewać. Dlatego też
jestem
członkiem
zespołu
ludowego
„Brzezina” - w ten
sposób podtrzymuję tradycje ludowe
naszego regionu.
Szybko
nawiązuje
nowe
kontakty, lubię pomagać innym
i jestem koleżeńska. Jeśli wybierzecie
mnie do SU, obiecuję aktywnie
uczestniczyć
w
życiu
szkoły,
organizować różne wycieczki
i zabawy.
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Mateusz Engel

Paulina Sołtys

Jestem uczniem
klasy V. Moja funkcja
w klasie to skarbnik.
Chciałbym zostać
przewodniczącym
szkoły, aby aktywnie
uczestniczyć nie tylko
w życiu mojej klasy,
lecz całej szkoły. Moje
ulubione przedmioty to
matematyka i religia,
a hobby to jazda na
rowerze, jestem też
ministrantem. Będę
angażował się w życie
szkoły i wypełniał
swoje obowiązki jak
najlepiej.

Chodzę do klasy V, w której pełnię
funkcję zastępcy przewodniczącej. Do
klasy trzeciej
uczyłam się w
szkole im. Jakuba
Szelesta
w Dębskiej Woli.
Czwartą klasę
rozpoczęłam już
w szkole im. Jana
Pawła II
w Brzezinach.
Jestem członkiem
zespołu
folklorystyczneg
o „Brzezina”.
Lubię muzykę,
taniec i sport. Moje ulubione
przedmioty to informatyka i plastyka.

Dnia 7 października 2010 r. odbył się V Rajd Gminny pod hasłem „Góra Żakowa”.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI ze szkół: w Nowinach, Chęcinach, Bolechowicach,
Kowali i Brzezinach. Tego dnia wraz z opiekunami p. Małgorzatą Zegadło
i p. Krzysztofem Kubickim pojechaliśmy do
miejscowości Zelejowa. Następnie wędrując pieszo wraz
z przewodnikiem
p. Grzegorzem Pabianem po
Chęcińsko – Kieleckim Parku Krajobrazowym
podziwialiśmy piękną przyrodę, poznaliśmy ciekawostki
geologiczne
oraz
legendy
świętokrzyskie.
Dowiedzieliśmy się również, że lubiła tędy spacerować
Królowa Bona, żona króla Zygmunta Starego, która
niegdyś
zamieszkiwała
zamek
w
Chęcinach.
Zwiedzaliśmy też jaskinię „Piekło”, długość jaskini
wynosi 57 metrów, z czego główny korytarz liczy
20 m. Do wnętrza prowadzą 4 otwory - duży,
główny, przez który można łatwo dostać się do
środka oraz 3 mniejsze o niewielkiej średnicy.
Niedaleko głównego wejścia znajduje się niespełna
metrowej
głębokości
zagłębienie,
które
prawdopodobnie powstało po zasypaniu szybu
górniczego.
Na
zakończenie
rajdu
w
Szkole
Podstawowej w Szewcach odbył się konkurs
wiedzy zdobytej w czasie rajdu. Przedstawicielami naszej szkoły byli: Aleksandra Kuc, Piotr
Młynarczyk i Magdalena Gawior.
Na zakończenie rajdu zostaliśmy poczęstowani gorącym posiłkiem i herbatą. Takie
wyprawy na długo pozostają w naszej pamięci.
Magdalena Gawior, kl. VI
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POMÓŻMY PRZYRODZIE - POSPRZĄTAJMY ŚWIAT
Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie
świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz
ochrony środowiska. Akcja "Sprzątanie Świata" została
wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena
i żeglarza Lana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan
Zatoki Sydnejskiej.
W innych krajach akcja nie przyjęła się tak dobrze jak
w Polsce, gdzie w 2003 roku brało w niej udział ok. 1,5 mln.
osób. Akcja z wielkim zaangażowaniem powtarzana jest do dziś. Jednak rozwiązaniem problemu
odpadów nie jest coroczna zbiórka śmieci na szkolnych boiskach i osiedlowych trawnikach, lecz
zmiana w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, segregowaniu
odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.
W dniu 17-09-2010 roku Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Brzezinach przystąpił do akcji
„Sprzątania Świata”. Klasy starsze sprzątały
pobocze i rowy drogi do Kowali oraz głównej
trasy w Brzezinach. Młodsze dzieci zajęły się
porządkowaniem terenu wokół szkoły, boiska,
placu zabaw i kościoła. Śmieci jak zwykle było
dużo, ale wspólnym wysiłkiem udało nam się
oczyścić wyznaczony teren.
Redakcja „Szkolne Echo”

„PRZYRODA W OBIEKTYWIE”
Dnia 2 października 2010 roku w Nowinach
rozstrzygnięto I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
Klubów 4H „Przyroda w obiektywie”. Aula Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wypełniła
się klubowiczami i ich opiekunami z całego regionu.
Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Domagała,
Aleksandra Krzyszkowska, Aleksandra Sołtys
i Magdalena Więcek wraz z liderką Klubu p. Beatą
Łabęcką, która zachęciła nas do udziału w tym
konkursie.
Na początku spotkania przypomniano postać Aleksandry Adamiec, inicjatorki tworzenia
klubów 4H w województwie świętokrzyskim, która zmarła w maju 2010 roku.
Czy warto było brać udział w konkursie fotograficznym? Na pewno - by odkrywać
przyrodę i zobaczyć, jak robią to inni. Warto było także ze względu na nagrody.
Główny sponsor konkursu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – zadbał
o cenne nagrody m.in. aparaty fotograficzne.
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Według prof. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu
Rolniczego
w
Krakowie,
który
przewodniczył
konkursowemu jury, członkowie 26 klubów 4H
z województwa świętokrzyskiego zgłosili do oceny ponad
1000 zdjęć.
Decyzja o wyborze najlepszego zdjęcia wg jury była
naprawdę trudna. Chociaż nasze prace nie otrzymały
nagród, to i tak cieszyliśmy się z zaproszenia na to
spotkanie. Mogliśmy podziwiać prace naszych kolegów, podejrzeć technikę fotografowania
i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Do szkoły przywieźliśmy profesjonalny zestaw
słuchawek do komputera.
Jak zapowiedział Jarosław Mostowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach, wystawa prac konkursowych przez najbliższy rok będzie
pokazywana w różnych instytucjach naszego województwa. Cieszymy się, że są tam też nasze
zdjęcia.
Klub 4H

Drzewo - symbol życia, wzrostu, trwałości
i szczęścia - wciąż przekonuje do siebie coraz to
nowych zwolenników. Dzięki programowi Klubu Gaja
już od ośmiu lat grono miłośników drzew wciąż się
powiększa. Niektórzy -tak jak nasza szkoła- uczestniczą
w programie wytrwale, z nieustającym entuzjazmem.
Również w tym roku w październiku z dużym
zaangażowaniem przystąpiliśmy do VIII edycji
programu edukacyjno – ekologicznego pt. „Święto
Drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie
drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze.
Do akcji przystąpili uczniowie klas 0-VI.
Koordynatorem projektu była p. Beata Łabęcka
Główne cele tego programu to:
1. Wyrabianie w uczniach emocjonalnego stosunku do
środowiska przyrodniczego.
2. Rozwijanie wrażliwości i kreatywności.
3. Kształcenie odpowiedzialności za wywiązywanie się z przydzielonych zadań.
4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach.

5. Zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska.
6. Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W związku z przystąpieniem do
programu „Święto Drzewa” zrealizowaliśmy
następujące zadania:
 Wycieczka
do
leśniczówki
w Bilczy, podczas której uczniowie podziwiali
piękno lasu w jesiennej szacie;
 Spotkanie z pracownicą Nadleśnictwa
Kielce,
która
opowiedziała
dzieciom
o sposobach ochrony lasów i o zmianach
zachodzących w przyrodzie jesienią;
 Przejście ścieżką przyrodniczo –
edukacyjną;
 Szkolne konkursy:
- konkurs plastyczne pt. „Piękno polskich lasów”;
- konkurs wiedzowy pt. „Bądź przyjacielem lasu”
- konkurs fotograficzny pt. „Magia drzew”;
 Wystawa najciekawszych prac nagrodzonych i
wyróżnionych w konkursie
plastycznym;
 Gazetka na tablicach w holu szkoły poświęcona znaczeniu drzew i informująca
o obchodach „Święta drzewa”;
 Wystawa fotograficzna na stronach internetowych naszej szkoły, na której zgromadzono
najciekawsze zdjęcia wykonane przez uczniów.

Nagrody do powyższych konkursów zostały ufundowane przez Wójta Gminy Morawica
Pana Mariana Burasa i Dyrektora naszej szkoły Pana Dariusza Pabiana, którym serdecznie
dziękujemy.
Klub 4H
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Przygotowując się do obchodów „Święta Drzewa” uczniowie klasy II na kilku ostatnich
zajęciach rozmawiali na temat lasu. Poznali jego warstwową budowę. Mówili o roślinności
występującej w lesie oraz zwierzętach zamieszkujących te tereny. Wykonali gazetkę szkolną
ilustrującą poszczególne warstwy lasu. Na zajęciach plastycznych malowali liście
o różnych kształtach, starali się starannie i wiernie dobrać ich jesienne barwy. Następnie na
zajęciach technicznych z zasuszonych
liści wyklejali zwierzęta leśne. Aby
sprawdzić, co zapamiętali z lekcji oraz
utrwalić wiadomości i na własne oczy
zobaczyć niektóre rośliny, udali się na
wyprawę do lasu. Tak więc
słonecznego 7 października 2010 r.
wybraliśmy się do leśniczówki w
Bilczy. Pani Ania z Nadleśnictwa
Kielce oprowadziła nas po ścieżce
edukacyjno-przyrodniczej.
Podczas
wędrówki po lesie na swojej drodze
napotykaliśmy tablice zawierające
informacje dotyczące nie tylko gatunków drzew, ale też zwierząt chronionych, grzybów
i roślin. Z uwagą je przestudiowaliśmy i postanowiliśmy rozpoznać niektóre gatunki
występujące w naszym lesie. Jedne znaliśmy tylko z obrazków i książek, inne widzieliśmy
w naturze. Najstarszym drzewem, które spotkaliśmy podczas naszej eskapady był cis drzewo iglaste, rzadko występujące na naszym terenie.
Pani Ania mówiła, jak wiele zależy od ludzi i ich postępowania z przyrodą. Uświadomiła
nam, że bez roślin i zwierząt człowiek nie przetrwa. Tak więc nasza przyszłość zależy od
tego, czy dziś szanujemy przyrodę. Uwieńczeniem naszej wędrówki było ognisko i pieczenie
kiełbasek. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Ciekawe, ile z tej pouczającej
wyprawy zostanie w naszej pamięci, co sobie szczególnie weźmiemy do serca i czym w życiu
dorosłym będziemy się kierować.
Aby utrwalić wiadomości zdobyte na zajęciach w lesie, przystąpiliśmy do konkursu
plastycznego pod hasłem „Piękno polskich lasów” organizowanego przez Klub 4H w ramach
obchodów „Święta Drzewa”.
klasa II

Kuba Rabiej zapamiętał wyjazd do leśniczówki tak:
„Dnia 7 października uczniowie klasy 0-III odwiedzili leśniczówkę w Bilczy. Przeszli
ścieżką edukacyjno – przyrodniczą. Podziwiali okazy drzew, krzewów, grzybów i roślin
znajdujących się w poszczególnych warstwach lasu. Mogli dotykać i porównywać rośliny,
czytać różne ciekawostki z życia roślin i
zwierząt, które znajdowały się
w gablotach umieszczonych na szlaku
ścieżki przyrodniczej.
Duże zainteresowanie wśród uczniów
wzbudziły konie i źrebaki hodowane w
leśniczówce.
Uwieńczeniem wyprawy było
pieczenie kiełbasek pod czujnym okiem
naszych pań oraz zabawy na świeżym
powietrzu. Taka wycieczka na długo
pozostanie w naszej pamięci”.
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Nasza szkoła dnia 6.10.2010 r. po raz trzeci wzięła udział w spotkaniu Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Organizatorką wyjazdu była katechetka p. Katarzyna
Gruszczyńska.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 20 tys. uczniów i nauczycieli
reprezentujących ok. 500 szkół różnego szczebla nie tylko z Polski, ale także z Litwy.
Przybyły również przedszkolaki i reprezentanci dwóch uczelni wyższych noszących imię Jana
Pawła II. Na wałach Jasnej Góry dumnie stanęło ponad 450 pocztów sztandarowych, pięknie
prezentując znaki swoich szkół, między nimi znajdował się również poczet Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Brzezinach.
Tegoroczne spotkanie upływało pod
znakiem papieskiego krzyża i było okazją
do
przypomnienia
o
szczególnym
znaczeniu tego symbolu naszej wiary.
Młodym w modlitwie towarzyszył krzyż,
który Jan Paweł II trzymał w dłoniach
podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej
drogi krzyżowej.
Biskup Henryk Tomasik, krajowy
duszpasterz szkół im. Jana Pawła II, wzywał młodych do odkrywania miłości Jezusa na
krzyżu. Apelował o realizowanie w życiu trzech zasad proponowanych przez Jana Pawła II:
szukania Jezusa, kochania Go i dawania
o Nim świadectwa.
Z okazji swej dziesiątej pielgrzymki jako wotum wdzięczności uczniowie
i wychowawcy złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami: Jana Pawła II, Karoliny
Kózkówny – patronki ruchu czystych serc, Stanisława Kostki – opiekuna młodzieży
i Królowej Jadwigi – patronki oświaty.
Pielgrzymka szkół Jana Pawła II była szczególną okazją także do modlitwy o rychłą
beatyfikację papieża z Polski. Dla wielu
młodych Ojciec Święty wciąż pozostaje
wielkim autorytetem.
Każdy z uczestników pielgrzymki
otrzymał pamiątkowy znaczek z wizerunkiem
Jana Pawła II i krzyżem oraz obrazek
przedstawiający papieża z Polski trzymającego
krzyż.
Dla naszej społeczności szkolnej to był
bardzo ważny wyjazd, dopiero trzeci, ale nie
ostatni. Czujemy się bardzo mocno związani
z innymi pielgrzymami. Mamy wrażenie bliskości naszego wspólnego Patrona Jana Pawła II.
Odjechaliśmy do swoich domów umocnieni wiarą i miłością z nadzieją, że za rok znowu się
tu spotkamy.
Redakcja „Szkolne Echo”
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Naszym Kochanym Nauczycielom
Dnia 13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotowały program
artystyczny pod kierunkiem p. Beaty Podgajnej i p. Małgorzaty Zegadło zatytułowany
„Szkoła na wesoło”.
Uczniowie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty nauczycielom i pracownikom obsługi.
Aleksandra Woźniak
kl. VI

Ślubowanie klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach
Dzień 18 października to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 16 uczniów
klasy pierwszej zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów
Szkoły Podstawowej w Brzezinach
Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny.
Dzieci poznają nowe środowisko, jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom,
jakie stawiają przed nimi nauczyciele.
Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się po okiem wychowawczyni
p. Doroty Wawrzyckiej od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy,
poznawali prawa i obowiązki ucznia.
Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała
odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych,
towarzyszyli im rodzice. Na początek Dyrektor Szkoły p. Dariusz Pabian skierował do
uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie
zaprezentowali swój program artystyczny. Jego część poświęcili swojemu Patronowi Janowi
Pawłowi II. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punktem było
uroczyste ślubowanie na sztandar
szkoły.
Pierwszaki zostały pasowane
przez Dyrektora na ucznia Szkoły
Podstawowej
Brzezinach
przy
pomocy symbolicznego ołówka.
Uczniowie klas starszych powitali
pierwszoklasistów
w szkolnej
rodzinie i zaoferowali swą pomoc
w razie trudności. Wychowawczyni
wręczyła pamiątkowe dyplomy,
a rodzice niespodziankę w postaci rożków obfitości ze słodyczami.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen
na pierwszym szkolnym świadectwie.
Redakcja „Szkolne Echo”
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Spotkanie z poezją Karola Wojtyły
„Nie lękaj się wypłyń na głębię” – słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży
w Lednicy stały się myślą przewodnią Wieczoru
Poezji Karola Wojtyły, który odbył się 18
października 2010r w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Brzezinach.
Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Szkoły
p. Dariusz Pabian. Młodzież gimnazjum pod
kierunkiem p. Renaty Sołtys, p. Katarzyny
Gruszczyńskiej oraz p. Agaty Kurdek
przygotowała utwory pochodzące
z tomiku
„Wybrzeża pełne ciszy”. Wiersze Karola Wojtyły
nie należą do łatwych. Ich literacki kształt pełen
jest metafizyki i filozoficznych odniesień.
Uczniom udało się jednak sprostać wyzwaniu i
poprowadzić słuchaczy w duchową wędrówkę
pełną ciszy w poszukiwaniu sensu istnienia i odkrywaniu
tajemnic Boga. Przybyli na tę uroczystość goście przez
moment stali się słuchaczami tekstów wyjątkowych.
O ich niezwykłości świadczy fakt, że życie wewnętrzne
ich autora już od młodości było świadectwem
szczególnego kontaktu
z Bogiem, kontaktu nigdy nietracącego na swej
intensywności. Młodzi wykonawcy recytowali i śpiewali
utwory Karola Wojtyły przy akompaniamencie naszych
uczniów: Małgosi Włodarczyk (pianino) oraz duetu
gitarowego Piotra Młynarczyka i Janka Włodarczyka.
Wieczór poezji był połączeniem przepięknej recytacji
uczniów, ich śpiewu oraz teatru cieni w wykonaniu Mileny Ksel i Karoliny Kochan.
Szczególny nastrój wieczoru podkreślił blask świec, refleksyjna muzyka oraz prezentacja
multimedialna, która była nie tylko tłem dla poezji śpiewanej, ale przypominała
najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu Papieża Polaka. Swoją obecnością zaszczycili nas
zaproszeni goście Wójt Gminy Morawica p. Marian Buras z małżonką, Wójt Gminy
Sitkówka – Nowiny p. Stanisław Barycki z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy p.
Janusz Wojtyś, dyrektorzy gimnazjów z terenu gminy Morawica: p. Jacek Kuzia –
dyrektor
Placówek
Oświatowych w Morawicy,
p. Jerzy Węgrzyn – dyrektor
Zespołu Szkół
w Obicach, a także wikary
tutejszej parafii ks. Rafał
Nowiński
oraz
licznie
przybyli mieszkańcy Brzezin,
Nidy
i
Podwola.
Po
zakończonym
występie
goście nie szczędzili słów
uznania
pod
adresem
młodych
wykonawców,
podkreślając zaangażowanie i niezwykły talent, który tkwi w młodzieży.
p. Renata Sołtys
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Nasz Patron
Dnia 16 października 1978 roku o godzinie 18:18 dwieście
tysięcy ludzi zgromadzonych na Placu św. Piotra w Rzymie usłyszało
wspaniałą nowinę: papieżem został kardynał Karol Wojtyła. Na placu
wolno rozchodziła się wieść: papież jest Polakiem! Dla narodu
polskiego była to najwspanialsza chwila. Od tego dnia minęło 32 lat.
Czas ten upłynął pod znakiem niezwykle silnego charakteru Papieża
Polaka. Jan Paweł II wprowadził podczas swojego pontyfikatu wiele
nowości, ustanowił nowe święta i zwyczaje, uzyskał miano Papieża
Pielgrzyma. Nasza szkoła jest dumna z imienia, które przyjęła. W
dniu Patrona uczniowie pierwszych klas zostali włączeni do
społeczności szkolnej, złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża, przy
którym uroczyste warty pełniły zuchy.
Redakcja „Szkolne Echo”

PAMIĘTAJMY O NASZYCH ZMARŁYCH ....
Listopad to miesiąc zadumy nad losem każdego z nas,
nad sensem życia i jego przemijaniem. 29 października
gromada zuchowa „Leśne Skrzaty” pod opieką p. Beaty
Łabęckiej odwiedziła pobliski cmentarz. Miejsce ostatniego
spoczynku zmusza do refleksji i zastanowienia się nad losem
pochowanych tu ludzi. Zastanawiają nas historie mogił
niejednokrotnie pochodzących z lat wojny oraz tych
najnowszych, groby małych dzieci, ludzi starszych. Chodząc
alejkami, czytając tabliczki nagrobne mamy czas zastanowić
się nad losem każdego z nas.
Na cmentarzu pomodliliśmy się za zmarłych nauczycieli,
zapaliliśmy lampki na ich grobach, a także posprzątaliśmy
żołnierskie mogiły, którymi zajmujemy się od lat.
Nie
zapominajmy
o żołnierskich
mogiłach,
pamiętajmy, że w nich spoczywają Ci, którzy oddali życie,
abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.
Zuchy z klasy II
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Apel Pamięci
Dnia 29 października 2010 r. o godz. 9.00
w szkole w Brzezinach odbył się apel z okazji
zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Krótki
występ artystyczny poświęcony pamięci osób, które
zginęły w walce o wolność Ojczyzny, przygotowały
zuchy z klasy II i III pod przewodnictwem p. Jolanty
Janic. Uczniowie i nauczyciele zebrani w sali
gimnastycznej
wysłuchali
wierszy
mówiących
o ogromnym poświęceniu partyzantów, o ich mogiłachczęsto bezimiennych i o obronie Polski. Po apelu w ciszy i skupieniu zuchy złożyły kwiaty
pod pomnikiem naszego Patrona Jana Pawła II.
Aleksandra Szostak
klasa III

CMENTARZ W DNIU ZMARŁYCH
W dniu Wszystkich Świętych wspominamy tych,
którzy odeszli. Pragniemy dać dowód, że pamięć o nich
trwa w naszym sercu. Również zuchy nie zapomniały o tej
tradycji i jak co roku pod opieką p. Beaty Łabęckiej
pełniły wartę przy grobach poległych żołnierzy
i nauczycieli , którzy na zawsze pozostaną w pamięci
swych rodzin i naszej. Wzdłuż alei cmentarza przewijało
się mnóstwo ludzi,
niektórzy
z nich przystawali
i przyglądali się małym zuszkom niejednokrotnie
wypowiadając
swoje
uznanie
dla
poświęcenia
i zaangażowania małych dzieci.
Zuchy z klasy II
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”
Takie hasło przyświecało II Kweście na rzecz
odnowy cmentarza w Brzezinach, do której czynnie
przyłączyła się gromada zuchowa „Leśne Skrzaty” wraz
z opiekunką p. Beatą Łabęcką i harcerze z naszej
szkoły. Głównym celem akcji było zachowanie
w pamięci osób spoczywających na brzezińskim
cmentarzu oraz zebranie funduszy na renowację
zabytkowych nagrobków. W sumie podczas całej akcji
udało się zebrać 6117,51 zł oraz 6,5 euro.
Zuchy z klasy II

Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie
Dnia 10 listopada podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości uczniowie
klasy I i II zostali uroczyście przyjęci w poczet gromady zuchowej „Leśne Skrzaty”.
Wypowiedzieli słowa:
„OBIECUJĘ BYĆ DOBRYM ZUCHEM
I ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PRAWA ZUCHA”
Swoje przyrzeczenie złożyli również uczniowie klasy IV, którzy zostali przyjęci do drużyny
harcerskiej.
Wypowiadając słowa przyrzeczenia:
„MAM SZCZERĄ WOLĘ CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU
I POLSCE, NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM I BYĆ POSŁUSZNYM PRAWU
HARCERSKIEMU”
Była to bardzo podniosła
chwila o znaczeniu
wychowawczym.
Wymówienie obietnicy
przyrzeczenia w sposób
uroczysty pogłębia wolę
dziecka do doskonalenia
się, wywołuje pragnienie
bycia dobrym zuchem
i dobrym harcerzem.
Redakcja „Szkolne Echo”

Ogłoszenie
Gromada zuchowa „Leśne Skrzaty”,
zwraca się z serdeczną prośbą do uczniów naszej szkoły do przyłączenia się
do akcji zbierania plastikowych nakrętek
na rzecz potrzebującego dziecka z terenu gminy Morawica.
Aby uzyskać kwotę potrzebną do zakupu sprzętu ułatwiającego życie temu dziecku,
potrzeba zebrać aż sześć ton nakrętek!
Chcemy Was zachęcić do pomocy – nie kosztuje to wiele – należy jedynie pamiętać
o odkręceniu zakrętki od napoju przed wrzuceniem butelki do kosza.
Nakrętki należy przynosić do sali nr 2
Opiekunowie zuchów:
p. Beata Łabęcka, p. Jolanta Janic
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Teatr – niesamowite przeżycie
Dnia 28.10.2010 r. uczniowie klas 0 – III
uczestniczyli w spektaklu teatralnym, który miał miejsce
w WDK-u w Kielcach. Teatr Katolicki z Krakowa
zaprezentował baśń „Królowa Śniegu”, która opowiadała
o losach pary przyjaciół Gerdy i Kaja. Dzieci żyły ze
sobą w przyjaźni do momentu, kiedy zła Królowa
zaczarowała chłopca. Odmieniła jego spojrzenie na świat
w ten sposób, że wszystko co piękne i dobre postrzegał
jako brzydkie i złe. Grzeczny chłopiec przemienił się w
krnąbrne, złośliwe i okrutne dziecko. Na dodatek był
zupełnie zależny od nieznajomej kobiety, która złymi
czarami zwabiła go do siebie. Chłopiec wbrew zakazom udał się do pałacu zimowej damy.
Była nią Królowa Śniegu, władczyni lodowej krainy, której obce były ciepłe
i serdeczne uczucia. Opuszczona i smutna Gerda wszczęła poszukiwania, narażając się na
wiele niebezpieczeństw. Jednak jej miłość do przyjaciela przezwyciężyła wszystko i po wielu
perypetiach uwolniła Kaja.
Baśń ta uczy, że miłość i prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko, a także przypomina,
że nie należy ufać obcym.
Przedstawienie bardzo nam się podobało. Z wesołymi minami i uśmiechami na
twarzach wróciliśmy do szkoły.
Martyna Brzoza
kl. III

Teatr nas zachwycił!
Dnia 12 października 2010 r. uczniowie klas IV-VI
z opiekunami obejrzeli na scenie Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach spektakl „Ania z Zielonego
Wzgórza” w reżyserii Jana Szurmieja zrealizowany na
podstawie popularnej (nie tylko wśród dziewcząt) powieści Lucy M. Montgomery.
Młodzi widzowie z zaciekawieniem zajęli miejsca na widowni i balkonach, a kiedy
rozpoczęło się przedstawienie... zapomnieli o rozmowach, jedzeniu. Siedzieli jak urzeczeni
wpatrując się w występujących na deskach teatru aktorów, ich stylowe stroje z epoki,
świetnie dobraną scenografię. Patrzyli i... słuchali. A było czego posłuchać! Oprócz typowych
dialogów aktorzy wyśpiewywali swoje kwestie, co nadawało sztuce charakter musicalu.
A ponieważ uczniowie naszej szkoły są miłośnikami tańca i śpiewu, ta adaptacja „Ani
z Zielonego Wzgórza”(lektury szkolnej!) wyjątkowo przypadła im do gustu. Okazuje się,
że również tematyka książki kanadyjskiej pisarki wciąż wzrusza i wzbudza emocje – bo nie
można zostać obojętnym na perypetie osieroconej dziewczynki (w której rolę znakomicie
wcieliła się młoda aktorka Anna Haba), która szuka w życiu (i znajduje!) ciepła, dobra,
miłości...
Oczywiście najwięcej wrażeń dostarczyły widzom sceny z życia szkoły, bardzo
przypominające i naszą szkolną rzeczywistość. Mimo iż spektakl był dość długi (160 minut),
to jednak mało kto spostrzegł upływ czasu... a jeśli wychodząc z teatru niektórzy uczniowie
oznajmili: „To było fajniejsze niż kino!”, to lepszej recenzji nie potrzeba!
p. Katarzyna Telka
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Pewnego pięknego, bo pozbawionego lekcji
dnia, 12 października obejrzałam w Teatrze im.
S. Żeromskiego w Kielcach spektakl pt. „ Ania
z Zielonego Wzgórza”. Na samym początku
stwierdzam, że warto poświęcić trochę wolnego
czasu na zobaczenie tego przedstawienia. Ale
zacznę od początku.
W roli głównej bohaterki- Ani Shirley –
wystąpiła jej imienniczka Anna Haba. Natomiast
rolę jej opiekunów Maryli i Mateusza Cuthbert
przyjęli Mirosława Krajewska i Janusz Głogowski.
Występy aktorów były bardzo dobrze odegrane,
aczkolwiek Dagna Dywicka grająca Dianę Barry
była blondynką, natomiast w książce wyraźnie jest
napisane, że jej włosy były czarne jak skrzydło
wrony. Bardzo dobre wrażenie zrobiły na mnie
piosenki z tekstami Macieja Wojtyszki. Odwrotnie
zaś było ze scenografią Sabiny Bicz. W tle, mimo
wstawianego łóżka Ani czy kredensu kuchennego, było cały czas jedno i to samo
drzewko. Cieszę się przynajmniej, że miało ono zieloną koronę. Najbardziej podobała
mi się scena z piosenką „Marchewka, marchewka” i przeproszenie pani Małgorzaty
Linde.
Słowem, jeśli doszliście do końca mojego sprawozdania z pobytu w teatrze, to
nie zrażajcie się krytyką scenografii. Uważam, że warto obejrzeć grę aktorów, która
choć nie jest zgodna z treścią książki, jest świetna.
Gorąco zachęcam
Magdalena Gawior, kl. VI


W dniu 12 października 2010 r. nasza klasa obejrzała musical pt. „Ania
z Zielonego Wzgórza” zrealizowany na podstawie książki L. M. Montgomery,
a wystawiony w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach.
Spektakl wyreżyserowany przez Jana Szurmieja trwał około 2 godzin i 20
minut. Wykonawcami głównych ról byli: Ania Shirley- Anna Haba, Maryla Cuthbert –
Mirosława Krajewska, Mateusz Cuthbert – Janusz Głogowski.
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Sztuka opowiada historię dziewczynki, sieroty – Anny Shirley, która trafia
pod dach Maryli i Mateusza ( mimo iż ci chcieli wziąć na wychowanie chłopca)
i przedstawia jej losy, jakie przyniosło życie. Głównym tłem akcji było Zielone
Wzgórze które, przedstawione było w dzień i piękną, gwieździstą nocą.
Na scenie mogliśmy oglądać także tymczasowe rekwizyty, jakimi były szafa, stół
z krzesłami oraz szkolne ławki. Scenografia ogólnie była skromna, ale pozwalała
aktorom swobodnie poruszać się i tańczyć na scenie. Odtwórcy ról prezentowali się
we wspaniałych kostiumach, które przenosiły nas w dawniejsze czasy. Aktorka grająca
Anię Shirley znakomicie wcieliła się w rolę. Przyglądając się jej postaci widziałem
skromną osobę, ubogo ubraną, która cieszy się z każdej rzeczy i wszystkiego, co ją
otacza, np.: kwiaty, drzewa, zwierzęta. Była romantyczna, wrażliwa i wesoła, co
sprawiało, że zyskała sympatię wielu osób oraz akceptację Maryli, której tak
pragnęła. Możemy również na scenie zaobserwować niezwykłe przeżycia z jej
szkolnych lat, młodzieńczej przyjaźni Ani z Dianą, pierwszego zauroczenia oraz
dramatycznego wydarzenia związanego ze śmiercią Mateusza. Istotną rolę odegrała
także muzyka, oświetlenie, efekty dźwiękowe, taniec, dużo śpiewanego tekstu.
Bardzo podobał mi się musical pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”, ponieważ
aktorzy, którzy wcielili się w postacie, grali przekonująco , potrafili stworzyć nastrój
odpowiedni do sytuacji. Oglądałem to przedstawienie z wielkim zainteresowaniem.
Niektóre sceny sprawiały, że pojawiał się uśmiech na mojej twarzy, ale nie brakowało
też takich, gdzie łza kręciła się w oku. Myślę, że będę miał jeszcze niejedną okazję,
aby wybrać się częściej do teatru.
Damian Kruk, kl. VI
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POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ W BRZEZINACH
NAZWA ZAJĘĆ

DLA KOGO?

Klub 4H

kl. V

koło przyrodnicze

kl. VI

koło biblijno –
liturgiczne

kl. IV – VI
kl. I – II gim
kl. V
kl. VI
kl. V
kl. VI
kl. IV – V
kl. IV - VI

zdw matematyka
zdw j. angielski
SKS

KIEDY?
co drugi poniedziałek,
12.45 – 13.30
co drugi piątek,
12.45 – 14.20
raz w miesiącu z każdą
grupą
czwartek, 11.50 – 12.35
czwartek, 12.45 – 13.30
czwartek, 11.50 – 12.35
czwartek, 12.45 – 13.30
poniedziałek, 12.45 – 14.20
wtorek, 14.25 – 15.10
poniedziałek,
12.45 – 13.30
czwartek, godz. 10.55 –
11.40

PROWADZĄCY
mgr Beata Łabęcka
mgr Małgorzata
Zegadło
mgr Katarzyna
Gruszczyńska
mgr Magdalena
Głowacka
mgr Justyna
Kasperek
mgr Krzysztof
Kubicki

zajęcia taneczne

kl. IV

zuchy

kl. II

drużyna harcerska

kl. IV - VI

raz w miesiącu

mgr Krzysztof
Kubicki

Zespół Pieśni i
Tańca „Brzezina”

kl.VI - VI

czwartek,12.45 – 14.20

mgr Beata Podgajna

chór

kl. IV
kl. V - VI

zdw j. niemiecki

kl.I gim
kl. II gim

zdw j. angielski

kl.I gim
kl. III gim

zdw matematyka

kl. I gim
kl. II gim

wtorek, 12.45 – 13.30
środa13.35 – 14.20
czwartek, 14.25 – 15.10,
przemiennie co drugi
tydzień
czwartek, 12.35 – 13.30
wtorek, 13.35 – 14.20
poniedziałek, 12.45 – 13.30,
przemiennie co drugi
tydzień

zdw matematyka
/konsultacje/

kl.III gim

koło matematyczne

kl. I gim

poniedziałek, 8.15 – 9.00

mgr Beata Podgajna
mgr Beata Łabęcka

mgr Beata Podgajna
mgr Joanna Durdyń
mgr Ewa Radomska
mgr Jolanta Krąż
mgr Jolanta Krąż

kl. IV – VI
kl. I – III gim
kl. I gim.
kl. III gim

poniedziałek, 13.35 – 14.20,
przemiennie co drugi
tydzień
co drugi poniedziałek,
14.40 – 15.25
co drugą środę, 13.30-14.20
środa, 12.35 – 13.30

kl. II, III gim

poniedziałek, 12.35 – 13.30

mgr Renata Sołtys

koło przyrodnicze

kl. I, II gim

2 razy w miesiącu

zdw fizyka

kl. I gim
kl. II gim

środa, 8.15 – 9.00
środa, 7.30 – 8.15

SKS

kl. III gim

środa, 13.35 – 14.20

FENIKS

kl. II, III gim

soboty

mgr Agnieszka
Staszewska
mgr Agnieszka
Staszewska
mgr Tomasz
Molendowski
mgr Agnieszka
Staszewska

kółko plastyczne
zdw j. polski
/konsultacje/
warsztaty teatralno
- literackie

mgr Jolanta Krąż
mgr Agata Kurdek
mgr Renata Sołtys

Hasło
Międzynarodowego
Miesiąca
Bibliotek Szkolnych w tym roku to:
„Różnorodność, energia, wyzwanie - oto
biblioteka szkolna". Nasza biblioteka corocznie
włącza się do obchodów tego święta. Już po raz
szósty zorganizowana była zabawa loteryjna,
z której dochód przeznaczony został na zakup
nagród dla uczniów biorących udział
w konkursach bibliotecznych. Przeprowadzono
konkurs plastyczny w kl. I - III pt. ,,ZOO
J. Brzechwy", poprzedzony czytaniem wierszy autora.
Komisja konkursowa przyznała 9 nagród głównych
i 10 wyróżnień. Wszystkie nagrodzone prace zostały
wywieszone na
gazetce świetlicy szkolnej.
Podsumowanie obchodów tego święta odbyło się na
apelu szkolnym w dniu 27 października. Członkinie
Koła Przyjaciół Biblioteki przedstawiły krótki program
artystyczny, a pan dyr. Dariusz Pabian wręczył
zwycięzcom nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu i występujący
otrzymali ,,słodki upominek".
Z życia biblioteki: Oto poprzekręcane tytuły książek, po które
uczniowie przychodzą do biblioteki:
,,Rogaś z Doliny Rozkoszy"- poprawnie ,,Rogaś z Doliny Roztoki"
,,Jacek, Wacek i pan Placek" ,,Jacek, Wacek i Pankracek"
,,Obdarty syn Egigwy" ,,Odarpi syn Egigwy"
,,Dzieci z bólem" ,,Dzieci z Bullerbyn".
,,Świntuszek " ,,Świętoszek".
p. Grażyna Lach

Skład i łamanie p. Magdalena Głowacka i p. Beata Łabęcka
Przepisywanie komputerowe: p. Beata Łabęcka, Mateusz Łabęcki
Zespół Redakcyjny: Zuzanna Domagała, Magdalena Więcek i Aleksandra Krzyszkowska
Stali współpracownicy: Zuchy, Klub 4H z kl. V, Samorząd Uczniowski
Korekta p. Katarzyna Telka
Zdjęcia p. Beata Łabęcka
Zespół Redakcyjny pracuje pod kierunkiem nauczycieli: : p. Magdaleny Głowackiej,
p. Justyny Kasperek i p. Beaty Łabęckiej
Strona internetowa: www.brzeziny.edu.pl
Adres Internetowy szkoły: zsbjanpawel2@o2.pl

Redakcja Gazetki dziękuje Nauczycielom
za współpracę i pomoc przy jej powstawaniu.
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