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30 – lecie zespołu „Brzezina”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Laureatka konkursu „Aniołowie się radują”
Zuzanna Domagała z kl. V

Opowieść o Panu Józefie Mellerze Kasperczyku, który prosi o pomoc w odnalezieniu
rodziny z naszej parafii (parafii Brzeziny).
Jak ważna w życiu każdego człowieka jest rodzina, wie każdy z nas.
Szczęśliwy jest ten, kto zna swoich przodków. Nie każdemu jednak los
sprzyja.
Przedstawiamy więc osobę Pana Józefa Kasperczyka Mellera jako
człowieka stąd. Za pośrednictwem p. Małgorzaty Zegadło, pan ten
skontaktował się z rodziną Engelów na Podwolu, bo tam wychowywała się
jego matka – Józefa Kasperczyk, która była dzieckiem Antoniego
Kasperczyka i Franciszki Salamon z domu Stachura. Pani Józefa została
sierotą, gdy miała rok. Po czterech latach zmarł jej ojciec. Dziewczynkę
przygarnęła rodzina Salamonów z Podwola.
Po wybuchu II wojny światowej jako 17-letnia dziewczyna wyjechała
na przymusowe roboty do Niemiec. Pracowała w Bawarii u różnych
gospodarzy. Pod koniec wojny Niemcy umieścili Polaków w obozie w barakach przeznaczonych
do rozbiórki. Wtedy Amerykanie, którzy tam stacjonowali, zabrali ich do
swoich koszar. Żołnierze pilnowali, aby nic złego im się nie stało. Niestety,
młoda dziewczyna została uwiedziona przez amerykańskiego pilota. Nie
przyjął on do wiadomości, że zostanie ojcem. Wkrótce wojsko opuściło
koszary, wraz z nim zniknął na zawsze ojciec dziecka. Matka była zdana
sama na siebie. W 1946 r. urodziła syna, któremu dała na imię Józef.
Zamieszkała ze starym bezdzietnym małżeństwem spod Poznania. Wkrótce
wróciła do Polski i zamieszkała w Swarzędzu. Dziś Pan Józef Meller
(nazwisko po ojczymie) poszukuje śladów rodziny swej matki,
w miejscowości i parafii, gdzie spędziła ona swe sieroce dzieciństwo.
Pan Kasperczyk-Meller śledzi na bieżąco stronę internetową naszej
szkoły, miejscowości i gminy. Poznał osobiście Pana Dariusza Pabiana –
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Zna również niektórych nauczycieli
naszej szkoły. Został zaproszony na 30-lecie Zespołu Pieśni i Tańca "Brzezina". Nie dotarł jednak
z przyczyn losowych. Chce uczestniczyć w wydarzeniach naszej społeczności lokalnej.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przesłał do
naszej szkoły książki pt. „Encyklopedia Britanica”, które
zostały wręczone członkom zespołu Pieśni i Tańca
„Brzezina” podczas szkolnego apelu przez pana
dyrektora – Dariusza Pabiana i panią Beatę Podgajną.
W poczcie szkolnej odczytano: „jeżeli chodzi
o zapis w szkolnej kronice, to proszę ująć to tak, że jest
to dar od byłej a nieżyjącej uczennicy, która niegdyś
uczęszczała do szkoły w Brzezinach”.
Pan Meller-Kasperczyk cieszy się, że poznaje
powoli mieszkańców Brzezin. Zwraca się z prośbą
za pośrednictwem naszej gazetki „Szkolne Echo” o pomoc w odnalezieniu informacji o swojej
rodzinie.
Rada Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”
składają serdeczne podziękowania Panu Józefowi Mellerowi – Kasperczykowi za przesłane
prezenty książkowe, które z pewnością przyczynią się do poszerzenia wiedzy. Wzbogacą
również naszą szkolną bibliotekę.
p. Małgorzata Zegadło
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Trudno w to uwierzyć, ale w bieżącym roku przypada już szósta rocznica
śmierci Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II.
Tak, tak... Dzień 2 kwietnia 2005 roku to pamiętny dzień. Świat się wtedy
zatrzymał.
Dla nas  społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach Papież
 Polak „nie cały umarł”. Czujemy jego obecność, pamiętamy o Nim.
Zachowujemy go w pamięci jako Przyjaciela Młodzieży, Nauczyciela, ale także
kochanego i dobrego Ojca. Wielokrotnie wracamy do jego nauk – do testamentu,
który pozostawił każdemu człowiekowi, a nas wciąż zmusza do refleksji
i motywuje do pracy nad sobą, do miłości bliźniego, do szacunku wobec innych.
Dlatego z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że oto dnia 2 maja 2011 r.
nasz Patron dołączy do grona błogosławionych. Z całym światem przeżywać
będziemy beatyfikację tak bliskiego nam Jana Pawła II.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi Jego zaszczytne imię.
p. Katarzyna Telka

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II
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19
listopada
2010
roku
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
odbył się jubileusz Zespołu Pieśni
i Tańca „Brzezina”. Uroczystość
otworzył polonez w wykonaniu
absolwentów i jednocześnie członków
zespołu. Ich występ zadedykowano
wszystkim tym, dla których święto
zespołu jest ich świętem i którzy przybyli, by wspominać- tańcząc i śpiewając, by śpiewać wspominając…
Z okazji okrągłego jubileuszu zespół odebrał moc życzeń i ciepłych słów od
zaproszonych gości, których powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach Pan Dariusz
Pabian, a wśród których nie mogło zabraknąć: Wicewojewody Świętokrzyskiego Piotra
Żołądka, Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty Lucjana Pietrzczyka, Wójta Gminy
Morawica Mariana Burasa, Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Wojtysia, gości
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: Joanny Wrońskiej i Andrzeja Piotrowskiego,
księdza wikarego Rafała Nowińskiego, byłego dyrektora szkoły Zygmunta Pisarka,
przedstawicielek
Rad
Rodziców:
Ewy
Stokłosińskiej i Doroty Ksel, a także Cecylii
Korban  poetki ludowej. Na uroczystości
obecni byli również sołtysi wsi: Brzezin, Nidy i
Podwola oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Morawickiej Zofia Soboń, prezes
Stowarzyszenia Brzezin i Podwola Marianna
Węgrzyn, a także absolwenci - byli członkowie
Zespołu oraz liczna grupa jego przyjaciół.
Szczególnymi gośćmi podczas uroczystości
byli: założycielka zespołu Pani Teresa Obarzanek oraz wieloletni akompaniator „Brzeziny”
Pan Andrzej Wieczorek.
p. Beata Podgajna
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Uroczystość stała się okazją do
wspomnień.
Pani
Beata
Łabęcka
opowiedziała, skąd wzięła się „Brzezina”
oraz przypomniała historię jej powstania.
Otóż początki zespołu sięgają roku
1980. Ale inspiracji jego utworzenia

doszukiwać się trzeba wcześniej, kiedy to
w pewnej rodzinie o folklorystycznych
zainteresowaniach
pewna
dziewczynka
wzrasta i od najmłodszych lat nasiąka tym,
co piękne, co stare, co związane z kulturą
ludową… Tak bowiem swoją córkę Teresę
wychowywali Państwo Gajdowie. On,
Tomasz Gajda, artysta ludowy; ona – Feliksa
Gajda, członkini kapeli ludowej Mieczysława
Kucharskiego z Dębskiej Woli. Pasje
rodzinne skutkują tym, że Pani Teresa zostaje
nauczycielką historii w szkole w Brzezinach.
Stały kontakt z kolejnymi pokoleniami
młodzieży uświadamia jednak, że oto
odchodzi powoli w zapomnienie pewna epoka
i związana z nią kultura – taka bliska, taka
swojska, taka nasza… Upływającego czasu
powstrzymać się nie da, ale ocalić od
zapomnienia to, co ważne – trzeba próbować.
I tym sposobem powołanie do istnienia
zespołu śpiewaczego przez Panią Teresę

Obarzanek stało się próbą ocalenia tego, co w
naszej tradycji wartościowe i piękne. Tak
więc w 1980 roku z inicjatywy Pani Teresy
powstaje zespół śpiewaczy „Brzezina”,
złożony z uczniów szkoły, którzy należeli do
chóru prowadzonego przez Panią Krystynę
Woźniczko. W jego repertuarze znalazły się
pieśni z autentycznymi ludowymi tekstami,
przyśpiewki
regionalne,
zaczerpnięte
z unikatowej twórczości rodzimych artystów
ludowych: Pani Haliny Szelestowej, Pani
Cecylii Korban, także z dorobku Pana

Tomasza Gajdy, ojca Pani Teresy. Ale
przyjemniej śpiewać z towarzyszeniem
muzyki… Było to możliwe dzięki Panu
Andrzejowi
Wieczorkowi,
który
akompaniował zespołowi. I tak to się
zaczęło… Z czasem śpiew „Brzeziny”
słychać było nie tylko w szkole, nie tylko
w gminie… Z sukcesami prezentował się na
przeglądach,
festiwalach.
Społeczność
lokalna, uczniowie miejscowej szkoły
przyzwyczaili się, że szkoła to nie tylko
edukacja, to także zespół. Przybywało
młodzieży w ludowych, wtedy często
babcinych zapaskach. Wtedy do opieki nad
liczną już grupą dołączyła Pani Jolanta Skiba
obecnie Janic. Wkrótce, gdy kielecki
Wojewódzki
Dom Kultury rozpoczął
współpracę z gminą Morawica, w zespole
zaszły pewne zmiany – za sprawą instruktora
choreografii
Janusza
Chmielewskiego
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i muzyka Jerzego Gumuły członkowie
zespołu
zaczęli
również
tańczyć.
W działalność „Brzeziny” zaangażowały się
też Pani Barbara Kardynalska – choreograf
oraz Pani Małgorzata Wójcik – etnograf.
Opiekę nad zespołem przejmuje Pani Beata
Podgajna, która obecnie nim kieruje.
Osiągając liczne sukcesy zespół śpiewająco
działa do dziś. W czym tkwi jego
oryginalność? Otóż w czasach kultury, w tym
także i muzyki - masowej, popularnej pozwala
delektować
się
folklorem,
autentyczną gwarą, spowalnia nieubłagany
upływ czasu. „Brzezina” stała się instytucją
niemal rodzinną – występowały w niej kiedyś
mamy, dziś ich córki, synowie… I w ten
sposób zespół łączy pokolenia, podtrzymując
lokalne tradycje. Przez trzydzieści już lat
uświetnia swoimi wystąpieniami wszelkie
uroczystości
szkolne,
gminne,
wojewódzkie… Wspierało go przez ten czas liczne
grono sympatyków i przyjaciół: kolejni
dyrektorzy szkoły w Brzezinach: Pan Tadeusz
Wotliński, Pan Zygmunt Pisarek, Pan
Tomasz Molendowski i obecnie Pan Dariusz
Pabian; dyrektorzy WDK w Kielcach: Pan
Andrzej Litwin, Pan Alojzy Sobura, obecny
dyrektor Pan Łukasz Łaganowski, wójt
gminy Morawica Pan Marian Buras.

tego zespołu, tego regionu… To oni dziś
przyprowadzają swoje pociechy na próby,
potem oklaskują ich szkolne i pozaszkolne
występy.
Obecnie w skład zespołu wchodzi 24
uczniów: 16 dziewczynek i 8 chłopców.
Mówiąc o osiągnięciach Zespołu
Pieśni i Tańca „Brzezina” należy wymienić
liczne występy podczas szkolnych akademii,
z okazji np. Dnia Matki, Święta
Niepodległości, patriotycznych uroczystości
rocznicowych.
Zespół
wystąpił
na
Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego
1997/98.
Nie
zabrakło
go
na
Międzygminnym
Festiwalu
Piosenki
Dziecięcej w Brzezinach. Wielokrotnie
młodzież tańczyła dla gości odwiedzających
szkołę – dla delegacji amerykańskiej,
francuskiej, ukraińskiej. W harmonogramie
uroczystości gminnych „Brzezina” uświetnia
coroczne
obchody
Dnia
Dziecka
w Morawicy.
Sześciokrotnie „Brzezina” uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury
i Młodzieży Szkolnej w Kielcach: w roku
1981, 1982, 1983, 1996, 2000 i 2006,
a dwukrotnie – w roku 1983 oraz 2000 zajęła w nim trzecie miejsce zdobywając
Brązową Jodłę. W czasie trwania X
Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej zespół został zaproszony do udziału
w Wieczorze Norwidowskim.

Jednak
najważniejszym
źródłem
sukcesu Zespołu Pieśni i Tańca „Brzezina”
jest młodzież, jej żmudna i ciężka praca,
dyscyplina, czas wolny poświęcony pracy pod
kierunkiem opiekuna Pani Beaty Podgajnej bez tego zaangażowania, bez tej pasji nie
byłoby sukcesów, nie byłoby tego spotkania.
A – jak widać – z młodzieży szkolnej wyrosły
całe pokolenia dorosłych, z których każdy ma
świadomość, że tworzył historię tej szkoły,

Corocznie „Brzezina” uczestniczy i zdobywa nagrody, wyróżnienia w prestiżowych
imprezach tanecznych, takich jak:
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Nowiny – I miejsce, rok 2010, Kielce- II
miejsce)

 Międzynarodowe Buskie Spotkania
z Folklorem w Busku Zdroju
(poprzedzone eliminacjami rejonowymi)

W roku 2007 Zespół Pieśni i Tańca
„Brzezina” został laureatem Dorocznej
Nagrody w Dziedzinie Kultury za rok 2006
przyznawanej przez Starostwo Powiatowe.

 Wojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych
Zespołów Tanecznych w Kielcach
 Dziecięca Estrada Folkloru ( rok 2007,
Nagłowice - II miejsce, rok 2009,

p. Katarzyna Telka

Z okazji jubileuszu życzono zespołowi, aby działał równie prężnie jak
dotychczas, rozsławiając tradycje kulturowe ziemi morawickiej.
Uroczystość uświetniła „Suita świętokrzyska” w wykonaniu zespołu
„Brzezina” oraz występ Pani Cecylii Korban z Nidy. Na zakończenie
zaproszono wszystkich do wspólnego śpiewu i pamiątkowego zdjęcia.

Uśmiechnij się!
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole
też szukaliśmy wspólnego mianownika!
Że też nikt go do tej pory nie znalazł...
***
Jaś do kolegi z ławki:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie ochota
żeby się trochę pouczyć.

- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie...
***
Nauczycielka oddając klasówki mówi do
Jasia:
- Jasiu, ściągałeś od Małgosi.
- Skąd pani wie?
- Bo w pytaniu nr 5 Małgosia napisała „nie
wiem”, a ty napisałeś „ja też”.
Uczniowie kl. IV
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W mroźny zimowy czas roku 2010, kiedy w niektórych
domach zajaśniały już cudnym blaskiem lampki na choinkach...
delegacja nauczycieli, pracowników Kuratorium Oświaty
w Kielcach oraz organów prowadzących szkoły z terenu
województwa świętokrzyskiego odbyły wizytę studyjną w odległej
Finlandii. Z naszej szkoły w wyjeździe uczestniczyli: Pan Dyrektor
Dariusz Pabian oraz Pani Katarzyna Telka, Pani Jolanta Krąż
i Pani Magdalena Głowacka. Został on zorganizowany w ramach
nowatorskiego, jedynego w Polsce projektu innowacyjności
w dziedzinie oświaty pod nazwą: STWORZENIE SYSTEMU
MOTYWOWANIA DO INNOWACYJNOŚCI NAUCZYCIELI
W
ZAKRESIE
TWORZENIA
NOWYCH,
INNOWACYJNYCH
PROGRAMÓW,
METOD,
TECHNIK I NARZĘDZI NAUCZANIA. Uczestniczą
w nim placówki oświatowe z pięciu gmin województwa
świętokrzyskiego (wśród nich Morawica). Zakłada on
współpracę dyrektorów szkół, organów prowadzących
szkoły, wizytatorów Kuratorium Oświaty i metodyków
nauczania w celu stworzenia systemu skutecznego
nauczania z użyciem nowoczesnych narzędzi technologii
informacyjnej. By idea projektu, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, mogła zostać zrealizowana, jego
realizatorzy założyli, że musimy się uczyć i to uczyć od
najlepszych. Dlaczego od Finów? Bo międzynarodowe badania PISA pokazują, że to właśnie fiński system
nauczania jest wysoko skuteczny.
Stąd właśnie w programie tego wyjazdu szkoleniowego znalazły się takie punkty, jak wizyty w tamtejszych
szkołach. Odwiedziliśmy Lansimaen koulu w Vantaa, szkołę z klasami od 0 do 9. Zwiedziliśmy budynek
szkoły, pracownie dydaktyczne, odbyliśmy interesująca rozmowę z Panią Virpi Lehmusvaara, dyrektorem tej
placówki.
W tej samej miejscowości byliśmy także w Kuusikon koulu, szkole prowadzonej przez Pana Jyrki
Salminem dla uczniów klas od 1 do 6.
Z zainteresowaniem słuchaliśmy wykładów w Viiki Teachers Training School, szkole należącej do
Uniwersytetu Helsińskiego, gdzie przyszli nauczyciele
odbywają praktyki. Tu także mieliśmy możliwość
obserwowania zajęć szkolnych, podpatrywania metod
stosowanych przez nauczycieli fińskich.
Dużo dowiedzieliśmy się na temat systemu edukacji
w Finlandii. Cenne były też obserwacje codziennego życia
szkoły, jakże różniącego się od znanego nam
z doświadczenia.
Najbardziej odmienne elementy, które od razu
zauważyliśmy, to DZWONEK, który nie dzwoni, ale
cichutko dźwięczy; to fakt, że w większości uczniowie na terenie szkoły chodzą w... skarpetkach, bez butów.
W odpowiednikach naszych szkół podstawowych codziennie wychodzą na godzinne zajęcia ruchowe
na świeżym ( i bardzo mroźnym!) powietrzu.
Wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas
wizyty w fińskich szkołach pomoże polepszyć jakość
kształcenia na wszystkich poziomach edukacji polskich
placówek. Tworzony w tym celu system ma wyposażyć
nauczycieli, którzy wkładają ogrom pracy w kształtowanie
młodego pokolenia, w odpowiednie narzędzia pracy tak, by
podążać za zmianami w otaczającym nas świecie
i przygotować młodzież do przyszłego w nim uczestnictwa.
p. Katarzyna Telka
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6 grudnia to dzień bardzo wyczekiwany
przez wszystkie dzieci. Tego dnia przybył do
oddziału przedszkolnego Mikołaj z workiem
pełnym prezentów. Dzieci powitały Go wierszem
i piosenką przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Zanim Mikołaj rozdał podarunki, z każdym
porozmawiał, a niektórym dzieciom pogroził
laską za niegrzeczne zachowanie. Obiecał, że za
rok też do nas przybędzie.
wych. kl. „0”
p. Jolanta Janic

Dnia 8 grudnia 2010 roku uczniowie klas
0, I, II i III wybrali się wraz ze swymi
opiekunami na mikołajkową wycieczkę do
Pacanowa. Już od dawna planowaliśmy swój
wyjazd do stolicy polskiej bajki. Na
przeszkodzie zazwyczaj stawał długi okres
rezerwacji biletów. W tym roku już nie
odpuściliśmy, postanowiliśmy w końcu jechać
tam, gdzie kozy kują.
Pacanów, który jak cała ziemia świętokrzyska przywitał nas swoimi zimowymi
urokami. To tu powstało niedawno Europejskie Centrum Bajki, instytucja, której zadaniem
jest bawić i edukować dzieci. Centrum jest
nowoczesne i nie przypomina tradycyjnych muzeów.
Zabawa w nim, no co tu dużo mówić - super. Po
zwiedzeniu Centrum był również czas na zabawy
i odpoczynek. Żal było wracać do szkoły, ale każda
bajka kiedyś się przecież kończy.
Redakcja „Szkolne Echo”
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Aż 906 prac nadesłali uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów na III Konkurs
Bożonarodzeniowy „Aniołowie się radują”
organizowany przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach. Wśród nich znalazły się też nasze
prace, które wykonaliśmy na spotkaniach Klubu
4H pod kierunkiem p. Beaty Łabęckiej, która
zachęciła nas do udziału w tym konkursie.
Zainteresowanie świątecznym konkursem przeszło
najśmielsze oczekiwania. Anioły można było
oglądać na wystawie pokonkursowej na drugim
piętrze Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Prace urzekały
nie tylko pomysłowością i oryginalnością, we wszystkich było
widać również wielkie serce włożone przez młodych twórców.
Anioły wykonane były różnymi, często zaskakującymi
technikami. Był sznurek, papier, makaron, drewno, włóczka,
plastik, masa solna, plastelina, a nawet kawa i dynia. Na
wystawie znalazły się też piękne rysunki aniołów. Jury miało
nie lada zadanie, by wybrać te najoryginalniejsze
i najpiękniejsze. Ostatecznie po długich naradach nagrodzono
i wyróżniono 46 prac. W piątek, 10 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom
konkursu. Uroczystości towarzyszyły kolędy
w wykonaniu Krzysztofa Korbana. Laureatką
konkursu została Zuzanna Domagała,
uczennica klasy piątej naszej szkoły, której
gratulujemy. Nagrodę wręczył jej osobiście
starosta kielecki - Zdzisław Wrzałka.
Zuzia na konkurs przygotowałam dwa
anioły, bo gdy wykonała pierwszego, to
przyszedł jej pomysł na jeszcze jednego.
Pierwowzorem anioła Zuzi była Ania
z Zielonego Wzgórza. Jest to ulubiona postać
książkowa naszej laureatki.
Klub 4H z kl. V

Do kościoła pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza
w Kielcach powędrowała wystawa „Aniołowie się radują”.
Wystawa pokonkursowa powędrowała do kościoła pod wezwaniem bł. Jerzego
Matulewicza na osiedlu Ślichowice w Kielcach. Tak bardzo spodobała się pracującym tam
duszpasterzom, że poprosili, by anioły ozdobiły ich świątynię. Można tam zobaczyć między
innymi anioły wykonanie przez uczniów z Klubu 4H z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Brzezinach.
Magdalena Więcek z kl.V
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Dnia 21 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyło się przedstawienie jasełkowe.
Składały się na nie dwa scenariusze:
 „Baśniowe Boże Narodzenie” autorstwa p. Katarzyny Gruszczyńskiej, przygotowane przez uczniów
klasy V szkoły podstawowej, pod kierunkiem wspomnianego nauczyciela,
 „Gdzie jest nasze Betlejem...”, zaprezentowane przez koło teatralne „FANABERIA” – pod
przewodnictwem p. Renaty Sołtys.
Klimat
świąt
Bożego
Narodzenia
przybliżyła nam piękna scenografia,
wykonana przez p. Joannę Durdyń.
W nastrój zaś wprowadziła niezwykła
muzyka instrumentalna, skomponowana
przez Piotra Rubika. Potem do tej samej
melodii zaśpiewano kolędę „Cicha noc” po
polsku, angielsku i niemiecku.
Uczniowie klasy V długo i starannie przygotowywali się do planowanych występów, ćwicząc role,
ucząc się tekstów kolęd, a także obmyślając z rodzicami wspaniałe stroje, oddające charakter bajkowych
postaci.
Pod koniec jasełek piątoklasiści zaprezentowali
walca, którego przygotowali na kółku tanecznym pod
czujnym okiem p. Beaty Podgajnej.
Koło Teatralne „FANABERIA” zaprezentowało
humorystyczną wersję przedstawienia „Gdzie jesteś
Betlejem...”
Tegoroczne przedstawienie połączył powyższy
wspólny tytuł. Wspomniane motto zaczerpnięte z polskiej
pastorałki, stało się przyczynkiem skłaniającym do głębokiej
refleksji.
Poprzez wspaniałe kreacje odtwórcy bajkowych
ról, odkryli przed nami pokaźny potencjał możliwości
i umiejętności aktorskich.
Warto
przy tym podkreślić, iż na sukces
uczniów złożyła się także praca ich najbliższych.
Dlatego bardzo serdecznie pragnę podziękować
rodzicom za wsparcie, ogromne zaangażowanie
i wszelką pomoc udzieloną w przygotowanie naszych
szkolnych jasełek.
S
Sądzę, że wspólny trud wielu osób zaowocował nie tylko
miłymi wrażeniami estetycznymi, ale poprzez sztukę
przybliżył nas do radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Katechetka
p. Katarzyna Gruszczyńska
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Dnia 17 grudnia w oddziale przedszkolnym zagościła świąteczna atmosfera. W tym dniu odbyła się
uroczysta wigilia, w przygotowaniu której pomagały dzieci. Stół nakryty był białym obrusem, dzieci ułożyły
serwetki, stroiki, ustawiły kubeczki i talerzyki. Na stole pojawiły się przepyszne smakołyki: owoce, słodycze,
sałatki i napoje. Przy dźwiękach pięknych kolęd wszyscy składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.
wych. kl. „0”
p. Jolanta Janic

„Pierwszaki”, których wychowawcą jest p. Dorota
Wawrzycka, również przygotowywały Klasową Wigilię.
Tego dnia wszyscy uczniowie przybyli do szkoły
w odświętnych ubraniach, z przyszykowanym przez
rodziców poczęstunkiem. Zanim jednak uroczystość się
rozpoczęła, wspólnie nakryto stół wigilijny. Następnie –
jak nakazuje tradycja – uczniowie łamiąc się opłatkiem
złożyli sobie świąteczne życzenia. Gdy zajęto już miejsca
przy stole dzieci mogły podzielić się własnymi
doświadczeniami związanymi ze zwyczajami wigilijnymi
w ich domu. Radosnej i świątecznej atmosferze sprzyjały zapalone świece oraz słuchanie i śpiewanie kolęd.
klasa I

Tego dnia uczniowie klasy drugiej
wspólnie z wychowawczynią p. Beatą
Łabęcką i rodzicami zorganizowali małą
uroczystość klasową - Wigilię. Wszyscy
uczestnicy połamali się opłatkiem składając
sobie życzenia. Następnie zasiedli do stołu, na
którym czekały smakołyki, przygotowane
przez rodziców. Była miła bożonarodzeniowa
atmosfera i wspólne kolędowanie.
Bartłomiej Domański
kl. II

W tym uroczystym dniu dzieliliśmy się opłatkiem
i składaliśmy sobie życzenia. Później usiedliśmy do
wspólnego stołu, gdzie rodzice przygotowali nam słodki
poczęstunek. Na stole stała błyszcząca choinka oraz paliła
się świąteczna świeca. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
Chociaż do świąt było jeszcze kilka dni, to w klasie
panował miły świąteczny nastrój. Szkoda, że Boże
Narodzenie jest tylko raz w roku!
Dominika Lisowicz
kl.III

12

To był grudniowy dzień, ale inny, wyjątkowy.
Uczniowie
klasy
szóstej
oczekiwali
go
z niecierpliwością. Wspólnie przygotowaliśmy stół
wigilijny nakryty białym obrusem. Zgodnie
z tradycją zostawiliśmy jedno wolne miejsce dla
niespodziewanego gościa.
Grzegorz Prędota udekorował stół  własnoręcznie
wykonał piękny stroik świąteczny.
Wigilię rozpoczęto po odczytaniu przez Macieja
Garstkę Ewangelii wg św. Łukasza. Świecąca
choinka wprowadziła wszystkich w niepowtarzalny
nastrój. Uczniowie przygotowali tradycyjne potrawy
wigilijne. Nie zabrakło pierogów z kapustą i z grzybami, ryby po grecku, sałatki jarzynowej, kompotu
z suszonych owoców. Mamy i babcie prześcigały się w pomysłach upieczonych ciast (szarlotek, serników,
ciast z owocami).
Spotkanie wigilijne rozpoczęła p. Małgorzata Zegadło – wychowawczyni klasy VI, która złożyła
swoim wychowankom życzenia: zdrowia, miłości, zgody, pomyślnego zdania sprawdzianu szóstoklasistów
oraz dobrych ocen na świadectwie ukończenia klasy VI. Składaniu życzeń towarzyszył dźwięk kolęd. Na
zakończenie spotkania wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Uświadomiliśmy sobie, że za rok, to będzie już wigilia
w gimnazjum, ale czy w takim samym składzie?
Uczniowie klasy VI

W dniach od 23 listopada 2010r. do 22 grudnia 2010 r.
odbyła się w naszej szkole zbiórka pieniędzy w ramach
Akcji „Góra Grosza”. Akcja odbywa się pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zbiórce udział wzięło
250 uczniów naszej szkoły od klasy 0 do III klasy
gimnazjum.
Organizatorami akcji byli członkowie Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Brzezinach: Magdalena Gawior, Oliwia Mazur,
Mateusz Engel, Aleksandra Woźniak, Karolina Kochan,
Aleksandra Armańska, Justyna Kubicka, Weronika
Krzyszkowska.
Opiekunami byli: p. Małgorzata Zegadło, p. Agnieszka Staszewska.
W Zespole Szkół w Brzezinach zebrano łącznie 206,42zł.
Pieniądze odebrała firma kurierska UPS na konto Towarzystwa "Nasz
Dom".
Wszystkim uczniom, którzy podarowali swoje grosiki bardzo
serdecznie DZIĘKUJEMY.
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Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Brzezinach

Od kilku lat w naszej szkole organizowane są akcje
charytatywne typu zbiórka art. spożywczych, chemicznych
i słodyczy dla dzieci z domu dziecka. W tym roku zuchy z klasy
II przyłączyły się do tej akcji. Dzięki ich zaangażowaniu
i pomocy rodziców udało się zgromadzić nie tylko art.
spożywcze i chemiczne, ale także zuchy podarowały swoim
rówieśnikom piękne przybory szkolne. To bardzo ważne, aby już
na etapie edukacji wczesnoszkolnej dzieci potrafiły dzielić się
i być wrażliwe na potrzeby innych.
zuchy z kl. II

Dnia 20, 21 i 22 grudnia 2011 roku po raz kolejny w naszej
szkole
zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy, w który
zaangażowały się zuchy i Klub 4H. Na świątecznym kiermaszu
można było nabyć m.in. ozdoby choinkowe wykonane z masy
solnej, papieru kolorowego, gipsu, złocone i srebrzone choinki
wykonane z orzechów włoskich przyozdobione koralikami,
świąteczne stroiki i kartki zrobione przez dzieci pod kierunkiem
p. Beaty Łabęckiej i p. Jolanty Janic.
Całkowity dochód uzyskany z kiermaszu zostanie
przekazany na zorganizowanie zabawy walentynkowej dla zuchów
i wywołanie zdjęć do konkursu przygotowywanego przez Klub 4H.
zuchy z kl. II

Zuchy przyłączyły się do akcji zbierania nakrętek na rzecz chorego chłopca z terenu gminy
Morawica. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 78 kg.

Ogłoszenie
Gromada zuchowa „Leśne Skrzaty”, zwraca się z serdeczną prośbą do uczniów naszej szkoły
o kontynuowanie 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.
Opiekunowie zuchów:

p. Beata Łabęcka, p. Jolanta Janic
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Walentynki są jednym z najmłodszych świąt obchodzonych
w Polsce. Przypadają 14 lutego – w dzień św. Walentego. Dla jednych
to Dzień Zakochanych, dla innych okazja do okazania komuś ciepłych
uczuć, sympatii, przyjaźni. Tego dnia osobie nam bliskiej możemy
wysłać upominek lub kartkę.
W naszej szkole od kilku lat działa poczta walentynkowa.
Również i w tym roku można było wysyłać kartki, podarować lizaki,
czekoladki dla bliskich nam osób i nie tylko.
W szkole panował miły nastrój każdy
chodził uśmiechnięty.
Zuchy pod opieką p. Beaty
Łabęckiej i p. Jolanty Janic przygotowały uroczystą zbiórkę
walentynkową, na której nie zabrakło tradycyjnych balonów w kształcie
serduszka. Każdy zuch mógł wziąć udział w konkursach, które
przygotowały opiekunki. Przy dobrej zabawie i muzyce czas szybko minął.
Wielu z nas w tym dniu zdobyło się na choćby drobny gest, aby osoba,
do której czujemy sympatię, zrozumiała, ile dla nas znaczy.
Redakcja „Szkolne Echo”

KOLONIA LETNIA NAD MORZE
MIEJSCOWOŚĆ – MRZEŻYNO K/KOŁOBRZEGU
TERMIN: 29.06.2011 - 09.07.2011 (11 dni)
OPŁATA OD UCZESTNIKA : 790zł
UWAGA: Zniżka 20zł dla osób, które w ubiegłym roku uczestniczyły
w wyjeździe na kolonię zorganizowanym przez Zespół Szkół w Brzezinach.
ZAPISY W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEZINACH
TEL. 041 3114-055

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
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Dnia 9 stycznia odbył się XIX finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na pomoc dla dzieci z chorobami neurologicznymi
i nefrologicznymi.
Także w Brzezinach odbyła się
zbiórka pieniędzy. Kwestującymi byli
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Brzezinach. Posiadali specjalne identyfikatory uprawniające ich do
kwestowania. W zbiórkę zaangażowały się organizacje szkolne takie jak: zuchy,
harcerze, Klub 4H oraz członkowie Samorządów Uczniowskich. Nad
przebiegiem niedzielnej akcji i bezpieczeństwem kwestujących uczniów czuwał
4 osobowy sztab w składzie: p. Jolanta Janic, p. Beata Łabęcka, p. Agnieszka
Staszewska i p. Małgorzata Zegadło oraz funkcjonariusze Posterunku Policji
w Morawicy.
Tradycyjnie kwesta odbyła się przy Kościele Parafialnym w Brzezinach w pełnej współpracy
z księdzem proboszczem Janem Pragnącym. Wśród wolontariuszy, którzy z wielkim oddaniem
i entuzjazmem poświęcili ten dzień dla dzieci potrzebujących pomocy, byli uczniowie: Aleksandra
Głuszek Karol Kochel, Maciej Frankowicz, Adrian Grabowski, Karol Wojda, Jakub Gawior,
Katarzyna Wawrzusiak, Marysia Ślusarczyk, Patrycja Pańtak,
Kamila Pietrzczyk, Daria Dyraga, Julia Rędzia, Aleksandra
Janic, Zuzanna Domagała, Mateusz Engel, Oliwia Mazur,
Magdalena Gawior, Karolina Gliwińska, Klaudia Domagała,
Dominika Krawczyk, Magdalena Domagała
i Weronika
Krzyszkowska.
Również i w tym roku
mieszkańcy Brzezin, Kowali i Nidy
nie szczędzili pieniędzy i okazali
hojność. Wolontariusze spotkali się
ze
szczególną
życzliwością
i serdecznością darczyńców. Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać
3608,46zł, 1 euro i 2 centy, oraz złoty kolczyk. Kwota ta zasili konto
XIX finału WOŚP.
Do zobaczenia za rok.
Zuchy z kl. II

9.01.2011r. podczas XIX finału zebraliśmy kwotę
3608,46 zł
złoty kolczyk, 1 euro i 2 centy
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Zima to szczególnie trudny okres do przetrwania dla ptaków.
Gdy wszystko pokryte jest białym puchem, trudno tym małym
stworzeniom znaleźć pokarm. Dlatego dzieci z klasy 0
postanowiły dokarmiać ptaki. Przez dłuższy czas gromadziliśmy
smakołyki dla ptaków (ziarno, słonecznik, jarzębinę...).
Z pomocą rodziców dzieci wykonały karmniczki, które zostały
zawieszone na drzewie. Odwiedzamy to miejsce, by uzupełnić
pokarm. Pamiętamy też, by karmniki przy szkole nie były puste.
wych. kl „0”
p. Jolanta Janic

Nadeszła zima - trudny czas dla ptaków, ale
z pomocą dzieciaków przetrwają go na pewno łatwiej.
Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Brzezinach
rozpoczęli akcję dokarmiania ptaków. Na zajęciach
przyrodniczych
wykonali „bombki-karmidełka” dla
skrzydlatych przyjaciół, które potem wspólnie
z wychowawczynią p. Beatą Łabęcką i panem
leśniczym rozwiesili na gałęziach drzew i krzewów
w pobliżu lasu. Dokarmiając ptaki, dzieci zbliżają się do
nich, uczą się, pobudzają swoje zainteresowania
i uwrażliwiają na przyrodę, a także zyskują poczucie, że robią coś dobrego.
klasa II

Po pierwsze sposób, w jaki możemy dokarmiać ptaki, zależy od naszych możliwości.
W ogrodzie możemy postawić karmnik. Musimy jednak pamiętać, żeby usytuowany był
w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla kotów. Musi też być regularnie zaopatrywany
w pokarm.
Karma, jaką możemy do niego sypać, to np.:
 mieszanka nasion: słonecznika, dyni, ogórka, maku, prosa, pszenicy, owsa - powinna
przyciągnąć drobne ptaki, takie jak sikorki, gile, wróble,
 kasze dla wszystkich ptaków,
 owoce: jarzębina, czarny bez, kalina, aronia, głóg, róża, jałowiec - dla jemiołuszek,
kosów i dzięciołów,
 kawałki żółtego sera - dla srok, gawronów, sójek,
 tłuszcz (niesolony!), np. słonina - dla sikorek. Kawałki słoniny można też wywiesić na
druciku, żeby ptaki mogły je "skubać". W tłuszcz można też zatopić ziarna słonecznika
i innych oleistych roślin. Taką mieszankę wkłada się do siateczki (np. po owocach
cytrusowych) i zawiesza.
Pokarm można też rzucać bezpośrednio na ziemię, szybciej się na niej jednak psuje, może
zostać przykryty przez śnieg, a ptaki są wówczas łatwiejszym "łupem" dla kotów.
Warto też pamiętać, że zwłaszcza podczas silnych mrozów, ptaki mają utrudniony dostęp do
wody. Dobrze jest więc wystawiać miseczkę ze świeżą, czystą wodą.
Co najważniejsze: spleśniały chleb i zepsute warzywa nie nadają się do dokarmiania ptaków!!!
Podawanie tego typu resztek może ptakom zaszkodzić, wywołać choroby, a nawet spowodować
śmierć!!!
Redakcja „Szkolne Echo”
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Na konkurs „Dokarmiamy zwierzęta zimą” zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach wpłynęło ogółem 71 prac z 47
placówek oświatowych. Wśród nich znalazły się też prace z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach wykonane przez uczniów klas 0
–III pod kierunkiem wychowawczyń.
Jak powiedział przewodniczący komisji konkursowej Bogdan
Gierada, członek Zarządu Powiatu w Kielcach – „Plakaty
przedstawiają zaangażowanie dzieci w zimową akcję dokarmiania
zwierząt oraz problemy z tym związane.”
Nasze prace zostały wzbogacone zdjęciami, opisami
i komentarzami jak dbać o zwierzęta zimą, w jaki sposób je
dokarmiać, jakim rodzajem pokarmu żywią się poszczególne gatunki.
Ponadto udokumentowano spotkania dzieci z leśnikami, zarówno
w szkole, jak i w terenie, dzięki którym mogły one poznać pracę
leśników,
zobaczyć
tropy zwierząt, ślady
klasa 0
żerowania oraz miejsca
wykładania karmy.
Konkurs
rozstrzygnięto
w
dwóch
kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy 0 oraz
szkoły podstawowe. Mimo, iż nasi uczniowie
w wykonanie prac włożyli swoje serce, to nie udało
im się zdobyć nagrody, która przecież jak sami
powiedzieli nie jest najważniejsza. Ważne było to,
że wzięli udział w tej akcji i pomogli zwierzętom
przetrwać kolejną zimę.
Redakcja „Szkolne Echo”
klasa III

klasa I
klasa II
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Zajęcia na basenie dla uczniów klasy II odbywają się raz w tygodniu,
dlatego też w każdy wtorek po zajęciach lekcyjnych wspólnie z naszą
wychowawczynią p. Krystyną Tetelewską wyjeżdżamy na basen do
Morawicy. Tam pod czujnym okiem instruktorów systematycznie
uczestniczymy w nauce pływania.
Ze względu na stopień naszych umiejętności jesteśmy
podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa to uczniowie, którzy oswajają
się z wodą i wykonują różne ćwiczenia pomocne w nauce pływania.
Druga grupa to uczniowie, którzy radzą sobie lepiej i doskonalą swoje
umiejętności w pływaniu.
Wszyscy uczniowie bardzo lubią zajęcia na basenie. Mamy nadzieję, że dzięki tym
zajęciom każdy trzecioklasista będzie świetnie pływał.
Jakub Rabiej
kl. III

Również uczniowie klasy I i klasy II wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Dorotą
Wawrzycką i p. Beatą Łabęcką w ramach zajęć wychowania fizycznego co drugi tydzień
w środę wyjeżdżają na basen. Dzięki inicjatywie rodziców uczą się pod czujnym okiem
instruktorów technik pływania. Pierwszaki są na etapie oswajania się z wodą, drugaki drugi
rok kontynuują naukę pływania. Od miesiąca pływają już w dużym basenie. Wszystkie dzieci
lubią te zajęcia i bardzo chętnie w nich uczestniczą.
Redakcja „Szkolne Echo”

Nasza zabawa karnawałowa odbyła się 27 stycznia w pięknie przystrojonej sali
gimnastycznej. Na bal przybyły postacie ze świata bajki i filmu. Były królewny i księżniczki,
czarownice, rycerze, muszkieterowie pojawił się nawet Michael Jackson, który był
najpopularniejszą postacią na naszym balu. To
uczniowie klas 0-III wcielili się w swoich
ulubionych
bohaterów.
Zabawę
wspaniale
prowadziły nasze wychowawczynie. Miłym
przerywnikiem były występy naszych koleżanek
z gimnazjum, które zaśpiewały kilka utworów,
doskonale się przy nich bawiliśmy. Również i nasi
rodzice nie zapomnieli o nas szykując wyśmienity
poczęstunek.
klasa II

Takie hasło towarzyszyło nam podczas zimowych ferii, więc wszyscy powróciliśmy
do szkoły zadowoleni i wypoczęci. Chociaż aura spłatała nam
psikusa i śniegu było jak na lekarstwo, mimo to dużo czasu
spędzaliśmy na dworze. Niektórzy z nas nawet w czasie ferii nie
rozstawali się z naszą książką „Razem w szkole”, żeby dobrze
przygotować się do Olimpiady Zimowej, którą rozpoczęliśmy
przed feriami. Teraz będziemy kontynuować rywalizację
rozwiązując różne zadania, krzyżówki, zagadki. Jesteśmy ciekawi,
kto tym razem zdobędzie tytuł mistrza aktywności. Pierwszym
mistrzem został Bartłomiej Domański.
klasa II

19

Od 3 stycznia 2011 roku uczniowie kl. I realizują Ponadregionalny Projekt
Edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – jest to projekt
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Koncepcja
Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te
zdolności dostrzec i wspierać. W związku z tym sala lekcyjna pierwszaków wyposażona
została w liczne, bardzo ciekawe środki dydaktyczne, które utworzyły trzy Dziecięce Ośrodki
Zainteresowań. Dodatkowo wychowawczyni klasy I p. Dorota Wawrzycka przygotowała
autorski program pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” Tematyka tego programu
oparta jest na analizie legend i baśni polskich. Na zajęciach uczniowie poznawać będą
legendy o powstaniu państwa polskiego, o miastach i bohaterach polskich, o miejscach
i o zwierzętach, np.: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Bratki”, „Syrenka”, „Toruńskie pierniki”,
„O śpiących rycerzach w Tatrach”, „Król ryb”, itd. oraz baśnie polskie, np.: „Złoty warkocz”,
„Kwiat paproci” i wiele innych. Przewodnikiem i partnerem każdego ucznia będzie
oczywiście wychowawczyni, która dbać będzie o to, aby nauka była radosną przygodą. Dzieci
posiadają już swoje zainteresowania, pewien zasób wiedzy oraz umiejętności. Na wyżej
wymienionych zajęciach będą one pielęgnowane i wykorzystywane w procesie dydaktyczno
– wychowawczym w celu zmotywowania uczniów do dalszych poszukiwań poznawczych.
Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności oraz wiązaniu poznania
z działaniem zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne, społeczne na miarę ich
zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb 100% klasy uczęszcza na wyżej wymienione
zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy chętnie i aktywnie w nich uczestniczą.
wych. kl. I
p. Dorota Wawrzycka

Od września 2011 roku uczniowie klas I - III będą objęci realizacją projektu
edukacyjnego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III
szkól podstawowych”.
Projekt ten oznacza wsparcie szkoły na ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym
w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej.
W ramach projektu w naszej szkole będą realizowane zajęcia dodatkowe, będące
kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od
rozpoznanych potrzeb uczniów, a w szczególności:
 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. muzykoterapia) dla dzieci
niepełnosprawnych
 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
(np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych);
 Zajęcia doskonalące język angielski.
Koordynator projektu
p. Krystyna Tetelewska
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PROJEKT WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH
Projekt wychowawczo – profilaktyczny realizowany będzie się w naszej szkole
po raz piąty.

Działania poprzedzone zostaną zajęciami wprowadzającymi do
tematu oraz zorganizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Morawicy spektaklami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży.
Przedstawiony projekt ma za zadanie uświadomić dzieciom
konsekwencje eksperymentów ze środkami uzależniającymi i nauczyć
postawy asertywnej, umiejętności dokonania właściwego wyboru. Zachęca
również do podjęcia wysiłku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, w tym przypadku
problemem używek.
Nad przebiegiem projektu czuwają p. Beata Łabęcka i p. Justyna Kasperek.
OPIS PROJEKTU
Zadania konkursowe:
Zostały przygotowane dla zespołów klasowych.
Przewidziano następujące zadania konkursowe:
1. Zaprezentowanie w formie krótkiej inscenizacji występu na temat profilaktyki uzależnień
(scenka dramatyczna, widowisko słowno-muzyczne, bajka itp.)
 „Czerwony Kapturek”- bajka inaczej – scenariusz przedstawienia w ramach akcji
wychowawczo - profilaktycznej - kl. III (p. K. Gruszczyńska)
 Scenki „Pięknie i kolorowo jest tylko na początku” - Klub 4H (p. B. Łabęcka)
 Widowisko muzyczne ( p. J. Kasperek i p. K. Gruszczyńska)
1. „Przyjaciel potrzebny od zaraz”
2. „ Czerwony Kapturek to Ja”
2. „Podaj rękę” - literackie rozwiązanie problemu uzależnień na podstawie fragmentu tekstu
( klasy IV-VI) ( p. K. Telka)
 Najciekawsze utwory zostaną zaprezentowane w gazetce szkolnej.
3. Konkurs plastyczny pod hasłem „Zdrowe odżywianie” (klasy 0 – III) (p. B. Łabęcka)


wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej; format A4, kartka z bloku technicznego. Prace
uczniowie składają do 4 marca na ręce koordynatora projektu lub wychowawcy. Nagrodzone prace zostaną
zaprezentowane w dniu finału na wystawce na sali gimnastycznej.
4. Konkurs klasowy (IV-VI) na najciekawszą gazetkę promującą zdrowy styl życia. (wychowawcy)
 prezentacja w dniu happeningu.
5. Konkurs klasowy na najlepiej zorganizowane stoisko ze zdrową żywnością. (p. J. Kasperek)
 prezentacja w dniu happeningu.
6. Konkurs profilaktyczny „Człowiek i jego zdrowie” (p. J. Kasperek)
 rozstrzygnięcie na apelu podsumowującym projekt wychowawczo profilaktyczny.

7. Turniej sportowy pod hasłem „Pięknie i kolorowo jest tylko na początku” ( p. K. Kubicki)
 wyłonienie drogą rywalizacji mistrza rzutu do celu.
Apel zorganizowany na zakończenie
PROJEKTU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO
odbędzie się 21. 03. 2011r. o godz. 10.00
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p. Beata Łabęcka

Pani bibliotekarka poleca książkę: Bestsellerowa książka lubianego i nagrodzonego niemieckiego
autora prozy dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12 lat,
Christiana Bienieka, jedna z cyklu opowieści o przygodach
rudowłosej i rezolutnej Karolki Karotki i jej przyjaciółek. Pełne
żartów historie z kolorowymi ilustracjami Irmgard Paule
zdobywają serca nie tylko dziewczynek.
Jedną z części jest książka pt. ,,KAROLKA KAROTKA
KŁÓTNIA W KLUBIE SILNYCH DZIEWCZYN ”
Klub Silnych Dziewczyn nie potrafił w żaden sposób cieszyć
się feriami, zanosiło się więc na śmiertelnie nudny tydzień.
Wszystko zmieniło się błyskawicznie, kiedy Karolka Karotka
wpadła na pomysł, że będą zarabiały na kieszonkowe jako
opiekunki do dzieci. Wydawało się, że z tym pomysłem trafiły
w dziesiątkę! Ale kiedy nagle pojawił się Jakob, wszystko
stanęło na głowie, a ich przyjaźń została wystawiona na ciężką
próbę.
Zapraszamy do lektury
p. Grażyna Lach i członkinie KPB

Od 1 stycznia została wydłużona do godziny 16.00 praca świetlicy szkolnej, aby mogło
w niej znaleźć opiekę jak najwięcej uczniów, których rodzice pracują. Opiekę w świetlicy sprawują
p. Beata Pabian i p. Krystyna Stachura.
Redakcja „Szkolne Echo”

Skład i łamanie p. Magdalena Głowacka i p. Beata Łabęcka
Przepisywanie komputerowe: p. Beata Łabęcka
Zespół Redakcyjny: Zuzanna Domagała, Magdalena Więcek i Aleksandra Krzyszkowska
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Zdjęcia p. Beata Łabęcka
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