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ZIMA

W numerze:
Święto Niepodległości

Lekcja edukacyjna w Parku Narodowym

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Mikołajki , Turniej Mikołajkowy

Jesienne uroczystości w Przedszkolu

Wywiad z p. M. Biernat

Dzień Życzliwości i pozdrowień

Łamigłówki, krzyżówka

Dzień Niepełnosprawnych

Coś z niczego….
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Dnia 11.11.2016r. na cmentarzu w Brójcach odbył się apel z
okazji dnia Niepodległości. Uczniowie Zespołu Edukacyjnego
wraz z dyrekcją i mieszkańcami Brójec spotkali się pod pomnikiem umęczonych żołnierzy w obozie Bratz, aby złożyć im hołd.
Jak co roku został przedstawiony krótki program artystyczny,
który pozwolił nam choć na krótką chwilę przenieść się w smutne, ciężkie dla Polaków czasy. W uroczystości wziął udział również burmistrz Trzciela, Jarosław Kaczmarek oraz proboszcz
parafii dr Wojciech Miłek. Na zakończenie uroczystości wszyscy
złożyli kwiaty i zapalili znicz w podziękowaniu za to, że umęczeni z obozu Bratz oddali swoje życie za nasz kraj.
Kornelia Polechajło uczennica klasy VIa
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Dnia 09 listopada nasza szkoła zamieniła się w bajkową krainę.
Tego dnia z
inicjatywy Samorządu Uczniowskie go kl. I-III obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek . Na szkolnym korytarzu można było spotkać, m.in. księżniczki, Smerfy, Czerwone
Kapturki, Królową Śniegu. Spotkanie rozpoczęło się od quizu „Super znawcy bajek”. Reprezentanci klas musieli wykazać się znajomością tytułów bajek, odpowiedzieć na pytania dotyczące treści baśni i bajek oraz rozpoznać rekwizyty z danej bajki. Ponad to przeprowadzony
został konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona bajkowa postać” . Odbył się także konkurs na
najładniejszy bajkowy strój. Jak się okazało dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach
odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo.
Opracowały : Kornelia Polechajło, Zuzanna Pajor, Marta Pilipczuk, uczennice klasy
VIa.

Rola książki w życiu człowieka
Książka w życiu człowieka pełni bardzo ważną rolę. Przez wielu czytelników traktowana jest
ona jak największy skarb chroniona przez lata by przekazać ją kolejnym pokoleniom. Gdy
znajdziemy książkę , która nam odpowiada i trafia do nas przeżywamy losy opisanych w niej
bohaterów, oczami wyobraźni widzimy miejsca i zdarzenia które miały miejsce na jej stronach.
Ludzi czytają książki by się odstresować. Jest to ich sposób na odreagowanie złego dnia w
szkole czy pracy. Książki nie tylko uczą, każda książka ma do przekazania nam swoją własną
historię. Dla niektórych ludzi książki są całym życiem. . Warto też czytać małym dzieciom, a
starszych zachęcać do samodzielnego czytania. „Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły
na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!”
Opracowała Zuzanna Pajor, uczennica klasy VI a
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10 Listopada 2016r. nasze najmłodsze dzieci z przedszkola zostały przyjęte
w poczet przedszkolaków do przedszkola im. Janusza Korczaka do grupy ,,Motylki”. Był to ważny dzień w życiu przedszkolaków, ponieważ pierwszy raz wystąpiły przed tak dużą publicznością: rodzicami, dyrekcją. „ Motylki” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz recytatorskie. Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła przedszkolakom pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Również grupa najstarsza jesienią uczestniczyła w wielu , ciekawych, atrakcyjnych wydarzeniach. Najciekawsze z nich to : Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Światowy Dzień Mycia Rąk oraz uroczystość
„
Przedszkolak na medal”. Podczas akademii dzieci starszaki wykazały się
zdolnościami wokalnymi, tanecznymi oraz recytatorskimi. Na zakończenie
odbyło się głosowanie rodziców , oceniające umiejętności dzieci. Jednogłośnie jury ogłosiło, że przedszkolaki zasługują na medal.
Marta Pilipczuk , uczennica klasy VIa.
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Również średniaki „ Gwiazdki” uczestniczyły w rozmaitych zajęciach oraz uroczystościach. Wspólnie z rodzicami wykonali cudowne ludki z warzyw. Ważnym wydarzeniem dla dzieci była uroczystość z okazji 11 listopada,
podczas której znakomicie zaprezentowały umiejętności
wokalne, taneczne oraz recytatorskie.

5

16 grudnia rodzice dzieci przedszkolnych wystawiły dla
wszystkich przedszkolaków Jasełka .Pomimo braku czasu i intensywnych przygotowań do świąt Rodzice, postanowili, aby
te Jasełka były wyjątkowe.
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji i zwyczajów, jednym z nich są jasełka. W świąteczną atmosferę wprowadzili nas rodzice , którzy przedstawili jasełka , przypominając w
ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy
to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Magii inscenizacji
dodały kolędy , które wprowadziły świąteczną i radosną atmosferę. Przedszkolaki były wręcz zachwycone umiejętnościami aktorskimi swoich rodziców.
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21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, którego celem
jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzanie pozytywnych emocji.
Jest to doskonała okazji do tego, aby okazać sobie wzajemny szacunek, życzliwość
oraz podać pomocną dłoń.
Również uczniowie Zespołu Edukacyjnego zorganizowali uroczysty apel, podczas którego w klasach IV- VI wyłoniono najżyczliwszą dziewczynę oraz najżyczliwszego chłopaka. Natomiast
w klasach I –III odbył się plebiscyt na króla i królową życzliwości. Uczniowie wykonali także Anioła Życzliwości i Pozdrowień. Podczas przerw można było spotkać na korytarzu szkolnym listonosza roznoszącego listy przyjaźni. Odbył się również konkurs plastyczny: „ Jestem życzliwy na co dzień, nie od święta”. Oby
takich dni było więcej.
kółko dziennikarskie

Przepis na dobry humor
Składniki:
-4 łyżki przyjaźni
-1szklanka uśmiechu
-½ litra mądrości
-20 dag miłości
-Szczypta dobrej zabawy i radości
Sposób wykonania:
Miłość zmieszać z zabawą i czterema łyżkami przyjaźni, dodać uśmiech i przyprawić
do smaku dobrą zabawą i radością. Całość zmiksować i wstawić do lodówki, aż humor
zgęstnieje.
Podawać w pucharkach, udekorować posypką kawałów i polać polewą śmiechu. Smacznego!
Kajetan Mokry, kl. VI
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W listopadzie 2016 r. chętni uczniowie kl. IV-VI Zespołu Edukacyjnego z Brójec mieli
okazję odwiedzić niesamowite miejsce, jakim jest Park Narodowy w Chyrzynie „Ujście
Warty”, który jest ptasim królestwem. Ochrona ptaków oraz siedlisk jest podstawowym
zadaniem tego Parku. Do najważniejszych, aktywnych form działalności edukacyjnej
Parku należą zajęcia i warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej. Również my
mieliśmy możliwość uczestniczyć w takich zajęciach. Niezapomnianą dla nas lekcją było
wyłowienie bezkręgowców, które to następnie obserwowaliśmy przez specjalnie przygotowane dla nas mikroskopy. Przy pomocy mapy myśli opisaliśmy , nazwaliśmy oraz wykonaliśmy rysunek danego bezkręgowca. To były bardzo interesujące zajęcia. Ponadto
uczestniczyliśmy w prelekcji na temat historii parku, w czasie której zapoznani zostaliśmy
z gatunkami zwierząt, które występują w PN, a następnie w ramach sprawdzenia
musieliśmy rozpoznać wcześniej poznane gatunki. Miłym zakończeniem tego dnia był
wyśmienity obiad w restauracji w Krzeszycach. Walory przyrodnicze tego miejsca bardzo nas ujęły i na pewno jeszcze tam wrócimy.
Kornelia Polechajło, klasa VI

8

4 grudnia w Zespole Edukacyjnym odbył się Mikołajkowy Turniej Rodzinny ,
który zorganizowała Rada Rodziców wraz z Zespołem Edukacyjnym w Brójcach . Było to już szóste spotkanie, podczas którego mieliśmy możliwość wraz z
rodzicami oraz całymi rodzinami znakomicie się bawić. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. przedstawiciel gminy– p. Jarosław Kaczmarek, rady sołeckiej –
p. Agnieszka Czapłon oraz dla przedszkolaków, klas IV – VI oraz Gimnazjum. Konkurencje przygotował p. Marcin Iwan , nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniowie , rodzice, zaproszeni goście mogli również spróbować swoich sił siłując się na rękę
z zaproszonymi przez pana Marcina sportowcami z klubu Arm Strong Świebodzin.
Ostateczne podczas wspólnej zabawy nie liczyły się jednak wyniki, ale uśmiech i spędzony razem czas w miłej atmosferze. Nie zabrakło oczywiście w tym dniu Mikołaja
ze słodkimi upominkami dla wszystkich dzieci. Widzowie mogli zaopatrzyć się w kartki świąteczne wykonane przez naszych uczniów oraz kupić ciasto upieczone przez
rodziców. Na zakończenie Turnieju wspaniale bawiliśmy się podczas zumby, mimo,
że nie wszystkie ruchy były łatwe, niektóre wymagały precyzji i uwagi, nikt jednak
nie poddawał się i próbował nadążyć za instruktorkami. Wspólnie spędzony czas przyniósł wiele radości wszystkim uczestnikom festynu, zintegrował społeczność szkolną i
lokalną oraz był doskonałą promocją zdrowego stylu życia. Dziękujemy za liczny
udział i zapraszamy już za rok !!!
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Z mikrofonem u …...
Pani Małgorzaty Biernat— nauczycielki zajęć plastycznych, opiekuna świetlicy

K.K. -Od kiedy interesuje się Pani plastyką?
P. M. -Plastyką interesuję się już od szkoły podstawowej. Jest to moja
pasja.
K.K. -Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole?
P.M. – W Zespole Edukacyjnym pracuję od 8 lat.
K.K – Czy interesuje się Pani malarstwem od czasów szkolnych?
P.M. – Kiedy byłam dzieckiem nie było komputerów, internetu , więc musiałam sama wymyślać sobie jakieś interesujące zajęcia plastyczne. Wykonywałam np. różnego rodzaju zabawki
z papieru i ozdabiałam farbami lub kredkami. To rozwijało moją wyobraźnię i do tej pory się
tym interesuję i pasjonuję.
K.K – Czy miała Pani kiedyś wystawę swoich prac?
P.M. – Nigdy nie miałam wystawy ze względu na to, że nie miałam nauczyciela, który
pomógłby mi zorganizować taką wystawę.
K.K. – Dlaczego akurat malarstwo stało się dla Pani wielką pasją?
P.M – Człowiek rodzi się z jakimś talentem i chęcią wykonywania różnych zajęć. Mnie akurat od dziecka do teraz interesuje sztuka.
6. K.K – Czy wymyślanie nowych tematów i pomysłów na pracę sprawia Pani trudność?
P.M. – Pomysły biorę z doświadczenia, które czerpię z wielu lat pracy z dziećmi i młodzieżą.
Inspiracją jest również internet.

Wywiad przeprowadziły Kamila Grabas VI a i Karolina
Kaszkowiak V.
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9 grudnia odbył się Dzień Osób Niepełnosprawnych
pt: „ Spotkanie przy choince”, było to już 11 spotkanie. Specjalnym gościem była Monika Michalik, brązowa medalistka w
zapasach Igrzysk olimpijskich w Rio., która również spotkała się
z uczniami naszej szkoły. Podczas uroczystości wszyscy wspólnie dekorowali choinkę , składali życzenia , śpiewali oraz recytowali wiersze.
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Część sportowa rozpoczęła się od zapalenia znicza olimpijskiego ,
następnie odbyła się mała olimpiada sportowa, która dostarczyła
wiele radości , jak i satysfakcji. Emocji dostarczył również spektakl
„ Przy choince”. Dzień ten pozostanie na długo w pamięci, ponieważ poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy być może bywają niepełnosprawni, za to mają bardzo sprawne serca.
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„Zośka Wspaniała”- jest to książka o dziewięciolatce , która sądzi że jej
życie jest przeciętne. Postanawia je trochę zmienić, wymyśla sobie nowy
pseudonim WSPANIAŁA. Używanie tego pseudonimu nie jest zbyt łatwe ,koledzy i koleżanki mają dużo do powiedzenia na ten temat. Czy
Zosia udowodni im że się mylą? Tego dowiecie się w książce .

„Hania Humorek Przepowiada przyszłość”-

Hania znajduje w pudełku

od płatków niezwykły pierścień , który potrafi przepowiadać przyszłość.
Wróżby Hani się sprawdzają. Dowiadujemy się ,że odnajdzie się maskotka klubu , Hania dostanie nagrodę za dyktando, nauczyciel dziewczynki
się zakocha…

„Zostań, jeśli kochasz”- jest to książka o nastolatce, której życie jest
wspaniałe : kochająca rodzina , oddana przyjaciółka, cudowny chłopak i
pasja , której bohaterka oddaje cała siebie. Jednak wszystko się zmienia
do czasu kiedy niewinna przejażdżka zamienia się w wypadek samochodowy. Rodzina ginie w wypadku, oprócz Mia. Dziewczyna musi zdecydować czy zostać i żyć dalej, a może zamknąć oczy i nie otwierać ich
nigdy więcej?
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Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja
biskupa. Według zwyczaju – wierzeń tego dnia Mikołaj obdarowuje dzieci
prezentami. Zazwyczaj jest to już w nocy z 5-go na 6-go grudnia, kiedy
pod poduszkę ukradkiem podkłada prezenty lub umieszcza je w wełnianej
skarpecie czy bucie.
W naszej szkole również tego dnia obchodzono Mikołajki. Mikołaj wraz z
pomocnikami tego dnia rozdawał wszystkim słodki upominek . Uczniowie
gimnazjum i szkoły podstawowej byli ubrali jak co roku w czapki mikołajkowe. Nie zabrakło też szalonych tańców przy muzyce. W szkole panowała niesamowita atmosfera. Wszystkim dopisywały świetne humory i
towarzyszył świąteczny nastrój. Przedszkolaków również odwiedził Mikołaj i obdarował ich paczkami.
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Łamanie języka

GORYL
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale,
rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,
gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał,
chociaż sensu nie było w tym wcale.

ŻABA
Warzy żaba smar, pełen smaru gar,
z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar,
smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar.
MUSZKA
Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe nóżki,
różdżka nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miala.
- Po cóż czary moja muszko? Ruszże móżdżkiem nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i umaczaj w różu nóżki!
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Widzisz ją raz w roku,

Każda kształt ma inny,
a gdy dużo spadnie jej,
świat bialutki stanie się
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Poziomo
2. Powstaje w górach i jest bardzo niebezpieczna.
3. Służą do ślizgania się zimą po śniegu.
4. Miejsce, gdzie dzieci jeżdżą na łyżwach.
7. Zamarza w zimie, kiedy jest mróz.
9. Tworzy różne wzory na szybie.
11. Osoba , która trenuje skoki narciarskie.
12. Dzieci lepią go ze śniegu.
Pionowo:
1.Zimą dzieci zjeżdżają na nich z górki.
5. Silny podmuch powietrza.
6. Kawałek lodu, powstał po oderwaniu się od większej pokrywy lodu.
8. Zimą spada z nieba.
10. Tworzy się na drogach z usypanego śniegu.
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Pomysł na bałwanka

18

19

