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BAWILIŚMY SIĘ

RAZEM

tym roku GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W TRYŃCZY
obchodziliśmy Międzynaszkoły
rodowy Dzień Dziecka trodwóch
chę inaczej. Aby razem święto-

swoje zdolności w
kategorii tańca dowolnego.
Grupa
dziewczyn z naszej
przy małej pomocy
chłopców z IV klasy
Szkoły
Podstawowej zyskała
wać, wszyscy zjechaliśmy się do
sympatię
wszystkich zgroTryńczy. Gminny Dzień Dziecka
madzonych na sali. Gdy jury
ze względu na pogodę odbył się na
udało się na obrady, sceną
hali sportowej. Uroczystość rozpozawładnęli najmłodsi w
częły obrady Młodzieżowej Rady
„Konkursie
talentów” preGminy. Uczniowie z
zentując
naszego
Gimnazjum
przeróżdyskutowali na temat
ne ukłahistorii Samorządności
dy
taoraz życia w naszej
neczne.
gminie. Przypomnieli
Występ
najważniejsze wydarzezespołu
nia, opisali inwestycje i
wokalneplany rozwoju naszych
go „Asy”
terenów.
Podsunęli
z Gorzyc
swoje, świeże pomysły
zakońna polepczył pokaz talentów. W tym
szenie wasamym czasie
z obrad porunków
wróciło jury. Ogłoszono wyniżycia
w
ki. Nasza szkoła zajęła II
Gminie
miejsce
w kategorii taniec
Tryńcza.
narodowy oraz I miejsce w
Następnie
kategorii taniec doprzyszedł
wolny. W klasyfikaczas na pocji ogólnej uplasokazy tańwaliśmy się na II
ców w ramach konmiejscu.
Zaraz pokursu, którego główtem wszyscy zostali
ną nagrodą był dwuzaproszeni na mały
dniowy wyjazd na
poczęstuSłowację. Prezentanek, nację rozpoczęły Gimstępnie
nazja wykonując Porozjechali
loneza. Chłopcy i
się do dodziewczęta w piękmów.
nych, tradycyjnych stroOprócz
jach z wdziękiem wykodzieci,
nywali układy tańca namłodzierodowego. W przerwie
ży, namiędzy
występami
uczycieli
wszyscy zabawili przy
dźwiękach
wesołych
i dyrektorów szkół na Gminnym
melodii,
takich
jak
Dniu Dziecka popisy artystyczne
„Kaczuchy”
czy
podziwiali specjalnie zaproszeni go„Labada”. Po chwili szaleństwa przyszedł czas na ko- ście: m.in. Wójt Gminy Tryńcza
lejne pokazy. Uczniowie Gimnazjum prezentowali Ryszard Jędruch oraz Radni Gminy.

W

Co przeżyliśmy

Str. 3

Na czasie
POWÓDZ– ostatnie tygodnie to najważniejszy temat w Polsce. Także dla
nas, ludzi młodych, mieszkających na zalanych terenach i dzielących dramat skutków wielkiej wody.
W związku z powodzią została zorganizowana
w naszej szkole pomoc dla poszkodowanych.
Wszyscy bardzo współczujemy ludziom, których dosięgła tragedia. W krótkim czasie zgromadziliśmy sporo produktów spożywczych i
chemicznych. Związku z dużym zainteresowaniem, akcja zbierania darów została
przedłużona do tygodnia. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy.

FIZYKA NA WESOŁO

13 maja 2010 r. klasy II i III Gimnazjum, już po raz kolejny, wzięły
udział w „Pokazach z Fizyki” na Politechnice Rzeszowskiej. Mieliśmy okazję
obserwować eksperymenty
przeprowadzone przez prof.
dr hab. Karola Kropa, dr
Sławomira Wolskiego, dr
Tadeusza Jasińskiego i mgr
Krzysztofa Kiszczaka. Doświadczenia obejmowały
swoją tematyką ciecze i gazy,
elektrostatykę oraz optykę.

Najbardziej podobał się nam eksperyment z mówieniem po wciągnięciu helu z balonika oraz eksperymentalne wybuchy z
elektrostatyki. Szkoda tylko,
że nauczyciele akademiccy
posługiwali się bardzo naukowym językiem- nie wszystko
rozumieliśmy. Po zakończonych pokazach część grupy
wybrała się na seans filmowy.
Pozostali wybrali McDonalds.Wycieczka okazała się
wyjątkowo udanym wydarzeniem.
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PRIMI INTER PARES

Część matematyczno–
przyrodnicza

NAJLEPSZE WYNIKI
EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO

Klasa „a”;
Michał Gwóźdź 49 pkt.
Anna Jezierska 37 pkt.
Dominik Bosak 34 pkt.

Część
Część
językowa humanistyczna

Klasa „b”
Bartłomiej Portas 42pkt.
Dominik Wojtuń 41pkt
Piotr Misiąg 40pkt.
Michał Piróg 38pkt.

ŚREDNIE
Klasa A 24,5
Klasa B 23,4
Szkoła 23,9
Gmina 22,7
Powiat 23,6
Województwo 24,3

Klasa „a”
Gwóźdź Michał 40 pkt.
Czyrny Kinga 35 pkt.
Jezierska Anna 35 pkt.

Najlepsze wyniki
na sprawdzianie

Klasa „a”
Michał Gwóźdź 44pkt
Anna Jezierska 41pkt.
Kinga Czyrny39 pkt.
Paulina Majcher 38 pkt.

Klasa „b”
Michał Piróg 37pkt
Klasa „b”
Bartłomiej Portas 36 pkt Michał Piróg 42 pkt
Bartłomiej Portas 40 pkt.
ŚREDNIE
Dominik Wojtuń 41 pkt.

Klasa A 26,1
Klasa B 24,8
Szkoła 25,4
Gmina 25,4
Powiat 28,2
Województwo 29,5

ŚREDNIE
Klasa A 30,3
Klasa B 28,6
Szkoła 29,4
Gmina 30,1
Powiat 31,2
Województwo 31,3

Piątoklasiści
– zbliża się
6 klasa!!!
My szóstoklasiści jesteśmy już
jedną nogą w gimnazjum. Przeżyliśmy przygotowanie do egzaminu z kompetencji i sprawdzian. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie, wiedze i umiejętności w tym zakresie, dlatego chcemy
się z Wami nimi podzielić.

ŚREDNIE
Klasa A 27.75
Klasa B 21.35
Szkoła 24.81
Gmina 23.90
Powiat 23.33
Województwo 25.16

Pamiętajcie :
♦

nauki jest coraz więcej, więc uczcie się
systematycznie już od września

♦

czytajcie lektury i piszcie samodzielnie
zadania domowe, one ćwiczą umiejętności

♦

egzamin wymaga
przygotowań

♦

ważny jest każdy przedmiot, nawet ten,
według was, najłatwiejszy

♦

♦

Życzymy Wam
wielu sukcesów w nauce w
przyszłym roku, a teraz udanych wakacji…! Powodzenia!

Aleksandra Rzeczyca 39
pkt.
Gabriela Kojder 37 pkt.
Natalia Grunt 35 pkt.
Gabrysia Kubrak 35 pkt.
Wojtek Chajec 35 pkt.
Justyna Kozak 34 pkt.
Karolina Kojder 31 pkt.
Dawid Niemiec 31 pkt.
Ania Ryfa 31 pkt.
Arkadiusz Kruk 31pkt.
Dominik Pelc 30 pkt.

kilkumiesięcznych

zadania na egzaminie nie są trudne, wystarczy tylko pomyśleć
nerwy i stres wcale nie pomogą

♦

ważne jest czytanie ze zrozumieniem

♦

jeśli się postaracie, osiągniecie swój cel
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PIĘKNA NASZA ZIEMIA CAŁA
Koniec roku szkolnego to czas licznych wycieczek szkolnych odkrywania

NAJPOPULARNIEJSZE
BIESZCZADY
Jako pierwsi 19 i 20 kwietnia w świat wyruszyli uczniowie klas V, w dwa dni potem
klas IV Szkoły Podstawowej. Zwiedzili Bystre w Bieszczadach,
zabytkowy rynek w
Sanoku oraz zaporę
na Solinie.

uroków naszego pięknego kraju.
I znów Bieszczady…

CZĘSTOCHOWA
-OŚWIĘCIM

14-15 czerwca I i II klasy gimKlasy trzecie gimnazjum, jak co
nazjum także postanowiły odroku, pojechały do Częstochowy,
wiedzić to piękne miejsce.
aby przed Cudownym Obrazem
Pierwszą ,,atrakcją”
podziękować za dotychczasową
był szczyt góry Tarnaukę, a także egzamin gimnagowicy. W ośrodku
zjalny i dobre zakończenie klas
świetnie się bawili i
trzecich. Przy okazji zwiedziły
zawarli nowe znajomo- obóz koncentracyjny w Oświęciści z kolegami ze
miu. Wizyta w tym miejscu wywschodu. Na drugi
warła na nas ogromne wrażenie.
dzień zwiedzili bieszByła to dla nich doskonała lekcja
czadzkie muzeum oraz historii.
wnętrze
Wycieczka
zapory solińskiej. Wszystdo Rajskiego

Bieszczady
przy14 i 15 czerwca 20ciągnęły również kla- 10 roku uczniowie
sy VI i I a Gimnaklas I b i II Gimnazjum. W ciągu dwóch zjum brali udział w
dni zwiedzili parki krajobrazowe Bieszczad, Bystre, Lesko,
Sanok oraz Baligród. Wrócili zadowoleni, wypoczęci i pełni
wrażeń.

wycieczce do Rajskiego. . Pierwszy dzień upłynął pod znakiem wędrówki po górach. Wejście na Tarnicę okazało się niemałym wyzwaniem w związku z
pogodowymi anomaliami. Wieczór spędzili
wszyscy piekąc kiełbaskę i inne bieszczadzkie
specjały na grillu. Drugi dzień poświęcony był
rozwojowi kulturalnemu. Każdy miał okazję
odwiedzić wnętrze zapory w Solinie oraz Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w Ustrzykach Dolnych.

Wycieczka na Słowację!

17 – 18 maja
odbyła się wycieczka na Słowacje w
całości sponsorowana
przez gminę Tryńcza. Było to duże doświadczenie
dla uczniów naszej szkoły. Podróż minęła nam
szybko i w miłej atmosferze. Już na miejscu spotkaliśmy się z wielką życzliwością Słowaków. Pierwszego dnia zwiedziliśmy zabytkowy i przepiękny rynek
Levocy, a następnie udaliśmy się
na zakwaterowanie do ośrodka
Stary Młyn. Po krótkim odpoczynku
i obiedzie pojechaliśmy na zamek
Spisky hrad. Wielkie wrażenie zrobiła na nas sala tortur i piękne widoki z wieży. Odważni mieli okazję postrzelać z łuku,
kuszy i starych pistoletów. Kolejnym punktem naszego programu była Bazylika Panny Marii na
Mariańskiej Górze. Wszyscy zmęczeni, ale pełni
wrażeń wróciliśmy do domków na kolacje. Wie-

czorem urządziliśmy sobie ognisko.
Zabawa była przednia, wszyscy chętnie śpiewali. Następnego dnia kąpaliśmy się w Aquapark Poprad na źródłach termalnych, gdzie przeżyliśmy
wiele niezapomnianych przygód. Po
obiedzie udaliśmy się do dwóch starych i malowniczych kościołów: Spiska Kapituła i katedry św.
Jakuba w Levocy. Gościnność Słowaków była
niedopisania. Wszystkie
atrakcje były fundowane a
także dostaliśmy słodycze
i pamiątki. Późnym wieczorem wyruszyliśmy w
drogę powrotną do domu.
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S U K C E S Y

ZNÓW NA PODIUM
Pierwsze miejsce w konkursie
„Baw się z nami”

S Z K O L N E

SUKCES NA POWIATOWYCH
IGRZYSKACH
MŁODZIEZY
SZKONAJ

28 maja
2010 r. w
Zarzeczu
w ramach
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbył się konkurs „Baw się z nami”. Zawodnicy startowali w siedmiu zabawach: sztafeta, oddawanie skoków, zamiana piłek, bieg w workach, rzuty do żywego kosza, bieg z
szarfami, strzały na bramkę
Trzecioklasiści z naszej
Szkoły Podstawowej zajęli I
miejsce i wzięli udział w rejonowych zawodach w Przemyślu, gdzie zajęli IV miejsce.

Wyróżnienie dla Mi-

Drużyna dziewcząt zajęła II,
a chłopców III miejsce na
Powiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Trójboju
Lekkoatletycznym 27 maja 2010
r. w Gorliczynie Zawody zostały
zorganizowane przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy.
Zmagaliśmy się w skoku w
dal, rzucie piłeczką palantową
i biegu na 60 metrów.
Składy drużyn:
Dziewczyny: Agata Konieczny, Katarzyna Kulpa,
Alicja Rachfał, Gabriela Janusz, Weronika Kulpa.
Chłopcy: Rafał Michalik, Artur Krupa, Szymon
Chruściel, Wojciech Słysz, Patryk Misiąg.

SUKCES ANI
Konkurs

25 maja 2010 r.
w Starostwie w
Przeworsku rozdano nagrody dla najzdolniejszych
uczniów z gmin powiatu przeworskiego.
Naszą gminę i szkołę reprezentował Michał
Gwóźdź, z klasy III a. Otrzymał on dyplom
oraz nagrody książkowe za udział w eliminacjach do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
„Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”.
Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów! Szkoda tylko, że w tym
roku kończy już edukacje w naszej szkole :(

czyło

ok.

biblijny w Dubiecku

4493

Finał archidiecezjalnego konkursu
biblijnego pod hasłem:
„Bądźmy
świadkami Miłości” odbył się 25
maja 2010 r. w Dubiecku . Tematyką konkursu była
znajomość Ewangelii św. Marka i św.
Łukasza.. W etapie
szkolnym uczestniuczniów z 256 szkół.

Na szczeblu dekanalnym brało udział 762
osoby, z których wyłoniono 126 finalistów.
Wśród finalistów znalazła się Ania Ryfa z
klasy VI. Dzięki dobrej znajomości Pisma
Świętego zajęła 7 miejsce w Archidiecezji.
To duże wyróżnienie! Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!

KURIER

SZKOLNY

TRZY PYTANIA DO…

Michała Gwoździa - tym razem najzdolniejszego
ucznia
w gminie.
1.Powiedz nam Michał, jak
się czułeś, kiedy odbierałeś
nagrodę z rąk Starosty?
Byłem szczęśliwy i zaskoczony. O nagrodzie dowiedziałem
się dzień wcześniej. Na początku myślałem że to jakiś żart.
2.Przyznaj się szczerzy, ile czasu dziennie spędzasz na nauce.
Dziennie spędzam na nauce mniej więcej 1– 2 godziny. Nie
potrzebuję dużo czasu, gdyż szybko zapamiętuje to, co czytam.

3. Czy jesteś świadomy daru jaki otrzymałeś od
Opatrzności Bożej– mam na myśli iloraz inteligencji.
Jestem świadomy tego daru, który otrzymałem. Wiem,
że nie mogę go zmarnować..

Pierwsze uczniowskie
doświadczenia – drogą do wiedzy
W dniu 07. 06.2010 r.
odbyła się uroczysta
prezentacja efektów
pracy uczniów, uzyskanych podczas realizacji
II etapu Projektu
współf inansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet
państwa
z udziałem zaproszonych gości. W zakresie realizacji założeń projektu w formie zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli uczniowie kl. I a szkoły podstawowej pod kierunkiem Alicji
Rachfał. Celem zajęć był rozwój inteligencji
wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie
jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień. Uczniowie pracowali w trzech ośrodkach zainteresowań wykorzystując pomoce zgromadzone w
klasie.
KAŻDY MÓGŁ NZALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE

Brali udział w różnorodnych zajęciach umysłowych, plastycznych, kulturalnych, sportowych. Rozwiązywali cie-
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SZCZYPTA HUMORU
Jak zatopić łódź podwodną pełną
blondynek?
-Zapukać do drzwi...
Czemu blondynka stoi na zegarku?
-Bo chce być na czasie.
Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem Ci,
co mówi mamie pan listonosz jak jesteś w
pracy.
Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: "Dzień dobry. Poczta dla pani".
Jasiu, czy znasz ptaka, który nie buduje
gniazda?
-Znam, kukułka.
-A czy wiesz dlaczego?
-Bo kukułki mieszkają w zegarach.
Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę filmową.
Jeden mówi:
-Dobry ten film.
A drugi na to:
-No, ale książka była lepsza.
kawe zadania i
łamigłówki,
chodzili na wycieczki i przygotowywali się do
pokazu. Każdy
z nich mógł znaleźć dla siebie
ciekawe zajęcia.
Mieli do dyspozycji sprzęt sportowy. Z przyjemnością sięgali do
walizki z instrumentami muzycznymi. W gry planszowe i gry matematyczno-logiczne bawili się w
każdej wolnej chwili. Bajki-grajki, historyjki obrazkowe i Logico rozwijały zdolności językowe uczniów. Pacynki dały możliwość wspaniałej zabawy w teatr.
PREZENTACJA

Przygotowując pokaz dla
społeczności szkolnej i lokalnej, pracowali bardzo ciężko, ale praca ta dała wszystkim dużo radości. Swoje
umiejętności językowe nasi najmłodsi koledzy zaprezentowali w przedstawieniu pt. „Odwaga w życiu pomaga”, które zostało oparte na bajce Kopciuszek. Inteligencję muzyczną i ruchową odzwierciedlili w solowym i grupowym śpiewie oraz w tańcach. Pomagając przy dekoracji i wykonując upominki ukazali swoją pomysłowość i twórczość.
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Wakacje spędzasz w domu?
Nie przejmuj się tym, jest wiele opcji
do wykorzystania, aby nie
zanudzić się.
Nie wierzysz, udowodnimy Ci!
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Nie przesiedź wakacji
w
domu!!!
Komputer czy telewizor są przereklamowane podczas wakacji. Zamiast
siedzieć przed komputerem lepiej przesiądź się na rower, takie przejażdżki dobrze wpływają nie tylko na zdrowie ale i
na
samopoczucie.
Te l e w i z o r
zamień na książkę, jest ciekawsza niż
wiele filmów i
zawsze możesz się
cofnąć, bo w telewizji nie bardzo to wychodzi.

Rynek krakowski
Umów się ze znajomymi i wyjdź w
teren, poczynając od spacerów i zakupów kończąc nawet na wspólnych
wakacjach pod namiotem.

Trzy Korony

Jest wiele opcji na to, aby spędzić wolny czas np.: zorganizujcie ze znajomymi wspólny piknik, wieczorem można
r o z p a l i ć
o g n i s k o
i zjeść kiełbaski, domowa zabawa - czemu nie - tylko uzgodnijcie to z rodzicami! Pamiętajcie jednak, aby zawsze
wybierać te bezpieczne atrakcje!

Miło jest wybrać się ze znajomymi nad
wodę czy na zabawę. Lepiej jest jednak
sprawdzić wcześniej, czy woda w zalewie spełnia normy odpowiednie do tego, aby w niej pływać i czy w razie kłopotów można liczyć na pomoc ratownika. Błagamy! Na zabawach uniŻyczymy wspaniałych wakakajcie alkoholu, papierosów
cji, udanego wypoczynku i
czy narkotyków! Gwarantunieziemskiej zabawy. Uwaję, że żadna dziewczyna nie
żajcie na siebie do zobaczepodejdzie do pijanego chłonia w następnym nowym
paka, lub chłopak do palącej dziewczyny.

Szkolne Przesądy

SĄ PRZYKŁADEM
Odwaga
w niesieniu
pomocy.
7 czerwca 2010 r.
odbył się okolicznościowy
apel
szkolny. Pani Dyrektor na forum całej szkoły pochwaliła za wzorową postawę obywatelską cztery uczennice z klasy III Gimnazjum: Justynę
Rachfał, Gabrielę Rachfał, Justynę Kuśtrowską
i Dominikę Krupę. Dziewczyny wykazały się
niezwykłą odwagą w walce ze skutkami powodzi.
Widząc trudną sytuację koleżanki same zorganizowały wsparcie i z oddaniem służyły pomocą. Mogą
służyć za dobry przykład nam wszystkim.
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Początkowo trudno mi zdobyć się
na powiedzenie „Nie”. Jest to
jednak korzystne dla mojego
zdrowia.
Musimy znaleźć złoty środek pomiędzy tym, czego oczekują od nas inni, a
tym, czego potrzebujemy dla siebie.
Jerseye Norman

Od marca 2010 roku na zajęciach pozalekcyjnych w naszej szkole są prowadzone
zajęcia

Masz pełne prawo powied z i e ć
„Nie”, gdy ktoś pracy lub w
domu– domaga się czegoś od ciebie. Nieraz tylko dlatego
wyrażamy zgodę, bo nie po- trafimy odmówić i
odczuwamy wyrzuty sumienia, jeśli nie wyświadczymy komuś przysługi, o jaką ta osoba poprosiła. A jednak musimy umieć zdobyć się na odwagę.
Bądźmy pewne siebie. „Nie”, mówione innym, to
nowe „tak” pod własnym adresem. I jeszcze coś,
choć początkowo trudno ci będzie w to uwierzyć:
nikt nie weźmie ci za złe takiej odmowy. Ważne
jest bowiem przede wszystkim, aby stawiać sprawę jasno. Nikt przecież nie oczekuje, abyśmy
zawsze mówiły „tak” - chyba że my same. Nie
każda też sprawa wymaga tak dużego zaangażowania osób postronnych. Z większością z nich ludzie potrafią uporać się samodzielnie, bez naszego
w tym udziału.

szkoleniowe dla osób
chętnych ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
mające na celu naukę
podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Dzięki realizacji przez naszą szkołę programu „Ratujmy i uczmy ratować”,
uczniowie uczą się jak prawidłowo wezwać
pomoc, gdy czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie, sprawdzić czy osoba poszkodowana jest przytomna, udrożnić drogi oddechowe, wykonać masaż serca i sztuczne
oddychanie oraz ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej. Zajęcia te odbywają się w formie teoretycznej

i praktycznej. Uczniów klas I – III SP uczą Panie
Grażyna Jurkiewicz i Alicja Rachfał, zaś w pozostałych klasach zajęcia prowadzi Pani Marta Dryś
wspólnie z uczennicami klas pierwszych gimnazjum: Karoliną Kosior, Michaliną Jedynak, Dianą
Tajchman i Katarzyną Pelc. W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane są różne pomoce takie
jak: fantomy, papierowe telefony, filmy oraz przewodniki edukacyjne dostarczone
szkole przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo w starszych klasach
uczennice z klasy I Gimnazjum
prezentują opracowany wcześniej
na zajęciach pozalekcyjnych projekt komputerowy „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Po
części teoretycznej i wprowadzeniu
wszyscy uczniowie mogą samodzielnie już wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomie pod okiem
prowadzących zajęcia nauczycieli i starszych koleżanek.

„Ratujmy i uczmy ratować”
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Kurier szkolny

PRIMI INTER PARES
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-PLANETA”

Laureaci 3 edycji Oxfordu
z j.polskiego
Laureaci II stopnia : Mateusz Nowicki
ZWYCIĘZCY
III stopnia: Piotr Wojtuń
Wyróżnieni
Gminnego Konkursu
IV stopnia: Katarzyna Zielińska
Matematycznego
uczniowie:
V stopnia: Aleksandra Motyka,
kl. III SP
Za prace indywidualne:
Anna Kisiel
♦
Karolina MichaPozostali uczestnicy: Kinga
GRATULUJEMY
lik,
Rachfał, Kinga Szczotka
II miejsce :
♦
Monika Wojtuń
Laureatka IV stopnia
♦ Gabriela Deput
Za najlepszy wynik z
z języka angielskiego:
testu:
II miejsce :
♦
Gabriela Kojder– ♦ Mateusz Żemojdzin
ALEKSANDRA JASZ
29/30 pkt
GRATULUJEMY!

BEZPIECZNE WAKACJE
W czasie letniego wypoczywania
pamiętaj o zasadach
bezpiecznego zachowania!!!
Bo wszędzie jakieś nieszczęście
przydarzyć się może.

Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, za pozwolenie lub pod
nadzorem rodziców
Nie skacz nigdy na główkę do
wody!
Maszyny rolnicze nie są do zabawy,
więc się nimi nie baw! I Bądź zawsze ostrożny, kiedy pomagasz
rodzicom w gospodarstwie.

Nie przyjmuj od obcych prezentów.
I pod żadnym pozorem nie chodź z
nimi tam, gdzie cię zapraszają!

Gdy grozi ci
niebezpieczeństwo dzwoń
112 numer alarmowy
do wszystkich służb ratunkowych;
policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999

W czasie wędrówki po
lesie uważaj na kleszcze
i inne owady...
Nie rozpalaj nigdy
ognisk w lesie!

Mów rodzicom, gdzie wychodzisz i jak długo będziesz poza domem.

Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu.
Nigdy nie otwieraj drzwi Nieznajomemu.
Nie ufaj nikomu.!!
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