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Ferie z ekonomią

18 uczniów z klas VII-VIII wzięło udział w ogólnopolskim projekcie
„Ferie z ekonomią”. Były ciekawe zajęcia i wizyta w banku.
W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole realizowaliśmy projekt Ferie
z ekonomią. Organizatorem działania
jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, a jego celem jest poszerzenie
wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności zarządzania
finansami osobistymi oraz poznanie
roli banku i funkcji pieniądza.
Zajęcia poprowadziła Agnieszka
Ciołak - nauczyciel historii i wos-u
wraz z Magdą Mieczkowską, studentką zarządzania z Lublina. Młodzież
uczestniczyła w III modułach: poznawała pojęcia ekonomiczne – „popyt” i
„podaż” poprzez grę symulacyjną „Rynek jabłek” czy „Barter”. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw zgłębiała
poprzez udział w zabawach dydaktycznych – „Fabryka książek” i „Produkcja
zabawek”.
Dodatkową atrakcją była wizyta w
banku PEKAO SA w Kielcach oraz
wycieczka do właściciela lokalnego
Zakładu Piekarniczo - Cukierniczego Tadeusza i Genowefy Kosińskich w
Piekoszowie. Uczniowie mieli okazję
poznać działalność systemu bankowego i dowiedzieli się, że prowadzenie
biznesu wcale nie jest taką łatwą sprawą, jakby się im wydawało.
Podsumowaniem zajęć był test ze
znajomości pojęć ekonomicznych.
Uczniowie w trakcie realizacji projektu
prowadzili bloga, w którym umieszczali najciekawsze momenty z każdego
dnia zajęć.

Podczas zajęć odwiedził nas pomysłodawca projektu dr Dariusz Danilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, który przyjechał, aby spotkać się z młodzieżą i prowadzącymi
oraz porozmawiać z nimi o programie.
Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze
roku szkolnego w ramach drugiego etapu projektu, gdy będą przygotowywali
model biznesowy własnej firmy.
Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu
ekonomii i przedsiębiorczości oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących
swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie.
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Tydzień Kultury Języka pełen wrażeń. Ciekaw

Konkurs, zgadywanki, warsztaty, spotkanie z aktorami, pisarzami, recytacja - każdy dzień Tygodnia Kultury Ję
Był to już XXVII Tydzień Kultury Języka, który zainicjowało Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Tematem przewodnim
działań Szkoły Podstawowej w Brynicy było hasło „Zakochaj się od pierwszej strofy”.
Program działań został tak zaplanowany, aby każdy uczeń znalazł coś dla
siebie i mógł się zaangażować. Zaproponowano im uczestnictwo w takich
formach aktywności jak konkurs, zgadywanki, warsztaty, spotkanie z aktorami, pisarzami, recytacja. Każdy dzień
Tygodnia wypełniony był interesującym spotkaniem z językiem ojczystym.
W pierwszy dzień uczniowie klas
IV-VII wzięli udział w Ortograficznym zawrocie głowy i walczyli o tytuł
Mistrza Ortografii. Łatwo nie było, a
miłośników języka polskiego czekały
językowe pułapki. Uczniowie musieli
zmierzyć się z tekstem „Rozterki Eugeniusza” Najtrudniejsze były nie tylko
ortograficzne wyjątki lecz nazwiska
artystów malarzy, które pojawiły się w

dyktandzie.
W kolejnym dniu czekała na nich
„Randka w ciemno z książką” . Była
to już kolejna akcja w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka. Chętni
uczniowie mogli wypożyczyć książkę
zapakowaną w piękny czerwony pa-

pier. Zabawa polegała na tym, że nikt
nie wiedział, jaka książka kryła się w
środku, bo jak wiadomo nie ocenia się
książki po okładce. Dzięki temu działaniu promowane było czytelnictwo.
Wszyscy chętni decydując się na taką
„randkę” nie mieli pewności, co ich
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wi goście odwiedzili naszą szkołę.
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ęzyka przynosił coś nowego. Atrakcji było co nie miara.
czeka w środku. Dostali jedynie dość
zdawkowe wskazówki. Nie znali tytułu
ani autora. I co ważne, nie kierowali się
okładką. Obowiązywała jedynie zasada
– trafi się coś fajnego – super, nie trafi
– żadna strata.
Rozpoczął się poniedziałek początek
przygód i spotkań z niezwykłymi ludźmi. Atrakcyjne spotkania kulturalne
dla klas V-VIII zapewniła wspaniała
kielecka para nie tylko znana z desek
kieleckiego Teatru ale i w życiu prywatnym - Beata Pszeniczna i Bartłomiej
Żłobiński. Zaproszeni goście opowiedzieli o swojej pracy, zdradzili tajniki
pracy aktorskiej, a także przeprowadzili warsztaty, podczas których uczniowie
mogli zobaczyć ile pracy trzeba wykonać, aby móc dobrze odegrać rolę.
Dla dzieci z zerówki również czekała
niespodzianka, uczniowie ze starszych
klas czytali im bajki.
Kolejnym punktem programu był
Szkolny Konkurs Recytatorski „Zakochane strofy”. Do współpracy zaproszony został lokalny pisarza Stanisław
Rogala, który pełnił funkcję przewodniczącego jury. Uczniowie klas I – VIII
popisywali się umiejętnościami recytatorskimi, piękną dykcją i doskonałą pamięciom. Zaprezentowane były
wiersze polskich poetów. W kategorii
klas I-III zostały przedstawione utwory
opiewające miłość do ojczyzny m.in. takich autorów jak W. Bełzy, J. Słowackie-

go zaś w kategorii klas IV-VIII utwory
poruszające tematykę miłośną takich
polskich pisarzy jak A. Mickiewicz, A.
Asnyk, L. Staff czy M. Pawlikowskiej
– Jasnorzewskiej. Po konkursie zaproszony gość opowiedział o sobie, swojej
twórczości oraz wręczył specjalną nagrodę dla uczestnika konkursu recytatorskiego.
W środę również odbyło się spotkanie z ciekawą osobowością. Agnieszka
Kuźba – autorką oraz prezesem pilotażowego program Bezpieczne Gniazdo
Ruch w Naturze z inicjatywy Zielonej
Grządki. Pisarka podczas spotkania
z uczniami klas 0-III zaprezentowała
swoja książkę „Bezpieczne gniazdo” ,
opowiedziała o swojej pasji. A. Kuźba
realizuje nie tylko cele twórczo – kul-

turalne, ale pragnie mając na uwadze
tworzenie najmłodszym mieszkańcom
Europy warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie negatywnym zjawiskom destabilizacji społeczno – ekonomicznej i przyrodniczej, które stają
się coraz częściej ich udziałem. Podczas
swojego spotkania z młodymi ludźmi
przeprowadziła także ćwiczenia relaksacyjne oraz warsztaty.
Przez cały tydzień promowane było
czytelnictwo w młodszych klasach.
Uczniowie starsi prezentowali fragmenty opowiadań i baśni klasą O-III.
Podsumowując, idea projektu polegała przede wszystkim na stwarzaniu
uczniom ciekawych spotkań z językiem
ojczystym o co Zatroszczyły się organizatorki: A. Paździerz i M. Kędziora.

4

REDAKCJAPULS.BRYNICA@INTERIA.PL

Świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali niezapomniane przedstawienie.
Świętowanie Dnia Babci i Dziadka
to uroczystość przygotowywana przez
najmłodszych uczniów. Wpisała się
ona na stałe w kalendarz imprez i
uroczystości szkolnych.
Jak zawsze jest to dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń i radości kiedy
to dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Tak było i w
tym roku. 31 stycznia 2019 roku pięknie udekorowana sala gimnastyczna
zapełniła się „po brzegi” gośćmi, którzy
przybyli na uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Na wstępie dyrektor
szkoły Tomasz Gruszczyński serdecznie przywitał wszystkich zebranych a
szczególnie wójta gminy Piekoszów
Zbigniewa Piątka, kierownik Wydziału
Edukacji urzędu gminy Justynę Robak,
radną z Brynicy Bożenę Żuławę, sołtys
Janinę Zapałę, rodziców oraz babcie i
dziadków.
Zaproszeni dziadkowie przybyli
bardzo licznie, aby podziwiać występy
swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła się tanecznie, najpierw zatańczył
zespół EFEKT a potem klasa III „tańcem kwiatów” wprowadziła wszystkich
w odświętny nastrój. Wspaniała pu-

bliczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali swoje
role, recytowali wzruszające wierszyki,
śpiewali piosenki a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Niejednej babci i
dziadkowi łza zakręciła się w oku. Nie
żałowali więc braw i pochwał dla swoich wnuków.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze a podziękowaniom
ze strony gości nie było końca. Dzieci,
poprzez słowo, piosenkę i taniec wy-

raziły kochanym babciom i dziadkom,
swoje uczucia oraz podziękowały za
trud włożony w ich wychowanie. Na
zakończenie dzieci odśpiewali gromkie
„Sto lat”, obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami oraz zaprosiły
na poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Dzieci do występu przygotowały
wychowawczynie najmłodszych klas a
pieczę nad całością uroczystości miała
Jolanta Ślemp.
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Nasi uczniowie śpiewali w Gminnym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Amelia Tomasik wygrała a Alicja Kozieł zdobyła II miejce. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczestników.
Tuż przed świętami uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w Brynicy uczestniczyli w VII Przeglądzie Kolęd i Patorałek w Centrum Kultury w Piekoszowie.
Prezentacje konkursowe odbywały się w czterech kategoriach: Przedszkola, klasy I-III SP, klasy IV- VI SP, klasy VIIVIII SP i Szkoły Gimnazjalne.
Uczennice, które reprezentowały Szkołę w Brynicy w konkursie to: w kategorii przedszkola: Gabriela Jarosińska, Lena
Sideł, Maja Korba – zespól wokalny. Zaśpiewały one kolędę
„Dzisiaj w Betlejem” i otrzymały dyplom za udział. W kategorii klasy I-III wystąpili Gabriela Bębacz i Alicja Foks, które
zaśpiewały kolędę „Był pastuszek bosy”, Alicja Chaba, Zu-

zanna Duś, Zuzanna Piłat, które zaśpiewały kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, Ewa Skalska, która zaśpiewała kolędę „Cicha noc”, W. Momot, J. Koston, M. Zapała, które zaśpiewały
kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Wszyscy otrzymali
dyplomy za udział w przeglądzie.
W kategorii klas IV- VI naszą szkołę reprezentowały
uczennice: Amelia Tomasik, która zaśpiewała kolędę „Oj
maluśki, maluśki” i zajęła I miejsce. Natomiast II miejsce
zdobyła Alicja Kozieł, która zaśpiewała kolędę „Bóg się rodzi”. Poziom prezentacji kolęd i pastorałek był bardzo wysoki, dlatego też jesteśmy dumni z poziomu zdolności wokalnych naszych uczniów.
Opiekę nad uczniami objęła `Agata Skalska.

I miejsce w XIX Festiwalu
Teatralnym za Dwa Światy
Młodzi aktorzy wygrali w swojej kategorii.
W ostatnim tygodniu marca członkowie szkolnego koła teatralnego zajęli I miejsce podczas XIX Festiwalu
Teatralnego.
Przegląd zorganizowała Szkoła Podstawowa w Micigoździe we współpracy
z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie. W tym roku należało przygotować występ, którego hasło przewodnie
zawarte było w słowach: „Na wędrówkę
czas!”.
Pod opieką Magdaleny Kędziory
uczniowie przygotowali spektakl teatralny „Dwa światy”. Scenariusz do

niego powstał na podstawie słynnej powieści C.S. Lewisa „Opowieści z Narnii.
Lew, Czarownica i stara szafa”. Historia
przedstawia losy czwórki rodzeństwa,
którzy za pomocą starej szafy trafiają
do baśniowej krainy, którą rządzi zła
czarownica.
Młodzi aktorzy znakomicie poradzili sobie ze swoimi rolami. Z dumą
odebrali nagrodę z rąk wójta gminy
Piekoszów Zbigniewa Piątka. Miejmy
nadzieję, iż podczas kolejnych przeglądów teatralnych znów zdobędą miejsce
na podium.

Z wizytą
w teatrze

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, a także lekcji języka polskiego uczniowie klas piątych
mieli możliwość obejrzenia spektaklu
„Pinokio” Carlo Collodiego w reżyserii
Bartłomieja Wyszomirskiego.
„Pinokio” jest historią, która uczy i
bawi jednocześnie. Opowiada o losach
pajacyka wystruganego z kawałka magicznego drewna. Jego ojcem staje się
Dżeppetto – stary majster, który żyje w
nędzy. Pinokio przynosi mu radość, ale
na krótko. Pajacyk obiera złą ścieżkę:
jest niewdzięczny i kłamie. Z biegiem
czasu Pinokio przechodzi metamorfozę, dzięki której spełnia się jego marzenie – staje się chłopcem.
Spektakl wywarł na uczniach duże
wrażenie. Szczególną uwagę zwrócili
na niezwykłe oświetlenie sceny, które
uzyskano za pomocą gier świateł stroboskopowych. Muzyka odzwierciedlała nastrój bohaterów. Natomiast gra
aktorska Dawida Żłobińskiego, który
wcielił się w postać głównego bohatera,
była bardzo przekonująca.
Opiekę na uczniami sprawowały:
Magdalena Kędziora, Agata Paździerz i
A. Szymkiewicz.
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Święto liczby Pi
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Liczba Pi gościła w naszej szkole 14 marca.
Czym w ogóle jest liczba Pi? Oznacza ona stosunek długości obwodu
koła do długości jego średnicy.
Datę 14 marca na Dzień Liczby Pi
wybrano nieprzypadkowo w Stanach
Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3,14
tak jak przybliżoną wartość ludolfiny.
W apelu wzięli udział uczniowie klas
VI-VIII, którego organizatorem i koordynatorem była Monika Hajduk. W
pierwszej części przedstawienia uczniowie zaprezentowali wiersze związane ze
świętem Liczby Pi, a w drugiej rozwią-

zywali test dotyczący obliczenia pola i
obwodów koła. Pierwsze miejsce w teście wiedzy zajął Szymon Szostak, drugie miejsce wywalczyły Klaudia Janus i
Aleksandra Pięta, trzecie zaś Mateusz
Zadrąg. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Na zakończenie jak to zwykle
wypada podczas „imienin” organizator
zaprosił na pyszny tort.
W tym dniu po raz pierwszy przyznano Odznakę wzorowego ucznia.
Otrzymał ja uczeń klasy VIII Wiktor
Guzy. Gratulujemy

Anna Malicka wygrała
konkurs pożarniczy
Nasza uczennica przeszła do kolejnego etapu konkursu.
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” 2019
odbyły się w OSP w Piekoszowie już
po raz 42.
W turnieju udział wzięli uczniowie z 8 szkół z terenu gminy w dwóch
grupach wiekowych reprezentujących:
szkoły podstawowe oraz dotychczasowe gimnazja. W pierwszej grupie
wiekowej (klasy I-VI) reprezentowali
naszą szkołę następujący uczniowie:
Amelia Kobiec (kl. IV), Mateusz Banaś
(kl. IV) Anna Malicka (kl. VI), zaś w
drugiej: Natalia Szczepanek (kl. VII),

Natalia Słoń (kl. VII), Karol Arabasz
(kl. VIII).
W pierwszej grupie wiekowej najlepsza okazała się być Anna Malicka, która
wywalczyła I miejsce. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali upominkowe
gadżety zaś laureatka nagrodę główną.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Komendant Gminny ZOSPRP Piekoszów
Stanisław Górski oraz brygadier PSP
Piotr Sokół.
Turniej został zorganizowany przez
Kierownika Oświaty UG Piekoszów Justynę Robak.

Legalne wagary
spodobały się
uczniom naszej
szkoły
Kwiaty w dłoniach, marzanna,
ognisko - tak wyglądał korowód
uczniów ze Szkoły Podstawowej im.
S. Żeromskiego w Brynicy zorganizowany z okazji pierwszego dnia wiosny.
Na „legalne wagary” uczniów całej Szkoły zabrał sam dyrektor. Zatem
wiosna w Brynicy zagościła na dobre. Dzieci przywitały ją w wyjątkowy
sposób. W barwnym korowodzie, pod
opieką nauczycieli przeszły ulicami
wioski, po to, aby pożegnać zimę.
Dzieci przygotowały pod czujnym
okiem pedagogów marzanny oraz
kwiaty symbolizujące wiosnę. Zamiast
w szkolnych ławkach część dnia spędziły na świeżym powietrzu, gdzie przy
ognisku piekły kiełbaskę.
Kolejnym etapem były rozgrywki
zorganizowane na sali gimnastycznej.
Trzy drużyny składające się z reprezentantów klas wzięło udział w kilkunastu
konkurencjach.
Był to świetny sposób na powitanie
wiosny. Taka forma zabawy niewątpliwie zostanie uczniom na długo w pamięci.
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Szkolne Koło Caritas już od pięciu
lat pomaga potrzebującym
W naszej szkole już od 5 lat czynnie
działa Szkolne Koło Caritas. Uczniowie bardzo chętnie angażują się we
wszelką działalność wolontaryjną na
terenie szkoły, parafii oraz w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w
Kielcach.
Przeprowadzamy różne akcje charytatywne, którego celem jest pozyskanie
środków lub rzeczy materialnych, aby
dostarczyć je potrzebującym. Od półtora roku co miesiąc odwiedzamy pacjentów stacjonarnego hospicjum św.
Matki Teresy w Kielcach. Uczniowie
przygotowują różnego rodzaju montaże słowno-muzyczne wokalne oraz
sportowe i prezentują je chorym. Ponadto przygotowują różne upominki
dla podopiecznych.
W ramach akcji pozyskujemy fundusze za które kupujemy środki medyczne oraz potrzebne rzeczy. W ostatnim
czasie przeprowadzone akcje na terenie
szkoły: Kiermasz Bożonarodzeniowy,
Całoroczna zbiórka nakrętek, Serce dla
hospicjum, Słodko zajadamy chorych
wspieramy, Kiermasz wielkanocny, Babeczki zjadamy innym pomagamy.

Najbardziej aktywnymi wolontariuszami są: Dominika Surma, Kacper Malicki, Natalia Słoń, Natalia Szczepanek,
Maja Guzy Klaudia Janus, Amelia Minda, Izabela Szymkiewicz, Madzia Guzy,
Klaudia Zarychta, Ala Kozieł oraz Julia Prus, Zuzanna Krawczyk, Kamila
Zarychta i Izabela Rysińska oraz wielu
innych uczniów z klas młodszych.
Poprzez naszą działalność reprezentujemy naszą szkołę jak najlepiej potrafimy dostrzegając potrzeby innych
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ludzi a w tym szczególnie chorych, samotnych i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Wspólnie działając
też uczymy się pokonywać własne lęki
oraz uczymy się dobrej współpracy a
także dobrze się bawimy np.: obchodzimy urodziny w hospicjum, wówczas
jest wiele radości i uśmiechu nie tylko
na naszych twarzach ale gości pomimo
że jeździmy po lekcjach. Obecnie trwają przygotowania do kampanii Pola Nadziei.
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Bal karnawałowy dla uczniów szkoły
Kacper Sochacz Królem a Ewa Zaława Królową balu.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy Rady Rodziców uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie
karnawałowej, która odbyła się 21 lutego.
Dzieci przebrane za różne postaci z bajek bawiły się w rytm
największych przebojów muzycznych, które odtwarzał DJ.
Po pierwszej części zabawy uczniowie zostali poczęstowani
słodkościami ufundowanym przez Radę Rodziców. Dzieci
uzbrojone w nowe siły ponownie ruszyły na parkiet, na którym nie zabrakło także rodziców i gości naszych uczniów.
Na koniec zabawy wybrano Króla i Królową Balu. Zaszczyt
ten przypadł Ewie Załawie z kl. I oraz Kacprowi Sochaczowi
z kl. V A. Dzieci w znakomitych humorach opuściły bal z
nadzieją, że wkrótce będą mogły znów wziąć udział w tak
wspaniałej zabawie.

Czwarte miejsce tancerzy
Zespół Efekt reprezentował naszą szkołę w Białych Błotach.
W sobotę 30 marca zespół Efekt wziął udział w Mistrzostwach Polski Federacji WADF Word Artistic Dance Federation.
Rywalizacja miała miejsce w Białych Błotach koło Bydgoszczy. Był to pierwszy występ naszych małych tancerzy,
którzy pod kierunkiem choreografa Julii Rabiej zajęli wysokie IV miejsce. Konkurencja była naprawdę duża. Jest to dla
nas wszystkich ogromny sukces. Dzieci pięknie wykonały
układ „Różowa pantera”. Nie spoczywamy jednak na laurach. W niedługim czasie bierzemy udział w Ogólnopolskich
Konfrontacjach Tanecznych w Małogoszczy, gdzie pokażemy nasze umiejętności. Pragnę podziękować dzieciom za
ciężką pracę oraz rodzicom, którzy mocno wspierali swoje
pociechy. Dzieci przeżyły ciekawą przygodę, zobaczyły jak
duża jest konkurencja (ponad 3000 uczestników z całej Polski). To wydarzenie zmotywuje nas do cięższej pracy, by w
przyszłości osiągnąć jeszcze więcej.

Ósma klasa na kieleckich targach
Aby ułatwić dokonanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i dalszego kierunku kształcenia uczniowie klasy
VIII odwiedzili Giełdę Szkół i Uczelni odbywającą się w
Targach Kielce.
Na targach zaprezentowali się przedstawiciele ponad 30
szkół średnich z Kielc jak i z powiatu kieleckiego. Oprócz
prezentacji szkół uczniowie mieli możliwość porozmawiania
z nauczycielami uczącymi w szkole, uczniami, którzy obecnie kształcą się na danych kierunkach czy profilach. Prócz
informatorów na potencjalnych kandydatów czekała niespodzianka pokazy musztry paradnej w wykonaniu Kompanii
Honorowej Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
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Spotkanie z Sybirakami - żywa
lekcja historii
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Józef Dzikowski i Eugeniusz Tyszer opowiedzieli uczniom o trudach życia na „nieludzkiej ziemi”.
W dniu 8 lutego 2019 roku uczniowie klas V-VIII spotkali się z członkami Związku Sybiraków w Kielcach.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Prezes Honorowy Pan Józef Dzikowski i Wiceprezes Pan Eugeniusz Tyszer. Celem spotkania było przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat
masowej deportacji Polaków na Sybir
podczas II wojny światowej. Szczególnym gościem był Pan Józef Dzikowski,
Sybirak, autor pięknej i wzruszającej
autobiograficznej książki pt. „…a potem Pińsk i Sybir. Wspomnienia Sybiraka”, którą podarował naszej szkole.
Wprowadzeniem do spotkania była
prelekcja Pana Eugeniusza Tyszera,
podczas której omówił w zarysie genezę, przebieg i następstwa zesłania Polaków na Sybir i do Kazachstanu po zajęciu Kresów Wschodnich przez wojska
Związku Sowieckiego. Po historycznym wprowadzeniu, punktem centralnym spotkania było osobiste świadectwo Pana Józefa Dzikowskiego, który
był uczestnikiem tych tragicznych wydarzeń. Podzielił się z uczniami swoimi przeżyciami oraz refleksjami dotyczącymi pobytu na „nieludzkiej ziemi”.
Dzięki spotkaniu z Sybirakami

uczniowie dowiedzieli się jak tragiczne
doświadczenia przeżyli, nie mieli normalnego dzieciństwa, stracili swoich
najbliższych i powrócili do kraju do-

Spotkanie zorganizowała nauczycielka historii p. Agnieszka Ciołak

piero po zakończeniu wojny.
Historia Sybiraków wszystkich zaciekawiła i ze strony uczniów padło
wiele pytań. Spotkanie stało się żywą
i piękną lekcją historii, która na długo
pozostanie w naszych sercach.

Dobre serca
w cenie
Klasa 0 ,,a" aktywnie uczestniczyła
w szkolnym kiermaszu, którego celem
było wsparcie chorych w hospicjum św.
Matki Teresy w Kielcach. Kupując coś
pysznego i słodkiego najmłodsi uczniowie naszej szkoły z chęcią dołożyli swoją cegiełkę do organizowanej przez
szkolne Koło Caritas akcji charytatywnej. Uczniowie bardzo chętnie biorą
udział w takich akcjach prowadzonych
w naszej szkole . Uczestnicząc w nich
niosą pomoc nie tylko starszym i chorym, ale również swoim rówieśnikom,
czyli dzieciom z domów dziecka. Mają
ogromną satysfakcję z przynoszenia
np. artykułów szkolnych i chemicznych
, które są przekazywane biednym dzieciom. Niesienie takiej pomocy sprawia
uczniom wielką radość i na pewno
będą nadal aktywnie brać udział w następnych akcjach.
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Recykling na miarę
Nasze uczennice wykonały najlepszą pracę przestrzenną inspirowaną twórczością Stanisława Moniuszki.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom i Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego
po raz trzeci ogłosiły konkurs plastyczny „Recykling
na miarę”.
W tym roku tematem przewodnim konkursu jest
twórczość Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego
w Warszawie i twórcy polskiej opery narodowej.
Inspiracją dla tematu przewodniego trzeciej edycji
konkursu „Recycling na miarę” jest ustanowienie przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Stanisława Moniuszki. W tym roku przypada bowiem 200. rocznica
jego urodzin.
W konkursie bierze udział ponad stu uczniów z 30
szkół z województwa świętokrzyskiego. Ich zadaniem
jest przygotowanie prac artystycznych z wykorzystaniem odpadów tekstylnych. Nabór do konkursu ruszył
4 lutego, a jego inauguracja rozpoczęła się warsztatami w
pracowniach artystycznych Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych 28 lutego. Nasza szkoła zakwalifikowała się
do konkursu i w warsztatach 28 lutego wzięły udział cztery uczennice z klas 4, 5b i 6. Grupa, w której pracowały
wykonała pracę przestrzenną inspirowaną pieśnią „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki. Kompozycja ta zdobyła
pierwsze miejsce.

Zgodnie z Regulaminem konkursu każda szkoła może
nadesłać od 3 do 12 prac konkursowych inspirowanych
twórczością Stanisława Moniuszki. Każdy uczeń może
wykonać 2 prace wykonane wyłącznie z surowców wtórnych, otrzymanych od Fundacji podczas inauguracji.
Będą one przyjmowane do 24 maja. Kapituła dokona
wyboru 12 zwycięskich prac konkursowych do 31 maja.
Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest Małgorzata Czernikiewicz – nauczycielka plastyki.
Konkurs prowadzony jest przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Zespołem Państwowych
Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Patronat objęły Kuratorium Oświaty w Kielcach
oraz Radio Kielce S.A.
Konkurs „Recykling na miarę” wpisuje się w nurt
Textile Upcycling, który jest formą przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają
produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce.
Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów,
jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji
pierwotnej. Wszystkich uczniów chętnych do udziału w
konkursie prosimy o zgłoszenie się do nauczyciela plastyki – Małgorzaty Czernikiewicz. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody. Zapraszamy i życzymy sukcesów.
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Na spektaklu „Prędko, prędko...”
Ironia, gorycz i humor przeplatają się w spektaklu, który mieli okazję
obejrzeć uczniowie.
W czwartek 7 lutego uczniowie
klasy VII i VII mieli możliwość w ramach lekcji j. polskiego uczestniczyć
w spektaklu pt. „Prędko, prędko…”
na podstawie utworów Aleksandra
Fredry.
Dwuaktowa sztuka „Z Przemyśla do
Przeszowa” oraz jednoaktówka „Teraz”
to utwory przesycone ironią, goryczą,
niepozbawionym jednak elementu humoru. Sztuka pomimo, że pisana przez

hrabiego Fredrę ponad wiek temu odnosi się do współczesnych czasów. Zatem hrabia osadził w swoje postacie w
aktualnym kontekście współczesności,
tak, abyśmy mogli lepiej poznać człowieka, jego wady, zalety. Z opowiadanych przez siebie historii wydobył walor, w których to co śmieszne łączy się z
tym co ważne.
Opiekunami wyjazdu były Agata
Paździerz i Alina Dąbrowska.

Debiutancki koncert
Mai Kwaskowicz

6 stycznia miał miejsce debiutancki występ sześcioletniej uczennicy SP
Brynica Mai Kwaskowicz z klasy O „A”
podczas Koncertu Noworocznego w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Maja od października rozpoczęła
naukę gry na pianinie w Centrum Muzyczno - Językowym One Way w Kielcach.
Gratulujemy serdecznie pięknego
występu.
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Młody aktor
Z okazji obchodów jubileuszu
140-lecia teatru imienia Stefana Żeromskiego odbyła się premiera „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego.
W oryginale powieści narratorem
jest dorosły Piotr wracający pamięcią
do scen z dzieciństwa i młodości. Razem z nim znajdujemy się w wiejskiej
chałupie, poznajemy dziadków, rodziców, stryjenki, wujków - postacie
barwne, wyraziste, przedstawiane z poczuciem humoru. Wojciech Niemczyk
(dorosły Piotr) brzmi bardzo przekonująco odsłaniając kolejne wcielenia,
kolejne fazy dojrzewania. Przenosi nas
w przeszłość i tam ukazuje nam się
mały Piotruś – w tej roli Kacper Malicki, który przy boku takich aktorów jak
Joanna Kasperek, Dawid Żłobiński, Jacek Mąka Ewelina Gronowska i Beata
Pszeniczna odkrywa swój talent.
Bohaterowie prostymi słowami mówią o marzeniach, o miejscu, do którego zmierzamy, tam na widnokręgu.

Na kieleckim stoku uczyliśmy się jeździć na nartach
Pierwszy wyjazd
Zajęcia sportowe naszych uczniów
na stoku „Na stadionie" w zimowy
narciarski dzień wystarczyły, aby opanować w stopniu dobrym techniczne
aspekty narciarstwa zjazdowego. O
postępach w nauce zadecydowała chęć
jej posiadania, i sumienny trening z
Rafałem Malickim i Tomaszem Gruszczyńskim dyrektorem szkoły. My już
wiemy, jak wykonać poprawnie dany
element, choć trzeba poświęcić wiele
godzin na swobodną jazdę na nartach,
aby utrwalić sobie poznane techniki.
Mamy nadzieję, że będzie więcej okazji
na wspólne wyjazdy do czego zachęcamy wszystkich uczniów. Uczestnictwo
w zajęciach jest wspaniałą sympatyczną
zabawę na białym puchu.
Kolejne spotkanie
Pogoda dopisała, zima w pełni więc
uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wybrali się na narty na kielecki
Stadion, aby aktywnie spędzić czas na
świeżym powietrzu. W zajęciach wzięło udział 19 uczniów szkoły; czyli fre-

kwencja wzrasta :) bo to o 10 uczniów
więcej niż podczas pierwszego wyjazdu.
Liczna grupa dzieciaków uczyła się
jazdy na nartach pod czujnym okiem
dyrektora Tomasza Gruszczyńskiego,
nauczyciela wychowania fizycznego
Rafała Malickiego i rodzica Aleksandra
Żmudy. Uczniowie poznawali technikę

jazdy na nartach i snowboardzie między innymi: odpowiednie stanie, naukę
bezpiecznego upadku i wreszcie naukę
jazdy, skręcania, hamowania oraz zasad
bezpiecznego zachowania się na stoku.
Na zakończenie dla każdego uczestnika przewidziany był kubek gorącej
herbaty oraz słodki poczęstunek ufundowany przez dyrektora szkoły.
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Trzecie miejsce naszej szkoły w halowym
turnieju piłki nożnej w Łosieniu
W Szkole Podstawowej Łosieniu
odbył się Noworoczny Turniej Piłki
Halowej chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w kategorii kl
I-III Szkoły Podstawowej. Do turnieju

zgłosiło się 5 zespołów ze Szkół Podstawowych w: Brynicy, Zajączkowie,
Piekoszowie, Szczukowskich Górkach,
Łosieniu. Wyżej wymienione zespoły
grały systemem każdy z każdym. Na-

sza szkoła po bardzo dobrych meczach
zajęła wysokie trzecie miejsce. Szkołę
reprezentowali: Krystian Korba, Marcel Lodziński, Karol Gamoński, Filip
Kozieł. Serdeczne gratulacje!

Trenerzy klubu Ekstremalni w naszej szkole
Pokazowe treningi mogą być początkiem funkcjonowania Akademii Piłkarskiej w Brynicy.

Naszą szkołę odwiedzili trenerzy z
Klubu Sportowego Ekstremalni.
W trakcie lekcji WF przedstawili
klub oraz zaprezentowali przykładowy
trening z piłki nożnej. Była to jednocześnie okazja do oceny poziomu sportowego naszych uczniów i odpowiedzi na pytanie czy w szkole w Brynicy
może rozpocząć działania profesjonalna Akademia Piłkarska.
Spotkanie z trenerami dostarczyło
wielu pozytywnych wrażeń. Przy czynnej współpracy kadry oraz dyrekcji
szkoły podjęto decyzję o rozpoczęciu
regularnych treningów w szkolnej hali.
Klub Ekstremalni zaprasza na pierwsze treningi pokazowe już w najbliższy
czwartek, a dla niezdecydowanych
mamy dobre wieści - treningi przez
pierwsze dwa tygodnie będą prowa-

dzone bezpłatnie i bez zobowiązań.
Bliższych informacji udzielają trenerzy

klubu pod numerem telefonu 726 423
123.

