Szkolne żarty
Słyszałem w radiu, że jutro
ma być 2 razy zimniej niż
dzisiaj. Nie mogę się już
doczekać, co z tego
wyniknie. Dziś jest 0
stopni...

Sekretarka mówi do
zapracowanego
biznesmana:
- Panie prezesie, zima
przyszła!
- Nie mam teraz czasu,
powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech
wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną
godzinę.

- Kto to jest
prawdziwy
narciarz?
- Człowiek, którego
stać na luksus
połamania nóg
w bardzo znanej
miejscowości
górskiej, przy
pomocy bajecznie
drogiego sprzętu.

Zima, las, pada śnieg. Po
lesie chodzi
poddenerwowany
niedźwiedź. To złamie
choinkę, to kopnie w
drzewo, to pogoni wilka ogólnie - mocno wściekły!
Chodzi i gada:
- Po co piłem tę kawę we
wrześniu...
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We wtorek 22 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyły się
Jasełka. Jak co roku gościliśmy uczniów ze szkoły z Żużeli.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa.
Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców
oraz aniołów przeplatane były kolędami .Uczniowie klas młodszych
zaprezentowali się wierszami oraz kolędami i pastorałkami.
W radosną atmosferę świąt przenieśli nas także kolędnicy
z klasy VI. Uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Kostki
zaprezentowali się w jasełkach w języku niemieckim.
Na zakończenie chór złożony z uczniów klas IV-VI pod kierunkiem
pani Ewy Magosz zaśpiewał świąteczne piosenki.
Po części artystycznej dyrektor szkoły pan Zenon Jędrzejczyk
podziękował uczniom za wspaniały występ, złożył wszystkim
serdeczne życzenia radosnych, pełnych życzliwości i miłości świąt
i podzielił się opłatkiem z przewodniczącymi klas.
Wspólne kolędowanie wprowadziło wszystkich zebranych
w radosne oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia.

A my życzymy wszystkim z całego serca szczęśliwego
Nowego Roku 2016, dużo zdrówka, pomyślności,
błogosławieństwa Bożego, radości, sukcesów w nauce,
spełnienia marzeń i samych szczęśliwych dni!
Uczniowie PSP w Brożcu

Święto naszych Babci i Dziadków
Kącik matematyczny
Dzień Babci i Dziadka to jeden z najsympatyczniejszych dni w kalendarzu. Nasi
uczniowie również tak myślą, więc zaprosili swoje omy i opy, by podziękować na opiekę,
dobre serce oraz pyszne smakołyki. 22 stycznia 2016r. koło godziny 11.00 babcie
i dziadkowie naszych dzieci zaczęli się gromadzić w restauracji Bavaria. Uczniowie
poszczególnych klas przygotowali wraz z wychowawcami ciekawy program artystyczny.
Były jasełka w języku niemieckim, wiersze, piosenki, skecz po śląsku, a nawet orkiestra
z Wiednia pod batutą Aleksa przybyła, by umilić czas naszym kochanym babciom
i dziadkom. Był to wspaniały dzień pełen wzruszeń, serdeczności, uśmiechu i miłości.
Wnuczki i wnuczkowie przygotowali też małe niespodzianki: własnoręcznie wykonane
prezenciki i laurki. Po wręczeniu tych drobnych upominków nie było końca całusom
i uściskom.
Po części artystycznej przyszedł czas na kawę i ciasto. Bardzo dziękujemy
rodzicom za przygotowanie pysznego ciasta. Także dziękujemy pani Iwonie Borek za
użyczenie sali, a panu Romanowi Hoppe za oprawę muzyczną.

Sportowcy

Trójkąt pitagorejski
Trójkąt pitagorejski to trójkąt prostokątny, którego długości boków
są wyrażone liczbami naturalnymi.
Przykłady trójkątów pitagorejskich: (3,4,5), (5,12,13), (7,24,25).
Trójkąt Egipski
Trójkąt o bokach 3, 4, 5 to jedyny trójkąt prostokątny, którego
długości boków są kolejnymi liczbami naturalnymi. Nazywa się go
trójkątem egipskim, ponieważ był używany przez Egipcjan do
wyznaczania kąta prostego w terenie.
Ciekawe zadanie:
Ile trójkątów jest na rysunku?
Rozwiązania zgłaszamy pani Mariannie Herud

„Mały Olimpijczyk” to zawody sportowe dla dzieci z klas czwartych
i młodszych. Składa się z ośmiu konkurencji, w których startuje ośmiu
zawodników lub zawodniczek z każdej drużyny (szkoły).
Zawody te po raz pierwszy odbyły się w hali sportowej w Brożcu
20.01.2016r. W turnieju wzięły udział jedynie dwie drużyny chłopców: z PSP
W Walcach oraz PSP w Brożcu. Drużyna dziewczyn z Walców, mimo iż nie
miała rywalek, startowała dla sprawdzenia się i zabawy.
Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż wygrana dała awans do turnieju
na szczeblu powiatowym. Po zaciekłym boju jednym punktem w dogrywce
wygrała drużyna chłopaków z Walec.
Skład drużyny gospodarzy :
Erik Kostka, Damian Galant, Karol Jakubczyk, Florian Kurpiela,
Maksymilian Kowalczyk, Michał Duplicki, Łukasz Zwior i Mateusz
Polak.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaciętej walki i zaangażowania,
a pani Ewie Śmiech dziękujemy za organizację tych zawodów.

Fantastycznych ferii!!!

