KONKURSY
W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej placówki bardzo
aktywnie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych i poza
przedmiotowych. Przygotowania do olimpiad i zawodów odbywały się na
zajęciach pozalekcyjnych i lekcyjnych. Uczniowie PSP w Brożcu dzięki
wsparciu i zaangażowaniu swoich nauczycieli od lat rozwijają swoje
przedmiotowe, sportowe i artystyczne zainteresowania. Oto wyniki
konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy:
Język niemiecki:

I miejsce Marcin Magosz kl. VI

Opiekun pani mgr Agnieszka Kostka
Język polski:

I miejsce Maksymilian Miczka kl. VI,
III miejsce Daria Białek kl. VI

Opiekun pani mgr Ewa Magosz
Język angielski:

I miejsce Maksymilian Miczka

Opiekun pani mgr Marianna Herud
Historia:

III miejsce Marcin Magosz kl. VI

Opiekun pan mgr Zenon Jędrzejczyk
Przyroda:

nr 14 Marzec 2016

Karnawałowe wspomnienia
Dnia 25 stycznia 2016 r. odbył się bal maskowy uczniów klas I – III. Dzieci
przybyły w pięknych strojach. Pojawiło się dużo księżniczek, różnych zwierzątek
i postaci z bajek. Odwiedziła nas też młoda para. Swoją zabawę karnawałową
mieli również uczniowie klas IV-VI. Ciekawe przebrania – nie wszystkich można
było rozpoznać- dobra muzyka i konkursy zapewniły świetną zabawę. Dziękujemy
rodzicom, którzy przygotowali pyszne ciasta i napoje.

III miejsce Marcin Magosz kl. VI

Opiekun pani mgr Katarzyna Drab
Matematyka:

SOS – czyli sami o sobie

II miejsce Piotr Sznober kl. V
III miejsce Maksymilian Miczka kl. VI

Opiekun pani mgr Elżbieta Barton

Nasi mali sportowcy
W środę 02.03.2016 r. w Szkole Podstawowej w Walcach odbyły się
Gminne Zawody Sportowe klas I –III „Gry i zabawy”. Organizatorami tego
turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego z Walec.
Na zawodach szkołę z Walec reprezentowały 2 drużyny a naszą szkołę
drużyna w składzie: Paweł Wyszka, Kacper Galant, Marcel Lipka, Kinga Kipka,
Amanda Maciejek, Erik Kostka, Wanessa Manikowska, Karol Jakubczyk i Fabian
Kurpiela. Opiekunem grupy była p. Ewa Śmiech.
Zabawa była wyśmienita, mnóstwo emocji sportowych, a rywalizacja
bardzo zacięta.
Niestety uczniom naszej szkoły zabrakły 2 punkty do wygranej. 1- wsza
drużyna z Walec zajęła I miejsce, a 3 miejsce zdobyła 2-ga drużyna z Walec. Za
godne reprezentowanie naszej szkoły należą się im wielkie brawa. Życzymy
naszym małym sportowcom wielu sukcesów i osiągnięć sportowych.

Ferie w Malej Moravce - Czechy 31.01.- 06.02.2016 roku
31 stycznia 2016 roku w sobotę grupa uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Brożcu oraz z Publicznego

Gimnazjum w Walcach

wyjechała jak co roku do Malej Moravki na zajęcia szkółki narciarskiej.
Wyruszyła z dużymi obawami o warunki narciarskie.
20 uczniów wraz z opiekunami: M. Bonowicz, Z. Jędrzejczyk, M. Kopiec
i A. Makiola po raz kolejny zawędrowało na stoki naszych południowych
sąsiadów. W tym roku grupa składała się z tak zwanych rutyniarzy, którzy
uczestniczyli w wyjeździe kolejny już raz, niektórzy po raz 10 oraz nowych
miejsce i

Był także pobyt na basenie oraz różne gry i zabawy, które umilały
nam czas. Dużym powodzeniem cieszył się tenis stołowy i bilard .
Po tak mile spędzonym tygodniu szczęśliwi i zadowoleni uczestnicy
wrócili do Brożec, gdzie czekali rodzice. Podziękowania spłynęły na ręce
opiekunów i pełni wrażeń mali narciarze udali się do domów. Z naszej
szkoły uczestnikami byli:

Agata Magosz, Emilia Bulla, Julia Suchan,

Wanessa Klimek, M. Miczka .

zakwaterowaniu narciarze ruszyli

obserwować stoki na których przyszło im „lażować” czyli jeździć na
nartach. Trzeba przyznać, że obawy okazały się nieuzasadnione. Czesi
wspaniale przygotowali stoki i mogliśmy zacząć naszą przygodę z nartami.
Młodsi uczyli się zjazdów tzw. pługiem z lewej strony stoku na
prawą stronę stoku, a starsi doskonalili swoje umiejętności, urozmaicając
sobie zjazdy dodatkowymi atrakcjami np. „narciarskimi telemarkami”.
Oczywiście

okolicznej przyrody i zabytków.

wedoucy skupiny Zenon Jędrzejczyk

kandydatów na narciarzy.
Po przyjeździe na

pobytu na stoku wiele czasu spędzaliśmy również na poznawaniu

nie wszystko wychodziło prawidłowo, dlatego cały czas

zwracaliśmy uwagę na ułożenie kolan podczas jazdy, bioder, tułowia
i przenoszenie ciężaru ciała z jednej narty na drugą. Część uczniów
opanowała umiejętności narciarskie bardzo dobrze i mogła swobodnie
poruszać się po stoku. Wszyscy uczestnicy zjeżdżali ze stoku zwanego
„Myszakiem”. Najlepsi natomiast szusowali po innych stokach: Kazmarce,
Karlovskim Expresie i Koprivnie. Atrakcją tegorocznego wyjazdu było
wyjście na tzw. weczerni lyżowanie (nocne jeżdżenie na nartach). Oprócz

Kącik matematyczny
ILE WAŻY 100ZŁ ???
Wyobraź sobie, że rozmieniasz na drobne, banknot
o wartości 100zł. Jeśli rozmienisz stówkę na jednogroszówki,
to otrzymasz 10000 monet (100 razy 100). Moneta 1 gr waży
1,64 grama. Tak więc 10000 takich monet ważyłoby
16,4 kilograma.
Zagadka matematyczna
Weź kalkulator. Wpisz swój numer butów i pomnóż
przez 5. Dodaj 50. Pomnóż przez 20. Dodaj 1016. Odejmij od
tego twój rok urodzenia. Otrzymałeś liczbę czterocyfrową.
Pierwsze dwie cyfry to numer TWOICH BUTÓW,
a ostanie dwie to TWÓJ WIEK.
Marianna Herud

