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     I Szkolny Konkurs          
           Kaligraficzny 

Kiermasz
świąteczny:)

W dniach 30 i 31 marca 2015 r. w Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich odbył się kiermasz ozdób
wielkanocnych, zorganizowany przez członków
Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurodworek”.
Młodzież prezentowała własnoręcznie wykonane
ozdoby m.in. pisanki, zajączki, baranki. Dużym
powodzeniem cieszyły się wypieki świąteczne, które
zostały przygotowane przez uczennice klasy I
gimnazjum. Kiermasz został poprzedzony warsztatami
plastycznymi, na których młodzież pracowała nad
wykonaniem wszystkich ozdób, uczyła się nowych
technik zdobienia pisanek, wymieniała się pomysłami
na ich przygotowanie. Kiermasz cieszy się dużym
powodzeniem w środowisku szkolnym i lokalnym,
wpisał się już w tradycje szkoły, gdyż jest
organizowany systematycznie już od czterech lat. Nad
przygotowaniem kiermaszu, jak co roku, czuwała
opiekunka Szkolnego Klubu Europejskiego.

p. Patrycja Wiktor.

Co się
wydarzyło w

szkole?

19 kwietnia br.  odbyło  się w naszej szkole
rozstrzygnięcie „ I Gimnazjalnego Konkursu
Kaligraficznego” .  Konkurs adresowany był  do
uczniów klas I, II i III gimnazjum. Celem zmagań  było
głównie: rozbudzanie umiejętności kształtnego i
pięknego pisania,  rozwijanie wrażliwości na piękno
języka ojczystego, rozpowszechnianie sztuki kaligrafii 
oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Jury
w składzie : p. Monika Skiba oraz p. Lidia Nykiel
oceniały w szczególności:  staranność i oryginalność
elementów graficznych, płynność pisma i estetykę
połączeń literowych, poprawność ortograficzną i
interpunkcyjną oraz samodzielność pracy. Uczniowie
mieli za zadanie zapisanie tekstu składającego się z 12
wersów na białym, gładkim papierze oraz  wykonanie
ozdobnych inicjałów. Wyniki konkursu: 1 miejsce –
Sonia Strzok, kl. II gimnazjum, 2 miejsce – Nikola 
Strzok, kl. II  gimnazjum, Natalia Bereś, klasa I
gimnazjum, 3 miejsce – Kinga Bereś ,kl. III gimnazjum,
Karolina Bereś, kl. I gimnazjum, Alicja Grabowy, kl. II
gimnazjum. Wyróżnienia: Joanna Wójcik kl. III
gimnazjum,  Natalia Kosińska kl. II gimnazjum,
Gabriela Marć, kl. II gimnazjum, Dominika Ochab, kl. I
gimnazjum.  Wszystkie prace zostały wysłane do
konkursu powiatowego, którego rozstrzygnięcie
odbędzie się w kwietniu br. Dyplomy i nagrody za
udział w konkursie  szkolnym zostaną rozdane
podczas uroczystej akademii przez dyrektora szkoły.
Organizatorem konkursu była p. Lidia Nykiel.
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy !
 Red.

Praca Sonii KiermaszLN PW
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Co się
wydarzyło w

szkole?

28 kwietnia br. w Oddziale dla Dzieci MiPBP w
Ropczycach odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego
Konkursu Kaligraficznego . Na uroczyste rozdanie
nagród uczniowie naszej szkoły wybrali się w składzie:
Sonia Strzok, Nikola Strzok, Alicja Grabowy, Joanna
Wójcik, Kinga Wójcik, Natalia Bereś, Karolina Bereś,
Dominika Ochab, dyplomy otrzymały również:
Gabriela Marć, Karolina Kramarz i Natalia Kosińska.
Do konkursu uczennice przygotowała p. Lidia Nykiel,
która również sprawowała nad nimi opiekę.
Rozdanie nagród i dyplomów poprzedziła krótka
prezentacja multimedialna na temat kaligrafii i historii
europejskiego pisma.
 Jego założeniem było:
· motywowanie do pracy nad własnym charakterem
pisma,
· doskonalenie umiejętności kształtnego,
proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,
· zachęcenie młodzieży do odręcznego pisania oraz
przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i
ortograficznej,
· wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze
pisma,
· propagowanie twórczości wybranego twórcy lub
określonej tematyki.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas
gimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego. Odpowiedziało na niego 25 osób z
gminy Ropczyce. Do II etapu przeszło 5 najlepszych
prac z gmin: Ropczyce, Ostrów, Wielopole
Skrzyńskie.
 Komisja w składzie:
Teresa Kiepiel – dyrektor Centrum Kultury w
Ropczycach – przewodnicząca komisji,
Maria Kozińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej  w Ropczycach,
Halina Cwanek – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół
Nr 1w Ropczycach,
po obejrzeniu wszystkich prac przyznała 3 miejsca, a
trzy prace wyróżniła:
Wyróżnienie w konkursie powiatowym otrzymała 
Sonia Strzok – uczennica klasy II gimnazjum, zaś
Nikola Strzok  została wyróżniona w konkursie
gminnym.  

Gratulujemy i zachęcamy do pięknego pisania!  Red.

Wyróżnienie w konkursie powiatowym
otrzymała Sonia Strzok – uczennica klasy
II   gimnazjum, zaś Nikola Strzok  została  
          wyróżniona w konkursie gminnym.  

   Gratulujemy i zachęcamy wszystkich    
            uczniów do pięknego pisania:) 

Pamiątkowe zdjęcie z organizatorami

Sonia odbiera nagrodę

 Wzięliśmy udział w Powiatowym Konkursie    
            Kaligraficznym w Ropczycach

LN

LN
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Konkurs na najładniejszy
 zeszyt do j. polskiego

         Konkurs wiedzy 
         o uzależnieniach

10 kwietnia 2015 r. jury konkursowe w składzie: p.
Lidia Nykiel, p. M. Skiba oraz p. Julian Paryś ogłosiło
wyniki gimnazjalnego konkursu na najbardziej
estetyczny zeszyt do języka polskiego, który
adresowany był do uczniów klas. I, II i III gimnazjum.
Główne cele konkursu to: poprawa umiejętności
kształtnego, starannego i estetycznego pisma,
 poziomu ortografii i interpunkcji. kształtowanie
charakteru – uczenie staranności, systematyczności;
wyrabianie cierpliwości, dokładności oraz
motywowanie do pracy uczniów mniej dbałych.
Przy ocenie zeszytu przedmiotowego jury wzięło  się
pod uwagę: kompletność notatek, kart pracy  i ich
poprawność merytoryczną ,  poprawność zapisu,
estetykę zapisu oraz  przejrzystość zeszytu.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Bereś – kl. I gimnazjum
II miejsce - Kinga Bereś – kl. III gimnazjum
III miejsce – Nikola Strzok – kl. II gimnazjum
Organizator – p. Lidia Nykiel-  gratuluje wszystkim
uczestnikom pięknych zeszytów oraz dziękuje jury
za wyłonienie zwycięzców.
Dyplomy i nagrody książkowe zostaną wręczone
zwycięzcom konkursu podczas najbliższej akademii.  
                                                 Red.

Napisać wiersz to nie lada wyzwanie , szczególnie w
języku obcym. Tego trudnego zadania podjęła się
uczennica klasy III gimnazjum - Joanna Wójcik. Zajęła
III miejsce w konkursie powiatowym zorganizowanym
przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach. Wiersz napisała w j.
niemieckim pod kierunkiem p. Patrycji Wiktor. 

Gratulujemy!    Red.

 

III miejsce    
  dla Asi  
 Wójcik w
konkursie
na wiersz w
    języku
niemieckim:)

Kinga, Natalia i Nikola

20 kwietnia br. odbył się w szkole konkurs wiedzy o
uzależnieniach. Miał on formę testu pisemnego.
Uczniowie musieli się wykazać wiedzą na następujące
tematy: skutki uzależnienia od papierosów, alkoholu i
narkotyków; objawy uzależnień, wpływ alkoholu ,
papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka. 
I miejsce zajęły Gabriela Kramarz z kl. I gimnazjum
oraz Alicja Grabowy z kl. II gimnazjum. 
Test przygotowała p. Aneta Rzeczycka - nauczycielka
biologii. Gratulujemy wiedzy!

Karolina Bereś kl. I gimnazjum
LN
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Jedno z doświadczeń

Demonstracja doświadczenia

  Ciekawostki

W dniu 18 marca 2015 grupa realizująca projekt z fizyki
pt. „Fizyka wokół nas” w składzie: Maria Kliś, Gabriela
Marć,  Nikola Strzok, Sonia Strzok, pod opieka p.
Moniki Skiby udała się do Podkarpackiego Muzeum
Energii znajdującego się w PGE Obrót S.A. w
Rzeszowie, gdzie uczestniczyła w zajęciach
edukacyjnych. Prowadzący: Małgorzata Wilczak i
Paweł Pasterz, popularyzatorzy nauki, gospodarze
„Radiolatorium” – programu emitowanego na antenie
Polskiego Radia Rzeszów,  opisali zagadnienia
związane z elektryczności i magnetyzmu, pokazali
wiele ciekawych doświadczeń. Przybliżyli historie i
opowiedzieli ciekawostki związane nie tylko wyżej
wymienionymi zagadnieniami, lecz również światłem
itp.  Uczestniczki mogły samodzielnie sprawdzić
 słuszność opisywanych zjawisk. Pracowały z wielkim
przejęciem i sprawdzały rożne możliwości wykonania
doświadczenia. Miały możliwość pracowania na
przedmiotach codziennego użytku, jak i na
przeznaczonych do tego urządzeniach. Całość zajęć
trwała około półtorej godziny i została utrwalona przy
pomocy kamery video. Na zakończenie dziewczęta
zwiedziły muzeum, gdzie znajdowały się eksponaty
związane energią, maszyny do pisania, stare silniki. 

Oglądnęły również pamiątkowe zdjęcia z ważnych
uroczystości. Otrzymały również odblaski, z logiem
PGE.Kolejnym etapem realizacji projektu
edukacyjnego będzie przygotowanie prezentacji z
nagraniami oraz przygotowanie najciekawszych
doświadczeń, aby dodatkowo zaprezentować je
podczas Dnia Projektów, który odbędzie się już w
czerwcu. 
Sonia Strzok kl. II gimnazjum

 
Fizyka to interesujący przedmiot!

Wzięliśmy udział w ciekawych zajęciach
w Podkarpackim Muzeum Energii
znajdującym się w PGE Obrót S.A. w
Rzeszowie

            
               Fizyka - projekt edukacyjny :)

MS

MS
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     Czy dbanie o tradycje to obciach?

Okiem
reportera...O

Tradycje to wg słownika  przekazywane z pokolenia na
pokolenie treści kultury ,takie jak:obyczaje, wierzenia ,
sposoby myślenia i zachowania, uznane przez
zbiorowość  za społecznie doniosłe dla jej
współczesności i przeszłości . W miejscowości, w
której mieszkam jest ich wiele. Są one głównie
związane ze świętami  kościelnymi -  z wiarą w
Jezusa, jego życiem a przede wszystkim
zmartwychwstaniem. Dla wielu ludzi tradycje są
podstawą Świąt Wielkanocnych. Ja sama nie
wyobrażam sobie Wielkanocy bez święcenia
pokarmów, wieczornej Drogi Krzyżowej, czy słynnego,
choć z roku na rok coraz bardziej zapomnianego
śmigusa-dyngusa. 

U mnie w domu okres Świąt Wielkanocy rozpoczyna
się w Niedzielę Palmową. W tym dniu do kościoła
zabieramy ze sobą palmy, wcześniej przygotowane w
domu, lub częściej kupione w sklepie. W Wielki
Czwartek po zakończeniu Mszy Świętej Najświętszy
Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej
"Ciemnicą", gdzie adoruje się go do późnych godzin
nocnych i cały Wielki Piątek. Następnego dnia, czyli w
Wielki Piątek znów odwiedzamy kościół. Tego dnia
modlitwa jest wyrażana w powadze, ciszy i skupieniu.
Grobu Pana Jezusa bezustannie pilnują strażacy. W
Wielką sobotę, jak co roku rano udajemy się, by
święcić pokarmy w naszym koszyku. Znajduje się tam
chleb, kiełbasa, wędliny, chrzan, sól, jajko, baranki i
zazwyczaj czekoladowe króliczki. Cały koszyk
przyozdabia się kokardką i 

udaje się do kościoła, by go poświęcić. W Łączkach
Kucharskich pokarmy też można poświęcić przy
domach mieszkańców, np. koło państwa Gredysów.
Jest to bardzo stary zwyczaj, który już niestety zanika.
 Zarówno w piątek jak i sobotę, w naszych domach
obowiązuje post. W piątek je się 3 razy i bez mięsa,
natomiast w sobotę nie je się mięsa. Wielkanocna
niedziela jest dniem bardzo radosnym. Rano wstajemy
do kościoła na rezurekcję, a po powrocie do domu
wszyscy zasiadamy do wspólnego stołu i zjadamy
pokarmy poświęcone w sobotę. Zazwyczaj po południu
udajemy się w odwiedziny do najbliższej rodziny.
Wielkanocny poniedziałek zazwyczaj zaczynamy od
polania się wodą, zresztą jak cały dzień. Ogólnie
święta mijają w bardzo miłej, spokojnej i rodzinnej
atmosferze. Najweselszym i najbardziej ciekawym
dniem jest na pewno lany poniedziałek, podczas
którego nikt z naszej rodziny nie zostanie suchy.
Wielkanoc jest moim ulubionym świętem, na które z
niecierpliwością wyczekuję co roku i nie przeszkadza
mi ciągłe sprzątanie, obrzędy kościelne, czy
przygotowywanie potraw na stół. Cieszę się, że mogę
to robić i na pewien czas zapomnieć o szkole i
obowiązkach z nią związanych. Mniej zaglądam do
komputera, rzadziej zerkam na telefon i nie poświęcam
aż tyle czasu na oglądanie filmów. Jestem z rodziną i
znajomymi, którzy też uwielbiają świętować. Tak więc
dbanie o tradycje związane ze świętami to nie żaden
obciach, a wręcz przeciwnie – coś, co zaprocentuje na
przyszłość.

                                         Gabrysia - kl. I gimnazjum

Święcenie pokarmów przy domach

Grób Pański w naszym kościele

LN

LN
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              Na ławeczce z Mehofferem...

Okiem
reportera...

Na ławeczce z mistrzem

Jak do tego doszło, że zamiast szaleć na fejsie,
spacerować z koleżankami, czy oglądać ulubiony
serial, usiadłam na ławeczce z Mehofferem?

Kilka uwag o współczesnych priorytetach
(zwłaszcza nas,  młodych)

Kiedyś, nie pamiętam już dokładnie dnia ani godziny,
słuchałam ulubionej stacji radiowej, leciała fajna
muzyczka, akurat taka, jaką lubię. W pewnym
momencie jednak muzyka przycichła, a zaczęła się
drętwa audycja, rozmowa jakichś dorosłych. Mądra
pani stwierdziła, że w świecie, w którym żyjemy, ludzie
coraz częściej przywiązują uwagę tylko do rzeczy, z
których mogą czerpać korzyści materialne. Dodała (co
mnie trochę zdenerwowało),  że dotyczy to głównie
młodych ludzi. Chcą jak najprędzej wejść w dorosły
świat, zapominając, jak ważne na tej drodze są
wiadomości intelektualne. Już miałam przełączyć
stację na bardziej muzyczną,

 ale do rozmowy włączył się pan, który stwierdził
(bardzo zresztą mądrze), że nie do końca zgadza się
z przedmówczynią i tak źle z tą młodzieżą to nie jest,
gdyż z pomocą w różnych  sytuacjach przychodzi
szkoła i programy edukacyjne, które mają na celu
uświadomienie nam (czyli młodzieży), co jest w życiu
tak naprawdę ważne. Z tego powodu organizowane są
w szkołach ciekawe konkursy, które mają na celu
rozbudzić w młodych pasje i rozwijać zainteresowania.

I tu by mi się zgadzało…

Przypomniałam sobie nagle o własnych , całkiem
świeżych doświadczeniach, bo przecież w ostatnim
czasie sama wzięłam udział w takim konkursie i
muszę przyznać, że jestem z niego dość, nawet
trochę więcej niż dość, zadowolona. Polonistka ,
zresztą moja wychowawczyni ,próbowała zachęcić 

LN
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moją klasę do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o
życiu i działalności artystycznej Józefa Mehoffera.
Przyznam, że bardzo się starała w tym motywowaniu.
Bo i oceną z zachowania nam obiecała podwyższyć, i
mówiła coś o tym, że jesteśmy zdolni, i takie tam.
Konkurs miał być organizowany przez ropczyckie
liceum , o którym myślę, więc zdecydowałam , że
podniosę rękę. Za mną poszły jeszcze dwie
dziewczyny , też lubiące wyzwania. Jak wiadomo,
większość uczniów na informacje o konkursach tego
typu nie reaguje raczej zbyt entuzjastycznie. Do głowy
od razu przychodzą myśli o uczeniu się wielu dat i
tytułów dzieł. Jednak i tym razem dałam się ponieść
emocjom – pomyślałam , że może  „nie taki diabeł
straszny, jak go malują”.

Kto by się spodziewał, że nauka o malarzu może
być ciekawa…

  Konkurs, w którym wzięłam udział miał tytuł „Znany,
sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa
Mehoffera”. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się,
że nauka o malarzu, o którym może kilka razy w życiu
słyszałam, okaże się tak ciekawa. Sama wiadomość,
że urodził się  niedaleko mojej miejscowości, czyli w
Ropczycach,  zmotywowała mnie do tego, żeby
dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat. Pani
polonistka zgromadziła dla mnie i koleżanek – Gabrysi
i Karoliny -  odpowiednie materiały, przyniosła
przygotowane testy o malarzu, zapowiedziała
spotkania konsultacyjne, a ja zwyczajnie  złapałam się
za głowę. Wiedząc, że będę musiała to wszystko
przeczytać, szczerze mówiąc, zwątpiłam, ale ku
mojemu zdziwieniu, gdy zaczęłam czytać, te
wszystkie ciekawostki mnie pochłonęły. Po prostu nie
mogłam się oderwać. Życie Mehoffera nie okazało się
tylko narodzinami, wielką sławą i nudną śmiercią. Tyle
rzeczy mu się przydarzyło, przez tyle przeszedł, że
zrozumiałam, iż swoje wszystkie uczucia wyrażał na
płótnie. To nie był tylko jego sposób na zarabianie
pieniędzy, to był jego sposób na życie. Mehoffer
pokazał mi, jak dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości
osiągnąć swój cel i stanąć na podium. W przenośni i
dosłownie, bo dzięki jego historii moja motywacja
osiągnęła najwyższy poziom i konkurs poszedł mi
wyśmienicie – zajęłam I miejsce.

„Dziwny ogród”, czy „Majowe słońce”, do dziś się
nie mogę zdecydować

To, że znałam wszystkie daty, tytuły witraży , miejsca
wykonywanych przez artystę 

Dziwny ogród

polichromii, kolorystykę i style obrazów nie przydało mi
się podczas konkursu, takich pytań nie przewidziano,
ale to nic. Ważne, że do dziś nie mogę zdecydować,
który z obrazów Mehoffera podoba mi się najbardziej.
Czy „Dziwny ogród” z symboliczną ważką  i rodziną
artysty, czy może „Majowe słońce”- dzieło
przedstawiające piękny wiosenny ogród, a może
przepełnioną smutkiem kobietę? Kiedyś jeszcze nad
tym pomyślę. Może uda mi się zdecydować…

A teraz powiem , jak dorosły 

  Suma summarum śmiało mogę stwierdzić, że
konkursy tego typu nie są nudne, ani daremne. To
właśnie one pomagają nam rozwijać swoją wiedzę
przez zabawę, ciekawość i motywują nagrodami.
Właśnie z nich czerpiemy wzorce, bo przecież mimo
najszczerszych chęci nauczycieli i uczniów, nie
jesteśmy w stanie na normalnych zajęciach wgłębić
się w życiorysy sławnych i cenionych ludzi.
Dowiadujemy się o nich tylko informacji ogólnych i
może właśnie dlatego wydaje się nam to takie nudne.
Ja osobiście szczerze polecam wszelkie takie
konkursy i zabawy, gdyż można się z nich nauczyć
wielu rzeczy, które przydadzą się nam w codziennym
życiu. Nikt przecież nie powiedział, że musimy już do
końca życia znać daty wszystkich wydarzeń z
czyjegoś życia. Nie o to tutaj chodzi. Te projekty mają
na celu pokazanie nam, jak ważny jest nasz rozwój
intelektualny i zgłębianie wiedzy. Cieszę się zatem, że
znalazłam czas na to , by usiąść na chwilę na
ławeczce z Mehofferem – pomyśleć, zachwycić się,
popatrzeć w tym samym kierunku.

Natalia Bereś kl. I gimnazjum  

.
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Okiem
reportera...

"
Trzy dni z życia wycięte…"

  Jak co roku klasa, trzecia gimnazjum w naszej
szkole przystąpiła do egzaminów gimnazjalnych.
  Męki zaczęły się 21.04 przedmiotami
humanistycznymi. Kolejnego dnia uczniowie zmagali
się z przedmiotami przyrodniczo-matematycznymi.
Ostatnią częścią egzaminu był język angielski, który
składał się z poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

W pogoni za legitymacją...

  Wtorek, 21 kwietnia. Sala gimnastyczna przy Zespole
Szkół w Łączkach Kucharskich. Uczniów coraz
więcej. Z minuty na minutę zdajemy sobie sprawę, że
to nie żarty. Wszyscy bladzi ze strachu. Nikt nie wie,
co go czeka. Nagle... Co się dzieje? Czyżby ktoś wiał?
Nie, to tylko Sebastian w garniaku, pomykający na
rowerze po legitymację.

Głupi ma zawsze szczęście.

  Stoimy, jak na rozstrzelanie. Czekamy. Wreszcie
podchodzi komisja, bardziej zestresowana od nas.
Losujemy miejsca. Szanse na zajęcie ostatniej ławki
są, jak wygrana w totolotka. Lecz nadzieja umiera
ostatnia. Los nie oszczędził Asi, która wchodząc, jako
ostatnia, nie miała w ogóle wyboru. Spostrzegłszy
koleżanki

 w ostatnich ławkach zawołała: "Głupi to ma jednak
zawsze szczęście!"

"Przez trzy lata uczyli się rozprawki, dostali
opowiadanie."

  Godz. 11:10 Otwieramy arkusze z języka polskiego.
Szczena opada. Opowiadanie!? Może pomylili
arkusze? Niestety, to nie był głupi żart. Pocieszenie
jest jednak zawsze – tak naprawdę , to od zawsze
pisaliśmy …..opowiadanie…….

Jak w piątek, trzynastego.

  Siedzimy już w ławkach. Nasza cierpliwość sięga
zenitu. Znowu to samo: czytanie instrukcji, wpisywanie
kodu, peselu, przyklejanie naklejek. Nuda, nuda i
jeszcze raz nuda. Swoją drogą, ciekawe gdzie
uciekały w tamtym momencie myśli większości z nas.
Połowa zapewne myślała o obiedzie, część ,kiedy  to
się już  skończy, a reszta zadawała sobie w głębi
duszy pytanie: "Co ja tu w ogóle robię?" Karolowi
spada długopis, to symbolizuje nieszczęście. Słońce
przypieka. Martynie wszystko leci z ławki. Maciek się
modli. Taka sytuacja.  

Trzy dni z życia gimnazjalisty ... wycięte- 
                         fotoreportaż ...

Jak na rozstrzelanie..

Mistrz pierwszej ławki

MS

MS
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   Co z tymi bocianami?

Bardzo miłe powitanie. 

 Ostatniego dnia rano, zorientowaliśmy się dzięki
niezawodnemu facebook'owi, że pani Monika, nasza
 wychowawczyni, ma dziś urodziny. A więc pędem do
kiosku. Dylemat, co by tu kupić. Sprintem do szkoły.
Czekamy na panią. Po chwili pół wsi usłyszało huczne
"sto lat" w naszym wykonaniu. Później już tak miło nie
było. 

 "To już jest koniec, nie ma już nic..." 

 2 godziny w ciemnej klasie. Jakoś daliśmy radę.
Testów nie zaliczamy do najgorszych. Komisjo
wybacz. Egzaminatorzy nie załamujcie się. W końcu
przyszedł czas na upragnione fotki. Pstryk, pstryk,
pstryk. Dobra rada. Druga gimnazjum. Apelujemy!
Uczcie się, a się nauczycie. Piszcie, a napiszecie.
Słuchajcie, a usłyszycie. Szukajcie szkoły średniej, a
może przyjmą was.

Kinga, Asia, Martyna, Karolina z III gimnazjum

Sto lat dla naszej pani

To już jest koniec...

Notatka z lekcji polskiego

Na  lekcji języka polskiego czytaliśmy wiersz pt. "Moja
piosnka ll" Cypriana Kamila Norwida.  Po wspólnie
omówionym wierszu, każda grupa miała za zadanie
przedstawić na plakacie symbole, które kojarzyły się
poecie, z ojczyzną -  Polską, za którą tęsknił. "Bocian"
- to temat, który otrzymała moja grupa. Jak każdy wie,
ptak ten kojarzy  się z przynoszeniem dzieci. Bociany
budują gniazda na słupach, drzewach i kominach, co
świadczy o tym, że w domu i gospodarstwie panuje
radość i szczęście. Są ptakami, które odlatują do
ciepłych krajów, a na wiosnę dalej wracają do swoich
gniazd. Na koniec lekcji nasza pani dodała,  żebyśmy
tak jak bociany, które wracają do gniazd, zawsze
wracali do swoich domów rodzinnych. 

Bociany obok państwa Strzok

MS
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K. Bereś
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   Wiosna: lubię to!

Cała lekcja upłynęła szybko i
ciekawie, wszyscy byli bardzo
zadowoleni z całego jej przebiegu.
Podczas przerwy postanowiłyśmy
z koleżankami i kolegami
sprawdzić, czy w naszej
miejscowości są szczęśliwe domy,
przy których bociany założyły
gniazda. Okazało się, że Łączki
Kucharskie to miejsce wręcz
ulubione przez bociany. Karolina
sfotografowała ptaki w gniazdach i
opisała, przy czyich domach
gniazdują. Temat bardzo nas
zaciekawił, będziemy obserwować
życie bocianów aż do momentu ich
odlotu.

Artykuł - Gabrysia Kramarz kl. I
gimnazjum

Zdjęcia - Karolina Bereś kl. I
gimnazjum

Bocian obok p. Bereś Bociany obok p. Smoczyńskich

Bociany obok p. Mądro Bociany obok p. Mosior

Było to w sobotę wczesnym rankiem. Obudziłam sie,
wstałam z łóżka i wyjrzałam przez okno i co
zobaczyłam? Nie mogłam uwierzyć własnym oczom!
Za oknem rozpościerał się przepiękny krajobraz na,
który moje oczy nie przestawały patrzeć. Pełno
kolorowych kwiatów, rozwiniętych krzewów i drzew,
mnóstwo śpiewających ptaków oraz słońce, które
oświetlało cały ten widok. Zrozumiałam , że to wiosna
obudziła się do życia. Budziła się stopniowo , pomału ,
już od pewnego czasu, ale  dopiero teraz dni zaczęły
stawać się coraz piękniejsze, chce  się przebywać na
świeżym powietrzu wśród przyrody. Ludzie
nieustannie robią coś przy swoich ogrodach, plewią
kwiaty i koszą trawę. Zapach kwiatów roznosi wiatr.
Nawet bociany wiją już swoje gniazda. Klekoczą przed
domami . Wieczorem można wyjść na spacer.
Porozmawiać, usiąść, odpocząć i popatrzeć, np. na 
kaczeńce, które rosną obok mojego domu, widzę je
zresztą  przez okno. Te piękne, żółte kwiaty, kwitną
dosyć długo i dobrze, ponieważ można nacieszyć nimi
oczy… Wiosna, uwielbiam tę porę roku!
                           Weronika Gorczyca kl. I gimnazjum

Kwiaty z mojego ogródka

KB .

KB KB
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   Muzyczna playlista        
    "Szkolnego Echa"

      Wiosna w obiektywie    
                Weroniki

W moim ogrodzie

Kwitnące wiśnie

Moje ulubione krokusy

STOPKA REDAKCYJNA

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
39-106 Łączki Kucharskie 469

tel. (17)2213790
e-mail: lopuch2@poczta.fm

www.zslkucharskie.edupage.org

Opiekunowie: 

Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta Mytych

Redaktorzy: 

Gabriela Mardeusz,Gabriela Kramarz, Natalia Bereś,
Dominika Ochab,Karolina Bereś,Natalia Gredys,
Weronika Gorczyca, Weronika Bochenek,Gabriela
Misiura, Kinga Bereś, Karolina Kramarz, Joanna
Wójcik, Klaudia Bochenek, Sonia Strzok, Alicja
Grabowy,Nikola Strzok, Gabriela Marć, Aleksandra
Kukla, Maria Kliś,Natalia Kosińska.

W tym miesiącu najpopularniejszymi
piosenkami wg gimnazjalistów są:

1.  Ed Sheeran- Thinking Out Loud
2.  Ellie Goulding- Love me like you              
                  do
3.  Margaret- Smak radości
4.  Maroon 5- Sugar
5.  Sam Smith- Stay with me
6.  Indila- S.O.S
7.  Hozier- Take me to church
8.  LemOn- Scarlett
9.  Enej- Zbudujemy dom
10. Ed Sheeran- Lego house

Następne notowanie za miesiąc.
Zapraszamy do głosowania!
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