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Klasa IIIa Klasa IIIb

Klasa IIIc Sprawdzian klas szóstych

1 kwietnia, uczniowie klas
szóstych szkoły
podstawowej napisali
pierwszy w swoim życiu
poważny test -
sprawdzian. W tym roku
po raz pierwszy odbył się
w nowej formule, składał
się z dwóch części.
 Uczniowie przez 80
minut wypełniali test
umiejętności i
wiadomości dotyczących
języka polskiego,
matematyki z elementami
przyrody i historii, a po
przerwie rozpoczęła  się
druga część egzaminu
obejmująca język
angielski.

Teraz, gdy jest już po
egzaminach i
sprawdzianie uczniowie
wybierają wymarzone
szkoły i kierunki oraz
składają podania.
Wszystkim życzymy jak
najlepszych wyników ,
dobrego wyboru szkoły
oraz powodzenia w
przyszłości!

                          Załoga już opuszcza pokład…
W czerwcu opuszczą mury naszej szkoły gimnazjaliści z trzech klas.To ostatni moment na wspomnienia związane z testami i pożegnanie.
Uczniowie klas III gimnazjum z całej Polski w dniach 21-23 kwietnia pisali egzaminy decydujące o ich najbliższej przyszłości. We wtorek, 21 kwietnia
gimnazjaliści musieli zmierzyć się z testami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.
CKE zaskoczyło gimnazjalistów, ponieważ na języku polskim uczniowie musieli napisać opowiadanie. W środę uczniowie przystąpili do najtrudniejszej
części egzaminów – egzamin z nauk przyrodniczych – biologii, geografii, chemii i fizyki oraz z matematyki. W ostatnim dniu odbył się egzamin z języka
obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Większość uczniów naszej szkoły zdawała język angielski, jednak niektórzy pisali test  podstawowy
z języka niemieckiego. 
Na wyniki egzaminów gimnazjaliści muszą czekać do 19 czerwca. 

D.H. D.H.

D.H. D.H.
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Świeto 3 Maja

Dnia 29. 04. odbyła
się  uroczysta
akademia  z okazji  3
Maja upamiętniająca
uchwalenie
Konstytucji  3 Maja
1791 r. Akademia
została przygotowana
przez uczniów klas V i
VI szkoły podstawowej
oraz I i II klasy
gimnazjum pod opieką
nauczycieli: p. W.
Niźnika, p. J.
Typrowicz i p. A.
Dziugana.
Przygotowane
przedstawienie
przeniosło nas w okres
XVIII w. 
Prześledziliśmy w
jakich okolicznościach
doszło do uchwalenia
tego dokumentu. 
Uczniowie wcielili się

w bardzo ważne
postacie tj. Ignacego
Potockiego,
Stanisława
Małachowskiego,
Hugo Kołłątaja,
Seweryna
Rzewuskiego, Jana
Dekerta i króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Staliśmy się
 świadkami
zaprzysiężenia przez
króla konstytucji. Całą
akademię  dodatkowo
wzbogacił chór, który
zaprezentował cztery
piękne, patriotyczne  i
niezwykle
wzruszające  pieśni:
„Mazurek 3 Maja”, „
Hymn Konstytucji 3
Maja”, „ Nasza
najpiękniejsza”,

a także „ Taki kraj” w
wykonaniu K.
Zawiszy i A. Mach.
Akademia z okazji
uchwalenia Konstytucji
3 Maja to ważne dla
nas Polaków święto,
źródło nadziei, otuchy i
pokrzepienia. Był to
najważniejszy
dokument  w państwie
określający jego ustrój.
Akademia pozwoliła
nam zatrzymać się na
chwilę, abyśmy mogli
rozważyć trzy słowa
ważne w historii
Polski, które są
hasłem narodowym
Polaków: Bóg, Honor,
Ojczyzna. 
J.T.

Przedstawienie

              Piękna lekcja historii i              
                           patriotyzmu

D.H.

D.H.
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      Wiosna okresem konkursów

30 kwietnia w Zespole
Szkół w Iwoniczu
odbył się IX Konkurs
Polskiej Poezji
Patriotycznej
organizowany przez
Starostwo Powiatowe
w Krośnie. Od lat
 kształtuje wrażliwość
na piękno języka
polskiego.

 W przesłuchaniach
wzięło udział prawie
70 uczniów.
Wśród laureatów
znalazły się
uczennice naszej
szkoły:Gabrysia
Majchrzak i Paulina
Jucha.

W dniu 4 maja 2015 roku w Medyce odbył się
Finał Wojewódzki Gimnazjady dziewcząt i
chłopców w badmintonie.  Nasze dziewczyny
w składzie Anna Wewiórska, Beata
Daszykowska i Zuzanna Zając ostatecznie
zostały sklasyfikowane na IX pozycji, a
chłopcy: Damian Wywiórski, Bartłomiej
Englot i Rafał Bardzik zdobyli V miejsce.
Życzymy powodzenia w przyszłym roku!

Dnia 6 maja  w Szkole Podstawowej w Łękach
Strzyżowskich odbył się konkurs recytatorski.
Brali w nim udział uczniowie naszej szkoły.
Poziom trudności był różny, ponieważ były trzy
grupy wiekowe .Sukces  odniosły redaktorki
naszej gazetki Lider, które zajęły miejsca na
podium - drugie miejsce Gabriela Wajda i
trzecie Katarzyna Kulpińska.

Laureaci Gimnazjada

W Łękach Strzyżowskich

Laureat z panią Makarą

29 kwietnia 2015 r. w
sali artKina przy ulicy
Kolejowej w Krośnie
odbył się piknik  pod
hasłem „Żyj kolorowo
i zdrowo”, na którym
ogłoszono wyniki
Konkursu
Literackiego 
ogłoszonego w
ramach Narodowego
Dnia Życia.
Adresatami zmagań
literackich byli
gimnazjaliści z
powiatu
krośnieńskiego

i miasta
Krosna.Wśród laureatów
znalazł się uczeń
naszej
szkoły Bartosz
Bożek,którego praca
pt.Album ze
zdjęciami zyskała
uznanie jury i nasz
uczeń zdobył II
miejsce.

Gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów.

W tegorocznej edycji
konkursów
interdyscyplinarnych
organizowanych
przez
Podkarpackiego
Kuratora Oświaty
uczeń klasy III
gimnazjum Mateusz
Dubiel został
laureatem konkursu z
biologii. Pod opieką
pani Agaty Makary
przebrnął wszystkie
etapy konkursu,
zdobywając tytuł
 laureata i zwolnienie
z części egzaminu z
przedmiotów
matematyczno –
przyrodniczych.

Mateusz to
uczeń,który uczestniczy
w konkursach
recytatorskich  i
inscenizacjach
teatralnych
wymagających
zaangażowania,
poświęcenia czasu.
Jego hobby to
kabaret, z pasją
rozwija swoje
zainteresowania
Warto dążyć do celu!

W oczekiwaniu na werdykt

K.N. Z.G.

K.K.

D.H.

Z.G.
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     Pokazy z fizyki

                   Wywiady Lidera
                   Dziś - Andrzej Szczęsny

Andrzej Szczęsny

Pokaz

Maciek i Natalka

Dnia 7 maja na
Politechnice
Rzeszowskiej odbyły si
ę pokazy z fizyki.
Zainteresowanie było
duże, dlatego pojechało
prawie całe gimnazjum.
Profesorowie
tamtejszej uczelni
zaprezentowali nam:
pokazy laserów i wiele,
wiele innych. Naszym
zdaniem najbardziej
interesujące były
pokazy działania

zabawek. Uczniowie
naszej szkoły pełni
zapału uczestniczyli w
pokazach. Zdobyte
informacje na pewno
przydadzą się w
dalszych etapach
nauki. Mamy nadzieję,
że zainteresowanie nie
spadnie i pojedziemy w
następnym roku w tym
samym składzie.

NOWA SIEDZIBA LIDERA
Nasza redakcja ma swoje nowe lokum. Znajduje
się ona na ostatnim piętrze na tzw. "ośmiu
salach". Tam powstają nowe numery.
Obecny powstał przy udziale:K.Juchy,
G.Wajdy,K.Kulpińskiej, A.Blicharczyk,
N.Pelczarskiej,p.J.Typrowicz.
Korekta:p.K.Nowak.

KROŚNIEŃSKIE
ZAWODY
BALONOWE
W tym roku odbyły się
16 międzynarodowe
zawody balonowe.
Mieliśmy okazje je
podziwiać. Wielu z nas
także podziwiało
artystów, którzy
przybyli do Krosna, aby
wzbogacić tę
uroczystość. Wystąpili:
zespół Coma , Ewelina
Lisowska i Łąki Łan .
Organizatorzy
przygotowali

wiele atrakcji. W
niedziele (3.05) odbył
się pilnik rodzinny, w
którym mogliśmy brać
udział. Odbyły się też
pokazy akrobacyjne w
wykonaniu Krystiana
Herby-człowieka, który
skacząc rowerem po
schodach, zdobywał
największe budynki na
świecie. Mieliśmy
możliwość lotu
samolotem lub
szybowcem.

-Dzień dobry. Czy
mogłabym zadać
Panu kilka pytań?
-Dzień dobry-tak.
-Kto namówił Pana do
udziału w programie
"Celebrity Splash!"?
-Kiedy mi
zaproponowano udział
w programie, wiele się
nie zastanawiałem,
lubię wyzwania.

-Jakie to uczucie stać
na 10 m wieży, a
późnej z niej skoczyć
?
-Na pewno lekki
strach, a później to już
się po prostu leci,
jednak trzeba być
skoncentrowanym, by
dociągnąć skok.
- Czy trudnością

jest poruszanie bez
jednej nogi?
-Nie.
-O co ludzie pytają
Pana na  ulicy?
-Hmmm, nie jestem
aż tak rozpoznawalny.
-Czy jeśli  jesienią
dostałby Pan
propozycję do udziału
w" Tańcu

z gwiazdami",
przyjąłby Pan taką
ofertę?
-Ha, ha, ha , ciężko
powiedzieć co będzie
w jesieni :)
-Dziękuję .
-Ja również.

Nad Odrzykoniem

K.J.

G.W.

G.W.

Z.Z.


