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     Piknik Rodzinny 2015 
  

Rodzina jest dla każdego z nas czymś ważnym, dla
większości nawet najważniejszym na świecie.
Spędzanie z nią wolnego czasu zawsze jest
przyjemne i wesołe, dlatego postanowiliśmy stworzyć
więcej sposobności do takich rodzinnych spotkań. W
naszej szkole 14 czerwca został zorganizowany przez
Dyrekcję, Nauczycieli, Radę Rodziców i Uczniów
wspaniały  "Piknik Rodzinny". Przygotowania do
pikniku rozpoczęły się oczywiście o wiele wcześniej.
W szkole przygotowywaliśmy się do występów, nasi
nauczyciele , dyrektor p. Grzegorz Laska  i rodzice
zabiegali o to, by wszystko wypadło jak najlepiej. W
końcu nadszedł ten wyczekiwany dzień. Od rana
pogoda była rewelacyjna. Można by powiedzieć nawet,
że było zbyt ciepło, ale lepsze to, niż gdyby miało
padać. Na stadionie wszystko było już przygotowane
do występów – pięknie udekorowana scena z
bajkowymi rekwizytami. Nie zabrakło karocy dla
Kopciuszka i lasu dla Smerfów. Rodzice rozstawili
stoiska , dmuchane zamki zapraszały do zabawy. Koło
godziny 13 zaczęli pojawiać się pierwsi mieszkańcy i
goście.  Uczniowie przygotowywali się do swoich
występów, a wszyscy dorośli byli bardzo zabiegani. O
14 się zaczęło. 

Prowadząca festyn  przedstawiła wszystkim hasło
pikniku, które w tym roku brzmiało: „Żyjemy z pasją”. I
było ono  bardzo trafne , gdyż  uczniowie naszej szkoły
realizują swoje pasje w wielu dziedzinach- rozwijają
swoje zdolności artystyczne, naukowe i sportowe.
Przy naszej szkole  działa zespół teatralny,
zrzeszający młodzież gimnazjalną, który rozwija
zdolności aktorskie uczniów. Muzyka, taniec i
działalność plastyczna to także domena nas –
uczniów. Dbanie o tradycję, wartości patriotycznie i
religijne nie są obce nawet najmłodszym członkom
szkoły. Sport, współzawodnictwo , zdrowa rywalizacja
są po prostu szkolną codziennością. 

Bardzo ważnym celem pikniku  były w tym roku
pomoc i wsparcie, ponieważ została zorganizowana
akcja charytatywna na rzecz chorego  Kamilka z
Brzezin, który musi zostać poddany poważnej operacji
kręgosłupa oraz nóżek, gdyż ma problemy z
poruszaniem się. Prowadząca zaprezentowała również
wszystkie nagrody, które można było wygrać w
kulminacyjnym punkcie zabawy, czyli w losowaniu.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy

"Kopciuszek" w wykonaniu gimnazjalistów

Prace uczniów
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Po przywitaniu specjalnych gości – Dyrektora Oświaty
w Ropczycach p. Stanisława Mazura, sołtysa wsi – p.
Lesława Reguły, radnego Rady Miejskiej w
Ropczycach – p. Edwarda Marcia, przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich w Łączkach Kucharskich –
p. Teresy Zegar, prezesa OSP p. Roberta Zapała,
Rodziców, Nauczycieli  na scenę weszła najmłodsza
grupa naszych uczniów, składająca się z dzieci  klas
0-3 szkoły podstawowej. Pięknie zaprezentowali swoje
zdolności taneczne i wokalne, nawiązując również do
Dnia Mamy i Taty. Zostali przygotowani przez panie:
Halinę Zapał, Bogumiłę Rusin, Martę Mytych oraz
Stanisławę Świniuch.  Goście nagrodzili ich występ
gromkimi brawami. Po nich nadszedł czas na klasy 4-
6, które przygotowały przedstawienie pt. "Smerfy". Ich
występ był również wspaniały.  Nawet pomimo
drobnych problemów technicznych , wszystkim się 
bardzo podobał. Powstał pod czujnym okiem pań
Pauliny Piotrowskiej i Anety Rzeczyckiej.  Rosną nam
nieźli aktorzy. Jako ostatni reprezentanci naszej szkoły
wystąpili gimnazjaliści. Zaprezentowali  swoje
zdolności aktorskie, przedstawiając "Kopciuszka" wg
Jana Brzechwy.Wszystkie stroje i dekoracje
wprowadziły widownię w naprawdę balowy i bajkowy
nastrój. Niejedna pani siedząca na widowni zamarzyła,
o księciu z bajki i złotym buciku. Aktorzy częstowali
widownię lodami i przymierzali dziewczynkom i paniom
złoty bucik. Niestety, na żadną nóżkę nie pasował! .
Wszyscy byli zachwyceni. Do przedstawienia
przygotowały nas panie: Lidia Nykiel, Monika Skiba i
Marta Zajchowska. Po spektaklu nasi aktorzy zrobili
pamiątkowe zdjęcie z Kamilkiem, któremu uśmiech nie
schodził z twarzy. Otrzymali od wszystkich
zaproszonych gości wspaniałe kosze cukierków. Po
występach przyszedł czas na nasz szczytny cel-
licytację obrazów, które własnoręcznie namalowali
uczniowie naszej szkoły, a także obrazów
przekazanych na licytację przez sponsorów i
rodziców.  Po licytacji swój program artystyczny
zaprezentowały dzieci i młodzież działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
 Skrzyńskim.Przedstawili  tańce  ludowe i
nowoczesne. Widzom nogi same rwały się, żeby
potańczyć, ale na to musieli jeszcze trochę poczekać.
W ten sposób zakończyła się część artystyczna
pikniku i zaczęła zabawa. Można było odwiedzić
mnóstwo stoisk. Najbardziej oblegane było oczywiście
to, przy którym sprzedawane były cegiełki. Poza tym
można było spróbować wielu przysmaków domowej
roboty, czy kupić pluszaka na rzecz Kamilka. 

Pan Łukasz Trałka przekazuje cenną piłkę

Występy najmłodszej grupy

"Smerfy" w wykonaniu kl. IV - VI
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Dzieci mogły skorzystać z różnych atrakcji ,zjeść watę
cukrową, kiełbaskę na gorąco, gofra czy hamburgera.
Dla większości, głównie najmłodszych, największą
atrakcją były oczywiście  dmuchańce. Wyjątkowo w
tym roku mogły wybawić się na trzech dmuchanych
zamkach – oczywiście całkiem za darmo. Bardzo
oblegano stoisko, przy którym panie fryzjerki i
makijażystki działały naprawdę cuda. Niektórzy byli nie
do poznania w nowej fryzurze (często w innym
kolorze!). Chłopcy mogli przejechać się wozem
strażackim i z bliska przyjrzeć się motorom
policyjnym. Przyjemności dla ciała było co nie miara,
nie zabrakło również tych dla ducha. Zainteresowani
mogli podziwiać, a także zakupić pięknie malowane
obrazy oraz rzeźby wystawione przez artystów
państwa: S. Ptaszek oraz J. Majkę.  W przerwie
między występami a zabawą na dmuchanych
zamkach dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział
w konkursach i zabawach sportowych
zorganizowanych przez nauczycieli p. Wiesława
Maciołka i Bartłomieja Wiktora. Wszyscy, którzy
przybyli na piknik mogli zakupić prace uczniów –
pięknie malowane witraże oraz obrazy, które powstały
pod kierunkiem p. Haliny Olechowskiej Cwanek.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla
Kamilka, który zaszczycił nas swoją obecnością,
przyjechał ze swoją rodziną  i mógł razem z nami
cieszyć się wieloma atrakcjami.

Niezwykle emocjonującym punktem pikniku była
licytacja piłki z podpisami zawodników Mistrza Polski
Lecha Poznań. Piłkę licytował i osobiści ją przekazał
szczęśliwemu zdobywcy pan Łukasz Trałka, który
przybył specjalnie w tym celu na nasz piknik. 

Czas leciał bardzo szybko, ale wesoło i przyjemnie.
Nadszedł moment  losowania. Każdy był bardzo
podekscytowany i ze swoimi szczęśliwymi numerkami
czekał, aż zostanie wywołany po nagrody. Jak to
często bywa, jednym się udało, nawet kilka razy, a
innym nie, ale zabawa i tak była świetna, tym bardziej ,
że nagród było bardzo dużo i miały wielką wartość. Na
tym zakończyliśmy nasz piknik rodzinny. Chociaż
może nie do końca, bo jeszcze przez chwilę trwała
zabawa taneczna, z której korzystała głównie
młodzież. Mamy nadzieję, że wszyscy się świetnie
bawili i spędzili ten niedzielny  czas ze swoją rodziną i
znajomymi w miłej atmosferze.

Uczniowie Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich

Darmowe dmuchańce

Występy młodzieży z Wielopola Skrz.

Losowanie nagród
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         Podziękowania

Za zorganizowanie pikniku dziękujemy wszystkim
Rodzicom,  zwłaszcza Radzie Rodziców, wspaniałym
Sponsorom, bez których nie byłoby tak cennych
nagród, Dyrekcji Szkoły, nauczycielom, pracownikom
szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i
Wypoczynku w  Wielopolu Skrzyńskim, pany
dyrektorowi Marcinowi Świeradowi.
Dziękujemy panu Łukaszowi Trałce za ofiarowanie
cennej  piłki. 
Państwu : Stanisławie Ptaszek oraz Januszowi Majce
za udostępnienie swoich obrazów i rzeźb.

Nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego w
Sędziszowie Małopolskim  oraz Zespołu Szkół Agro-
Technicznych w Ropczycach za pomoc w organizacji
strojów aktorskich. 

Składamy podziękowania wszystkim gościom, którzy
zaszczycili nas swą obecnością zwłaszcza
 pracownikom MG Zespołu Oświaty w Ropczycach -
p. Stanisławowi Mazurowi.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, zaproszonym
gościom oraz sympatykom Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich. 

Szczególnie dziękujemy Sponsorom, którymi byli:

·  Sołectwo wsi Łączki Kucharskie
·  Rada Rodziców Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich
·Piekarnia Okonin - p. Marta i Grzegorz Węglarz
·  Sklep „ Handel hurtowy i detaliczny” – 
 p. Grażyna i Ryszard Jasek
·  Firma „Usługi budowlane” – p. Jacek Kędzior
·  Firma „Termo – Bud” – p. Jacek Pociask
·  Firma „Agra  - Dom i Ogród” – p. Dariusz Czekaj
·  Firma handlowo – usługowa w Ropczycach –  p.
Grzegorz Krawczyk
·  Dyrekcja , Nauczyciele, Pracownicy Zespołu Szkół
w Łączkach Kucharskich
·  Firma „Agregaty Pex – Pool Plus” w Dębicy – p.
Janusz Kania

·Sklep spożywczo – przemysłowy – p. Ryszard Mastej
· Radny Rady Miejskiej w Ropczycach – p. Edward
Marć
· Salon Fryzjerski  „ Le Cher” – p. Patrycja Potwora
· Salony Meblowe „VIP” – p. Barbara i Marcin Bożek
· Salon Meblowy „ Kera” w Dębicy – p. Kazimierz
Babicz
· Firma „Delfinek” Nauka Pływania i Aqa Aerobik -  p.
Anna Jasek
· Koło Gospodyń Wiejskich w Łączkach Kucharskich
· Pralnia wodno – chemiczna w Ropczycach
· LKS Łopuchowa
· Pizzeria Pappas & Cafe w Dębicy – p. Paweł Kudłacz
· Działalność handlowo – usługowa w Ropczycach – 
p. Krystyna i Bogdan Rusin
· Salon Fryzjerski  „eFKa” w Ropczycach – p. Ewelina
Paryś
· Sklep sportowy w Ropczycach – p. Bartosz Lasek
· Sklep spożywczo – przemysłowy – p. Grażyna
Dziedzic
· Firma „Oriflame” – p. Justyna Rzeczycka
· Firma „Kabanospol” Wielopole Skrzyńskie
· Firma  „Kamiński – Żyraków”
· p. Joanna Chamera
· Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
· Anonimowy sponsor

                                         
                                            DZIĘKUJEMY

. LN



www.nowiny24.plNowiny | Numer 10 06/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW DO CZĘSTOCHOWY,    
                    OGRODZIEŃCA I OŚWIĘCIMIA

Ostatnie tygodnie nauki, oceny już prawie wystawione,
nadszedł czas na szkolne wycieczki! W tym roku
wyjazd organizowała pani Monika Skiba, opiekę nad
grzecznymi zresztą gimnazjalistami sprawowały panie
Lidia Nykiel i Marta Zajchowska.  W jego  program
wchodziło: odwiedzenie Jasnej Góry i udział w
uroczystej mszy z odsłonięciem obrazu, zwiedzanie
wałów częstochowskich, zamku w Ogrodzieńcu oraz
obozu Auschwitz.
Wszystkich uczniów na samym początku zachwyciło
to, że wyjazd spod szkoły jest tuż po północy, a
młodzież, jak to młodzież, ubóstwia nocne wyjazdy.
Nie zwracając najmniejszej uwagi na ciszę nocną, czy
na chcących jeszcze trochę pospać kolegów i
koleżanki, pewna bardzo ożywiona i podekscytowana
grupa, zajmująca tylną część autobusu, dała spory
koncert. Na całe szczęście nie można wiecznie
śpiewać, więc zaczęła się gra w karty. Hmm... Hazard
na wycieczkach szkolnych... Czy to się już zdarzało?
W każdym razie jakoś te cztery godziny jazdy trzeba
było spędzić. Po dotarciu  na miejsce wszyscy
pragnęliśmy jednego. Toalety. Pomimo chłodu
wczesnego poranka, niczym sprężynki
wyskoczyliśmy z autobusu i ruszyliśmy w stronę
łazienek. Niestety daremny był nasz wysiłek, bo jak się
okazało, wszystkie toalety były jeszcze nieczynne. No,
ale cóż, poczekaliśmy chwilę i jakoś się udało
(pomijając to, że nie wiedzieć 

dlaczego czynna była tylko toaleta męska, ale lepsze
to niż nic). Następnie zjedliśmy śniadanie i udaliśmy
się na mszę. Spokojnie można powiedzieć, że mało
kto, cokolwiek pamięta, bo wróciliśmy do życia dopiero
podczas przechodzenia na klęczkach wokół ołtarza.
Kolejne dwie godziny zwiedzaliśmy wały
częstochowskie. Byliśmy również na wieży widokowej,
chociaż łatwo nie było się na nią dostać, bo schody
były kręte. Później pojechaliśmy do Ogrodzieńca.
Niektórzy mieli ochotę pozostać na dłużej w pięknych
ruinach. Co prawda kierunek zwiedzania był
wyznaczony, ale kto by tam na to patrzył, kiedy
najciekawsze jest to, co zabronione. Nasze panie
czuwały zresztą nad nami cały czas. Pod koniec
zwiedzania złapał nas deszcz, więc wszyscy pobiegli
pędem do autobusu. Trochę zmoknięci i zmarznięci
pojechaliśmy do Auschwitz. W drodze nastąpiło
ładowanie, czyli zbieranie sił. Niemalże każdego
zmorzył sen, co oczywiście nie uszło uwadze naszych
fotografów. Śpiochy, mogą mieć tylko  nadzieję, że te
zdjęcia nigdzie nie wyciekną. W końcu dojechaliśmy
do obozu. Już na wstępie musieliśmy zrobić dwie
dodatkowe rundki na parking i z powrotem, bo okazało
się, że na teren muzeum nie można wejść z torbami,
więc musieliśmy odnieść je do autobusu, który wcale
nie był tak blisko. Od pani przewodniczki otrzymaliśmy
słuchawki (żeby wszystko dobrze 

Ogrodzieniec

Muzeum w Oświęciumiu
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Wyjazd najmłodszych 
do kina

słyszeć, gdyż muzeum zwiedza  pełno różnych grup i
każda ma przewodnika, który mówi w innym języku.
Bez tych słuchawek można by zgłupieć) i kiedy już się
z nimi oswoiliśmy, zaczęliśmy zwiedzanie. Pomijając
fakt, że nogi nas bolały niemiłosiernie (już wiemy
dlaczego pani kazała wziąć do muzeum wygodne
buty), to było naprawdę ciekawe przeżycie.
Dowiedzieliśmy się tak wielu rzeczy, o których nawet
byśmy nie pomyśleli, a to wszystko działo się podczas
II wojny światowej w  Polsce okupowanej przez
Niemców. Po obejrzeniu budynków obozu, stert butów,
okularów, walizek podróżnych i innych  przedmiotów
codziennego użytku i wysłuchaniu, w jaki sposób
traktowano tam ludzi, historia od razu stała się
ciekawsza. Zobaczyliśmy piece krematoryjne, celę, w
której umierał ojciec Maksymilian Kolbe. Następnie
autokarem udaliśmy się na teren obozu w Brzezince.
Tutaj zobaczyliśmy baraki, w których Niemcy trzymali
więźniów – Polaków, Żydów, Rosjan, Cygan.  
Pani przewodnik opowiadała o przerażających
rzeczach. Pomyślałam sobie, że szczęściem jest żyć
w wolnych od wojen czasach. Ta część wycieczki,
trwająca prawie trzy godziny była ostatnim punktem w
planie. Chociaż nie, po drodze odwiedziliśmy jeszcze
Macdonalda i posililiśmy się przed powrotem. Ale jeśli
komuś 

wydaje się, że na tym skończył się wyjazd, to nie ma
racji. Droga powrotna to było naprawdę coś! Zapewne
niejedna osoba stwierdziłaby: "Eeeee tam, po całym
dniu, to już na pewno są wykończeni i będą spać". Nic
bardziej mylnego! Zorganizowaliśmy sobie bitwę na
śpiewanie, do której włączyła się nawet pani Lidka.
Jedna część autobusu rywalizowała z drugą. Kto
wygrał? Tego nie rozstrzygnęliśmy, bo "bitwa na głosy"
zakończyła się wspólnych śpiewaniem. Nasz repertuar
był naprawdę różnorodny. Od szkolnych, religijnych i
patriotycznych piosenek, ludowych przyśpiewek i
tekstu „Kopciuszka”, do nowoczesnego disco polo i
naszych ulubionych piosenek z bajek (w tej kategorii
Casper dał niezły popis). Nasze głosy kolejnego dnia
były przez to nadszarpnięte, ale nikt tego nie żałował.
Każdy z wycieczki był nieziemsko zadowolony i po
powrocie do domu z uśmiechem na twarzy położył się
i odespał calutki dzień. 

Serdecznie dziękujemy naszym wychowawczyniom
za ten wyjazd, bo jak się okazało, to co mądre i
pożyteczne wcale nie musi być nudne. 
                            
                               Natalia Bereś

19 czerwca 2015 roku przedszkolaki  z rodzicami,
uczniowie klasy I i III  szkoły podstawowej byli w
Rzeszowie w kinie Helios na filmie 3D pt. Ups! Arka
odpłynęła. Film opowiadał o zwierzątkach, które nie
zdążyły wsiąść na arkę Noego  i stanęły w obliczu
wielkiego kataklizmu, jakim był potop na ziemi.
Walcząc o przetrwanie przeżyły wiele
niebezpiecznych, a jednocześnie bardzo zabawnych
przygód. Film bardzo się podobał, a ponieważ trwał aż
90 minut, to zdążyliśmy wszyscy porządnie zgłodnieć
 i  kiedy dobiegł końca, poszliśmy spacerkiem do
restauracji  McDonalds. A tu wiadomo…. pyszne i
(niekoniecznie) zdrowe jedzenie.  Najedzeni i
zadowoleni wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy do
domu. Choć wyjazd był krótki,  niektórzy z nas bardzo
się zmęczyli i przespali całą drogę powrotną.  Takie
wycieczki zamiast zajęć i lekcji…, bardzo fajna rzecz,
mogłoby być ich dużo więcej. Opiekunami na
wycieczce byli:  M. Mytych, S. Świniuch, ks. Robert
Wiśniewski no i oczywiście niezastąpieni rodzice.
Wszystkim bardzo  dziękujemy za miło spędzony
czas!
                                   
                                          Marta Mytych W Macdonalds MM
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Wycieczka kl. IV - VI do
Wrocławia

           Rajd rowerowy 
          na Górę Śmierci

17 czerwca 201 roku odbyła się wycieczka
autokarowa dla uczniów klas IV – VI  do Wrocławia
zorganizowania przez wychowawcę klasy 6 p. Juliana
Parysia. Opiekunami byli p. Aneta Rzeczycka, p.
Bartłomiej Wiktor i p. Zofia Król. Celem wycieczki było
poznanie historii miasta oraz zwiedzenie zoo, w
szczególności  oceanarium. Wyjazd zaplanowano na
godzinę 1:00 we środę. Punktualnie wszyscy
uczestnicy zjawili się na miejscu zbiórki, którym był
parking szkolny. Po sprawdzeniu obecności
ruszyliśmy w drogę. Do Wrocławia zajechaliśmy na
godzinę 9:00, gdzie na rynku byliśmy umówieni z
panem przewodnikiem. Poznaliśmy historię miasta
tropiąc po drodze wrocławskie krasnoludki oraz
płynęliśmy statkiem. Dowiedzieliśmy się m.in. że we
Wrocławiu znajduje się ponad 100 kościołów.
Następnie prosto ze statku udaliśmy się do
wrocławskiego zoo, spacerując i podziwiając zwierzęta
żyjącego na różnych kontynentach. Największe
wrażenie wywarło na wszystkich oceanarium, w
którym mogliśmy podziwiać morskie zwierzęta. Na
terenie zoo znalazł się też czas na obiad, a tuż za
ogrodzeniem swój wybieg miały lwy, więc towarzystwo
było naprawdę imponujące.  We Wrocławiu
spędziliśmy 9 godzin, które minęły bardzo szybko. W
drogę powrotną wyruszyliśmy o godzinie 18:00
zajeżdżając około godziny 22:00 do McDonalda. W
trakcie podróży uczniowie umijali sobie czas śpiewem
lub oglądaniem bajek.                      Julian Paryś

Rejs statkiem po Odrze

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2015 roku została
zorganizowana wycieczka rowerowa dla uczniów klas
IV – VI. Celem kolejnej już wyprawy naszych uczniów
była Góra Śmierci. Kierownikiem wycieczki był p.
Julian Paryś. Opiekunami p. dyr. Grzegorz Laska, p.
Bartłomiej Wiktor oraz p. Bartłomiej Grabski.  Wszyscy
punktualnie zjawili się o godzinie 9:00 na parkingu
szkolnym i po sprawdzeniu sprzętu, przypomnieniu
zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po
drodze i założeniu kasków ruszyliśmy w drogę w 3
grupach. Pogoda do tego typu wyprawy była
wymarzona. Każdy z uczestników wzorowo spisywał
się w trakcie podróży. Po drodze był czas na
odpoczynek oraz posiłki. Na miejscu poznaliśmy
krótka historię miejsca, a także cel w jakim zostało ono
stworzone. Podczas drogi powrotnej „okupowaliśmy”
jeden ze sklepów po drodze, aby co nie co
skonsumować. W zdecydowanej większości
przeważały lody.  Po powrocie około godziny 14,
wszyscy uczestnicy rozjechali się do domów, a
niektórzy już we własnym zakresie zaplanowali sobie
klasowe ognisko. Wszyscy byli zadowoleni z udanej
wyprawy, a niektórzy nawet deklarowali, że już żadnej
rowerowej wycieczki nie odpuszczą. Kolejna wyprawa
już w nowym roku szkolnym.

mgr Julian Paryś

Odpoczynek

.

.
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 XII Gimnazjalny Konkurs
Ortograficzny   KONKURSY JĘZYKOWE W NASZEJ SZKOLE

29 maja 2015 r. w naszej szkole ogłoszono wyniki
szkolnych konkursów językowych, które
przeprowadzone zostały w II semestrze roku
szkolnego 2014/2015. Konkursy zorganizowały panie,
które uczą języków obcych w naszej szkole: pani
Patrycja Wiktor oraz pani Paulina Piotrowska.  Konkurs
na najlepszą prezentację multimedialną pod hasłem
"MOJE ULUBIONE ŚWIĘTO" przeznaczony był dla
uczniów klas I-III gimnazjum. Zadaniem uczestników
było przygotowanie prezentacji multimedialnej. Każdy
uczeń mógł wziąć udział zarówno w konkursie z
języka niemieckiego "MEIN LIEBLINSFEST" jak i z
języka angielskiego "MY FAVOURITE FESTIVAL".
Zwycięzców konkursów wyłoniono biorąc pod uwagę
zgodność prezentacji z tematem konkursu,
pomysłowość i kreatywność, bogactwo
zastosowanych form wyrazu (obraz, dźwięk, animacje,
komentarze), ogólne wrażenie artystyczne,
poprawność językową.
Laureaci konkursu z języka niemieckiego "MEIN
LIEBLINGSFEST": I miejsce –Dominika Ochab, II
miejsce –Karolina Bereś, III miejsce –Natalia Kosińska.
Laureaci konkursu z języka angielskiego "MY
FAVOURITE FESTIVAL":
I miejsce – Kinga Bereś, II miejsce – Natalia Bereś, III
miejsce –Mateusz Marciniec.
Kolejny konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej. Był to konkurs na plakat
anglojęzyczny pod hasłem "MY FAVOURITE
FESTIVAL". Zadaniem uczniów było przygotowanie
plakatu, przedstawiającego ulubione święto. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców biorąc pod uwagę:
pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania
oraz poprawność językową. Laureaci konkursu na
plakat anglojęzyczny "MY FAVOURITE FESTIVAL":
I miejsce - Gabriela Świstak, II miejsce – Aleksandra
Wójcik, III miejsce - Magdalena Marciniec.
W konkursie z języka angielskiego: "MY FAVOURITE
ENGLISH WORDS" udział wzięli uczniowie klas I-III
szkoły podstawowej. Zadaniem uczniów było
przygotowanie zakładki do książki z ulubionymi
angielskimi słowami.
Laureaci konkursu na najładniejszą zakładkę do
książki "MY FAVOURITE ENGLISH WORDS":
I miejsce – Paulina Kramarz, II miejsce – Alicja Bereś,
III miejsce –Joanna Kosydar.
Wyróżnienia: Jakub Kuraś, Martyna Misiura, Marlena
Węglarz. 
Gratulujemy

Najlepiej piszący gimnazjaliści

Już po raz dwunasty odbył się w naszej szkole
Gimnazjalny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii.  Miał
miejsce w czwartek 21 czerwca br. Został
przygotowany i przeprowadzony przez panią
polonistkę Lidię Nykiel.  Uroczystej inauguracji dokonał
pan dyrektor Grzegorz Laska.  Głównymi celami
zmagań konkursowych były: wyłonienie ,, Mistrza
Ortografii ”, kształtowanie zainteresowań i umiejętności
samodzielnej pracy, rozbudzanie czujności
ortograficznej, rozwijanie uzdolnień uczniów ,
 integracja uczniów oraz  promowanie uczniów
najzdolniejszych. 20 gimnazjalistów klas I, II i III
przystąpiło do napisania  dyktanda pt. „Uczeń
marzyciel”.  „Powietrze pachnie świeżością,
Jasnopopielate chmury o różnorodnych kształtach
wolniutko suną po biało – różowym niebie”  – to tylko
fragment tekstu, który przysporzył  niektórym
konkursowiczom sporo trudności.
Miło nam ogłosić, że Gimnazjalnym Mistrzem
Ortografii roku szkolnego 2014/2015 została Kinga
Bereś – uczennica klasy III gimnazjum.
II miejsce zajęła Aleksandra Kukla z klasy II
gimnazjum. III miejsce przypadło Martynie Tokarz z
klasy III gimnazjum.
Wszystkim zwyciężczyniom gratulujemy. Nagrody
oraz dyplomy zostaną wręczone mistrzyniom podczas
akademii na zakończenie roku szkolnego. Gratuluję  i
zachęcam do czytania słownika ortograficznego – L.
Nykiel

LN
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I miejsce Oli w Konkursie 
Matematyczno - Przyrodniczym 

27 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w
Ropczycach odbył się II Konkurs Matematyczno –
Przyrodniczy „Matematyka, fizyka, chemia – trójka
doskonała”. Konkurs skierowany był dla uczniów klas
II – ich gimnazjum z terenu gminy Ropczyce. Miał on
na celu m. in. rozwijanie zainteresowań matematyczno
– przyrodniczych uczniów. Został on przygotowany
przez panie: Agatę Subczak, Annę Gawlik oraz Annę
Chodak. W konkursie wzięli udział uczniowie z ośmiu
szkół: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół
Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 5,
Zespół Szkół w Lubzinie, Gimnazjum w Iwierzycach
oraz Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich w sumie
29 osób. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów
z klasy II gimnazjum: Aleksandra Kukla oraz Mateusz
Marciniec. Konkurs składał się z zadań z matematyki,
fizyki i chemii. Po pięć pytań z każdego przedmiotu, w
tym cztery zadania zamknięte i jedno otwarte. O
godzinie 11.30 pani dyrektor Bożena Rygiel przywitała
wszystkich na konkursie.  Konkurs trwał 90 minut. Z
matematyki można było zdobyć 11 punktów, z fizyki 9,
z chemii 10, czyli w sumie 30 punktów. Mateusz
otrzymał z matematyki 8 punktów, z  fizyki 3 punkty, a
z chemii 4 punkty, w sumie 15 punktów.  Wyniki Oli
przedstawiały się następująco: 11 punktów z
matematyki, z fizyki 6 punktów, a z chemii 6 punktów,
łącznie 23 punkty. Co dało jej I miejsce. Uczniowie
otrzymali gratulacje, dyplomy i atrakcyjne nagrody z
rąk pani wicedyrektor Ewy Wośko. Gratulujemy
osiągniętego sukcesu i życzymy kolejnych. 
                                            Marta Zajchowska

Konkurs Matematyczno  
Przyrodniczy

"Matematyka, fizyka,
chemia   trójka

doskonała"

Ola i Mateusz

Ola odbiera nagrodę

Mateusz odbiera nagrodę

MZ

MZ

MZ
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DZIEŃ MATKI W PRZEDSZKOLU

"Kto mnie może kochać więcej?
Zmarznę- grzejesz moje ręce,
Zszywasz spodnie, budzisz rano,
Miód smarujesz mi na chlebie.
Ty mnie kochasz a ja mamo
Bardzo, bardzo kocham ciebie."

10 czerwca 2015 roku w naszym przedszkolu
obchodziliśmy uroczysty Dzień Matki.  Przedszkolaki
śpiewały piosenki, recytowały wiersze i oczywiście
składały życzenia swoim mamom. Najważniejszym
punktem naszej uroczystości była niespodzianka dla
Mam od dzieci, w postaci przedstawienia. Wszystkie
przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w
przedstawieniu i każdy miał do zagrania swoją rolę.
Przedstawienie   opowiadało o stworzeniu świata przez
Boga oraz pierwszych ludzi, którzy byli pierwszymi
rodzicami i pierwszą rodziną na ziemi. Występ był
 barwny i wzruszający, wielu zaproszonym gościom
zakręciła się łza w oku, najbardziej wzruszone były
jednak Mamusie przedszkolaków. Uroczystość bardzo
się udała i na pewno na długo pozostanie w naszej
pamięci, a kiedy wspomnienia zbledną to zawsze
możemy…. zerknąć na piękne zdjęcia.

                             Marta Mytych

Mamy ze swoimi pociechami

Mamy ze swoimi pociechami

Mamy ze swoimi pociechami

Prezenty dla mamy.

.

.

.
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Dzień Projektów Edukacyjnych

19 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się dzień
projektów edukacyjnych klasy II gimnazjum.
Przygotowania grup i sali rozpoczęto o godzinie 10.00,
zaś o godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie
przez Pana Dyrektora. Pierwszym zaprezentowanym
projektem był projekt z geografii pt. "Łączki
Kucharskie i okolice- walory turystyczno-
krajobrazowe". Grupa projektowa: Alicja Grabowy,
Natalia Kosińska, Aleksandra Kukla, Adrian Trałka i
Dominik Zapał pod opieką pani Patrycji Wiktor, przez
cały rok zwiedzała różne miejsca, dokumentując
wyjazdy wieloma zdjęciami i filmikami. Podczas dnia
projektów grupa zaprezentowała filmik zawierający
dużo zdjęć z ciekawych miejsc,  naszych okolic. Na
koniec rozdali nauczycielom foldery z autorskimi
zdjęciami i opisami interesujących zabytków i
atrakcji. Następną  była grupa projektowa z fizyki w
składzie: Maria Kliś, Gabriela Marć, Nikola Strzok i
Sonia Strzok, która przygotowała projekt pt." Fizyka
wokół nas". Dziewczęta w pierwszej kolejności
przedstawiły prezentacje i filmik, w których była
ukazana ich praca w Podkarpackim Muzeum Energii
w Rzeszowie. Ciekawym elementem projektu
niezaprzeczalnie były doświadczenia fizyczne w ich
wykonaniu. Przedstawiły, na czym polega magnetyzm.
Ostatnim z prezentowanych projektów dotyczył 
wychowania fizycznego. Grupa w składzie: Tomasz
Broda, Mateusz Marciniec, Damian Wanat, Jakub
Wójcik pod opieką pana Wiesława Maciołka
przygotowała projekt pt."Ścieżki rowerowe naszej
okolicy". Chłopcy zaprezentowali filmik, w którym
przedstawili wiele ciekawych miejsc wartych
odwiedzenia, rzecz jasne nie zabrakło humoru i
śmiesznych scen. Nad całością projektu czuwała p.
koordynator Lidia Nykiel.  Prezentacji przyglądali się
uczniowie klasy I gimn. 
Sonia Strzok

Grupa projektowa - geografia

Grupa projektowa - fizyka

Grupa projektowa - wychowanie fizyczne

Projekty edukacyjne to świetna
zabawa i rozwijanie naszych

zainteresowań

MS

MS

MS
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KOMERS

20 czerwca w remizie strażackiej w Łączkach
Kucharskich odbył się komers klasy 3 gimnazjum.
Rozpoczął się o godzinie 18. Na początku
trzecioklasiści  zaprosili wszystkich przybyłych goście
do wspólnego zdjęcia. Po sesji zdjęciowej rozpoczęła
się zabawa, której przewodzili chłopaki z Perverted
Deejays. Pomimo niesprzyjających warunków
pogodowych w lokalu panowała gorąca atmosfera.
 Gimnazjaliści świetnie się bawili, oprócz tradycyjnej
chusteczki haftowanej, uczniowie tańczyli tzw. Belgijkę
oraz urządzili bitwę taneczną o miano króla parkietu.
 Rodzice trzecioklasistów przygotowali poczęstunek
dla zaproszonych gości i niestrudzonych tancerzy.
Serdecznie dziękujemy rodzicom,  za pomoc w
przygotowaniu imprezy. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim przybyłym
gościom: p. dyrektorowi Grzegorzowi Lasce, p.
Monice Skibie, p. Lidii Nykiel, p. Marcie
Zajchowskiej, p. Marcie Mytych, p. Wiesławowi
Maciołkowi, p. Beacie Rzeszutek, p. Halinie Zapał,
p. Grażynie Jasek, p. Dorocie Zapał, p. Barbarze
Cieśli oraz gimnazjalnym z klasy I i II. 

Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędzili czas :)

                                                      Trzecioklasiści

Komers klasy III gimnazjum został zorganizowany
przez małą grupę rodziców z tej klasy. Sześć mam
poświeciło swój czas i przybyło do remizy w Łączkach
Kucharskich, aby przygotować tę wspaniałą imprezę,
na której wszyscy bardzo dobrze się bawili. 

Chciałam serdecznie podziękować: p. Beacie
Bereś, p. Wioletcie Kliś, p. Agnieszce Kulpie, p.
Elżbiecie Pawłowskiej, p. Beacie Wiktor, p.
Bernadecie Wójcik za to, że tak wspaniale nas
przyjęły na tej pożegnalnej imprezie
trzecioklasistów.

                                            Monika Skiba

Trzecioklasistki

Trzecioklasiści

Oczywiście Chusteczka

.

.

.
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W dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 odbył
się międzyszkolny konkurs „Mistrzowskie Pary” dla
uczniów klas V-tych szkół podstawowych z terenu
gminy Ropczyce zorganizowany przez nauczycieli
matematyki  Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach.
Wszystkich uczniów i ich opiekunów powitał pan
dyrektor Wojciech Żuchowski.  Uczniowie biorący
udział w konkursie pracowali parami przy
wylosowanych stanowiskach.
Rozwiązywali różne typy zadań, w tym roku szkolnym
konkurs przebiegał pod hasłem „Sprawnie działamy na
liczbach naturalnych”
 W skład komisji konkursowej wchodzili nauczyciele ze
szkół, których uczniowie byli uczestnikami. W czasie
obrad komisji uczniowie otrzymali poczęstunek.
Naszą szkołę reprezentowały Kamila Dziedzic i Sylwia
Góral oraz Natalia Więcek   i Jakub Kaznecki. Po
krótkiej przerwie w obecności pana dyrektora
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody. Laureatami
zostały trzy najlepsze pary. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ropczycach,
drugie i trzecie miejsca zajęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 5. Przyznano również wyróżnienie
uczestnikom Szkoły Podstawowej nr 6   w
Ropczycach. Za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienie
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczniowie  otrzymali drobne upominki.

IV Gimnazjalny Konkurs
Matematyczny

18 czerwca 2015 r. odbył się IV gimnazjalny konkurs
matematyczny. Do konkursu zgłosiło się 10 osób z
klasy I, II i III gimnazjum.  Arkusz konkursowy składał
się z siedmiu zadań zamkniętych, trzech „prawda –
fałsz” oraz trzech otwartych.  Zadania sprawdzały
umiejętność rozwiązywania zadań z matematyki na
poziomie gimnazjum.  Maksymalnie w konkursie
można było zdobyć 20 punktów.
Zwycięzcą konkursu została Kinga Bereś, uzyskując
18 punktów.
II miejsce zdobyła Aleksandra Kukla uzyskując 17
punktów.
III miejsce przypadło Mateuszowi Marcińcowi, który
zdobył 16 punktów.
Na wyróżnienie zasłużyli Nikola Strzok  - 15
punktów, Sonia Strzok – 13 punktów oraz Gabriela
Mardeusz – 13 punktów.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do dalszej
nauki matematyki.
                                   Marta Zajchowska

Zmagania konkursowe

Konkurs 
„Mistrzowskie Pary”

Zmagania konkursowe

Matematyka to królowa
nauk i warto ją dobrze

poznać

MZ

MZ
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GIMNAZJADA LEKKOATLETYCZNA W ROPCZYCACH

Gimnazjada L.A 2015 odbyła się 17.06.2015r na stadionie w Ropczycach. Zawdodnicy wzięli udział w wielu
 konkurencjach.

Bardzo dobre miejsca zajęły dziewczęta w skoku w dal, gdzie Natalia Kliś zajęła II miejsce a Ewa Pawłowska
miejsce III.

III miejsce zajęła Sonia Strzok w biegu na 100m i Weronika Bochenek w biegu na 300m.
W sztafecie 4x100 dziewczęta na 8 sztafet zajęły II lokatę
.
Nie zawiódł też Damian Wanat, który w mocno obsadzonym biegu na 1000m zajął II miejsce. 

Na uwagę zasługuje też III miejsce Sebastiana Kulpy w biegu na dystansie 300 m.

Sztafeta chłopców 4x100 zajęła dobre IV miejsce.

Zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego.

 Wszystkim uczestnikom gimnazjady dziękuję za udział i bardzo dobre reprezentowanie naszej szkoły w
zawodach sportowych ;)

Wiesław Maciołek

. .. .
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ZESTAWIENIE CZYTELNICTWA
 ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA
KLASA:

Szkoła podstawowa (kl. O-III):
kl. I

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): 
kl. IV

Gimnazjum: 
kl. II

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:

Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Weronika Krajewska – 25, Marta Cebulska
– 16.
KLASA I: Jakub Kuraś – 133, Wiktoria Ochał – 89,
Ana Świątek – 29.  
KLASA II:    Elżbieta Baran – 32, Alicja Bereś – 20,
Paulina Kramarz – 19.
KLASA III: Dominik Prokopowicz – 56,Julia Gorczyca
– 43, Angelika Cesarz – 32.
KLASA IV: Dominika Nykiel – 21, Izabela Bereś i
Kacper Prokopowicz – 10.
KLASA V: Sylwia Góral i Natalia Więcek – 6,
KLASA VI: Aleksandra Karaś – 10, Gabriela
Pawłowska – 6. 

Gimnazjum:
KLASA I GIM.: Natalia Bereś – 11, Weronika
Gorczyca – 10, Natalia Gredys, Gabriela Kramarz – 7. 
KLASA II GIM. Alicja Grabowy – 13, Maria Kliś, Nikola
Strzok, Sonia Strzok – 8.
KLASA III GIM. Martyna Tokarz – 8, Kinga Bereś,
Klaudia Bochenek, Karolina Kramarz – 6 

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASA O:   45 (1,88 na osobę)
KLASA I:    406 (21.37 na osobę)
KLASA II:  117 (7,80 na osobę) 
KLASA III: 178 (19,78 na osobę) 
KLASA IV: 90 (4,74 na osobę)
KLASA V:   48 (3,20 na osobę)    
KLASA VI: 44 (3,38 na osobę)

GIMNAZJUM:
KLASA I:      78 (4,59 na osobę)    
KLASA II:    79 (6,08 na osobę)
KLASA III:  53 (4,08 na osobę)

NAJLEPSZY CZYTELNIK:

Szkoła podstawowa
Klasy O – III :   
Jakub Kuraś

Klasy IV – VI : 
Dominika Nykiel

Gimnazjum: 
Alicja Grabowy

. .
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Plotki, ploteczki

No cóż, wakacje już za kilka dni! Cieszycie się? Bo my tak :D Dużo się działo w tym miesiącu, czyż nie?
Tradycyjnie zaczynamy od klasy IV. Wielkie brawa dla naszych Smerfów! :D No nie ma co, aktorstwo pierwsza
klasa ;d A jak tam po wycieczce? ;p Podobno nieźle szaleliście- widać,że już gotowi na wakacje :D Po wakacjach
kolejny rok męki ;p bądźcie gotowi ;P
Była IV, więc teraz V :D Co jak co, ale wy to już od dawna czujecie wakacje! We Wrocławiu i w autobusie
podobno były szaleństwa, czyż nie? ;3 Bez was w podstawówce byłoby nudno! :P A nasi aktorzy się genialnie
spisali ;)
Klasa VI już otrzymała wyniki egzaminów ;p zadowoleni, czy nie bardzo? A kto by się tym teraz martwił!
Szóstaczki już myślą o następnym roku szkolnym, bo będą w gimbazie :D Musimy tu pochwalić naszych
wspaniałych aktorów! Nie dość, że Ola zabłysła jako Kopciuszek na pikniku, to jeszcze w szkole :D Pochwałę
również powinien dostać Dawid, który genialnie śpiewał smerfne piosenki ;p Nie będziemy wszystkich po kolei
wychwalać, ale wszyscy byliście genialni! :D
A teraz przechodzimy do naszych gimbusów ;3 Pierwszaczki już odpoczywają i marzą o wakacjach ;p chłopcy
już sobie na lekcjach przysypiają i odpoczywają przed wakacjami :) Wszyscy wyrzucają z głów niepotrzebne
informacje i robią miejsce na... miłość! To nie pierwsza i nie ostatnia klasa, która już o miłości rozmyśla :D
Czyżby szykowały się wakacyjne miłości? ;) A jak tam po zawodach? ;p Wszyscy którzy byli zasługują na
pochwałę za ten wysiłek włożony w biegi, skoki itd. ;p A na komersie coś nie wszyscy chłopcy się do tańca rwali
hmm? To nie dobrze bo trzeba szaleć a nie siedzieć xd Dziewczynki wyglądały w tych kreacjach po prostu
bajecznie! ;p
Klasa II już po projektach, zadowoleni? ;p Teraz już luzik, bo po wystawieniu ocen :D Wszystko poprawione,
zdane i gotowi na wakacje :D Po występach wszyscy wykończeni, zwłaszcza nasz książe ;d Spisaliście się na
medal! A skoro mowa o medalach to na zawodach parę wygranych ;d gratulacje! :D Dwóch chłopców zatańczyło
na komersie chyba z wszystkimi dziewczynami, czyż nie? ;3 Chyba wszyscy dobrze wiemy o kogo chodzi ;)
Wasze umiejętności taneczne i wytrwałość na parkiecie ciągle nas zadziwia! ;3

Co za harmonia...

yZ naszą najstarszą klasą już powoli będziemy
musieli się żegnać :( Będziemy za wami bardzo
tęsknić ;c Komers chyba będzie niezapomniany dla
was wszystkich, bo każdy znalazł chwile, żeby
potańczyć, zjeść coś i pogadać :D Dziewczyny
wytańczyły się chyba na całego ;) I jak tam wyniki z
egzaminów? ;p Na pewno nie jest aż tak źle :D 
Musimy już kończyć :/ ale po wakacjach wracamy ze
świeżymi ploteczkami specjalnie dla was! :D

Żegnam was moi drodzy czytelnicy, spotkamy się po
wakacjach i wtedy opowiem wam dokładnie co się
wydarzyło w czasie ich trwania.

Życzę słonecznych i wesołych wakacji:)

.
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Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi zdobywania nowych doświadczeń.
Ważne, aby ten czas uczniowie wspominali z radością po powrocie do szkoły. Dzieci i młodzież spędzająca
wakacje w swoich domach, jak również poza miejscem zamieszkania jest narażona na szereg zagrożeń oraz
niebezpieczeństw w czasie odpoczynku.Swoboda zachowań młodych osób, większy luz, przebywanie w
miejscach wypoczynku bez nadzoru rodziców, a także niewłaściwa opieka i nadzór ze strony opiekunów
stanowią jedną z kilku przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadków komunikacyjnych, utonięć, przestępstw
i wykroczeń popełnionych przez samych nieletnich jak i na ich szkodę. Aby bezpiecznie spędzić wakacje, a
zarazem nie dopuścić do niebezpiecznych zachowań ze strony innych osób należy przestrzegać pewnych
zasad m.in.: wyjeżdżając na wakacje, poinformuj najbliższych gdzie spędzać będziesz wakacje i z kim, zostaw
numer telefonu, nie pokazuj zbytnio posiadanych pieniędzy czy drogich rzeczy, gdyż nie możesz być pewny(a)
czy nie jesteś obserwowany(a),nigdy nie pozostawiaj swoich bagaży, toreb, dokumentów, portfela bez opieki
przebywając na plaży czy imprezach podczas wakacji, podczas spędzania wakacji na wsi nie wsiadaj i nie baw
się w pobliżu maszyn rolniczych - to bardzo niebezpieczne. Wakacje to czas odpoczywanie i spędzania przez
młodzież wolnego czasu nad wodą. Aby bezpiecznie spędzić ten okres pobytu nad wodą należy kierować się
wyobraźnią i rozsądkiem. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, nie wypływaj daleko od brzegu po zapadnięciu
zmroku, Pamiętaj o założeniu kapoka podczas pływania żaglówką, kajakiem, łódką czy innym sprzętem
wodnym, nie skacz do wody bezpośrednio po opalaniu się jeśli jesteś rozgrzany przez słońce.Podczas wakacji
dochodzi do wielu wypadków w których uczestniczą dzieci.Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest złe
oznaczenie i widoczność dzieci jadących na rowerze jak i pieszych szczególnie po zmroku. Dlatego ważną
kwestią jest aby dzieci idące poboczem były wyposażone w emblematy odblaskowe np. opaski, co spowoduje
większą widoczność. Dzieci jeżdżące na rowerach powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
wyposażenie roweru w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa, w czasie jazdy używaj kasku, przestrzegaj
przepisów drogowych, nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
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