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Czytanie w dzisiejszych czasach jest umiejętnością,
którą posiada niemal każdy. Niestety przez
ekranizowanie wszystkiego, co tylko się da, zdolność
ta została przez człowieka zaniedbana. Obecnie
młodzież, otrzymując kanon lektur szkolnych, zamiast
do biblioteki, udaje się do wypożyczalni filmów, a kiedy
już zmuszona jest coś przeczytać, to traktuje to jako
skaranie boskie. Skąd to wiem? Sama jestem
uczennicą gimnazjum i chcąc, nie chcąc zdarzy mi się
ocenić książkę po okładce, chociaż większą wagę od
okładki ma dla mnie raczej liczba stron. Na całe
szczęście znaleźli się ludzie, którzy pokazują nam, że
czytanie to nie kara, a przyjemność. W związku z tym
w całej Polsce została zorganizowana akcja pt.
"Narodowe czytanie". 
Nie ominęła ona i naszej szkoły. Już w pierwszych
dniach nowego roku szkolnego, nasza pani polonistka
przedstawiła nam tegoroczny temat przewodni, czyli
"Lalkę" Bolesława Prusa. Czytanie zaplanowane
zostało na 8 września, tak więc czasu na
przygotowania było naprawdę niewiele. Jednak przy
dobrej organizacji, którą zawdzięczamy pani Lidii
Nykiel i pozytywnemu nastawieniu, zdążyliśmy ze
wszystkim na czas. Już od rana byliśmy przejęci

Wystawa prac plastycznych

Izabela i Stanisław, czyli Natalia i Casper

całą akcją, która odbyć się miała się dopiero na piątej
lekcji. Kiedy wszystko było już zapięte na ostatni guzik,
rozpoczęło się wielkie czytanie. Wchodząc do sali, od
razu można było poczuć klimat XIX-wiecznej
Warszawy, wystawa prac plastycznych przygotowana
przez uczniów naszej szkoły, kawiarniane stoliki i
przede wszystkim serwis do herbaty. Ku naszemu
zdziwieniu na salę weszli główni bohaterowie "Lalki"
Izabela Łęcka (Natalia Bereś) oraz Stanisław Wokulski
(Casper Kaznecki). Zaczęło się robić ciekawie.
Osobiście odniosłam wrażenie, jakbym cofnęła się w
czasie co najmniej o kilkadziesiąt lat. Na wstępie
oczywiście wyjaśniono nam, z jakiej okazji się
spotykamy i co będziemy robić, chociaż tego można
było domyślić się na początku. Następnie, Gabrysia i
Artur wprowadzili nas mniej więcej w jej tematykę i
zaprezentowali krótko treść całej książki. Po jej
odczytaniu, które wcale nie trwało krótko, bo wiemy
akurat, że ten utwór jest bardzo obszerny, z twarzy
niektórych uczniów można było wyczytać lekkie
znudzenie. Nie trwało ono jednak długo, gdyż Izabela i
Stanisław zaprosili nas do małej kawiarenki, do której
kolejno zapraszali różnych gości. Podchodząc do
stolika, odczytywali oni wybrany fragment
książki.Oczywiście jak przystało na szlachtę, nasi
bohaterowie mięli również obsługę, która nie
próżnowała, podając każdemu z przybyłych filiżankę
herbaty w trosce, aby podczas czytania nie zaschło
mu w gardle.  

NARODOWE CZYTANIE "LALKI" 
BOLESŁAWA PRUSA 

MS
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Odczytywanie fragmentów "Lalki"

Rozdanie nagród w quizie

Pamiątkowa fotka z Narodowego Czytania

Takim przyjemnym sposobem
wgłębiliśmy się w treść utworu.
Można by w zasadzie tak czytać i
czytać, ale wszystko z umiarem.
Jeszcze byśmy całą książkę
przeczytali, a to czeka nas w
liceum, więc po co uprzedzać fakty.
Słucha się fajnie, ale oczy
zaczynają się wtedy lepić. Na
rozbudzenie został odtworzony
fragment filmu, w którym
przedstawiona była scena w sądzie
(kto by pomyślał, że tak to dawniej
wyglądało). Kiedy wszyscy byli
znów pełni energii i zapału nasi
bohaterowie, Izabela i Stanisław
postanowili sprawdzić
czy faktycznie każdy słuchał tak
uważnie jak to wyglądało.
Przeprowadzili krótki quiz z
nagrodami dotyczący treści utworu.
Nie da się ukryć, że niektóre
pytania były naprawdę
podchwytliwe. Jak się jednak
okazało naszym uczniom nie
sprawiły one większego problemu.
Można powiedzieć, że wręcz
wyrywali się do odpowiedzi. Na
zakończenie każdy kto przyniósł
książkę autorstwa Bolesława Prusa
otrzymał pamiątkową pieczęć z
logiem narodowego czytania. Fotka
z Izabelą i Stanisławem również
była w pakiecie. 
Tak właśnie " Narodowe czytanie"
wyglądało w naszej szkole. Czy
warto było je przeprowadzić?
Myślę, że po przeczytaniu tego
artykułu to pytanie jest zbędne.
Przekaz jest bardzo prosty. Nie
liczy się okładka czy liczba stron
tylko nasze nastawienie. Jak widać
wszystko da się przedstawić
ciekawie i na wesoło. Czytanie nie
jest nudne, wręcz przeciwnie. To
właśnie książki uczą i pobudzają
naszą wyobraźnię, obrazując
często nie znany nam świat.  A
akcje tego typu mają nam o tym
przypominać. 
              Natalia Bereś
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25 września br.  W Domu Kultury w Niedźwiadzie
odbył się Międzyszkolny Konkurs Regionalny pod
hasłem „Mówię gwarą”. Organizator p. dyrektor –
Sylwia Ruszel zaprosiła do zmagań cztery szkoły 
podstawowe i gimnazjalne – Zespół Szkół w Małej, ZS
w Niedźwiadzie Górnej, ZS w Niedźwiadzie Dolnej
oraz ZS w Łączkach Kucharskich.  Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie wygłosić 3- 5 minutowy
monolog na temat dawnych obrzędów regionalnych.
Celem konkursu było zainspirowanie uczniów do
pogłębiania wiedzy dotyczącej kultury regionu oraz
rozwijanie aktywności twórczej poprzez odkrywanie
zapomnianych regionalnych obrzędów. Wypowiedź
miała zawierać wyrazy i związki frazeologiczne dawnej
podkarpackiej gwary.  Naszą szkołę reprezentowały: 
w kategorii szkół podstawowych : Dominika Wiktor
oraz Natalia Kramarz – opiekun p. Julian Paryś,
gimnazjum – Gabriela Mardeusz i Natalia Bereś –
opiekun p. Lidia Nykiel. Jury składające się z
przedstawicieli gminy i województwa zadecydowało ,
że I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajmie
nasza reprezentantka, - Gabrysia Mardeusz , zaś
trzecie miejsce Natalia Bereś. Uczennice przedstawiły
monologi dotyczące obrzędu wesela oraz kopania
ziemniaków. Miały odpowiednie rekwizyty oraz piękne
rzeszowskie stroje. Uczennice szkoły podstawowej
otrzymały dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

 Dodatkową nagrodą dla zwyciężczyni – Gabrysi
Mardeusz było zaprezentowanie swego występu
podczas niedzielnej imprezy w Niedźwiadzie „Z
folklorem na co dzień” z udziałem władz gminy i
powiatu oraz gości z zagranicy. Opiekę nad
dziewczynkami sprawowała p. Lidia Nykiel.
Recytatorkom gratulujemy wspaniałego występu oraz
otrzymanych nagród. 

Mamy nadzieję, żę będą nadal kultywować regionalne
tradycje w swoich rodzinach oraz w szkole. 
                                                     LN

Uczestnicy konkursu "Mówię gwarą"

Natalia Bereś podczas występu Gabrysia Mardeusz - zdobywczyni I miejsca

    I MIEJSCE DLA GABRYSI ORAZ III  DLA NATALII 
 Z KL. II GIMNAZJUM W KONKURSIE REGIONALNYM

LN
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      Sprzątanie Świata

W niedzielę 27 września uczennica kl. II gimnazjum –
Gabriela Mardeusz miała okazję zaprezentowania
swojego monologu regionalnego podczas gminnej
imprezy „Z folklorem na co dzień”. Zaprezentowała
opowiadanie gwarowe pt: „Trza być w butach na
weselu”. Występ bardzo się podobał wszystkim
zebranym gościom. Do prezentacji  uczennicę
przygotowała i sprawowała nad nią opiekę p. L. Nykiel.
Występowi przyglądał się również nasz pan dyrektor,
który pogratulował Gabrysi talentu aktorskiego.
Podczas spotkania regionalnego  gościnnie wystąpił
zespół Stropkovcan ze Słowacji, prezentując swoje
pieśni i tańce ludowe. Ponadto program wypełniły
koncerty zespołów folklorystycznych, takich jak:
Dziecięca Rewia Folklorystyczna, Halicz, Kurasie,
Niedźwiedzanie i pokazy rękodzieła ludowego.
 Wszyscy zgromadzeni mieszkańcy mogli
skosztować tradycyjnych potraw przygotowanych
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.   
                                                        LN

Pan dyrektor gratuluje występu

Gabrysia przed publicznością

Zaproszeni goście z uwagą słuchają

 
  "Z folklorem na co dzień"
       w DM w Niedźwiadzie 

W piątek 18 września nasza szkoła wzięła udział w 22
w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", która w tym
roku nosiła hasło "Wyprawa - poprawa". 
Uczniowie szkoły podstawowej, wyposażeni w
rękawiczki ochronne i duże worki na śmieci, wyruszyli
w bliższe i dalsze okolice placówki, aby pozbierać
śmieci pozostawione w przydrożnych rowach i innych
niewłaściwych miejscach. Pod czujnym okiem
opiekunów, uczniowie pięknie uporządkowali okolicę,
posegregowali wszystkie zebrane odpady i uzbierali w
ten sposób 10 dużych worków. Akcja ta pozwala
uświadomić dzieciom, jak ważne jest dbanie o
czystość środowiska naturalnego.          MS
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Od września br. we wszystkich szkołach
podstawowych z terenu Gminy Ropczyce realizowane
będzie profilaktyczne lakowanie zębów trzonowych
stałych (szóstek) u uczniów klas drugich. Wizyty w
gabinecie stomatologicznym OK–MED w Ropczycach
(ul. Grunwaldzka 38) dla naszych uczniów zostały
ustalone na: 24 i 30 listopada 2015 r.
Szczegóły organizacyjne zostały omówione na
spotkaniu wychowawcy z rodzicami w dniu 15
września 2015 r.
Od 1 stycznia 2016 r. powyższą opieką
stomatologiczną objęci zostaną także uczniowie klas
pierwszych szkoły podstawowej. Program będzie miał
charakter cykliczny, realizowany corocznie i
finansowany ze środków własnych gminy.
                                                        LN

OK-MED Ropczyce

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym.
Przedstawimy w telegraficznym skrócie kilka
informacji dotyczących naszej placówki 
Od września w Zespole Szkół  Łączkach Kucharskich
naukę rozpoczęło 158 uczniów. W klasie najmłodszej,
czyli zerówce, swoje pierwsze zajęcia rozpoczęło 19
uczniów pod czujnym okiem p. Marty Mytych.
Naszych pierwszaków w liczbie 18 osób prowadzi p.
Bogumiła Rusin. 20 drugoklasistów jest prowadzonych
przez p. Stanisławę Świniuch. W trzeciej klasie jest 15
uczniów, których uczy p. Halina Zapał. Najmniejsza
dziewięcioosobowa klasa czwarta jest wychowywana
przez p. Wiesława Maciołka. Piątoklasiści to dość
duża, 19 osobowa grupa, nad którą opiekę sprawuje p.
Aneta Rzeczycka. Dotarliśmy do najstarszej  klasy
szkoły podstawowej, która liczy 15 uczniów, a
wychowawcą jest p. Bartłomiej Wiktor. Najmłodsza
klasa gimnazjum ma 13 uczniów, którymi opiekuje się
p. Monika Skiba. Do drugiej klasy uczęszcza 17
gimnazjalistów, których prowadzi p. Lidia Nykiel.
Najstarsza grupa gimnazjum liczy 13 uczniów, a
wychowawcą jest p. Marta Zajchowska. 

W tym roku szkolnym zaszły też zmiany kadrowe.
Pożegnaliśmy księdza Roberta Wiśniewskiego, a na
jego miejsce przyszedł ksiądz Bogusław Grzywacz. 
Zmiany zaszły też w podręcznikach, z których uczą
się nasi podopieczni. Otóż realizowane są kolejne
etapy reformy i z darmowych podręczników korzystają
obecnie uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej
oraz I gimnazjum. Podręczniki do tych klas znajdują
się w bibliotece szkolnej i uczniowie wypożyczają je na
cały rok szkolny. Obowiązkiem uczniów jest
szanowanie tych książek i zwrócenie w jak najlepszym
stanie do biblioteki pod koniec roku szkolnego.
Kolejne zmiany dotyczą sklepiku szkolnego. Zniknęła
z niego niezdrowa, śmieciowa żywność. Nie
znajdziemy tam już  żadnych chipsów, żelków,
batonów i słodkich napojów. Zastąpiły je owoce,
zdrowe przekąski i kanapki z razowego pieczywa i
oczywiście woda mineralna. 
Życzymy wszystkim dobrze przeżytego roku
szkolnego i samych piątek na świadectwie.
                                                         MS

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY II SP

INFORMACJE ZE SZKOŁY

.
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11 września odbyły się wybory do nowego  Samorządu Uczniowskiego.
Wzięli w nim udział przedstawiciele rad klasowych. Wszystkich
zgromadzonych przywitał pan dyrektor. Wybory przeprowadzili
opiekunowie SU p. Marta Zajchowska oraz p. Julian Paryś. Najwięcej
głosów uzyskała uczennica klasy II gimnazjum Gabriela Mardeusz i
została ona przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, który będzie
reprezentował uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Na
zastępcę wybrano uczennicę klasy III gimn. Sonię Strzok, skarbnikiem
został również uczeń klasy III gimn. Jakub Wójcik. Sekretarzami SU
zostały Karolina Bereś (kl. II gimn.) i Gabriela Pawłowska (kl. I gimn.).
Wszyscy pozostali  uczniowie – reprezentanci klas – weszli w skład
działających w samorządzie sekcji. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy
i sukcesów.
                                                          Marta Zajchowska

Przewodnicząca:
Gabriela Mardeusz
Zastępca: 
Sonia Strzok
Skarbnik: 
Jakub Wójcik
Sekretarz: 
Karolina Bereś,
Gabriela Pawłowska

Sekcja dekoracyjna: 

•Aleksandra Karaś
•Michał Zegar
•Dominika Ochab
•Anita Grabowy
•Natalia Więcek
•Dominika Nykiel

Sekcja gospodarczo –
porządkowa:

•Patryk Kliś
•Patryk Chodak
•Gabriela Marć
•Natalia Gródecka
•Nikola Strzok
•Natalia Bereś

Sekcja kulturalno –
rekreacyjna:

•Kamil Depowski 
•Patrycja Prokopowicz
•Dominik Prokopowicz
•Jakub Kaznecki
•Liliana Plezia
•Gabriela Pawłowska

Samorząd Uczniowski z Dyrektorem i Opiekunami

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

.
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24.0921015 na stadionie w Ropczycach odbyły się
powiatowe indywidualne mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjalnych w lekkoatletyce. Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie, którzy zajęli czołowe
miejsca w zawodach gminnych. Sonia Strzok
reprezentowała szkołę w biegu na 10m, Patrycja
Adamczyk w biegu na dystansie 600m, Weronika
Bochenek na 300m a Damian Wanat miał do
pokonania odległość 1000m. Szkołę podstawową w
konkursie rzutu piłeczką palantową zaprezentowali
Karolina Cesarz oraz Maksymilian Zakrzewski.
Świetny wynik uzyskała Sonia Strzok, która wygrała
eliminacje w biegu na 100m z czasem 14.40s, a w
finale zajęła II miejsce z wynikiem 14.60s. Sonia
uzyskała awans do zawodów wojewódzkich, które
odbędą się 30 września w Rzeszowie. Awans do
zawodów wojewódzkich zdobył też Damian Wanat,
który w biegu na 1000m zajął bardzo dobre II miejsce.
Wszystkim uczestnikom zawodów powiatowych
dziękuję za udział. Szczególne gratulacje składam
Sonii i Damianowi za awans do zawodów
wojewódzkich. 
                                                Wiesław Maciołek

Na stadionie "RESOVII" w Rzeszowie w dniu 30
września 2015 roku odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa SZS w Lekkiej Atletyce na szczeblu
wojewódzkim. 
Awans do zawodów rangi wojewódzkiej wywalczyła
Sonia Strzok w biegu na dystansie 100 m oraz Damian
Wanat w biegu na dystansie 1000 m.
Uczniowie zaprezentowali się na mistrzostwach
bardzo dobrze, startując w biegach na sto procent
swoich możliwości w konkurencjach eliminacyjnych.
Sonia uzyskała czas 15.19 s w biegu na dystansie 100
m. Damian uzyskał wynik 3.15.46 w biegu na
dystansie 1000 m. Powyższe wyniki nie pozwalały im
jednak awansować do najlepszej ósemki w biegach
finałowych. W mistrzostwach wojewódzkich startowało
około 1000 zawodników w różnych dyscyplinach
lekkoatletycznych.
Za reprezentowanie szkoły  i włożony wysiłek fizyczny
bardzo dziękuję i życzę sukcesów w przyszłych
zawodach. 
                                           Wiesław Maciołek

Na pierwszym planie Sonia Strzok

Damian Wanat

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
SZS W L.A. SP I GIMN. -

POWIATOWE

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
SZS W LEKKIEJ ATLETYCE
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH -

RZESZÓW 2015

.
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W ostatnich dwóch latach Ministerstwo Edukacji Narodowej kładzie bardzo duży nacisk na poprawę
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wprowadza szereg akcji promujących czytelnictwo, ogłasza nowe
konkursy i ogólnopolskie akcje.
Redakcja "Szkolnego Echa" również chce włączyć się w akcję poprawy czytelnictwa. Na łamach naszej gazety
będziemy zamieszczać propozycje nowości, które są godne polecenia. Będą to pozycje książkowe
przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i zagłębi się w
lekturze.
                                                                                                                       MS

Autor: Agnieszka Urbańska
Tytuł: Czarownica w wielkim mieście
Wydawnictwo: Skrzat
Ilość stron: 96
Wiek: 5 - 8 lat

Czy można zaprzyjaźnić się z czarownicą? Z taką jak
Tola − na pewno! To stuprocentowa czarownica, choć
brakuje jej haczykowatego nosa, nie podpiera się
sękatą laską, a na jej ramieniu nie siedzi czarny kot.
Uwielbia za to jeździć na rolkach. Sprawia, że mały
Krzyś wreszcie zaczyna się uśmiechać. Dzięki Toli
zbój Kostas Ponuras przestaje być smutny, a pies
Atramencik znajduje swój dom. 
Przekonajcie się, że do czarowania nie jest potrzebna
magiczna różdżka. Często wystarczy jedno słowo.

Czarownica w wielkim mieście

Autor: Nele Neuhaus
Tytuł: Charlotte i koń marzeń
Wydawnictwo: Media Rodzina
Ilość stron: 176
Wiek: od 10 lat
Pierwszy tom nowej serii książek dla młodzieży
CHARLOTTE niezwykle cenionej autorki kryminałów i
serii ELENA. Tym razem bohaterką jest Charlotte,
która mieszka w pobliżu stadniny. Konie są dla niej
całym światem. Kiedy jej ulubieniec Gento zostaje
sprzedany, dziewczynka obiecuje sobie, że nigdy
więcej nie dosiądzie żadnego konia, aż... trafia na
francuską wyspę Noirmoutier na wybrzeżu Atlantyku.
Zawsze marzyła, by móc galopować po plaży. Dopiero
w lokalnym klubie jeździeckim dowie się, czym
naprawdę jest jazda konna i będzie musiała zyskać
zaufanie pełnego temperamentu konia, tak innego od
spokojnych koni, z którymi dotąd miała do czynienia.

Charlotte i koń marzeń

BIBLIOTEKA POLECA...
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Na łamach naszej gazetki promujemy czytelnictwo i
zachęcamy do czytania różnych pozycji książkowych
Uczniowie często czytają tylko obowiązkowe lektury
stroniąc przy tym od innych ciekawych pozycji. 
Jesteśmy bardzo ciekawi jak ta sytuacja wygląda w
naszej szkole. Przez cały rok szkolny będziemy, na
łamach naszej gazetki, prowadzić sondę wśród
uczniów naszej szkoły i pytać o to, co ostatnio czytali,
co najczęściej czytają i co polecają do przeczytania.
Na początek wysądowaliśmy najstarszą klasę, czyli III
gimnazjum. Ich wypowiedzi przedstawiamy na
wykresach. Ciekawi jesteśmy jak ta sytuacja wygląda
w waszej klasie.
                                                       Red.   

Trzecioklasiści podczas Narodowego Czytania .

CZYTAM, BO LUBIĘ...
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 "Trza być w butach na
weselu" - opowiadanie  

Weselysko , weselysko, gro muzyka, wszystkie
tańcujo, że aż w chałupie dudni. Chłopy takie pryndkie
ze łod ty hulacki aż dech zapiro. Gro kapela, gro
polecki łobertasy,  kujawioki.  Druhny ze swatami
wywijajo, przyśpiwki młodym śpiwajo , o słychać
śpiewanie:
Gdy cie będą czepić ,
spojrzyj do powały,
 coby twoje dziecka
 corne łocka miały.
Pieknie grajo, pieknie śpiwajo, godom wom ,  no ale jo
swoje lata już mom i tak pryndko nie pohulom, juzem
ustała , nie dom rady  muse se dychnąć ździebko
siende  se za stodołom  , myśli pozbirom.  Weselysko
na nasy wsi w Łunckach to nojpirsze łod wszystkich. 
Zanim się młode pożynio, łojce i sważki łobgadujo , co
kto komu do, targujo się jak trza. Jak już się starsze
dogodajo, to młodzi ido dawać na zapowiedzi do
księdza plebana. A potym to juz tylko śpiewać, hulać
do białego rana.
Oj dana, łoj dana  łoj dana, łoj dana {zaśiewać}
 Gogom wom, takiego weseliska to we wsi nie było ,
jak pamientom.  Kiełbasów na stołach, świniok cały
zarżnięty, placków, kacapołów,  łokowita  dorobiono.
Żyć nie umirać, a mało brakowało ,coby my z mojem
chłopem w domu łostaly, albo jesce gorzy – wstydu się
najedli.
A było to tak:  Bo wicie ze dwie niedziele nazod Józek
– cioteczny  kuzyn po babce Żurkowy zaszed do nos
do dom na wesele prosić . Cas zlecioł, weselysko tuż,
tuż, a pole, stajnie jeszce  niełobrobione. Nie dziwota,
że tyn sobotni dzionek zaczynaly my ze Staskiem i
dzieckami  wcześni niż zwykle. Wszyskie my  wstały
kole pionty, jeszcze przed kogutami. Co kto mioł, oblyk
na siebie i siod w kuchni przy stole. Naso Izba jes
 średnio – nie wielko, a nie mało, tako jak i u każdego
na wsi ,  z boku wielki piec, ślufanek, pod łoknem, stół,
stołki, skrzynia na łachy. Na ścianach, zamiost
kwiotków wiso  łobrazy świentych i zygor, cosik  
zepsuty, ale to nikomu nie wadzi. Dzieciska popiskiały
w koącie i ziwały, a Staszek się poprzeciongoł, chyba
zgłodnioł, bo zagodoł do mnie pirszy roz łod niedziely,
Żeby mu co do jedznio  naszykować, bo kiszki mu
marsza grajo.  Rozpolułam pod balchom, narobiłam
zaciry, postawiułam  w wielki misce na środku, a
wszystkie sięgały i jadły se swojom 

łyżkom. Zjedly wszysko, przeżegnaly się i każdy
poszed do roboty. Staszek zaprzong konie i pojechoł w
pole. Musioł się spieszyć z robotom, bo ło drugi miely
my  być na mszy w kościele. Roboty mu jakosik nie
ubywało, a cas leciał. Jo  pomyła groty i poszła do
stajni, gady łobrobić.  Jantek i Zośka (nase dzieciska )
nie chcielyby nic robić, ino się ganiać. Dzisioj tak nie
było. Wziely cichutko krowy w pole i paśly, ino ich
 poganialy, coby gady szybci jadły. Wszystko to
robilymy  dzeń w dzień, ale dzisio było inacy, robilymy 
w galopka. Jak koguty zaczely pioć na płudnie, ześly
my  się do chołpy.  Pryndko  się  łobmyly, ubraly w
kościelne łachy i pojechaly wozem zaprzągnientym w
kasztana. Po mszy przyjechalymy  do domu
weselnego Kaśki Pocioszczonki i Józka łod babki
Żurkowy , to już wicie.. Muzykancio pieknie grały,
ludzie wnetki zaczeły hulanie. Ino mój chłop jakosi nie
huloł. Na płakanie mi się zbirało, to i godom do Staska ,
co  taki skulony, stoi, ściany podpiro i  łapy chowo.
A łon jak na mnie nie fuknie, ło matko – godo –cicho
być, poźryj ino na moje nogi.
Spozirom  na Staszkowe nogi  i łoczom nie wierze, ino
rynce załomałam.  Zamiast kościelnych lakierków,
spod portek  wyzirały dwa brudne gumioki, całe
wypaprane z wystającom słomom. Za głowe się
chyciłam i godom  – Ze u ciebie z głowom nie tego, to
jo wiedziała ale, ze z nosem, to nie. Przecie śmierdzo
jak trza te twoje lakierki. Toś się chłopie nie wąchoł?
Cosi mi burnął pod nosem, ze se zapomioł, bo się
śpieszył , a to głodny był. Juzem go nie słuchała , Inom
se pomyślała -  To teroz siedź w koncie a poidz se
dobrze, bo ci ino tylo łostało.
Jo jak widać się wyhulała, chłopów ci na weselisku
dostatek, a jutro na poprawinach to mojemu
przypomne ze jak chce zy mnom tańcować, to musi
pamiętać o jedny rzecy – trza być w butach na weselu!
                                   LN.

UWAGA! 
Tekst zapisany jest fonetycznie - uwzględniono w nim
powiedzenia gwarowe, które nie są zgodne z regułami
pisowni ortograficznej
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Witamy po wakacjach kochani! Tęskniliście za ploteczkami co?;3 Ach trzeba nadrobić teraz całe 2 miesiące.
Więc zaczynamy od najmłodszych;3 Klasa 4. Nowa szkoła, nowy wychowawca... Ale dla nich to nie problem,
bez trudu wkroczyli w rytm szkolnego życia i szybko znaleźli wspólne tematy ze starszymi kolegami i
koleżankami. 5 klasa po zdaniu karty rowerowej w poprzednim roku korzysta z przywileju jeżdżenia do szkoły na
rowerach;3 codziennie śmigają jak szaleni, a po lekcjach często widujemy ich na placu zabaw, czy też pod
sklepem, czyżby jakieś randeczki? Kochani na miłość macie jeszcze czas, a teraz to brać się do nauki! :D
Szóstoklasiści jako najstarsza klasa w podstawówce dają się we znaki. O Dominiku i Kacprze często się słyszy.
Ba! Często się widzi u pana Dyrektora. Chłopcy, spokojnie, dopiero początek roku. Jeszcze się wyszalejecie. A
dziewczyny plątają się zakochane po korytarzach, spokojnie, wy też macie jeszcze czas:D No i gimbaza!
Pierwszaki... Kici kici;3 Mamy nadzieję, że gimnazjum się wam podoba. Cieszcie się jego urokiem póki możecie
xD niedługo nie będzie tak kolorowo:D Zacznie się nauka, to wtedy poznacie prawdziwe uroki szkoły
gimnazjalnej. A wy jeszcze nie wiecie, ale my już tak;3 i bójcie się, bo bardzo miło was przyjmiemy w gimbazie,
już nie możemy się tego doczekać:D W 2 klasie okulary robią furorę. Aż 4 nowe twarze. Za dużo komputera i
czytania;p a co za tym idzie? Za dużo nauki było i się wzrok zepsuł. Żartujemy oczywiście:P Nauki nigdy za
wiele! Podobno nauczyciele wyczuwają u was jakieś dziwne zapachy... Wzywamy sanepid? Może odwołają
lekcje. Dobrze kombinujecie. Haha:D W trzeciej klasie, też nudy nie ma:p Dziewczyny pamiętały o swoich
kolegach i podarowały im wspaniałe prezenty, z których ci byli ewidentnie zadowoleni i chwalili się nimi wśród
kolegów. Ale oni jak zwykle tylko o jednym, a o egzaminach nawet im się jeszcze nie śni:D Ale nie martwcie się
te koszmary nadejdą... Damian i Sonia ostatnio ciągle na wyjeździe. Sport wam służy;) Życzymy wam dalszych
sukcesów i powodzenia! Na ostatniej dyskotece trzeba przyznać wszyscy ostro densili, czasu było mało, to
trzeba było go wykorzystać porządnie. Mamy nadzieję, że kolejne dyskoteki będą dłuższe, bo mamy informacje,
że nie wszyscy się zdążyli na chusteczce wycałować;* A kiedy się bawić jak nie w gimnazjum? Takim
pozytywnym akcentem kończymy to wydanie ;3 lovki, kisski <3          School eyes^^

PLOTKI, PLOTECZKI Z NAJWYŻSZEJ PÓŁECZKI
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