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      KONCERT KOLĘD 

.

                   Hej, w dzień narodzenia
                        Syna Jedynego,
                    Ojca przedwiecznego,
                       Boga prawdziwego,
                      Wesoło śpiewajmy,
                     Chwałę Bogu dajmy!
                       Hej kolęda, kolęda!

22 grudnia br. odbył się w naszej szkole koncert kolęd i
pastorałek. Został przygotowany przez p. Arkadiusza
Zygmunta. Uczennice gimnazjum oraz szkoły
podstawowej zaprezentowały znane wszystkim kolędy
i pastorałki, tym samym wprowadziły wszystkie dzieci,
 pracowników szkoły i nauczycieli w świąteczny
nastrój. 
Dziewczęta ze szkolnego chóru pięknie zaśpiewały
swoje partie solowe, zaś uczniowie klasy II
przypomnieli wszystkim zebranym dawne zwyczaje
związane ze świętami. 

Zwrócili uwagę na symbolikę świątecznych potraw,
pustego nakrycia na świątecznym stole, a przede
wszystkim obrzędów religijnych. 

Dekorację przygotował Samorząd Uczniowski pod
kierunkiem p. Marty Zajchowskiej oraz p. Juliana
Parysia. 

 Ksiądz Bogusław pobłogosławił wszystkich na Święta.

 Dyrektor szkoły p. Grzegorz Laska podziękował za
przygotowanie koncertu oraz złożył wszystkim
życzenia z okazji zbliżających się Świąt oraz Nowego
Roku 2016.            
                                                                                         
                                                    L. Nykiel

Natalia i Casper

Życzenia od dyrektora szkoły

.
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           KIERMASZ OZDÓB                  
              ŚWIĄTECZNYCH

.

Kiermasz w sali gimnastycznej

Pan dyrektor na kiermaszu

Kiermasz w szkole

Nadszedł już  grudzień, powoli zaczynamy myśleć o
świętach. W sklepach pojawiają się pierwsze
ozdoby… Już chciałoby się przynieść do domu
choinkę, pięknie ją ubrać i przystroić cały dom
kolorowymi światełkami, łańcuchami i stroikami. Tylko
skąd je wziąć?
 Naszej szkole świąteczny klimat udzielił się, i to
bardzo. Koło teatralne i redakcyjne, pod opieką pani
Lidii Nykiel i Moniki Skiby postanowiło zorganizować
kiermasz ozdób świątecznych. W pierwszej kolejności
ogłosiliśmy kiermasz i zachęciliśmy wszystkich
uczniów do wykonywania ozdób w celu pokazania
talentów artystycznych i ciekawych pomysłów.

 Następnie do pracy wkroczyły klasy pierwsza i druga
gimnazjum, które przygotowały większość ozdób. Po
krótkich, ale pracowitych kilku dniach, kiermasz był
gotowy do otwarcia. 19 grudnia zaczęliśmy
sprzedawać. Okazało się, że niektóre stroiki były tak
ładne, że trzeba było je rezerwować z wyprzedzeniem.
Można powiedzieć, że panowała zasada „kto pierwszy,
ten lepszy”.

W ofercie mieliśmy zarówno ozdoby takie jak: bombki,
choinki, stroiki, jak i wypieki domowej roboty. Mówimy
tutaj oczywiście o tradycyjnych świątecznych
pierniczkach.

 Cały kiermasz trwał do 22 grudnia włącznie, kiedy to
odbył się koncert kolęd, dzięki czemu przybyło nam
jeszcze więcej kupujących. Sprzedażą zajęły się
uczennice pierwszej i drugiej klasy gimnazjum (a także
uczniowie).

Trzeba przyznać, że przechodząc obok stoiska, nie
dało się nie zwrócić uwagi na nasze ozdoby. Ceny były
bardzo atrakcyjne i przystępne, co zaowocowało tym,
że sprzedaliśmy niemal wszystkie.
 
Mamy nadzieję, że będą się one pięknie prezentowały
podczas świąt i dodadzą Waszym domom uroku. 

Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom i
kupującym. Życzymy wesołych świąt!
 
                                                                                         
  Natalia Bereś

.
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  WIGILIJNE SPOTKANIA 

SUKCES GABRYSI W
KONKURSIE RADIOWYM

"Magia Świąt"

Akcja charytatywna Pierwszego Programu
Polskiego Radia "Choinki Jedynki 2015"
odbyła się pod honorowym patronatem
małżonki Prezydenta RP już po raz
czternasty. Podczas całodziennej aukcji na
antenie Pierwszego Programu Polskiego
Radia licytowanych było  m.in. 20 obrazków
namalowanych przez słuchaczy Jedynki –
zwycięzców konkursu plastycznego.
Całkowity dochód z licytacji przekazany
zostanie na rzecz Fundacji Anny Dymnej
"Mimo Wszystko" i Fundacji "Wygrajmy
razem" z Dąbrowy Górniczej. Zebrana
kwota: 26356 złotych. Praca uczennicy klasy
II  naszego gimnazjum– Gabrieli Misiury -
zatytułowana „Magia Świąt” znalazła się w
gronie najlepszych, została nagrodzona i
poddana licytacji . Ostatecznie jej cena
została podbita do 900 zł. Pieniądze
oczywiście zostały przekazane na rzecz
Fundacji. Praca powstała pod okiem pani
Haliny Olechowskiej – Cwanek. Gratulujemy
sukcesu!                                          
                                                         L. Nykiel

.

Ten wieczór jest jedyny i święty tak.
Ogłoście już nowinę na cały świat.
Jesteśmy razem wszyscy, pośrodku stół.
Tak bardzo sobie bliscy, dobrze nam tu.
  Boże Narodzenie to dla wszystkich szczególny czas.
W starszych klasach szkoły podstawowej oraz w
gimnazjum  odbyły się spotkania wigilijne, które były
okazją do wspólnego świętowania i  w radosnej
atmosferze oczekiwania na Boże Narodzenie.
Uczniowie z wychowawcami dzielili się opłatkiem i
śpiewali kolędy. Nie zabrakło również pięknych
dekoracji, które sami przygotowali, a dzięki pomocy
nieocenionych mam, na stołach pojawił się pyszny
poczęstunek. W tym szczególnym okresie
otrzymaliśmy moc ciepłych życzeń, wierzymy, że
spełnią się wszystkie!  Do siego roku!  L. Nykiel

Gabriela Misiura

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 14 01/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

HARCERSKA  GWIAZDKA  
               Z NIEBA

         
         GÓRA GROSZA 

     Świąteczne akcje            
         charytatywne ...

Komenda Hufca ZHP w Ropczycach, tak jak w
ubiegłych latach,  zorganizowała akcję "Harcerska
Gwiazdka z Nieba", która sprawi, że nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe dla
najuboższych rodzin z naszej okolicy. Uczniowie,
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły po raz kolejny
chętnie włączyli się w akcję, która miała na celu
zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, tj. żywności,
środków czystości, przyborów szkolnych, zabawek,
słodyczy dla dzieci, nowej pościeli i ręczników.
Gimnazjaliści pomogli przenieść ciężkie pakunki, które
kolejnie dotarły do siedziby Komendy Hufca ZHP w
Ropczycach. Tam z kolei, wolontariusze przygotowali
konkretną pomoc dla rodzin, które jej potrzebują.
Paczki z życzeniami świątecznymi dotarły do rodzin
przed Świętami Bożego Narodzenia.  Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w akcję.  
                                              
                                                   Paulina Piotrowska

Polsce nadal zbyt dużo dzieci przebywa poza własną
rodziną – 20 tysięcy w domach dziecka i ok. 50
tysięcy w rodzinach zastępczych. Cel akcji jest więc
szczytny i niezwykle ważny. Na terenie naszej szkoły
tegoroczną zbiórką zajmowali się wszyscy uczniowie
klasy V szkoły podstawowej. Dzięki ich pracy, hojności
uczniów oraz uprzejmości pana Dyrektora i
nauczycieli, którzy zgodzili się na prowadzenie zbiórki
- także podczas zajęć lekcyjnych - udało się zebrać
rekordową, jak na nasze warunki kwotę. Po
przeliczeniu wszystkich monet okazało się, że zebrano
aż …. 286 zł i 46 groszy. Paczka przesłana na adres
Towarzystwa Nasz Dom ważyła ponad 6
kg!!! Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję
Góra Grosza  w naszej szkole – w imieniu dzieci,
którym pomagamy -  składam ogromne
podziękowania.    
                                                Aneta Rzeczycka

.

Wolontariusze z kl. V SP

.
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SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW ZE ŚW.
   MIKOŁAJEM W CENTRUM ZABAW        
      FANTAZJA W RZESZOWIE 
3 grudnia dzieci z przedszkola wraz z rodzicami  były
na wycieczce w Rzeszowie.  Najpierw pojechaliśmy
do Centrum Zabaw Fantazja, gdzie wspaniale
bawiliśmy się przez dwie godziny.  Wykorzystaliśmy
wszystkie atrakcje dostępne na miejscu , trzeba
przyznać, że było to dość męczące. Gdy zabawa
dobiegała końca, nieoczekiwanie odwiedził nas Święty
Mikołaj z workiem pełnym prezentów.  Wszyscy
podbiegliśmy do Niego, choć trzeba przyznać
niektórzy obawiali się, czy aby zasługują na prezent.
Mikołaj wręczył wszystkim wspaniałe paczki, zrobił
sobie z nami zdjęcia i odjechał, ponieważ spieszył się
do innych grzecznych dzieci. Bardzo podekscytowani
pojechaliśmy później do fabryki Romex zajmującej się
produkcją bombek choinkowych. Tutaj prześledziliśmy
cały proces powstawania takich bombek, pracę ludzi
na wszystkich kolejnych etapach tworzenia ozdób
choinkowych. Odwiedziliśmy też sklep firmowy, w
którym zakupy na świąteczny choinki zrobili rodzice.
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał upominek od
firmy w postaci pięknej bombki z własnym imieniem.
Wyjazd był udany, będziemy go miło wspominać ,a
przypominać nam o nim będą pamiątkowe fotografie i
oczywiście mieniące się kolorami bombki z imionami
na choince.                        M. Mytych.

       MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA W  
  NASZEJ SZKOLE 
           

W piątek 4  grudnia Zespół Szkół w Łączkach
Kucharskich  odwiedził św. Mikołaj. O to , by trafił do
każdej klasy,  zadbali  nasi wychowawcy.  Mikołaj
rozdawał prezenty, pytał, czy dzieci są grzeczne i
dobrze się uczą.
Trochę przypomnienia: Święty Mikołaj to bardzo ważna
postać. Zgodnie ze średniowieczną hagiografią żył na
przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry, która
obecnie znajduje się na terytorium Turcji. Ten
chrześcijański święty stał się z biegiem lat ważną
postacią występującą w wielu kulturach. Święty
Mikołaj zasłynął jako człowiek, który przez całe życie
pomagał potrzebującym; wszystkie dobra, jakie
posiadał rozdawał ubogim. Co ciekawe, Mikołaj swoje
dary przekazywał anonimowo, co dowodzi jego
bezinteresowności.
Dlatego imieniny św. Mikołaja są co
roku doskonałą okazją do oderwania się od
rutynowego szkolnego planu dnia. Uczniowie chętnie
brali udział w klasowych zabawach, pięknie
prezentowali się w mikołajkowych strojach,  zaś ci
najmłodsi – przedszkolaki i uczniowie klas
początkowych -  utwierdzili się w przekonaniu, że
święty naprawdę istnieje!                 
                                                              L. Nykiel 
                                                             

Mikołaj odwiedził przedszkolaków

Klasa I G z Mikołajem

.
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TURNIEJ MIKOŁAJKOWY  
        WODNE HARCE

    SZKOLNY TURNIEJ        
           MIKOŁAJKOWY 

        MIKOŁAJKI NA            
           SPORTOWO

III lokata dla naszych pływaków

Uczestnicy turnieju

Turniej odbył się 4 grudnia na krytej pływalni
Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Celem
imprezy jest popularyzacja pływania oraz zabawa w
wodzie jako formy wypoczynku i rekreacji. Nasza
szkoła wystawiła drużynę złożoną z trzech chłopców i
trzech dziewcząt: Dominik Kliś, Kacper Marć, Kacper
Prokopowicz, Natalia Gródecka, Natalia Więcek,
Oliwia Kędzior. Do zawodów zgłosiło się 10 szkół z
naszej gminy. Zawodnicy startowali w następujących
konkurencjach: pływanie z deską do nauki pływania -
25 m - w tej kategorii Dominik Kliś zdobył 8 na 10
możliwych punktów, wyścig na materacach - 25 m - tą
konkurencję wygrał Kacper Marć i zdobył komplet
punktów (10 pkt.), rzut do bramki - w tej konkurencji
całą drużyna zdobyła 7 na 10 punktów,  wyścig z
makaronem - całą drużyna zdobyła 8 na 10 punktów,
sztafeta z nurkowaniem - w tej kategorii startowali
Kacper, Dominik, Oliwia, Natalia i zdobyli 6 na 10
punktów, zjazd "rynną" na czas - w tej ostatniej
konkurencji startowała cała drużyna i zdobyła 6 na 10
punktów.
W turnieju nasza drużyna zajęła III miejsce otrzymując
puchar oraz pamiątkowy dyplom. 
                                     
                                           Wiesław Maciołek

7 grudnia w naszej szkole odbył się Turniej
Mikołajkowy w piłkę nożną  zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski. Brało w nim udział 6 klas (od
IV do III gimn.). Jako pierwsi zagrali uczniowie  klas V i
VI. Spotkanie zakończyło się  nieoczekiwanym
zwycięstwem (6:0) młodszej klasy. W kolejnym starciu
klasa VI wygrała z  młodszymi i niedoświadczonymi
kolegami z  IV (7:0). 
Zwycięzcami turnieju w szkole podstawowej okazali
się chłopaki z V.  Mecze w gimnazjum trwały po 10
minut. Na początku zmierzyły się dwie najstarsze
klasy. To emocjonujące spotkanie skończyło się
wynikiem 3:1, czyli zwycięstwem III, która pokonała
również klasę I i ostatecznie zwyciężyła w turnieju.
Drugie miejsce zajęła kl. II gimnazjum.
Zawody były emocjonujące, dziewczyny dzielnie
kibicowały swym kolegom. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w zabawie.    
                                                  Alicja Grabowy

.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ - GIMNAZJUM

Turniej piłki odbył się 8 grudnia na Hali Widowiskowo -
Sportowej w Ropczycach. Drużyna z naszej szkoły
wystąpiła w składzie: Paweł Zakrzewski, Artur
Ciochoń, Casper Kaznecki, Grzegorz Wanat, Patryk
Kliś, Karol Wrona, Wojciech Sulisz i Paweł Urbanek.
W turnieju wzięło udział 9 szkół podzielonych na 3
grupy. Zespół z Łączek znalazł się w grupie I razem z
Gimnazjum z Małej oraz Gimnazjum nr 3 w
Ropczycach. Czas gry to 2 x 5 minut. Remis z
Gimnazjum w Małej i zwycięstwo nad drużyną z
Gimnazjum nr 3 w Ropczycach pozwoliły nam zająć I
miejsce w swojej grupie i grać w finale. 
W meczach finałowych zremisowaliśmy 0 : 0 z
Gimnazjum nr 2 w Ropczycach i przegraliśmy 0 : 3 z
Gimnazjum w Niedźwiadzie Dolnej.

Ostatecznie w turnieju drużyna zajęła bardzo dobre III
miejsce, a bramkę na miarę brązowego medalu strzelił
Grzegorz Wanat. Drużyna otrzymała puchar oraz
pamiątkowy dyplom. 

Gratuluję udziału w turnieju i zdobytego miejsca,
jednocześnie życzę sukcesów w przyszłych
zawodach sportowych.
                                                                                         
                                      Wiesław Maciołek

Drużyna gimnazjalistów

Drużyna szkoły podstawowej

Turniej piłki odbył się W  Hali Widowiskowo - Sportowej
w Ropczycach dn. 10.12.2015  r. 

 Drużyna ZS w Łączkach Kucharskich wystąpiła w
składzie: Dominik Kliś, Kacper Prokopowicz, Dominik
Prokopowicz, Kacper Marć, Maksymilian Zakrzewski,
Karol Bochenek oraz Maksymilian Królikowski.

W turnieju wzięło udział 8 : Niedźwiada Dolna, Mała,
SP Nr 1 Ropczyce, Gnojnica Dolna, Niedźwiada
Górna, SP Nr 6 Ropczyce, Gnojnica Wola, oraz SP 

Łączki Kucharskie. Czas gry : 2x5 minut.

Wyniki meczów naszej grupy:

Łączki Kucharskie – Niedźwiada Dolna (0-3),

Łączki Kucharskie – SP nr 1 Ropczyce (1- 7), 

Łączki Kucharskie – Mała (1-1). 

W turnieju reprezentacja naszej szkoły zajęła VII
miejsce. 
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Dominik Kiś oraz
Karol Bochenek. 

                                               Wiesław Maciołek 
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   EGZAMIN PRÓBNY 

CIASTECZKOWE WRÓŻBY

Podczas egzaminu próbnego

W dniach od 16 do 18 grudnia br. uczniowie klasy III
naszego gimnazjum pisali egzamin próbny. W środę
zmagali się z arkuszami egzaminacyjnymi z historii i
języka polskiego. Mieli za zadanie napisać m.in.
rozprawkę na zadany temat.  W czwartek rozwiązywali
 zadania matematyczno – przyrodnicze, zaś w piątek
pisali test z języka angielskiego lub niemieckiego.
Egzamin miał za zadanie zapoznanie gimnazjalistów z
regułami i utrwalenie zasad, które będą obowiązywały
podczas organizacji egzaminu kwietniowego. Mamy
nadzieję, że wszystkim trzecioklasistom próba się
powiodła.                                                                          
          L. Nykiel

Wróżby ciasteczkowe

KONKURS
RECYTATORSKI

W listopadzie 2015 roku uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej wzięli udział w konkursie recytatorskim
„Znamy wiersze Brzechwy i Tuwima”, który został
zorganizowany przez wychowawczynie: p. Stanisławę
Świniuch, p. Bogumiłę Rusin oraz p. Halinę Zapał. 
Spośród 24 uczestników wyłoniono następujących
zwycięzców: 
I miejsce – Emma Czaja i Maksymilian Trałka,
II miejsce -  Patrycja Bieszczad i Wiktoria Ochał,
III miejsce – Dawid Bukowski i Marlena Węglarz.
Wyróżnienia otrzymali: Anna Kubies, Alicja Jasek,
Mikołaj Wlezień oraz Kamil Ziajor.  
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody, które zostały im wręczone przez pana
dyrektora Grzegorza Laskę. 
                                      Stanisława Świniuch

Konkurs recytatorski

30 listopada w naszej szkole obchodzono andrzejki,
ale w tym roku w bardzo nietypowy sposób. Uczennice
klasy I i II gimnazjum: Kamila, Gabrysia, Karolina i
Gabrysia przygotowały ciasteczka z wróżbami. Były
miodowniki, ciasteczka chińskie i babeczki. Nasza
zabawa cieszyła się wielką popularnością. Ciasteczka
rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Niektóre wróżby już
się spełniły, więc wszystkich niedowiarków
zapraszamy do zabawy na drugi rok.                          

 Karolina   Bereś
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Kolędnicy - 28.12.2015

Kolędnicy - Koło Misyjne

Kolędnicy - podczas Świąt

.

              TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE                    
                    W ŁĄCZKACH KUCHARSKICH

Kolędowanie to obrzęd ludowy praktykowany od
wieków w regionie Podkarpacia. Jest on wciąż żywy w
naszej miejscowości – Łączki Kucharskie.  Polega na
tym, że grupy kolędników, od Wigilii Bożego
Narodzenia aż po Święto Trzech Króli, odwiedzają
 poszczególne gospodarstwa z życzeniami
pomyślności w Nowym Roku. Dawniej kolędujące
grupy otrzymywały od gospodarzy dary w postaci
jedzenia , dziś młodzież i dzieci obdarowywane są
 głównie  drobnymi  datkami pieniężnymi, które często
przeznaczane są na cele misyjne.

Popularną do dziś formą jest  kolędowanie z
maszkarami zwierzęcymi, któremu towarzyszy
odgrywanie komicznych scenek oraz straszenie
gospodarzy i wyprawianie różnego rodzaju figli.
Najbardziej upowszechniły się:turoń, niedźwiedź,
kogut, bocian,  baran, czyli zwierzęta symbolizujące
siłę, zdrowie, życiową energię. Często spotykane jest
 również kolędowanie z gwiazdą  wykonaną z
kolorowego papieru.  

Charakterystycznymi postaciami w grupach
kolędniczych są także: pasterze, trzej królowie, diabły
aniołki  i śmierć. Życzenia  są składane w postaci
wierszowanej  lub śpiewu kolęd. 

Mimo że obecnie grupy kolędnicze składają się
głównie z dzieci i młodzieży, cieszy sam fakt
podtrzymywania tradycji, bo przecież młodzież
mogłaby w tym czasie spędzić czas leniwie przed
komputerem. 

                                                             L. Nykiel
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                    CZYTAM, BO LUBIĘ... 
 POLECAMY "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

Chcę Was gorąco zachęcić do
przeczytania książki Ewy Nowak
pt."Nie do pary ". Opowiada ona o
szesnastoletnim Aleksandrze, 
częściej po prostu mówią na niego
Alek. Uczęszcza do klasy
plastycznej wraz ze swoim
najlepszym kolegą. Wydawałoby
się, że początek jak i dalsze jego
losy będą dosyć nudne, nic bardziej
mylnego. Chłopak szuka
dziewczyny, niestety na jego
drodze życiowej pojawia się kilka
przeszkód. Alek plącze się w
uczuciach, nie ma się do kogo
zwrócić, ponieważ z rodzicami nie
ma dobrego kontaktu. 

Książka jest naprawdę świetna tak
dla dziewczyn , jak i chłopaków. To
moja pierwsza przeczytana
 powieść Ewy Nowak,  więc nie
wiedziałam, czego się spodziewać,
lecz teraz nie żałuję ani jednej
minuty poświęconej na jej
przeczytanie. Czy Alek znajdzie
swoją miłość? Czy złapie lepszy
kontakt z rodzicami? Kto jeszcze
pojawi się na jego drodze? O tym
już przeczytajcie sami:)
                      Weronika Gorczyca

.

Nasza biblioteka szkolna ostatnimi
czasy została wyposażona w nowe
książki, są one przeznaczone dla
dzieci, jak i młodzieży. Zostały
wybrane pod względem wartości,
jakie mogłyby nam przekazać.
Książki, które mnie urzekły miały
również ciekawe i oryginalne
okładki, oraz  bogate wnętrze. Na
początku postawiłam na miętową
serię Ewy Nowak - "Kiedyś na
pewno". Jest to książka na pozór
obszerna, lecz czyta się ją  bardzo
szybko i przyjemnie. Opowiada o
dwóch przyjaciółkach, których
życie zmieniło się diametralnie.
Przeżywają wiele przygód i kłótni,
które uczą i zbliżają je do siebie.
Autorka porusza w niej ważne dla
współczesnych nastolatków
problemy. Kamila jest piękną
tancerką, która nie zawsze
podejmuje dobre decyzje. Jej pasja
z wiekiem maleje, co powoduje
podjęcie przez nią trudnej decyzji,
która ma wpływ na jej dalsze życie.
Dorota to z kolei zupełne
przeciwieństwo Kamili. Nie jest ona
tak atrakcyjna jak jej przyjaciółka,
co wywołuje u niej kompleksy, z
którym z czasem stawia czoła i
próbuje je przezwyciężyć

Dorota ma ogromny talent do
języków, co docenia jej
przyjaciółka. Ich przyjaźń zostanie
wystawiona na próbę, czy wyjdzie
 z tego cało?  Dzięki tej książce
uczymy się akceptacji drugiej
osoby i porozumienia się z
rodzeństwem. Polecam.

Druga książka, którą przeczytałam,
też została napisana przez Ewę
Nowak, choć nie jest ona z serii
miętowej - "Yellow bahama w
prążki". Tytuł bardzo oryginalny
daje dużo do myślenia. Książka
ciepła, mądra, a jednocześnie lekka
w czytaniu. Choć zostają w niej
poruszane bardzo ważne tematy, to
jest ona napisana z humorem i
dystansem Hania to dziewczyna
inna od wszystkich. Jest grubsza
niż inne rówieśniczki, co utrudnia jej
kontakt z klasą.
Czy ktoś j pojawi się w jej życiu i
zmieni je? Książka godna
polecania, chętnie po nią sięgajcie. 
           Gabriela Kramarz

.
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Niedawno do naszej biblioteki szkolnej przybyło kilka
bardzo ciekawych książek, które sama serdecznie
polecam. Są tą głównie powieści młodzieżowe Ewy
Nowak- „Seria Miętowa”, Małgorzaty Musierowicz
„Jeżycjada”, a także serie: „Magiczne drzewo” i
„Koszmarny Karolek”. Ja ostatnio rzuciłam się na
książki Ewy Nowak, które są po prostu rewelacyjne.
Myślę, że każda dziewczyna powinna przeczytać
chociaż jedną z nich. Naprawdę są godne polecenia,
wciągają tak, że nie można się od nich oderwać. Jako
uczniowie, co prawda za wiele czasu nie mamy przez
 testy, sprawdziany i kartkówki, ale mimo to warto
znaleźć wolną chwilę, żeby poczytać coś oprócz
szkolnych obowiązkowych lektur.
Gorąco polecam "Rezerwat niebieskich ptaków". Jest
to opowieść o dziewczynie, bogatej nastolatce
uczęszczającej do prywatnego gimnazjum, tak
zwanego "rezerwatu dla bogatych”. Sara zakochuje się
w swoim koledze ze szkoły, który ma już sympatię. W
książce opisane są jej przygody, przeżycia, uczucia i
historie. Powieść porusza temat szkoły i nauczycielki,
a także, Szczepana- szofera Sary, który nagle znika
któregoś dnia. Dlaczego tak jest, oraz jaki finał będzie
miała miłość głównej bohaterki dowiecie się, czytając
powieść. Daje dużo do myślenia.       Gabrysia
Mardeusz

.
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.
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CZYTAM, 
BO LUBIĘ... cd

Witam serdecznie wszystkich czytelników naszej
gazetki, a szczególnie wszystkich zainteresowanych
stanem czytelnictwa w naszej szkole. 
W tym numerze przedstawiam wam ankietę
przeprowadzoną wśród najstarszych uczniów szkoły
podstawowej, tj. klasy VI. Jak wynika z
przeprowadzonych badań, wszyscy oni czytają
lektury, co bardzo im się chwali, z uwagi na czekający
ich sprawdzian. Szóstoklasiści zachęcają do
przeczytania bardzo różnych pozycji książkowych,
które są zgodne z ich zainteresowaniami.
W następnym numerze przedstawię wyniki z klasy V,
ciekawe, jakie  pozycje książkowe przeczytali podczas
przerwy świątecznej.                  MS

"Książka jest  
     żywym
 stworzeniem,  
 każda ma  
 duszę, każda  
   ma serce"
   

      Kornel
 Makuszyński

.
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Każdy nastolatek ma w swoim życiu taki okres, kiedy
nic mu się nie chce, wszystko szybko się nudzi i
najchętniej nic by nie robił. Sama jestem w tym wieku,
więc coś o tym wiem. Pewnego dnia uświadomiłam to
sobie i powiedziałam: „O nie! Nie można tak marnować
czasu”. Wstałam z fotela i… nie wiedziałam, co ze
sobą zrobić. Nie mam w okolicy żadnej kafejki ani
pizzerii. Poszłam więc do biblioteki. Szczerze mówiąc,
nie miałam zamiaru wypożyczać jakichś książek,
chciałam tylko znaleźć lekturę, do której przeczytania
zmusza mnie tytuł uczennicy gimnazjum i szybko
wyjść. O dziwo, moją uwagę przyciągnął nowy regał,
którego nigdy wcześniej nie widziałam. Podeszłam.
Zaczęłam bez namysłu przeglądać książki i czytać ich
krótkie opisy. Wydawały się całkiem ciekawe, więc
wybrałam kilka i wróciłam do domu.  Lekturę rzuciłam
w kąt i zabrałam się za książkę, która wydała mi się
najciekawsza. Miała świetną okładkę! Co prawda nie
ocenia się książki po okładce, ale jeśli ma się w ogóle
nie czytać, to już chyba lepiej tak. Jej tytuł brzmiał „Nie
do pary”. Może na pierwszy rzut oka trochę dziwny,
ale już sam początek mnie zaintrygował. Całość jest
napisana w formie jakby pamiętnika. Ale nie jest to
pamiętnik zwykły, taki jakie piszą dziewczyny. Jego
autorem jest chłopak, co wcale nie czyni tej książki
nudną czy zarezerwowaną tylko dla chłopców. Wręcz
przeciwnie. Pokazuje myślenie i zachowanie płci
męskiej, które nieraz dziewczynom wydaje się takie
bezmyślne czy dziecinne.
 Kiedy zaczęłam czytać tę książkę, nie mogłam się
oderwać. Co prawda zarwałam parę nocy i w szkole
chodziłam niewyspana, ale 

sądzę, że warto było. Co do tytułu, to jest on bardzo,
ale to bardzo dobrany do treści. Nie będę wyjaśniać, o
co z nim chodzi, bo to by zdradziło najważniejsze wątki
całej książki. Zrozumienie go pozostawiam dla was,
zapewne każdy zinterpretuje go trochę inaczej. Po
przeczytaniu dziewczyny na pewno zrozumieją trochę
chłopców, a chłopcy dziewczęta.
Kolejną książką, za którą się wzięłam była „Drzazga”.
 Sam tytuł wskazuje na to, że treść książki jest kująca,
a że ja za takimi wprost przepadam, uznałam, że
muszę ją przeczytać. Nie pomyliłam się. Niektóre
sceny były naprawdę mocne. Książka opowiada
historię dwóch sióstr, które delikatnie mówiąc, nie
przepadają za sobą. Jak wiadomo, nie bez powodu.
Są całkowicie inne. Normalny człowiek nie
powiedziałby, że to w ogóle siostry. Każda jest w pełni
przekonana, że to ona ma gorzej i właśnie jej należą
się przeprosiny. Bohaterki są uczennicami gimnazjum,
więc zgaduję, że niejedna dziewczyna mogłaby wczuć
się w rolę jednej z nich. Są nastolatkami i przeżywają
swoje pierwsze miłości, pierwsze kłopoty w szkole i
nie tylko. To wydaje się taka zwykła historia o
kłócących się siostrach, ale w gruncie rzeczy pokazuje
o wiele więcej. Mi na przykład, uświadomiła, że nie
zawsze wszystko jest takie jak widzę to ja. Czasami
należy spojrzeć na życie z nieco innej perspektywy.
  Koniec końców muszę stwierdzić, że pod wpływem
impulsu nieźle się wpakowałam. Teraz nie narzekam
na nudę, wręcz przeciwnie. Brakuje mi czasu na
czytanie. Kto by pomyślał, że to może być takie
ciekawe? Jako uczennica gimnazjum i nastolatka
szczerze mogę polecić wszystkie książki, które
znalazły się ostatnio w naszej bibliotece. Są napisane
takim prostym językiem, że bez problemu można
wczuć się w rolę głównych bohaterów i przeżywać
wszystko razem z nimi. A przy okazji wyciągnąć z
nich jakieś wnioski, które przydadzą się w codziennym
życiu. Zachęcam do odwiedzenia „nowego regału”, bo
z pewnością i dziewczęta i chłopcy znajdą tam coś dla
siebie. 
   
                                                                   Natalia Bereś

.
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     CZYTAM, BO LUBIĘ...    

      "NOWY REGAŁ"
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            Z ZESZYTU DO JĘZYKA POLSKIEGO 
          CO USUNĄŁBYM ZE ŚWIATA NA LITERĘ N?

Uczniowie klasy I gimnazjum podczas lekcji
polskiego poznali ostatnio ciekawe opowiadanie S.
Lema pt. „Jak ocalał świat”. Zainspirowani
tematyką, przeprowadzili ankietę na temat:
Gdybym miał możliwość wskazanie maszynie
Trurla usunięcie  czegoś ze świata na literę N,
byłoby to…”

Kasia

Moim zdaniem maszyna Trurla powinna usunąć
nienawiść ponieważ biorą się z tego różne
nieszczęścia ,wojny, zamachy, katastrofy, dużo ludzi
umiera i jest nieszczęśliwych

Marek

Gdybym mógł zaproponować maszynie Turla
usunięcie czegoś na literę N ze świata, to byłyby to
narkotyki ponieważ są przyczyną wielu problemów,
rozbijają niektórym małżeństwa ,powodują śmierć. Są
niepotrzebne ludziom do życia, więc po co komu
narkotyki. Bez nich byłoby lepiej na świecie.

Kamila

Gdym miała możliwość usunięcia z całej naszej ziemi
jednej rzeczy / cechy, byłaby to niepewność
,ponieważ bardzo dużo osób cierpi właśnie na tę
,można powiedzieć, „ chorobę”. Dotyczy ona dzieci,
jak i również  dorosłych. Jesteśmy w wielu
przypadkach niepewni, na przykład w szkole na
sprawdzianach, wiemy coś,  ale jesteśmy niepewni,
czy to akurat tak ma być.

Patrycja P.

Gdybym miała możliwość usunięcia jakiejś  rzeczy na
literę ,,N",  usunęłabym nadwagę, ponieważ bardzo
dużo osób cierpi i umiera. Nadwagę mają ci ludzie,
którzy za dużo  jedzą i nie mogą przestać, nie
uprawiają żadnych sportów. Tkanka tłuszczowa
przekracza swoje rozmiary. Takie osoby, które cierpią
na tę chorobę powinny  przejść na dietę i mniej jeść. 
Współczuję takim ludziom.

Gabrysia

Moim zdaniem ze świata powinno zniknąć bycie
natrętnym . Wiele osób nie może pozwolić sobie na
choć odrobinę prywatności. Dlaczego? Ciekawska
sąsiadka, wredny znajomy czy natarczywi paparazzi
tylko czekają na nową sensację. Gdy tylko podwinie
nam się noga, oni już o wszystkim wiedzą. Roznoszą
plotki, które nie zawsze są prawdziwe, zmyślają
historie z nami związane, by tylko nas oczernić.
Człowiek czuje się wtedy osaczony i "jak pod
kloszem". Musi uważać, by znów nie stać się tematem
rozmów. 

Michał

Moim zdaniem rzecz, która powinna być usunięta na
literę " n " ze świata to " niewiara ", ponieważ ludzie
tracą wiarę w Boga i w siebie. Często doprowadza to
do nieszczęść, załamań nerwowych. Wiara zawsze
jest potrzebna, w najtrudniejszych chwilach najbardziej.

Martyna

Moim zdaniem maszyna skonstruowana przez Trurla
powinna usunąć niezgodę ,ponieważ z naszych
życiowych doświadczeń wiemy ,że gdy panuje
niezgoda , jest chaos. Ludzie wtedy nie potrafią ze
sobą współpracować ,powstają awantury i kłótnie.

Uczniowie klasy I gimnazjum usunęliby (gdyby
mogli) ze świata: nienawiść, narkotyki, nadwagę, 

                                                                     LN
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    PLOTKI

Uwaga, uwaga pora na grudniowe wydanie plotek!
Wiemy, że bardzo za nami tęskniliście (kto by nie
tęsknił?).  :D Ale spokojnie, już jesteśmy i zaraz
doinformujemy was o najnowszych wydarzeniach.
Tylko od czego by tu zacząć? W grudniu dużo się
działo. To może po kolei… Mikołajki! Oj się niektórzy
szarpnęli :D Stroje były doprawdy szałowe! Tylu
śnieżynek na raz to w szkole jeszcze nie było. W
każdej klasie normalnie, tradycyjnie losowanko i te
sprawy a w II wszyscy z poduszkami o.O ale my już
wiemy, co wyście uknuli… Doszły nas okropne wieści,
otóż Gabrysia zerwała podobno z Mateuszem :o ale
nienawiści tam nie wyczuwamy i mamy nadzieje, że
do siebie wrócą bo piękna z nich para była ;D Nie
będzie spania na lekcjach! W IV klasie chłopcy coś
niegrzeczni, nie wolno się spóźniać na lekcje!
Dzwonek i do klasy ;D Za to w VI rządzi płeć piękna.
Natalki zgarnęły solówki na koncercie, Sylwia pokazała
swoje zdolności manualne przy wycinaniu śnieżynek i
wciągnęła w to inne dziewczyny. 

W I gimnazjum, o dziwo, cisza… chociaż nie, jednak
nie :D Doszły nas słuchy, że na Wigilii mieliście bardzo
dobry barszcz czerwony. Co prawda próbowaliście
poparzyć nim niektórych nauczycieli, ale zapewne nie
zrobiliście tego celowo :D Ej no… prawie
zapomniałyśmy o V klasie :o szalone piątaczki nie
próżnują. Chłopcy biegają i tłuką się bez przerwy, ale
nie wiedzą, że na dziewczynach to wrażenia nie robi.
Radzimy spróbować z kwiatkami, może będzie lepiej.
A dziewczynki ciągle w łazience przesiadują (nie
wspomnimy, co tam robią), ale wiedzcie, że lepiej
wziąć się za naukę i uważać na lekcjach, szczególnie
na polskim :D Ktoś został pominięty? Nie, zdaje się, że
nie ;3 W takim razie kończymy. Haha żartujemy
oczywiście. Nie sądzicie chyba, że mogłybyśmy
zapomnieć o naszych hmm… prawie absolwentach.
Jejku, jak te próbne egzaminy uświadomiły nam, że
wkrótce od nas odejdziecie… Więc macie je porządnie
napisać, żeby nam wstydu nie przynieść! I nie
zapomnicie jeszcze zrobić czegoś bardzo crazy, bo
musicie zostawić po sobie ciekawe wspomnienia :D
Ale to nie jest pożegnanie, nie myślcie sobie. A tak
ogólnie to widać we wszystkich magię świąt! Przed
wtorkowym koncertem nasze wokalistki niemal szalały
:D Nie zostało jeszcze stwierdzone, czy to było ze
stresu, czy ze szczęścia, ale specjaliści już się tym
zajmują XD Grunt, że zaśpiewały przepięknie.

  Tak minął cały grudzień. Potem święta… tyle jedzenia
i słodkości ;3 Liczymy na to, że wuefiści pomogą
spalić uczniom zbędne kalorie :

D Do przyszłego wydania! Papa ;**
               

.
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Narodowe czytanie Lalki B. Prusa

Dzień Papieski

Dzień Nauczyciela Święto 11 Listioada

Koncert kolęd Pasowanie na ucznia
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