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WYSTĘP MŁODZIEŻY NASZEJ
SZKOŁY PODCZAS DNIA

SENIORA W OPS W ŁĄCZKACH
KUCHARSKICH

„Wspomnień czar, miłości dar z
pożółkłej fotografii…” Tak brzmiało
tegoroczne hasło przewodnie Dnia
Seniora, który poprowadzić mieli
zaszczyt uczniowie naszego
szkolnego koła teatralnego
„Wachlarz”. Po długich i
męczących, ale jednocześnie
przezabawnych próbach i
przygotowaniach, które
poprowadziła nasza  pani Lidia
Nykiel nadszedł czas na oficjalny
występ. 24 stycznia 2016r. w
remizie OSP w Łączkach
Kucharskich odbyła się akademia z
okazji Dnia Seniora, której
gospodarzami było Koło Gospodyń
Wiejskich. Goście zaproszeni
zostali tydzień wcześniej poprzez
ogłoszenie tej uroczystości w
kościele. Kiedy zaczęła zbliżać się
godzina siedemnasta, pod remizę
podjechały pierwsze samochody.
Sala zaczęła się powoli zapełniać, a
naszych aktorów ogarnął lekki
stres. W końcu na widowni nie
zasiadał nikt inny, tylko w
większości ich dziadkowie oraz
babcie. Chłopcy z tym stresem
bardzo szybko sobie poradzili
poprzez zjedzenie niemal całego
poczęstunku, a dziewczynki, no
cóż, zdały się na metodę „wdech-
wydech”. Już przy samym wejściu
(bardzo oficjalnie) każdy z seniorów
otrzymał kotylion w kształcie
serduszka, który symbolizował
miłość i wdzięczność ich pociech.
Swoją obecnością zaszczycili nas
nawet burmistrz Ropczyc- pan
Bolesław Bujak, dyrektor naszej
szkoły pan  Grzegorz Laska,
ksiądz proboszcz Marian Baran,
pan radny, pan sołtys  i wielu
innych ważnych gości. Kiedy
wszyscy zajęli swoje miejsca, na
scenę wyszli nasi prowadzący i
zaczęło się przedstawienie. Na
początku pięknie, oficjalnie,
lirycznie i wzruszająco. Ole i
Gabrysia pokazały swój talent
wokalny, 

"Takiego dziadziusia serduszko by chciało..."

"My Cyganie, co pędzimy ..."
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Gabrysia z Arturem pięknie wyrecytowali wiersze i
powspominaliśmy trochę, oglądając stare fotografie. Aż
łezka się w oku zakręciła niejednej babci czy
dziadziusiowi. Nie ma się co dziwić, to były bardzo
przyjemne wspomnienia. Po tej części przyszedł czas
na show! Zaczęło się od loterii, w której  każdy
wylosował swój szczęśliwy numerek, w nadziei, że to
właśnie on zostanie posiadaczem nagrody głównej.
Były i przyśpiewki i tańce, nawet rolnik znalazł się na
scenie w poszukiwaniu żony. Jednak mimo starań
dziewcząt, ten nie zdecydował się na żadną i odjechał
na swoim rowerze w siną dal. W końcu przyszedł czas
na pokaz mody! Jak zwykle nasze modelki świetnie
się zaprezentowały. Wszystkim bardzo spodobały się
propozycje strojów dla nowoczesnego pana i pani po
pięćdziesiątce. Trzeba przyznać, że firma „Złota
Jesień” ma to coś, jeśli chodzi o tworzenie stylizacji.
Punktem kulminacyjnym było losowanie zwycięzców
loterii. Na początku wylosowano 3 karnety do salonu
fryzjerskiego, a następnie nagrodę główną, którą
wygrała pani Izabela Marć. Podejrzewamy, że
samochód terenowy nie był jej wymarzoną nagrodą,
natomiast mąż na pewno się ucieszył. Aktorzy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Po zakończeniu części
artystycznej wszyscy zaśpiewali uroczyste sto lat,
wypili szampana (oczywiście tylko dorośli) i głos
zabrała pani Małgorzata Zapał, przewodnicząca KGW,
która podziękowała pani Teresie Zegar za wieloletnie
przewodniczenie Kołu Gospodyń. Podziękowania
złożyliśmy również my – uczniowie Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich na czele z panem dyrektorem i
panią Lidią. Gdy przemowy i życzenia dobiegły końca,
podany został poczęstunek, a na scenę wszedł zespół
muzyczny, który umilił miłą zabawę do białego rana. 
                                 Natalia Bereś

"Rolnik szuka żony, szuka jak szalony..."

A kto to jest na tej fotografii, to mój dziadek?

Zaproszeni goście Propozycja stroju dla pani domu
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DZIEŃ SENIORA-WYSTĘP
W DK W NIEDŹWIADZIE 

Uśmiechnięci goście

Strój na wyjście do sąsiadki

Natalia i Casper w roli prowadzących

Dzień Seniora, Dzień Seniora… Nasz ostatni  występ
w remizie strażackiej chyba bardzo się spodobał,  bo
od razu dostaliśmy kolejne zaproszenie. Tym razem
do Domu Kultury w Niedźwiadzie. Z radością je
przyjęliśmy i 31 stycznia, w niedzielę udaliśmy się tam
z naszym programem artystycznym. Nasi aktorzy
zostali miło przywitani i poczęstowani ciasteczkami.
Tym razem występowaliśmy na prawdziwej scenie,
więc dla niektórych stres był znacznie większy, ale
gdy się patrzyło na uśmiechnięte twarze wśród
publiczności, strach od razu znikał. W czasie,  gdy my
przygotowywaliśmy się do występu, swoje zdolności
muzyczne zaprezentował zespół muzyczny z
Niedźwiady. W końcu przyszedł czas na nas. Lekko
zdenerwowani  weszliśmy za kulisy sceny, ostatnie
poprawki, sprawdzenie nagłośnienia i zaczynamy! Jak
zawsze na wesoło i z uśmiechem wkroczyliśmy na
scenę. Pewne kwestie w scenariuszu uległy zmianie,
więc nawet jeśli ktoś już występ widział, to nie mógł się
nudzić. Można nawet  powiedzieć, że nasz zespół
zyskał nowych fanów. Bardzo się cieszymy i
 dziękujemy naszym wychowawcom,  panu
dyrektorowi za opiekę, zaś pani dyrektor domu kultury
oraz  panu burmistrzowi za miłe słowa i cukierki:)        
        Natalia Bereś
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24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w
XXIV  Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tegoroczny finał dedykowany był: "Pediatrii i godnej
opiece ludzi w podeszłym wieku".
W dniach 5,7,8 stycznia 2016 r. wolontariusze,
uczennice gimnazjum: Katarzyna Bereś, Karolina
Bereś i Gabriela Mardeusz przeprowadziły zbiórkę
pieniędzy wśród uczniów wszystkich klas  i
pracowników naszej szkoły.
Tegoroczna suma zebrana w szkole wyniosła 245,54
zł.
10 stycznia w Ropczycach na rzecz WOŚP
kwestowało około 100 wolontariuszy, wśród nich
również nasze harcerki. Kwesta rozpoczęła się
wcześnie rano na ulicach miasta Ropczyce. Od godz.
15.30 kolejna część finału miała miejsce na hali
widowiskowo-sportowej, gdzie odbyły się: występy
artystyczne, zabawa "Po nitce do szczęścia", gry
planszowe, animacje dla dzieci, pokazy fryzjerskie,
licytacja gadżetów WOŚP, następnie o godz.20.00
tradycyjne "Światełko do nieba".
W sumie udało się zebrać 40 824,54 zł. Pieniądze
pochodzą z kwesty, licytacji przedmiotów jak również
ze stoisk w hali widowiskowo-sportowej. Dziękujemy
wszystkim za udział w tej szlachetnej akcji,
szczególnie naszym wolontariuszkom: Kasi, Karolinie i
Gabrysi.
                                                                                         
                   Paulina Piotrowska

Zbiórka w klasie I gimnazjum

Jeszcze dorzucimy kilka groszy

Szóstoklasiści też byli hojni No to zliczamy
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14 stycznia uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z zakresu fizyki i techniki w ramach
cyklicznej współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim. Szkoła ta uczestniczy w
programie "Podkarpackie Stawia na Zawodowców. Era Inżyniera" i w ramach tego programu przeprowadza
zajęcia w zainteresowanych szkołach. 
W umówiony dzień do szkoły przyjechali nauczyciele przedmiotów elektrycznych: p. Marek Bielak i p. Marcin
Skiba. Zabrali ze sobą wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystywali podczas doświadczeń. Zaangażowali
uczniów do łączenia obwodów elektrycznych, dokonywania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, jak
również sprawdzania prawa Ohma i Kirchhoffa. Uczniowie wykorzystywali w doświadczeniach zasadę indukcji
magnetycznej i prezentowali zjawisko świecenia gazów. 
Zajęcia bardzo podobały się uczniom i były świetnym uzupełnieniem lekcji fizyki i zajęć technicznych
prowadzonych w szkole. Uczniowie mieli możliwość doświadczalnego sprawdzenia wielu zjawisk i praw
fizycznych. Przy okazji gimnazjaliści zapoznali się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych w
Sędziszowie Małopolskim.
                                                                                               Monika Skiba

Łączymy obwód elektryczny

Teraz dokonamy pomiarów i obliczeń Czarodziejska kula?

Ale powoli wypada ten śrut

WARSZTATY FIZYCZNO-TECHNICZNE 
W KLASIE III GIMNAZJUM

MS
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ORSZAK TRZECH KRÓLI W
WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

06.01 br. w Wielopolu Skrzyńskim
odbyła się pierwsza  edycja
Orszaku Trzech Króli. Wzięły w
nim udział uczennice z naszego
gimnazjum i szkoły podstawowej,
wraz z księdzem katechetą
Bogusławem. Każdy z uczestników
otrzymał od organizatorów koronę i
chorągiewkę. Uczestnicy przeszli
ulicami Wielopola i zgromadzili się
na rynku przy scenie głównej, by
wykrzyczeć swoje hasła. Nasza
szkoła, była w "drużynie" króla
Kacpra i ubrana była w czerwone
stroje, zaś hasło brzmiało: "Niech
każdy dzisiaj powie: Jezu ufam
Tobie!" Później wszyscy złożyli
sobie życzenia i rozpoczęło się
kolędowanie. Można było
poczęstować się gorącą herbatą i
pysznymi ciasteczkami. Wielką
atrakcją okazał się także przejazd
końmi. Cała akcja, choć w mrozie,
przebiegła w ciepłej i serdecznej
atmosferze.  
            Gabriela Mardeusz

Uczniowie naszej szkoły z ks. Bogusławem

WARSZTATY Z DORADZTWA
ZAWODOWEGO W KLASIE III

GIMNAZJUM

Trzecioklasiści z p. Aldoną Żabą

19 stycznia br. uczniowie klasy III
gimnazjum wzięli udział w
zajęciach warsztatowych z
doradztwa zawodowego z
elementami psychoedukacji  pt.
„Moja przyszłość zawodowa”.
Zajęcia prowadziła pani Aldona
Żaba – doradca zawodowy,
psycholog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Ropczycach. Warsztaty trwały 3
godziny lekcyjne. Uczniowie dostali
karty z pytaniami dotyczącymi ich
zainteresowań, ulubionego
przedmiotu szkolnego i w jakim
zawodzie by się sprawdzili .
Otrzymali też test na temat
osobistych cech charakteru i
temperamentu. Trzecioklasiści z
chęcią uczestniczyli w zajęciach.
To spotkanie przybliżyło im, jakim
zawodem byliby zainteresowani.
                  Maria Kliś

.
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Najmłodsi na choince

Tegoroczna zabawa choinkowa odbyła się dosyć
wcześnie, mianowicie 23 stycznia. Klasy 0-3 bawiły się
na sali gimnastycznej, przy akompaniamencie pani
Teresy Rachwał, wraz z mężem. Dzieci wybawione
opuściły mury szkoły o godzinie 12, a wtedy do naszej
szkoły, na dużą sale wkroczyły klasy 4-6. Tym
natomiast grali nasi szkolni koledzy. Dj'e zabawiali
młodszych w rytmie disco-polo, ale nie obyło się też
bez tradycyjnej chusteczki, pociągu czy kaczuszek.
Wszyscy pięknie wystrojeni, potańczyli, poskakali,
zjedli mały poczęstunek, który zapewniła nam rada
rodziców, i mamy nadzieje zadowoleni wrócili do
domu. Nie obeszło się też bez porobienia tradycyjnych
zdjęć i selfie.
O godzinie 15.30 imprezowanie rozpoczęła
gimnazjalna szlachta! Również przy tej grupie za Dj
pracowali nasi koledzy, za co bardzo dziękujemy!
Kuba, Mateusz, Patryk, Dominik, Grzesiek, spisaliście
się na medal. Tłumy szalały na sali, wszyscy tańczyli i
śpiewali, chyba nikt nie narzekał, a każdy jeszcze
więcej i dłużej, niestety się nie dało. No cóż... Może
następnym razem się uda. Wszystkim uczniom
dziękujemy za zabawę, a nauczycielom i rodzicom za
opiekę nad nami. 
                                     Gabriela Mardeusz

No i jak się prezentujemy?

"Jedzie pociąg z daleka..."

"Mam chusteczkę haftowaną..."

ZABAWA CHOINKOWA

AJ
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MOJA ULUBIONA PRZYGODA Z KSIĄŻKI 
pt. "HOBBIT, CZYLI TAM I Z POWROTEM"

Moją ulubioną przygodą w książce pt: „Hobbit, czyli
tam i z powrotem” jest ta, w której krasnoludy zostały
pojmane przez pająki.
Było to tak… Hobbit wraz ze swoimi towarzyszami
wędrowali przez mroczną puszczę. Pewnego dnia
Baggins „zgubił” ich, kiedy chcieli zbliżyć się do
leśnych elfów. Była to jedna z najgorszych chwil w jego
życiu. Nawoływał krasnoludów, jednak wydawało się
mu, że jest od nich coraz dalej. Zaczął rozmyślać o
szczęśliwej przeszłości we własnej norze. Nagle
poczuł dotknięcie jakiejś nici. Okazało się, że to pająk
chciał go wplątać w swoją sieć. Bilbo pokonał go za
pomocą mieczyka. W pewnej chwili usłyszał rozmowę
pająków, z której wynikało, że to właśnie one uwięziły
wszystkie krasnoludy. Hobbit założył magiczny
pierścień, nazbierał kamyków i zaczął rzucać nimi w
pająki. W ten sposób chciał je odciągnąć od swoich
towarzyszy, którzy wisieli na drzewach, cali owinięci w
pajęczą sieć. Kiedy pająki zajęły sie kamieniami, Bilbo
szybko wyszedł na drzewo i zaczął uwalniać
wszystkie krasnoludy po kolei. Były one zdrętwiałe. Na
ziemi znowu rozgorzała bitwa z pająkami. Hobbit
walczył za wszystkich i udało mu się je uwolnić.
To jest moja ulubiona przygoda Hobbita, ponieważ tutaj
nasz bohater wykazuje sie odwagą, ryzykuje życie dla
swoich przyjaciół.
                                            Aleksandra Karaś

Moją ulubioną przygodą Bilbo Bagginsa w lekturze pt.
„Hobbit” jest ta, kiedy Bilbo zakrada się do pieczary
smoka i kradnie złoty puchar. Ponieważ Hobbit był
„złodziejem”, to krasnoludy bez wahania wysłały go na
przeszpiegi w głąb tunelu.
Kiedy podróżnicy odkryli tunel, wysłali Bilbo na
przeszpiegi, aby ten objaśnił, co jest w głębi tunelu, czy
widział smoka i najważniejsze, czy widział skarb. Z
początku Baggins podchodził do tego zadania
tchórzliwie, ale gdy zrozumiał, że może być później
chwalony, zmotywował się. Wchodził coraz dalej i
dalej, robiło mu się coraz cieplej i cieplej, aż w końcu
zobaczył białą kropkę w czerni, było to źródło światła.
Gdy Bilbo doszedł do końca, zobaczył tony złota i
srebra, diamenty, kosztowne zbroje, miecze, nagrody,
a co najważniejsze, łunę światła, czyli śpiącego
Smauga. Bez wahania wziął jeden ze złotyh pucharów
i uciekł. Później był chwalony przez kompanów przez
długi czas.
Ta przygoda podoba mi sie najbardziej, ponieważ
pokazuje jak motywacja może zmienić podejście do
wyzwania. Dzięki niej Bilbo Baggins przezwyciężył
strach, a co najważniejsze był cennym kompanem dla
innych.
                             Gabriela Pawłowska

Pająk

Golumn

Dawid Król

Michał Zegar
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MOJA ULUBIONA PRZYGODA Z KSIĄŻKI 
pt. "HOBBIT, CZYLI TAM I Z POWROTEM" cd.

Moją ulubioną przygodą, którą przeżył Bilbo Baggins w
lekturze: Hobbit” jest uwolnienie krasnoludów z niewoli
u Leśnych Elfów.
Gdy Krasnoludy zostały schwytane, Bilbo miał na
palcu pierścień, dlatego elfy nie wiedziały o jego
istnieniu. Wśliznął się do siedziby elfów i zaczął się
rozglądać po pałacu za towarzyszami. Na końcu
znalazł Thorina, który był uwięziony z dala od
wszystkich. Bilbo się z nimi porozumiał i powiedział, że
wymyśli jakiś plan wycieczki. Od momentu odejścia
Gandalfa to właśnie Bilbo zawsze ratował przyjaciół z
opresji. Gdy przechadzał się po pałacu, znalazł drugie
wyjście, była to szczelina, pod którą płynęła rzeka. Tą
drogą elfy odprawiały puste beczki do Miasta nad
Jeziorem. Podsłuchał rozmowę i już wiedział, że
właśnie dziś król urządza przyjęcie, na które wybierają
się wszystkie elfy. Królewski piwniczy wraz z
dowódcą straży mieli skosztować wina, które miało
trafić na stół. Wino to było dość mocne, więc zaraz
zasnęli. Bilbo ukradł klucze strażnikowi i uwolnił całą
kompanię. Wyjaśnił im plan ucieczki, lecz krasnoludy
nie przyjęły go zbyt ochoczo. Nie miały jednak innego
wyjścia. Bilbo pozamykał towarzyszy w pustych
beczkach i gdy przyszły elfy, to wytoczyły beczki do
rzeki. Hobbit nie schował się do żadnej z beczek, tylko
wyskoczył na końcu przez otwór.
Ta przygoda najbardziej mi sie spodobała, ponieważ
Bilbo wykazał się wielką odwagą, sprytem i dużym
opanowaniem.
                                    Karol Wrona

Elf leśny

Gandalf Troll

Katarzyna Bereś

Patrycja Prokopowicz Marek Dapowski
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CZYTAM, BO LUBIĘ...

KONCERT ŻYCZEŃ

.

. .

Witam wszystkich miłośników statystyk czytelnictwa
przeprowadzanych w naszej szkole. W tym numerze
na tapecie znalazła się klasa V.  
Jak widać na załączonych wykresach, prawie
wszyscy piątoklasiści przeczytali obecną lekturę
szkolną, ciekawe dlaczego nie wszyscy, czytają
również inne pozycje książkowe, ale jest ich bardzo
mało. Nasi piątoklasiści zachęcają do przeczytania
oczywiście lektur szkolnych, takich jak: "Opowieści z
Narnii", "Chłopcy z Placu Broni", " Czarne Stopy". Nie
mogło zabraknąć nieśmiertelnego "Kubusia Puchatka".
Pojawiają się również  książki Ewy Nowak, które
znajdują się na stanie naszej biblioteki szkolnej i
cieszą się dużą popularnością. Pojawia się również
książka o legendzie piłki nożnej Ryan Giggs.
Uczniowie klasy V czytają  bardzo wiele książek,
począwszy od Kubusia Puchatka i Koziołka Matołka, a
kończąc na literaturze dla młodzieży i innych całkiem
poważnych utworach.
                                           MS

Dla Gabrysi od Gabrysi, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i prawdziwych przyjaciół, spełnienia marzeń, money money, wszystkiego najlepszego, fajnego

ciastka i najcudowniejszych chwil ze zwierzaczkiem:)

Dla naszej kochanej pani Lidii, cała redakcja składa najserdeczniejsze życia, z okazji urodzin szczęścia, zdrowia, miłości, radości, cudownych wspomnień,

wspaniałych chwil, zadowolenia z uczniów i redakcji, sukcesów zawodowych, pięknych przedstawień, spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego! <3 :)

Dla pani Pauliny, wszystkiego dobrego, dużo cierpliwości, zdrowia, szczęścia, radości i miłości, spełnienia marzeń i wielu sukcesów zawodowych! Happy

birthady! :)

Dla Wojtka od koleżanek z klasy, zdrowia, szczęścia i miłości. Dobrych ocen, fajnych przyjaciół i spełnienia marzeń! ;p

.

. .



www.nowiny24.plNowiny | Numer 15 02/2016 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

DRUŻYNOWY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJALNYCH

DZIEWCZĄT 
I CHŁOPCÓW – 

ŁĄCZKI KUCHARSKIE
2016

.

.

.

Turniej szkół podstawowych odbył się 12.01.2016 r. na
sali gimnastycznej w Łączkach Kucharskich.
Uczestniczyło w nim 3 szkoły: ZS w Małej,
Niedźwiadzie Dolnej i Łączek Kucharskich. Łącznie w
zawodach wzięło udział 3 zespoły dziewcząt oraz 6
zespołów chłopców. 

Naszą szkołę reprezentowali: 
Kamila Cesarz, Natalia Więcek, 
Jakub Kaznecki, Dominik Kliś, 
Maksymilian Zakrzewski, Kacper Prokopowicz. 

Dziewczęta zajęły III miejsce, zespoły chłopców
miejsca V i VI. 

W czwartek 14 stycznia 2016 roku na sali
gimnastycznej ZS w Łączkach Kucharskich odbył się
Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół
Gimnazjalnych. W turnieju wzięło udział 5 drużyn
dziewcząt oraz 10 drużyn chłopców. 

Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie:
Natalia Bereś, Gabriela Mardeusz, 
Aleksandra Karaś, Patrycia Adamczyk, 
Damian Wanat, Mateusz Marciniec, 
Tomasz Broda, Jakub Wójcik.

Zespoły dziewcząt zajęły III i IV miejsce a męskie
drużyny IV i V miejsca w swoich kategoriach.
                                                
                                         Wiesław Maciołek  

.

.

.
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Koziorożec 22.12-19.01
Uwaga Koziorożce, strzeżcie się w
najbliższym czasie nowych
znajomości. Jedna z nich może
przerodzic się w prawdziwą miłość
lub przyjaźń na całe życie. W
szkole wszystko powinno się
dobrze układać, chociaż należy
zwrócić szczególną uwagę na
przedmioty ścisłe, z nimi może być
lekki problem. Ponadto już niedługo
czeka was zaskoczenie ze strony
rodziców! Może kieszonkowe,
może coś innego, to już zalezy
tylko od was samych...

Wodnik 20.01-19.02
U wodników należy zacząć od
szkoły. Zdecydowanie tak. Trzeba
wziąć się za siebie i trochę
zmotywować do nauki. Koleżanki i
koledzy nie mogą przysłaniać wam
podstawowych obowiązków. Teraz
nie czas na zmartwienia i
rozczulanie się. Trzeba wziąć się w
garść i mimo wszystko, do przodu!
Miłością się nie przejmujcie, ona
sama przyjdzie w swoim czasie. 

.

Baran 21.03-20.04
Baranom aura będzie sprzyjać. W
szkole same dobre oceny, nawet
takie, których byście się nigdy nie
spodziewali, kto wie, może to znak,
że zaczyna się dobry czas pod
względem edukacyjnym. Radzimy
wystrzegać się internetowych
znajomości, bo mogą się dla
niektórych źle skończyć.. Jakimś
rozczarowaniem na przykład. A
miłość będzie kwitnąć w realu! 

.

Ryby 20.02-20.03
U Ryb wszystko na lajcie. Zero
zmartwień, zero łez. To typowe
luzaki. Jedyne, co może wam nie
pasować, to niezbyt dobra ocena z
matematyki, która już się czai i
tylko czeka, żeby ją wpisać. Na
was to nie zrobi większego
wrażenia, ale musicie się strzec.
Ponad to uwaga, podknięcie się już
niedługo o kamień wracając ze
szkoły!

Byk 21.04-21.05
Wszystkim bykom radzimy dobrze
pilnować swoich rzeczy. Jak nigdy,
w najbliższym czasie zaczną one
przypadkowo się gubić. To może
być przyczyna waszego
bałaganiarstwa, lub kogoś kto
będzie chciał tymi drobnymi
przypadkami zwrócić na siebie
waszą uwagę. W życiu rodzinnym
coś się zmieni. Lepszy kontakt z
rodzeństwem gwarantowany! Tylko
w szkole trzeba uważać, bo
szykuje się pytanie z języków
obcych.

Bliźnięta 22.05-21.06
Bardzo współczujemy po
wywiadówce bliźniętom i mamy
nadzieję, że to zmotywuje do nauki.
Mimo, że teraz jest wokół was tylu
adoratorów, nie dajcie się omamić.
Pamiętajcie, dobra passa sprzyja,
jeśli mamy nad nią kontrolę. W
życiu prywatnym wszystko się
ułoży, nie przejmujcie się
chwilowymi sprzeczkami.
Pamiętajcie natomiast o tych,
którzy zawsze byli przy was, nawet
jeśli teraz się nie dogadujecie, to
wiedzcie, że warto odświeżyć stare
znajomości. .

HOROSKOP CZĘŚĆ 1

.

.

.
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Plotki, ploteczki! <3 

STOPKA REDAKCYJNA
Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
39-106 Łączki Kucharskie 469
tel. (17)2213790
e-mail: lopuch2@poczta.fm
www.zslkucharskie.edupage.org

Opiekunowie: 
Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta Mytych

Redaktorzy:
Natalia Bereś, Karolina Bereś Gabriela Mardeusz,
Gabriela Kramarz, Dominika Ochab, Natalia
Gredys, Weronika Gorczyca, Weronika
Bochenek,Gabriela Misiura, Patrycia Adamczyk,
Katarzyna Bereś, Aleksandra Karaś, Martyna
Książek, Gabriela Pawłowska, Kamila Plezia,
Patrycja Prokopowicz, Karol Wrona, , Sonia Strzok,
Alicja Grabowy, Nikola Strzok, Gabriela Marć,
Aleksandra Kukla, Mateusz Marciniec, Jakub
Wójcik.

Witamy was z kolejnym zastrzykiem nowych newsów i newsików szkolnych. Święta, święta i po świętach.
Słyszeliśmy, że niektórzy z was się osprzątali! Brawo panowie, tak trzymać! Jak tradycja, to tradycja :D Tylko
czasami nie przesadzajcie, bo nasze panie mogą się odwdzięczyć. Wszyscy objedzeni, nakarmieni czekali na
Sylwestra, a ten u niektórych był really crazy! No, a za to inni siedzieli w domu, spamując swoim znajomym
snapami fajerwerków. Można i tak! Lecz pamiętajcie, Filip jest mądry, Filip wie że każdy ma w domu okno i widzi
fajerwerki, dlatego nie wysyła wszystkim dookoła 10 tysięcy filmów i zdjęć! Bądź jak Filip! A to ostatnio stało się
bardzo modne. Czwartaczki stają się aktywne i udzielają się w akcjach szkolnych, na przykład przynoszą
"malakuture", nie, to nie jest żart, ani błąd ortograficzny. To jest czysty fakt! Piąta klasa, dokładniej chłopcy, już
się biorą za miłości. Podobno po ostatniej imprezce odprowadzali swoje koleżanki pod sam dom! Panowie, takie
numery zachowajcie na przyszłość, a teraz do nauki! Dziewczynki, a wy nadal ciągle czatujecie przy lusterku.
Zostawcie troche dla innych! I nasza szlachta podstawówki, poczuła wolność od matematyki, a tu bum i
zastępstwo! Zacznijcie się już przyzwyczajać, za rok taka matma codziennie będzie. Ale nie bójcie się, nie taki
diabeł straszny. Musimy pochwalić caaaalutką podstwówkę, nieźle densiliście na choince! No brawo i oby tak
dalej. Przechodzimy więc do gimnazjum. Ci to dopiero się wybawili. Nie dość, że choinka, to jeszcze dzień
seniora, a niektórym się nawet osiemnastka jeszcze trafiła. Nie za dobrze wam? No, ale co jak co, w szkole też
trzeba jakoś funkcjonować. Nasi seniorzy bardzo chwalą naszych kochanych artystów. A tak "nie chwaląc się",
to występ wyszedł nam super. :D Pierwszaczki, hmm kochani coś cicho u was ostatnio. Olcia błyszczy
głosikiem, a Hubercik odwiedza często klasę drugą, czyżby coś, gdzieś, z kimś, kiedyś? :D Nie musicie się
ukrywać, życzymy szczęścia. A co do miłości, to mamy newsa gorącego.

Mateusz po zerwaniu z Gabi odnalazł swą prawdziwą
miłość! Kochani życzymy miłości i wytrwałości. <3
Druga klasa, oj szalejecie wy krejzole! Dziewczyny nic
tylko snapy, snapy i jeszcze raz snapy ;D
Słyszeliśmy, że bijecie szkolne rokordy ;p Przykro
nam bardzo, że straciliście swych przyjaciół, podwójna
żałoba to koszmar! Janusz i Tymon na zawsze
zostaną w naszych sercach (*) Przyszli absolwenci,
mianowicie chłopcy, szczególnie przypadli do gustu
naszym paniom seniorkom, one was po prostu
kochają :* A tak poza tym, to trochę nudą u was
wieje... Chyba nie oszaleliście jeszcze do reszty
kujonki i nie siedzicie wiecznie tylko w książkach przed
tymi egzaminami. Chociaż słyszeliśmy, że u Gabi
kwitnie jakieś love. Ale żeśmy się rozpisały ;o 
Żegnamy się papateczki koteczki <3 :* 
Wracamy do was po feriach i mamy nadzieję, że
będziemy mieć o czym pisać, wszak przed Wami
jeszcze walentynki:)
Nie przedłużając, życzymy miłych i udanych ferii! i
oczywiście wspaniałych walentynek;3
 


