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                W KONKURSACH !          

 W NUMERZE:
nasze sukcesy w konkursach i
zawodach:  s. 2-8
sprawdzian kl. VI, Bierzmowanie: s.9
egzamin gimnazjalny: s. 10
ciekawe lekcje, wycieczka, Dzień
Wiosny: s. 11-13
nagrodzony esej Natalii: s. 14-15
horoskop, życzenia: s.16-17
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  V Powiatowy Konkurs 
"Z ekologią za pan brat" 

       Konkurs "Historia 
     w legendach ukryta"

NASZE SUKCESY W KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH I SPORTOWYCH

   I MIEJSCE DLA MARTYNY KSIĄŻEK 

18 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się V
Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-
sędziszowskiego. Konkurs był organizowany w
ramach zadania finansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego celem było
podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska
naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno
otaczającej przyrody.  Obejmował zmagania w dwóch
kategoriach: praca plastyczna oraz konkurs wiedzy o
ekologii.W kategorii konkurs plastyczny o tematyce
ekologicznej pierwsze miejsce zajęła uczennica kl.
 I  naszego gimnazjum – Martyna
Książek.Uczennica została przygotowana przez p.
Anetę Rzeczycką. Gratulujemy sukcesu:) 

Uczestnicy konkursu przyrodniczego

 III MIEJSCE DLA NASZEJ DRUŻYNYM 
                         Z KLASY V
31 marca w Zespole Szkół w Małej odbył się konkurs
pt. „Historia w legendach ukryta”. Brało w nim udział IV
drużyny z: Małej, Niedźwiady Górnej, Niedźwiady
Dolnej i oczywiście Łączek Kucharskich. W tym roku
naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy V -
Izabela Bereś, Aleksandra Wójcik oraz Gabriela
Świstak.  Uczestnicy rywalizowali  w trzech
konkurencjach, tj. odgrywanie skeczu, praca
plastyczna oraz sprawdzian z wiedzy o legendach
polskich Wandy Chotomskiej. Po wykonaniu
wszystkich zadań jurorzy podjęli decyzję,
reprezentantki naszej szkoły pod opieką pana Juliana
Parysia  zajęły III miejsce. Po rozdaniu nagród
wszyscy  uczestnicy wraz z opiekunami zostali
zaproszeni na poczęstunek.                                            
                                Aleksandra Wójcik kl. V

Pamiątkowe zdjęcie z konkursu w Małej

.
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Ola i Sonia z p. Patrycją Wiktor

6 lutego 2016r. w Zespole Szkół Gospodarczych w
Rzeszowie odbył się finał  konkursu języka
niemieckiego organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie dla uczniów klas I –III
gimnazjum. Z naszej szkoły do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowała się Aleksandra Kukla, która na etapie
rejonowym zdobyła 91 % poprawnych odpowiedzi. W
etapie wojewódzkim zaprezentowała się również
wspaniale, zdobywając 89 % poprawnych odpowiedzi i
tym samym tytuł finalisty. Konkurencja była bardzo
duża, wszyscy uczniowie byli znakomicie
przygotowani, ale jak wspomniała pani Alina Pieniążek-
przewodnicząca Komisji Konkursowej- na etapie
wojewódzkim spotkała się „cała elita Podkarpacia
ucząca się języka niemieckiego”. Ola zapewne
zawdzięcza swój sukces ogromnej pracy i ambicji. Od
klasy I gimnazjum sumiennie pracowała na lekcjach,
na zajęciach pozalekcyjnych i w domu. Dzięki
wsparciu ze strony Rodziców, nauczyciela języka
niemieckiego i własnej samokontroli możliwy był tak
duży sukces. Należy również zaznaczyć, że Ola
wzięła  udział w etapie rejonowym z geografii i niestety
zabrakło jej tylko 2 punktów, aby znaleźć się w etapie
wojewódzkim.

Wraz z Olą na etapie rejonowym konkursu języka
niemieckiego udział wzięła Sonia Strzok, która równie
dobrze się zaprezentowała, lecz zabrakło jej kilku
punktów, aby wziąć udział w etapie wojewódzkim.
Uczennice do obydwu konkursów przygotowywała
pani Patrycja Wiktor.
 Nasza szkoła może poszczycić się wieloma
sukcesami z języka niemieckiego, do tej pory w jej
historii było już 3 finalistów i 1 laureat konkursu
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie.
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

                                         p.  Patrycja Wiktor

       Gratulujemy Oli tytułu finalistki konkursu                
     kuratoryjnego, zaś Sonii awansu do etapu                
  rejonowego i życzymy dziewczynom dalszych          
               sukcesów lingwistycznych :)

Aleksandra Kukla finalistką konkursu przedmiotowego 
          z języka niemieckiego organizowanego przez 
                    Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

PW
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Sonia i Natalia

Zwyciężczynie konkursu z opiekunką

I MIEJSCE - NATALIA BEREŚ Z KL. II G.
III MIEJSCE -  SONIA STRZOK Z KL. III G.

„ZNANY, SŁAWNY, CENIONY – ŻYCIE I
TWÓRCZOŚĆ JÓZEFA MEHOFFERA”, taki tytuł
nosił III powiatowy konkurs zorganizowany przez
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Ropczycach. Wymagania, nie były wcale łatwe, a
nawet można by rzec, że poprzeczka została w tym
roku podniesiona bardzo wysoko. Zadaniem dla
uczestników było bowiem napisanie eseju,
inspirowanego obrazem „Dziwny ogród”. Wyzwania
podjęły się dwie uczennice: Sonia Strzok oraz Natalia
Bereś. Jak wiadomo, esej jest jedną z trudniejszych
form wypowiedzi pisemnej. Nie uczymy jej się pisać w
gimnazjum, jednak konkurs ten pokazuje, że to co
nieznane nie jest wcale niemożliwe. Józef Mehoffer był
wybitnym przedstawicielem secesji, jego obrazy
odnosiły się do życia prywatnego, zawodowego i
wszystkiego, co go otaczało. „Dziwny ogród” jest
jednym z trudniejszych w interpretacji dzieł. Przyjęta
została wersja, że namalował go w celu ukazania
swojego spełnienia życiowego, ale każdy widzi w nim
coś zupełnie innego. Takie zadanie otrzymały nasze
uczennice, musiały nie tylko dokładnie przyjrzeć się
obrazowi i opisać, co w nim widzą. 

Musiały wiedzieć czym się inspirował, co było
najczęściej jego natchnieniem, znać techniki których
używał, wiedzieć w jakim tworzył  czasie, co było
wówczas modne. Te wszystkie szczegóły trzeba było
ze sobą połączyć, dodać swoje własne, prywatne
przemyślenia na ten temat i sięgnąć do innych źródeł
literackich, w celu uzasadnienia swojej wizji. Jak
widać, aby napisać taki esej (musimy dodać, że musiał
on mieścić się minimalnie na trzech stronach formatu
A3), należało się nieźle napracować. Ale czy to
przeszkodziło Natalce i Sonii? Oczywiście, że nie!
Dziewczyny od razu podjęły się napisania tej pracy. W
kilka godzin spod ich rąk wyszły dwa zdumiewająco
dobre eseje. Cały trud włożony w ich napisanie docenili
organizatorzy konkursu. Otrzymując wynik,i były w
niemałym szoku. Na dwie uczennice biorące udział,
obydwie zajęły miejsca na podium. Natalia miejsce I,
powtarzając swój zeszłoroczny sukces, natomiast
Sonii zostało przyznane miejsce III. Początkowo nie
wierzyły w swoje możliwości, a tu proszę! Takie
wyniki. Apelujemy więc do wszystkich uczniów:
kochani, naprawdę warto czasem spróbować, a kto
wie może akurat Wy zostaniecie w przyszłym roku
laureatami tego konkursu. Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych
sukcesów. Dodajmy tylko, że  konkursu uczennice
przygotowała p. Lidia Nykiel. 

                            Natalia Bereś, kl. II G

 I miejsce dla Natalii Bereś oraz III dla Sonii  Strzok  
w III Powiatowym Konkursie  „Znany, sławny,            
ceniony–życie i twórczość  J. Mehoffera”

LN

LN
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W LO w Ropczycach - pamiątkowe zdjęcie

Foto z orgaznizatorami konkursu

        III miejsce dla Oli Kukli oraz V lokata dla    
 Mateusza Marcińca w II Powiatowym Konkursie
Matematycznym im. prof. Stanisława Viscardiego 

17 marca 2016 r. odbył się II Powiatowy Konkurs
Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego
„Viscardius” dla gimnazjalistów w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusz Kościuszki w
Ropczycach. Konkurs odbywał się pod patronatem
starosty powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
Intencją organizatorów  było uczczenie pamięci prof.
Stanisława Viscardiego – długoletniego nauczyciela
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach. Zakres tematyczny  to zadania o
podwyższonym stopniu trudności obejmujące
podstawę programową matematyki na III etapie
edukacyjnym.
Konkurs  został w tym roku objęty patronatem
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt Liceum
Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach znalazł się w ten sposób w elitarnej
grupie dziesięciu przedsięwzięć w Polsce
organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne.
Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Kukla i
Mateusz Marciniec z klasy III gimnazjum.
Najlepsza „dwudziestka” uczestników została
zaproszona na uroczyste wręczenie nagród 8 kwietnia
2016 r. Dzień ten był dniem wyjątkowym dla całej
społeczności szkolnej liceum z powodu obchodów
Święta Patrona Szkoły, którym jest Tadeusz
Kościuszko. Po powrocie z kościoła wszystkich
zebranych przywitała pani dyrektor Grażyna Baran.
Później nastąpiło rozdanie 

III MIEJSCE DLA OLI KUKLI 
 V MIEJSCE  DLA MATEUSZA MARCIŃCA

nagród. I miejsce zajęła uczennica z Gimnazjum w
Nagawczynie, a II uczeń z gimnazjum w Czarnej
Sędziszowskiej. III miejsce przypadło naszej
uczennicy Aleksandrze Kukli. Mateusz Marciniec zajął
natomiast V miejsce.
 
Wszystkim nagrodzonym pogratulowali zaproszeni
goście: starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego
Witold Darłak, wicestarosta powiatu ropczycko –
sędziszowskiego – Bernadeta Frysztak, pan prof.
nadzw. dr hab. Władysław Tabasz – wiceprezes
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO
w Ropczycach oraz pan prof. dr hab. inż. Wiesław
Żylski.

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy dalszych
sukcesów. Do konkursu uczniów przygotowała pani
Marta Zajchowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

     
                                         p.  M. Zajchowska

MZ

MZ
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   Powiatowy Konkurs      
    Języków Obcych 

kreatywnością, a jej wyposażenie powinno wpływać na
lepsze przyswajanie wiedzy. Ocenie podlegały:
zgodność z tematem i sposób wykonania pracy,
estetyka, wartość merytoryczna, dobór ilustracji,
stopień trudności wykonanej pracy oraz umiejętności
językowe. Z naszej szkoły na konkurs zgłoszono
cztery prace w kategorii język niemiecki, wykonane
przez uczennice II i III klasy gimnazjum: Natalię Bereś,
Karolinę Bereś, Natalię Kosińską i Sonię Strzok.
Dziewczyny wykonały piękne prace, co zostało
docenione przez jury. Karolina Bereś zajęła I miejsce,
a Natalia Bereś - III miejsce. Opiekunem była
nauczycielka języka niemieckiego - pani Patrycja
Wiktor. Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!  

                                           p.  Patrycja Wiktor

Karolinka i Natalia z II gimnazjum

22 marca 2016 r. uczniowie II i III klasy gimnazjum
wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
Translatorskim z języka niemieckiego i języka
angielskiego. Konkurs został zorganizowany przez
Zespół Szkół  im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach.
Zadaniem uczestników było przetłumaczenie
fragmentu tekstu z języka niemieckiego lub 
angielskiego na język polski. Czas przekładu wynosił
70 minut, a każdy z uczestników miał do dyspozycji
słownik.
Każda szkoła mogła wytypować maksymalnie 3
uczniów w każdej z dwóch kategorii językowych. W

kategorii języka niemieckiego, naszą szkołę r

II MIEJSCE DLA NIKOLI STRZOK

22 marca 2016 r. uczniowie II i III klasy gimnazjum
wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
Translatorskim z języka niemieckiego i języka
angielskiego. Konkurs został zorganizowany przez
Zespół Szkół  im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach.
Zadaniem uczestników było przetłumaczenie
fragmentu tekstu z języka niemieckiego lub 
angielskiego na język polski. Czas przekładu wynosił
70 minut, a każdy z uczestników miał do dyspozycji
słownik. Każda szkoła mogła wytypować maksymalnie
3 uczniów w każdej z dwóch kategorii językowych. W
kategorii języka niemieckiego, naszą szkołę
reprezentowały: Aleksandra Kukla, Nikola Strzok oraz
Gabriela Mardeusz.  Natomiast w kategorii języka
angielskiego: Natalia Bereś, Sonia Strzok oraz Jakub
Wójcik. Wszystkich uczestników konkursu było około
70. Uczennica naszego gimnazjum Nikola Strzok
zajęła II miejsce w kategorii języka niemieckiego.
Uczniowie naszej szkoły zostali przygotowani do
konkursu przez p. Patrycję Wiktor i p. Paulinę
Piotrowską.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a
finaliści zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Gratulujemy 

  p. Paulina Piotrowska, p.  Patrycja Wiktor

Językowa elita:)

I MIEJSCE DLA KAROLINY BEREŚ 
III MIEJSCE DLA NATALII BEREŚ

W marcu uczennice naszej szkoły wzięły udział w VIII
powiatowym konkursie Języków Obcych pod hasłem
„Projekt wymarzonej pracowni językowej”. Konkurs
został zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych
z powiatu ropczycko- sędziszowskiego przez Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Ropczycach. Zadaniem uczestników konkursu było
przygotowanie plakatu przedstawiającego projekt
wymarzonej pracowni wybranego języka obcego.
Pracownia taka powinna charakteryzować się dużą
innowacyjnością oraz 

 Międzyszkolny Konkurs    
         Translatorski

.

.
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 I miejsce uczniów kl. III SP
 w Powiatowym Turnieju    
              "Dwa Ognie" 

Zwycięska drużyna

4 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach
odbył się Turniej Dwa Ognie Klas Trzecich, który
został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Ropczycach. W zawodach wzięły udział
drużyny 7 szkół: ZS nr 1 w Ropczyce, ZS nr 2
Ropczyce, ZS nr 3 Ropczyce, ZS Niedźwiada Górna,
ZS Niedźwiada Dolna, ZS Mała, ZS Łączki
Kucharskie.  Klasę III z ZS Łączki Kucharskie
reprezentowali:  Bereś Alicja, Kramarz Paulina, Kania
Szymon, Trałka Maksymilian, Świstak Bartłomiej,
Cebulski Dawid, Plezia Szymon, Cierpiał Mateusz,
Cierpiał Patryk, Wlezień Jakub. Drużyna okazała się
niepokonana i zdobyła pierwsze miejsce, godnie
reprezentując naszą szkołę. W nagrodę otrzymała
puchar , zaś zawodnicy – słodycze i napoje.
6 kwietnia 2016 r. w ZS w Niedźwiadzie Górnej odbył
się Turniej Dwa Ognie klas Drugich i Trzecich. Wzięły
w nim udział drużyny z 4 szkół: ZS nr 1 Ropczyce, ZS
Niedźwiada Dolna, ZS Niedźwiada Górna i ZS Łączki
Kucharskie. Rozgrywki były prowadzone systemem
„każdy z każdym” . Klasę III reprezentowali ci sami
zawodnicy. Drużyna zdobyła pierwsze miejsce i
zakwalifikowała się do zawodów powiatowych
Powiatowy Turniej Dwa Ognie odbył się 12 kwietnia
2016 r. w Zespole Szkół w Łączkach Kucharskich .
Wzięli w nim udział uczniowie z gminy Sędziszów Młp.
, Ostrów, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie i Ropczyc.
Nasz drużyna w niezmienionym składzie wywalczyła 1
miejsce, tym samym wygrywając turniej powiatowy.
Zawodnikom dopingowali uczniowie i rodzice. 
Trzecioklasistom gratulujemy sukcesu i życzymy
dalszych zwycięstw!
                                            p. Halina Zapał

Piani Halina Zapał - wychowawca kl. III SP

Rozgrywki w "Dwa ognie"

Skład zwycięskiej drużyny:

 Bereś Alicja, Kramarz Paulina, Kania Szymon,
Trałka Maksymilian, Świstak Bartłomiej, Cebulski
Dawid, Plezia Szymon, Cierpiał Mateusz, Cierpiał
Patryk, Wlezień Jakub. 

ks. BG

s. BG

ks. BG
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        II miejsce dla naszych            

 pierwszaków w  "Dwa ognie"   

W środę, 16 marca klasa pierwsza szkoły
podstawowej wzięła udział w międzyszkolnych
zawodach „ DWA OGNIE ”, które odbywały się w ZS
nr 4 w Ropczycach. 10 uczniów z naszej szkoły wraz
z wychowawczynią p. Bogumiłą Rusin reprezentowało
naszą szkołę. W turnieju zmagały się 4 drużyny: SP z
Małej, SP im. Baśni Polskiej z Niedźwiady Dolnej, SP
im. Jana Pawła II w SP nr 3 z Ropczyc i SP w z
Łączek Kucharskich. Pierwszy mecz zakończył się
niezbyt pomyślnie, gdyż przegraliśmy z Niedźwiadą
Dolną 3:0.  Na szczęście szybko odrobiliśmy straty i
odnieśliśmy zwycięstwo w kolejnym meczu z SP nr 3
w Ropczycach. Wiedzieliśmy, że pierwsze miejsce nie
należy już do nas. Chcieliśmy powalczyć o II miejsce.
Na naszych barkach spoczywało jeszcze tylko
zwycięstwo z zawodnikami z Małej. Dzięki wielu
treningom i świetnej strategii udało się wywalczyć
drugą lokatę. Zmęczeni, ale dumni i szczęśliwi
wróciliśmy z pucharem do szkoły. Otrzymaliśmy
gratulację i pochwały z rąk Pana Dyrektora.
Obiecaliśmy sobie również, że będziemy
systematycznie trenować, aby w przyszłym roku
powalczyć o wymarzone I miejsce.  
                                            p.  Bogumiła Rusin

14 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury w Ropczycach
odbyła się XII  KONFERENCJA REJONOWA 
Podkarpackiej Sieci  Szkół Promujących Zdrowie
Rejonu Dębica pod hasłem: „ NIC DWA RAZY SIĘ NIE
ZDARZA”.

 Celem konferencji  były: integracja placówek PSSzPZ
RD  oraz wspieranie dyrektorów i koordynatorów w
działaniach na rzecz zwiększania jakości  i
efektywności pracy szkół realizujących projekt SzPZ.

W programie konferencji znalazł się czas na ciekawe
wykłady i występy artystyczne. Prezentowali się ci,
którzy tego dnia otrzymali certyfikaty rejonowe Szkoły
Promującej Zdrowie Rejonu Dębica. 

Placówki, które już otrzymały ten certyfikat – w tym
nasza szkoła -  tym razem swoje osiągnięcia
prezentowały w postaci okolicznościowych gazetek.

Na zakończenie konferencji wszyscy udali się na
zdrowy poczęstunek.

                             p.  Aneta Rzeczycka

          KONFERENCJA REJONOWA  
 Podkarpackiej Sieci  Szkół Promujących  
              Zdrowie Rejonu Dębica       

.

.

.
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        Sprawdzian klasy VI 

  Bierzmowanie uczniów  
   klasy III gimnazjum 

Szóstoklasiści po sprawdzianie

Bierzmowanie w naszym kościele

       
W czwartek 31 marca uczniowie klasy III gimnazjum
przystąpili do Sakramentu Bierzmowania. Uroczysta
msza z udziałem ks. Biskupa Jana Wątroby odbyła się
w Kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła
w Łączkach Kucharskich. Wraz z naszymi uczniami
do Bierzmowania przystąpiła młodzież z Małej i
Niedźwiady. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem
księdza Biskupa przez rodziców kandydatów do
sakramentu.

 Nasi uczniowie uczestniczyli w oprawie mszy św. -
Ola śpiewała psalm, zaś Mateusz i Sonia składali Dary
na ołtarzu.   Chór parafialny uświetnił całą uroczystość,
w której uczestniczyli świadkowie i rodziny
bierzmowanych. 

Nad organizacją czuwał nasz ksiądz katecheta -
Bogusław Grzywacz.   p. L. Nykiel

Uczniowie, kończący w tym roku 
szkołę podstawową, napisali we
wtorek sprawdzian szóstoklasisty.
Tegoroczni zdający byli ostatnim
rocznikiem, który przystąpił do tego
typu egzaminu. Sprawdzian
szóstoklasisty 2016 składał się z
dwóch części: języka polskiego i
matematyki ( 80 minut na
rozwiązanie zadań)  oraz testu z
języka obcego, w naszej szkole był
nim język angielski (45 minut na
rozwiązanie). W części
matematycznej uczniowie zmagali
się m.in. z zadaniami z geometrii,
obliczali procenty, z języka
polskiego mieli za zadanie  napisać 
krótkie wypracowanie w  formie
pamiętnika o tym , że warto
pomagać.W tym, jakże ważnym dla
szóstoklasistów dniu, wszyscy
zdający prezentowali się
odświętnie, mamy nadzieję i
szczerze im tego życzymy, że
będą zadowoleni ze swoich
wyników.  p. L. Nykiel

.

.
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       Egzamin gimnazjalny 2016

.

Na sali egzaminacyjnej

W poniedziałek - 18 kwietnia br. równo  o godz. 9.00
 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2016 .Najpierw
gimnazjaliści rozwiązywali testy z przedmiotów
humanistycznych - z historii i WOS-u, po przerwie  z
języka polskiego. W pierwszej części  przystąpili do
egzaminu obejmującego historię oraz wiedzę o
społeczeństwie. Na rozwiązanie testu  mieli 60 minut.
Pytania , mające formę zamkniętą, dotyczyły różnych
zagadnień, np.  uchodźców, I wojny światowej czy unii
w Krewie.  Z języka polskiego trzecioklasiści, oprócz
zadań wielokrotnego wyboru,  dotyczących zagadnień
literackich, gramatycznych i teoretycznoliterackich,
musieli zapisać krótki tekst argumentacyjny, a także
zredagować charakterystykę na temat bohatera
literackiego, dla którego najważniejszą wartością była
wolność.
W drugim dniu uczniowie zmagali się z przedmiotami
przyrodniczymi oraz matematyką. W pierwszej części
rozwiązywali zadania z fizyki, biologii, geografii oraz
chemii, następnie przystąpili do testu z matematyki, w
którym obok zadań zamkniętych, mieli do obliczenia
 trzy zadania otwarte, np. na objętość kuli. Trzeci dzień
 – 20 kwietnia przeznaczony był na język obcy
nowożytny. W naszej szkole był to język angielski i
niemiecki. Z języka angielskiego uczniowie przystąpili
do dwóch części – podstawowej i rozszerzonej.

Chociaż pogoda niezbyt dopisała zdającym –
powiedzmy była w kratkę – nastoje wszystkim
uczniom raczej dopisywały. Zarówno dziewczyny, jak i
chłopcy wyglądali bardzo odświętnie w galowych
strojach. Byli niezwykle  obowiązkowi i kulturalni.
Mamy nadzieję, że osiągną wysokie wyniki i bez
przeszkód wybiorą wymarzoną szkołę średnią. 

                                                p. L. Nykiel

MZ

MZ



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 18 04/2016 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie- co to będzie, co to
będzie? Ciekawa lekcja języka polskiego w kl. I gimn.

Warsztaty Szkolnego Klubu
Europejskiego "EURODWOREK"

Czy lekcje muszą być nudne? Czy zawsze musimy
podczas zajęć siedzieć w ławkach i odpowiadać
wyłącznie na pytania nauczyciela? Otóż, okazuje się,
że nie! Podczas ostatniej lekcji języka polskiego
zrezygnowaliśmy z takiego właśnie scenariusza. 
Poznaliśmy dość nieciekawy tekst  w bardzo ciekawy
sposób.  „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza to dramat
romantyczny, w którym Guślarz przywołuje do
cmentarnej kaplicy dusze zmarłych – Rózię i Józia,
Widmo i dziewczynę Zosię.  Duchy przychodzą po
jedzenie i tym samym zbawienie. Atmosfera jest
straszna – noc, ogień, chór wieśniaków, ptaki. 
Bohaterowie wygłaszają nauki moralne, które mają nas
– czytelników przestrzec  przed złym postępowaniem. 
Aniołki przypominają ważną prawdę:  „Kto nie doznał
goryczy ni razu, ten nie zazna słodyczy w  niebie”, zaś
Widmo straszy: „”Kto nie był człowiekiem ni razu, temu
człowiek nic nie pomoże”. Wszystkie te rady
zapamiętaliśmy podczas lekcji, dzięki temu, że
wcieliliśmy się w bohaterów obrzędu dziadów.
Martynka była krukiem, Dawid Widmem złego pana,
Ola – dziewczyną Zosią, zaś Karol Guślarzem.
Chłopcy wygłaszali kwestie chóru , a dziewczyny
ptaków nocnych.  Wszyscy bardzo dobrze bawiliśmy
się na polskim łącznie z naszą panią Lidią – było
super! Klasa I gimnazjum

.

.

Spotkanie członków klubu

W ostatnich dniach w naszej szkole odbyły się
warsztaty pt. „Co wiem o Unii Europejskiej” skierowane
do uczniów klasy I i II gimnazjum. W warsztatach
mogli wziąć udział nie tylko członkowie Klubu
Europejskiego „Eurodworek”, ale również pozostali
uczniowie. Warsztaty przygotowane były z
wykorzystaniem materiałów dydaktycznych
opracowanych przez Komisję Europejską i
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: map, planszy,
rekwizytów. Spotkanie obejmowało prelekcję oraz
zestaw konkursów. Wszyscy mieli okazję poznać
działalność Unii Europejskiej w interesujący sposób.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez opiekuna
Szkolnego Klubu Europejskiego panią Patrycję Wiktor.
 
                             p. Patrycja Wiktor

LN
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        Wiosna, Wiosna, Wiosna, 
                     ach to Ty!

21 marca przypada bardzo radosne święto - I Dzień Kalendarzowej
Wiosny. Jest on powszechnie zwany jako Dzień Wagarowicza. 
Uczniowie Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich nie muszą jednak
wagarować, by dobrze się bawić i z uśmiechem powitać wiosnę.
Samorząd Uczniowski, pod nadzorem i opieką p: Marty Zajchowskiej i
Juliana Parysia, przygotował część artystyczną, na którą złożyły się
zabawy i konkursy o tematyce wiosennej. Gabrysia z kl. II g. oraz Kuba i
Sonia z kl. III g. poprowadzili turniej „Kocham Cię Wiosno”. Konkurencję
wygrała drużyna dziewcząt. Kolejna zabawa polegała na wymyśleniu i
wykrzyczeniu klasowego hasła o wiośnie- najlepsi okazali się w niej
uczniowie klasy VI. Wiele emocji dostarczyła rywalizacja na klasowe
przebranie. W tej konkurencji jury składające się z nauczycieli, miało spory
problem. Wszystkie klasy zaprezentowały bowiem wspaniałe i niezwykle
barwne stroje. Klasa V przebrała się za gwiazdy rocka,  w VI – dominowali
klauni i panie wiosny, I gimnazjum czarowała magią, prezentując stroje
czarodziejów i czarownic, II gimnazjum zamieniła się na Minionki, chłopcy
w piękne dziewczyny, zaś III gimnazjum za baletnice. Ostatecznie w tej
konkurencji zwyciężyli uczniowie klasy V. Otrzymali pamiątkowy dyplom i
słodycze oraz dzień wolny od pytania i sprawdzianów. 
Zabawa wszystkim uczniom i nauczycielom bardzo się podobała,
zwłaszcza w pięknie i  wiosennie przystrojonej sali gimnastycznej. 

                                                                  p.  L.  Nykiel

Wiosenni przebierańcy

Najlepiej przebrana klasa - V SP

Wiosenne solistki

21 marca przypada Pierwszy Dzień
Kalendarzowej Wiosny. W naszej
szkole tradycją stała się wiosenna i
radosna zabawa, w niepamięć
odszedł tzw. Dzień Wagarowicza. 

LN
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W wycieczkowym autobusie

W krainie klocków legoNajfajniejsze były czołgi...

21 marca dzieci z klasy "0"  oraz klasa II SP
odwiedziły Mielecką Fabrykę Klocków „COBI”.
Wrażenia były niesamowite. Z bliska mogły przyjrzeć
się procesowi produkcji zabawek, którymi tak bardzo
lubią się bawić. Zobaczyły, z czego powstają, jakie
maszyny je produkują i jak dużo pracy potrzeba,  by
każdy zestaw powstał. Najtańsze polskie klocki lego
mają własną unikatową kolekcję , z których można
złożyć kapitalny kombajn, straże pożarne, koparki,
śmigłowce, samoloty, statki,a także   pingwiny z
Madagaskaru. Na zakończenie dzieci  otrzymały miły 
upominek w postaci  takich właśnie klocków.
Najmłodszym uczniom towarzyszyli rodzice, którzy
już co prawda nie bawią się klockami, ale z chęcią
obserwowali, z jakim zainteresowaniem na świat
zabawek  patrzyły ich pociechy. Wyprawa udała się
znakomicie, wszyscy uczestnicy byli z niej
zadowoleni.

 Opiekunami wycieczki były panie: Stanisława
Świniuch i Marta Mytych. 

                                                    p. Marta Mytych

 
         Wycieczka uczniów klas "0" oraz II SP do          
             Mieleckiej Fabryki Klocków Lego

Dzieci, uczestnicząc w zajęciach układania lego:

• rozwijają pamięć oraz umiejętności myślenia
abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
• rozwijają zdolności i zainteresowania z zakresu
konstruowania i rozwiązywania problemów,
• rozbudzają w sobie pasję poznawania świata:)

MM
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 „Dziwny ogród” naprawdę
dziwny?  Moje spotkanie z
dziełem Mehoffera…

Kiedyś, nie pamiętam już dokładnie
dnia ani godziny, słuchałam
ulubionej stacji radiowej, leciała
fajna muzyczka, akurat taka, jaką
lubię. W pewnym momencie jednak
piosenka przycichła, a zaczęła się
drętwa audycja, rozmowa jakichś
dorosłych. Mądra pani stwierdziła,
że w świecie, w którym żyjemy,
ludzie coraz częściej przywiązują
wagę tylko do rzeczy, z których
mogą czerpać korzyści materialne.
Dodała (co mnie trochę
zdenerwowało),  że dotyczy to
głównie młodych. Chcą jak
najprędzej wejść w dorosły świat,
zapominając, jak ważna na tej
drodze jest nauka, sfera  intelektu.
Już miałam przełączyć stację na
bardziej muzyczną, ale do
rozmowy włączył się pan, który
stwierdził (bardzo zresztą mądrze),
że nie do końca zgadza się z
przedmówczynią i tak źle z tymi
młodymi to nie jest, gdyż i wśród
współczesnej „komórkowej
młodzieży” zdarzają się ludzie z
pasją, których dziwią różne rzeczy,
którzy czytają, interesują się
malarstwem, teatrem, a nawet ,
baletem. Wiedzą, co jest w życiu
tak naprawdę ważne, rozwijają
swe  pasje i zainteresowania. Od
razu przypomniałam sobie ostatnie
lekcje języka polskiego i
rozważania na temat obrazu Józefa
Mehoffera, który interpretowaliśmy
przy okazji dyskusji o polskim
symbolizmie.
Życiowa rozsypanka
"Dziwny ogród" to dzieło budzące
wiele kontrowersji. Za każdym
razem, kiedy na nie patrzę

dostrzegam coś zupełnie innego,
inne przesłanie. Tak jakby jego
autor na tym jednym olejnym
płótnie chciał przedstawić wiele
historii. Każda postać, która się na
nim znajduje, każda roślina, drobny
element, mimo  iż przedstawiona w
jednej kompozycji, tworzącej
spójną całość, żyje własnym
życiem i tworzy odrębną historię.
To trochę tak, jak z puzzlami.
Każda cząstka przedstawia inny
obraz, który mógłby występować
pojedynczo. Jednak składając ją z
innymi, tworzymy całość,
nadajemy treść . W ten sposób
układamy pewną historię. W
większości przypadków, ludzie
najchętniej pozmienialiby w nich
kolejność i powymieniali niektóre
kawałki, tworząc swoje własne
interpretacje. Mogłoby ich być
naprawdę tysiące. Jedna osoba
zobaczy coś , druga zwróci uwagę
na całkiem inne rzeczy. 

Obejmując wzrokiem  całość, taką
jaka powinna być, ludzkie pole
widzenia obraca się często  o
trzysta sześćdziesiąt stopni.
Dostrzegamy mankamenty,
elementy, które wcześniej, mimo iż
blisko siebie, nie wydawały się nam
pasujące. Tworzy się przed nami
kolejna, odmienna historia, którą
każdy z nas czyta na swój sposób.
Dlatego też tak trudno jest
przedstawić wyłącznie jedną
interpretację tego obrazu. Mehoffer
malował go podczas swojego
letniego wypoczynku, kiedy to wraz
z żoną i synkiem przebywał w
Siedlcu koło Krakowa (był to rok
1802, dzieło ostatecznie ukończył
w 1803). Podobno miało
przedstawiać spełnienie zarówno
rodzinne, jak i zawodowe autora.
Był on już wtedy bowiem znanym i
cenionym malarzem. Ale czy aby
na pewno to prawda? Przecież
osiągnięcia nie zawsze świadczą o
naszym szczęściu wewnętrznym.
Często bywa tak, że wszyscy
dookoła widzą w nas samą radość,
twierdzą, że mamy to, o czym inni
mogą sobie tylko pomarzyć, a w
gruncie rzeczy w naszym życiu
jest nieraz całkiem odwrotnie. Czy
możliwe jest, że właśnie tak było z
Józefem Mehofferem? Czy mimo
całego szczęścia , jakiego
doświadczał, mógł odczuwać
pewien niedosyt lub uczucie pustki,
a może też zagrożenia?

W cieniu naszych
niedoskonałości
„Wśród ludzi jest się także
samotnym.” Powiedziała żmija z
„Małego Księcia”. 

"Dziwny ogród" J. Mehoffer

        Publikujemy fragment eseju  Natalii, którym      
         zwyciężyła w konkursie powiatowym 

.
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„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, 
to słowa z „Listu do Rzymian”. Czasem mam
wrażenie, że ważka symbolizuje węża, będącego
przyczyną grzechu, smutku, czy zmartwień. Przecież
w naszym życiu nieraz zdarza się, że piękne chwile,
szczęśliwe przeżycia przysłonić potrafi  jedna przykra
rzecz, sytuacja, która sprowadzi  na złą drogę, potrafi
pokrzyżować plany, nawet zniszczyć życie. Z drugiej
jednak  strony są ludzie, którzy mimo problemów,
niekiedy naprawdę bardzo poważnych, wychodzą z
opresji cało. Potrafią przez pryzmat nieszczęść, czy
negatywnych  przeżyć,  dostrzec, że jest coś jeszcze,
coś znacznie ważniejszego. Na przykład współczesna
młodzież, nie wiedzieć czemu, wyrobiła sobie wśród
starszych opinię niewychowanej. Skąd takie
przekonania? Czyżby zasadniczego  znaczenia na
kształtowanie młodego pokolenia   nie miały  zastane
wzorce? Większość moich kolegów i koleżanek
wychowuje się w dobrych domach (trudno teraz o
kiepskie warunki, chociaż zdarzają się i takie), ma
wszystko, czego dusza zapragnie. Może właśnie
dlatego, że otrzymujemy tak wiele i łatwo od dorosłych,
zbyt szybko się nudzimy, zaczynamy niepotrzebnie
szukać rzeczy, które mogłyby urozmaicić  życie.
 Sama jestem nastolatką, więc widzę, jak to wygląda.
Szczerze przyznam , że w ostatnim czasie
dostrzegam w sobie zmiany. Zaczynam szukać
rozrywek, które byłyby ciekawe i niestety nie zawsze
odpowiednie. Z drugiej strony, jestem chyba silną
osobą, mam wsparcie w rodzinie, dlatego staram się
„nie dawać zwyciężać złu” i odpychać pokusy
biblijnego węża.

 Myślę, że jest w tym sporo racji. Kto wie, może
artysta, przedstawiając obraz w tak dziwnej formie,
miał na celu pokazanie nam swojego wewnętrznego
cierpienia? Trzeba przecież zauważyć, że całe piękno
tego dzieła, czyli rodzina, osoby, które znał, kochał i
szanował, są jakby przysłonięte ogromną ważką,
można by powiedzieć kompletnie niepasującą do tej
sielankowej sceny. Myślę, jednak, że bez wątpienia
jest ona w odpowiednim miejscu, w odpowiednich
rozmiarach i zapewne namalowana z odpowiednim
zamiarem. Nie zmienia to  faktu, że znajduje się na
niemalże pierwszym planie, a przynajmniej przykuwa
uwagę widza. Może to właśnie ten symbol pokazuje
nam lekkie rozgoryczenie, czy niespełnienie artysty w
sferze duchowej. Właśnie ta witrażowa, płaska ważka,
wydawałoby się mało znacząca, mogła być głównym
celem autora obrazu. „Człowiek jest trochę zagubiony
w moralnym labiryncie współczesnego 
świata…”. 

 

Czy Mehoffer mógł być właśnie tak zagubiony?
Tworząc, nawiązał do wyobrażeń biblijnego raju.
Wśród kwitnących kwiatów, które bardzo szczegółowo
namalował, posiadając ogromną wiedzę botaniczną
np.  o owocujących drzewach, przedstawił jakby
Maryję z Dzieciątkiem. Postacie tak czyste i ważne.
To wszystko opiera się o Boga, o wielką wiarę artysty.
Dlatego cały czas szukam wyjaśnienia obecności tej w
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, 
to słowa z „Listu do Rzymian”. Czasem mam
wrażenie, że ważka symbolizuje węża, będącego
przyczyną grzechu, smutku, czy zmartwień. Przecież
w naszym życiu nieraz zdarza się, że piękne chwile,
szczęśliwe przeżycia przysłonić potrafi  jedna przykra
rzecz, sytuacja, która sprowadzi  na złą drogę, potrafi
pokrzyżować plany, nawet zniszczyć życie. Z drugiej
jednak  strony są ludzie, którzy mimo problemów,
niekiedy naprawdę bardzo poważnych, wychodzą z
opresji cało. Potrafią przez pryzmat nieszczęść, czy
negatywnych  przeżyć,  dostrzec, że jest coś jeszcze,
coś znacznie ważniejszego. Na przykład współczesna
młodzież, nie wiedzieć czemu, wyrobiła sobie wśród
starszych opinię niewychowanej. Skąd takie
przekonania? Czyżby zasadniczego  znaczenia na
kształtowanie młodego pokolenia  nie miały  zastane
wzorce? Większość moich kolegów i koleżanek
wychowuje się w dobrych domach (trudno teraz o
kiepskie warunki, chociaż zdarzają się i takie), ma
wszystko, czego dusza zapragnie. Może właśnie
dlatego, że otrzymujemy tak wiele i łatwo od dorosłych,
zbyt szybko się nudzimy, zaczynamy niepotrzebnie
szukać rzeczy, które mogłyby urozmaicić  życie. 
Sama jestem nastolatką, więc widzę, jak to wygląda.
Szczerze przyznam , że w ostatnim czasie
dostrzegam w sobie zmiany.
ZAINTERESOWANYCH CAŁOŚCIĄ ESEJU
ZAPRASZAMY NA STRONĘ SZKOŁY - ZAKŁADKA
PUBLIKACJE: wwwzslkucharskie.edupage.org
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Rak 22.06-23.07

Szczęście w tym miesiącu jest Wam pisane! Nie dość, że poprawi się
sytuacja materialna, poprawią się oceny, to jeszcze poznacie kogoś
nowego. To będzie osoba warta waszej uwagi, więc zwracajcie uwagę na
to, kogo poznajecie. Krótkie wiosenne spacerki są bardzo wskazane, ale
nie zapominajcie też o domowych obowiązkach. 

Lew 24.07-23.08

Lwy powinny skupić się teraz przede wszystkim na szkole i poprawianiu
ocen. Nie są one najlepsze, a wiadomo, że stać was na coś więcej.
Nieustępliwie dążcie do celu, a osiągniecie to, o czym inni mogą tylko
pomarzyć. Będzie to wymagało czasami sporych poświęceń, ale wierzcie,
że naprawdę warto zaryzykować dla dobra sprawy.

Panna 24.07-24.09

Humorki będą dopisywały wszystkim Pannom. Będą zmienne niczym
nasza wiosenna pogoda. Raz euforia radości, za chwilę łzy smutku.
Musicie nad tym zapanować, bo wasze otoczenie długo tego nie zniesie i
zacznie was odizolowywać. W razie przypływu emocji radzimy odliczać
powoli od 2350 do 2000. To z pewnością was wyciszy i uspokoi. 

Waga 25.09-23.10

Wagi wpadną w chęć pomagania innym. Każda akcja, każde
przedsięwzięcie będzie z waszym udziałem, a nawet wyjdzie a waszej
inicjatywy. Wasi rodzice i nauczyciele będą naprawdę dumni. Wynagrodzą
wam to w jakiś miły sposób. Niestety spotka was mały zawód miłosny, ale
szybko się pozbieracie.

Skorpion 24.10-22.11

Skorpiony uważajcie na wszystkie możliwe owady! Wiosna to ich żywioł.
Tylko się czają, żeby zaplątać się we włosy czy wejść pod koszulkę.
Powinniście zakupić najlepiej dobry środek przeciw owadom. W szkole
dopisze wam szczęście. Już w najbliższym czasie niespodziewanie
wpadnie wam dobra ocena z jakiegoś przedmiotu przyrodniczego.

Strzelec 23.11-21.12
W końcu coś zacznie się dziać. Znacznie więcej spotkań ze znajomymi,
lepsze kontakty z rodzicami. Znajdą się oczywiście osoby zazdrosne,
które będą próbowały zepsuć wasze szczęście, ale pamiętajcie, że dobre
samopoczucie zależy tylko od was. Trochę pozytywistycznego myślenia
a wszystko będzie się układało jak nigdy dotąd. 
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   Ploteczki Życzenia 

Witamy was kochani w kolejnym wydaniu. Na
początek przypominamy, że mamy naszego e-maila,
na którego możecie wysyłać anonimowo wiadomości!
szkolnedzienniki@wp.pl czekają na was! Teraz tak
pokrótce, co to się działo u nas ciekawego. No to tak,
był prima aprilis, Dzień Ziemi, egzaminy, całkiem sporo
tego, a nad to jeszcze tyle hot newsów! Podstawówka
hmm, ostatnio jesteście nawet spokojni. 6 po testach
tradycyjnie sesyjka na placu zabaw. Tak, tak jesteście
bardzo fotogeniczni! Wszyscy jesteście piękni, no z
wyjątkiem chłopców. Oni są przystojni ;p W 5 klasie
jakieś się ostatnio eksperymenty przeprowadza.
Drogie dzieci, takie rzeczy to na chemii i w specjalnych
laboratoriach, my chcemy mieć czym oddychać. A
przy okazji to  apelujemy o częstsze czyszczenie
plecaków po weekendach xD
 Chłopcy coś się zaprzyjaźnili z dziewczynami z
gimnazjum, pamiętajcie, my wszystko widzimy!
Czwarta klasa podobno była bardzo zawiedziona, że
nie zrobiliśmy im zdjęcia na Dzień Ziemi, spokojnie,
przy kolejnej okazji jesteście pierwsi w kolejce ;p W
gimnazjum cisza :D Wszyscy przycichli... Chociaż nie,
jednak nie! Zdecydowanie nie można tego powiedzieć
o 2 gimnazjum. Gabi szaleje, jakby się nie wiadomo
czego najadła, chociaż przypuszczamy, że powód
szczęścia jest jednak całkiem inny <3
 A chłopcy stają się sławni! Tak, tak, dobrze widzicie,
sławni. Nawet w radio o nich już mówią :D Kto słucha
RMF FM ten wie o co chodzi. Trzecia gimnazjum
może odetchnąć z ulgą. Po egzaminach, macie lajt,
teraz tylko podciągnąć oceny i wakacje.
Zauważyliśmy, że Sonia ostatnio jakaś zmieszana
chodzi, trochę uśmiechu! Będzie dobrze ;D
Dziewczyny z pierwszej się szlajają. Spacerki, rolki,
rowerki? Czyżby po coś i do kogoś? Weźcie się panie
za naukę ,bo nie wiadomo, co wam chodzi po głowie!
Teraz taka mała puenta! :D Niech się nikt nigdzie nie
pałęta, bo Was wszystkich my widzimy i w gazetce te
wybryki umieścimy xD Do następnego

Najlepsze życzenia z okazji urodzin Kamie z pierwszej
gimnazjum od koleżanek z klasy!

Dużo zdrowia dla naszego księdza katechety z okazji  
urodzin , wytrwałości w posłudze kapłańskiej :)

Wychowankowie życzą Pani Monice wszystkiego
najlepszego i spełnienia marzeń.
Seweryn, życzę Ci wszystkiego najlepszego, duuużo
miłości przede wszystkim <3 Twoja wielbicielka
Cała klasa druga gimnazjum składa Pani Monice
życzenia urodzinowe i dziękuje za wyrozumiałość za
te głupawki na lekcjach fizyki i nie tylko :3
Anonimowe życzenia dla Marka Depowskiego.
Kochany szczęścia, zdrówka i dużo hajsu xD
Koleżanki z klasy ślą życzenia dla Dominiki z piątej
podstawówki. Żebyś się nigdy nie smuciła i zawsze
była uśmiechnięta!
Specjalne życzenia dla Seweryna od całej klasy. Śmiej
się dużo, ucz się mało, na klasówkach ściągaj śmiało.
Najlepszego Sewciu!
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         EchoooSnappp

. Wraz z wiosną zawitała nowa moda!

. Bob Budowniczy?

Komisja zasiadła Kto nam podskoczy?
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