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POWIATOWA
GIMNAZJADA 

"Z JĘZYKIEM OBCYM 
NA TY"

NASI UCZNIOWIE OSIĄGNĘLI SUKCESY W:
KONKURSACH WIEDZY,

FESTIWALACH,
ZAWODACH SPORTOWYCH 

W dniu 27.04.2016 r. w Zespole Szkół Agro-
Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach
zorganizowano III Powiatową Gimnazjadę
Językową „Z językiem obcym na Ty”.

Konkurs był podzielony na dwie kategorie językowe: w
pierwszej - z języka angielskiego szkołę
reprezentowały Sonia Strzok i Aleksandra Kukla, a z
języka niemieckiego Gabriela Mardeusz i Nikola
Strzok.

Cała praca dziewczyn polegała na rozwiązaniu testu z
danego języka i przeniesieniu odpowiedzi na osobną
kartę, na co przewidziano 45 minut. 

Test  z języka niemieckiego składał się z części
gramatycznej i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
natomiast w języku angielskim nie zabrakło czytanek,
gramatyki i słownictwa.

W przerwie, podczas której prace były sprawdzane,
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
poczęstunek.

Po dosyć długim oczekiwaniu, panie organizatorki
wraz z panią dyrektor wręczyły zwycięzcom nagrody,
a pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy. 

Uczennica naszego gimnazjum Aleksandra Kukla
zajęła II miejsce w kategorii języka angielskiego.
Na końcu wręczono podziękowania dla nauczycieli,
którzy przygotowali uczniów do Gimnazjady. W
naszym przypadku otrzymały je p. Patrycja Wiktor  i p.
Paulina Piotrowska.
                                                                                         
                        Nikola Strzok, kl.III gimnazjum

II miejsce Aleksandry
Kukli z języka
angielskiego

Uczestniczki Gimnazjady Językowej PW
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NASZE ZUCHY I
DRUŻYNA HARCERSKA
WYSTĄPIŁA PODCZAS
FESTIWALU PIOSENKI

HARCERSKIEJ

III MIEJSCE GABRYSI
MARDEUSZ W
KONKURSIE

MATEMATYCZNO -
PRZYRODNICZYM

Nasze harcerki na festiwalu

26 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury w Ropczycach
odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i
Harcerskiej pod patronatem Burmistrza Ropczyc, w
którym  wzięło udział około 140 zuchów i harcerzy z
terenu Hufca ZHP Ropczyce. Głównym organizatorem
była p. Wioletta Czemarnik. 

W festiwalu nie zabrakło  również uczniów naszej
szkoły: „Słonecznej Gromady” zuchów pod opieką p.
Stanisławy Świniuch oraz 16 Drużyny
Starszoharcerskiej  pod opieką p. Arkadiusza
Zygmunta. 
Jury w składzie: Elżbieta Banaś, Daria Dunaj i
Grzegorz Daniec oceniało uczestników w 5
kategoriach wiekowych. Pod uwagę brano  wrażenia
artystyczne, dobór repertuaru, oryginalność, aranżację
utworu, prezentację na scenie oraz umundurowanie.
Przed rozpoczęciem Festiwalu wystąpiły gościnnie 4-
letnie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w
Ropczycach.   
                                                         L. Nykiel

Gabriela odbiera nagrodę

19 maja 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 w
Ropczycach odbyła się III edycja konkursu
matematyczno – przyrodniczego „Matematyka, fizyka,
chemia – trójka doskonała”. Organizatorami konkursy
były panie: Agata Subczak, Anna Gawlik oraz Anna
Chodak pod patronatem p. dyrektor Bożeny Rygiel.
Skierowany był do uczniów klas II gimnazjum z terenu
gminy Ropczyce. W konkursie wzięło udział 19 osób z
7 szkół naszej gminy:  ZS nr 1 w Ropczycach, ZS nr 2
w Ropczycach, ZS z Gnojnicy Woli, ZS z Gnojnicy
Dolnej, ZS z Lubziny oraz ZS z Łączek Kucharskich.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Natalia
Bereś oraz Gabriela Mardeusz. Konkurs zawierał
zadania z matematyki, fizyki i chemii. Arkusz
konkursowy składał się z pięciu zadań z każdego
przedmiotu, w tym czterech otwartych i jednego
zamkniętego, a na jego rozwiązanie było  90 minut. Po
napisaniu konkursu uczniowie otrzymali posiłek oraz
mogli obejrzeć film edukacyjny. Komisja w tym czasie
oceniała prace uczniów. I i II miejsce zajęły uczennice
z Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach.
III miejsce zajęła nasza uczennica Gabriela
Mardeusz. Uczniowie otrzymali gratulacje, dyplomy i
nagrody z rąk pani dyrektor Bożeny Rygiel.
Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
                             Marta Zajchowska

.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
LIGA

LEKKOATLETYCZNA

11 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Lidze
Lekkoatletycznej, która odbyła się na Stadionie
Miejskim w Ropczycach. Reprezentowali nas
najbardziej wysportowani uczniowie z wszystkich
trzech klas gimnazjalnych. Byli to: Gabrysia Marć z III
klasy, która jako jedyna uczennica naszej szkoły
wystartowała w kategorii pchnięcia kulą. Na 300 m
pobiegli Grzegorz Wanat i Patryk Kliś z kl. II, Weronika
Bochenek i Weronika Gorczyca również z klasy II oraz
Kasia Bereś z klasy I gimnazjum. W dal skakali: Paweł
Zakrzewski, Casper Kaznecki, Natalka Gredys i
Gabrysia Misiura z kl. II, a także Patrycja Prokopowicz
z kl. I. W sprincie na 100 metrów pobiegły: Gabriela
Pawłowska i Patrycja Adamczyk z kl. I, Sonia Strzok z
kl. III i Artur Ciochoń z kl. II. Należy tutaj wspomnieć,
że Artur pobiegł dwa razy, gdyż za pierwszym
sędziowie stwierdzili fail start. W dystansach długich
zmierzyli się Damian Wanat z kl. III  na 1000 metrów i
Kamila Plezia z kl. I  na 600. Na szczególne
wyróżnienie zasługują: Weronika Bochenek, Damian
Wanat, Artur Ciochoń, Sonia Strzok i Kamila Plezia,
którzy wyróżnili się w swoich konkurencjach, zajmując
czołowe lokaty. Zawody zakończyły sztafety damska i
męska. W sztafecie dziewcząt pobiegły: Patrycja
Adamczyk, Gabrysia Pawłowska, Kasia Bereś i Sonia
Strzok. Natomiast chłopców reprezentowali: Patryk
Kliś, Artur Ciochoń, Paweł Zakrzewski i Casper
Kaznecki. Wyniki otrzymaliśmy na drugi dzień, jak się
okazało, nasze wysiłki nie poszły na marne.
Dziewczyny zajęły miejsce II, a chłopcy V.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych
sukcesów. Bardzo dziękujemy naszym nauczycielom
wychowania fizycznego za przygotowanie do
zawodów i opiekę nad nami.                                            
  Gabriela Mardeusz

17 kwietnia br. w Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich odbył się Turniej Piłki  Nożnej. W
zawodach wzięło udział 4 szkoły: ZS w Małej, ZS w
Niedźwiedzie Dolnej, ZS w Łączkach Kucharskich
oraz ZS w Niedźwiedzie Górnej. Naszą szkołę w
zawodach reprezentowali uczniowie: Dominik Kliś,
Michał Zegar ,Patryk Kliś, Grzegorz Wanat, Wojciech
Sulisz, Paweł Zakrzewski, Paweł Urbanek, Artur
Ciochoń, Casper Kaznecki, Damian Wanat, Jakub
Wójcik oraz Sonia Strzok. Reprezentanci naszej
szkoły zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do
następnego etapu rozgrywek. Uczniowie zostali
przygotowani przez p. Grzegorza Laskę oraz p.
Wiesława Maciołka. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów! 
                                            Karolina Bereś

Nasza drużyna piłkarska z trenerami

Nasza drużyna w akcji
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SPOTKANIA Z
PRZEDSTAWICIELAMI

SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

PRZEGLĄD WYDARZEŃ SZKOLNYCH

27 kwietnia klasa III gimnazjum spotkała się z
przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki. Przy pomocy tablicy
interaktywnej przedstawili swoją szkołę w jak
najlepszym świetle. Starali się dla każdego z nas
dobrać odpowiedni kierunek związany z naszymi
zainteresowaniami. Po dłuższej chwili zaczęła się
luźna rozmowa o naszych zainteresowaniach.
Wszyscy brali czynny udział w lekcji pokazowej. 
Dwa dni później przyjechał reprezentant
konkurencyjnej szkoły, czyli Zespołu Szkół im. ks. dra
Jana Zwierza, pan Tomasz Wojnarowski. Była to
lekcja połączona z doradztwem zawodowym. Dzięki
temu dowiedzieliśmy się więcej o swoich
kwalifikacjach. Pomogło nam to w podjęciu decyzji o
wyborze szkoły. Następnie przedstawiono nam ofertę
edukacyjną.  
                                                                                         
                                          Alicja Grabowy 

Uczniowie klasy III gimnazjum

 
„Sprawa dla ekologa” – pod takim hasłem 25 kwietnia
2016r. odbył się apel z okazji obchodów Dnia Ziemi.
Inscenizację przygotowali uczniowie klasy V szkoły
podstawowej. Ola Wójcik wcieliła się w rolę
dziennikarki, która wraz ze swoimi gośćmi w studio
opowiada o szkodliwości odpadów. Dominika Nykiel,
Izabela Bereś oraz Gabriela Świstak jako Lucy,
Hadziukowa i Solejukowa mówiły o segregowaniu
odpadów. Mateusz Adamczyk przeprowadził uliczną
sondę,  w której  pytał przechodniów czy wiedzą, co
robić z odpadami. Na zakończenie apelu widownia
mogła pochwalić się zdobytą wiedzą podczas
krótkiego quizu ekologicznego, który przeprowadziły
bohaterki „Rancza”. Nagrodą  za prawidłową
odpowiedź były jabłka. 
                                    Aneta Rzeczycka

Uczniowie klasy V podczas akademii

AKADEMIA 
Z OKAZJI 

DNIA ZIEMI

MZ

LN
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26 kwietnia w naszej szkole odbyła się specjalna lekcja
na temat strzelnictwa i jego roli Polskich Legionach
podczas pierwszej wojny światowej. Nosiła ona tytuł
„Żywa lekcja historii ze strzelcem, Panem Tomaszem
Maksoniem”. Opowiedział nam dokładną historię
wojny, przedstawił życie Polaków pod zaborami,
ukazał nam jak wyglądała praca żołnierzy legionistów.
Z bliska mogliśmy się przyjrzeć mundurowi jakie wtedy
nosili i posłuchać o tym, jak to trudno było taki mundur
zdobyć. Okazało się, że noszenie go wcale nie jest
takie wygodne i przyjemne, ale czego nie robi się dla
ojczyzny. Chłopców bardziej na pewno zainteresowała
raczej broń Pana Maksonia. Otóż przyniósł on ze sobą
prawdziwy pistolet, którym posługiwali się podczas
wojny, Ten był oczywiście tylko do celów pokazowych,
nie użytkowych, ale odzwierciedlał oryginalną broń. Nie
brakowało chętnych, żeby ją potrzymać i przyjrzeć się
z bliska. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta prędko
podążali, żeby wczuć się w rolę legionisty.
Usłyszeliśmy też kilka ciekawych historyjek
związanych z wojną, które niby śmieszne, jednak
prawdziwe bardzo zaciekawiły wszystkich uczniów.
Pan Tomasz powiedział nam również jak teraz
funkcjonują strzelcy, jak wygląda strzelnictwo i gdzie
są jego najbliższe jednostki. Kiedy skończył opowiadać
o informacjach ogólnych zaczęły się pytania od
uczniów. Okazało się, że chłopcy z podstawówki mają
większe zainteresowania historią niż gimnazjum.
Pytaniom nie było końca, jedne dotyczyły wojny, inne
strzelnictwa, jeszcze inne skierowane były prywatnie
do Pana Maksonia, ale nie dał się on zwieść i
odpowiadał tylko na te związane z tematem. Cała
lekcja trwała aż, albo dla niektórych tylko dwie godziny.
Podsumowując ją, należy stwierdzić, że była bardzo
mądra i na pewno przyda się na m na lekcjach historii.
Należy pogłębiać swoją wiedzę o kraju w którym
żyjemy i mieć świadomość, że istnieli i nadal istnieją
ludzie, którzy w obronie ojczyzny oddali by życie.
Wszyscy uczniowie są bardzo wdzięczni za tą lekcję i
czekają na następną.
                                     Natalia Bereś

"ŻYWA LEKCJA HISTORII". SPOTKANIE ZE
STRZELCEM PANEM TOMASZEM MAKSONIEM

Jak się z tego strzela?

No to strzelamy

Pamiątkowa fotografia
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 Opowiedz nam, moja Ojczyzno,
  jak matka dzieciom ciekawym.
 O latach znaczonych blizną,
  na wiekach chwały i sławy!

Recytatorzy z klas I i III gimnazjum Tomek jako król Stanisław August

Szkolne chórzystki

AKADEMIA Z OKAZJI 225 ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

"O! nieszczęśliwa!
 O! uciemiężona 
Ojczyzno moja..."

                   Juliusz Słowacki

29 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia, która upamiętniała 225 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy I i III gimnazjum,
pod opieką swoich wychowawczyń, pań Marty
Zajchowskiej i Moniki Skiby przygotowali montaż
słowno-muzyczny. Przytoczyli w nim najważniejsze
fakty dotyczące uchwalenia tej ważnej ustawy, oraz
rozbiorów Polski dokonanych przez 3 sąsiadów:
Rosję, Austrię i Prusy. Uczniowie recytowali również
wiersze, które przeplatane były pieśniami
patriotycznymi śpiewanymi przez chór przygotowany
przez pana Arkadiusza Zygmunta. Całości dopełniała
tematyczna dekoracja w barwach narodowych oraz
król Stanisław August Poniatowski, który przysłuchiwał
się całej uroczystości. Była to doskonała lekcja historii
dla uczniów naszej szkoły.
                                                      Monika Skiba
                                                    

LN LN

LN
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WYJAZD DO KINA HELIOS NA MUSICAL
"WSZYSTKO GRA"

Wszyscy lubimy oglądać filmy. To sprawa
niepodważalna. Przecież nie ma to, jak usiąść
wieczorem z paczką chipsów przed telewizorem i
odetchnąć po całym dniu. Prawda, to przyjemne, ale
jeszcze przyjemniejsze odetchnąć tak w prawdziwym
kinie z pudełkiem popcornu. Uczniowie naszej szkoły o
tym wiedzą, więc na taki wyjazd byli bardzo chętni. 10
maja udaliśmy się do rzeszowskiej galerii, do kona
Helios na film pt. „#Wszystkogra”. Siłą "#Wszystkogra"
są jego bohaterki. Film jest opowieścią o trzech
pokoleniach kobiet. Dawno w polskim kinie nie
widzieliśmy na raz tylu równie interesujących postaci
kobiecych. Babcia, matka, córka – wszystkie są
osobami "charakternymi". Bohaterki łączą w sobie
ciepło i wyraziste poglądy z nutą ekscentryzmu i
niebanalności. Kiedy kłócą się ze sobą lub pocieszają,
jest w tych relacjach dużo autentyczności. Każda z
nich tworzy swoją historię, ale jednocześnie wszystkie
wątki są ze sobą powiązane. Nie zapomnijmy dodać,
że był to musical, więc nie brakowało również muzyki.
Nie była to nowoczesna muzyka, więc młodzież mogła
poczuć się troszeczkę jakby urodziła się w innej
epoce, ale nikt nie powiedział, że wcześniej były
brzydkie piosenki, co to to nie! Przecież najlepsi artyści
pochodzą właśnie z tego pokolenia. Zdaje się, że w
tym filmie każdy znalazł coś dla siebie. Każdemu się
bardzo podobał. Co prawda chłopcy później pytali o
czym on w ogóle był, ale twierdzimy, że po prostu
troszeczkę sobie przysnęli  i nie chcieli się przyznać.

Po seansie nie dało się nie skorzystać z okazji i nie
zrobić paru krótkich wizyt w ulubionych sklepach.
Bardziej spodobało się to dziewczynom, ale chłopcy
też byli zadowoleni. Na koniec tradycyjnie
odwiedziliśmy McDonaldsa. Najedzeni i zmęczeni
bezpiecznie wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy pani
Lidii Nykiel za  zorganizowanie wycieczki oraz za
opiekę paniom:  Monice Skibie i Zofii Król Polecamy się
na przyszłość!            
                                              Natalia Bereś

Gimnazjaliści w kinie

Pamiątkowa fotka uczestników

W oczekiwaniu na seansMS
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DYSKOTEKA

Gimnazjum to czas na dorastanie, czas na pierwsze
miłości, na wygłupy i zabawy. A jaka jest do tego
lepsza okazja niż szkolna dyskoteka? W związku z tą
właśnie bezpośrednią potrzebą wybawienia się na
całego, nasza szkoła zorganizowała dla wszystkich
uczniów taką zabawę. Nie da się ukryć, że było z tym
trochę zamieszania, ale spokojnie ze wszystkim
daliśmy radę i dyskoteka się odbyła. Cały ten dzień w
ogóle był bardzo przyjemny. Do południa kino, później
disco, żyć, nie umierać powiedziałby niejeden uczeń.
Podstawówka bawiła się w poniedziałek 9 maja, a
kolejnego dnia - gimnazjum. Różnica wieku jednak robi
swoje, ale na nudę nikt nie narzekał. Nasi chłopcy
załatwili nam taką muzykę, że nogi same rwały się do
tańca. Było i disco polo i biesiady, i muzyka
nowoczesna. Nie zabrakło też belgijki czy chusteczki
bez której dyskoteka nie byłaby prawdziwą dyskoteką.
Przeważało damskie grono, gdyż chłopcy troszkę się
rozleniwili i nie wszyscy przyszli. Dziewczyny nad tym
bardzo ubolewały, natomiast ci chłopcy, którzy się
zjawili nie mogli narzekać na brak kandydatek do
tańca. Można by rzec „do wyboru, do koloru”. Mimo
wszystko, każdy się wytańczył tak, że w szatni po
zakończeniu dyskoteki było słychać tylko „o jak mnie
nogi bolą”. Wnioskujemy z tego, że zabawa była
udana. Dziękujemy za  opiekę naszym
wychowawczyniom, p. Lidii Nykiel, p. Monice Skibie i
p. Marcie Zajchowskiej , a także wychowawcom
szkoły podstawowej: p. Anecie Rzeczyckiej, p.
Bartłomiejowi Wiktorowi oraz p. Wiesławowi
Maciołkowi.
                                 Natalia Bereś

Tańcowały dziewczyny, tańcowały

NOWE KSIĄŻKI DLA
NAJMŁODSZYCH
ZAKUPIONO DO

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Pod koniec maja biblioteka szkolne wzbogaciła się o
62 nowe książki. Są to głównie pozycje przeznaczone
dla najmłodszych. Pojawiły się: "Bajki w spódniczkach"
i "Bajki w spodenkach", "Baśnie dla dziewczynek" i
"Baśnie dla chłopców". Są też baśnie o przyjaźni,
koleżeństwie, miłości. Zakupiono też nową serię pod
wspólnym tytułem: "Mam przyjaciela ...", która
opowiada o różnych popularnych zawodach: np.
policjanta, strażaka, budowniczego, księgowego,
śmieciarza. Nie zapomnieliśmy o naszych małych
czytelnikach bardzo zainteresowanych maszynami
rolniczymi, oni też znajdą w naszych nowych zbiorach
coś dla siebie. Pojawiły się też nowe serie: o słoniu
Elmerze i kurczakach Angry Birds. Dla dziewczynek
mamy nowe książeczki z serii o Martynce. Natomiast
dla naszych pierwszoklasistów, którzy uczą sie czytać
mamy serię krótkich opowiadań pod hasłem "Moje
pierwsze czytanki". Dla ciekawskich mamy bajki z
przysłowiami i rymowankami polskimi oraz
ciekawostki o krajach. Nasz skromny budżet nie
pozwalał nam na większe zakupy, ale udało sie też
nabyć 3 nowe powieści Ewy Nowak, które na pewno
zainteresują  starsze czytelniczki.
Wszystkie nowe pozycje są teraz skrupulatnie
wpisywane do księgozbioru i oprawiane, tak żeby nasi
czytelnicy mogli z nich skorzystać jeszcze w tym roku
szkolnym.
                                                Monika Skiba
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PRÓBNY SPRAWDZIAN
KLASY V

PRÓBNY EGZAMIN
KLASY II GIMNAZJUM

Klasa V szkoły podstawowej 11 maja 2016r. mogła
przekonać się, jak trudny jest sprawdzian
szóstoklasisty. W środę od samego rana uczniowie
pisali testy: najpierw z języka angielskiego – ten
według wypowiedzi głównych zainteresowanych był
dość prosty,-  później z języka polskiego i matematyki,
który był dość trudny. Wyniki już wkrótce.
                         
                                          Aneta Rzeczycka

W dniach 23, 24 i 25 maja uczniowie klasy II
gimnazjum przystępują do próbnego egzaminu. Jest to
ich pierwsze spotkanie z testami egzaminacyjnymi i
wymaganiami, jakie czekają ich za rok. Egzamin
składa się z trzech części: humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej i językowej. Podczas
pracy z arkuszami, gimnazjaliści muszą zmierzyć się
z zadaniami o różnym stopniu trudności. Wyniki swojej
pracy poznają już niebawem.                               
                                                    Monika Skiba

No to piszemy ten próbny

Ciekawe, jaki będzie następny test?

Próbny sprawdzian klasy V

Piszemy język angielski
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Wcześnie rano 18 maja 2016. zebraliśmy się wspólnie
na parkingu szkolnym oczekując na autobus, który
miał zawieźć nas na wycieczkę do Rzeszowa. Było
nas łącznie 35 osób  z klas IV,  V i VI szkoły
podstawowej oraz I gimnazjum. Punktualnie o 7.45
zjawił się nasz wehikuł i po sprawdzeniu obecności
przez kierownika wycieczki mogliśmy już wyruszyć w
drogę. Razem z nami jako opiekunowie pojechali p.
Beata Rzeszutek oraz p. Julian Paryś. Podróż minęła
szybko, bez żadnych problemów i o 8.45 dotarliśmy do
kina, gdzie czekała, tylko na nas, wynajęta sala
kinowa. Oczywiście nie obyło się bez zakupu
popcornu oraz coli. Wreszcie mogliśmy zasiąść w
fotelach   i rozpocząć seans filmowy „Księgi dżungli”.
Dla tych, którzy nie czytali książki – jest to opowieść o
„ludzkim szczenięciu” przygarniętym przez zwierzęta.
Po zakończonej projekcji szybko udaliśmy się na
obiad, a później autobus zawiózł nas na upragnioną
zwłaszcza przez młodszych uczestników wycieczki,
wystawę klocków lego. Zobaczyliśmy na niej mnóstwo
modeli budynków, przedmiotów, postaci bajkowych,
pojazdów wykonanych tylko i wyłącznie z klocków
lego.  

Były to np. model dworku w Soplicowie, miasteczka z
Dzikiego Zachodu, stacji kolejowej, model Tytanica,
interaktywna mapa Europy… oj długo trzeba by było
wymieniać, dlatego, że na wystawie znajdowało się
blisko 100 makiet. Największe wrażenie zrobiły na nas:
model samolotu „Air Force One” wykonany z …
miliona klocków  oraz figura Roberta Lewandowskiego 
w skali 1:1 z 70 tysięcy klocków. Jednym zdaniem –
było co oglądać. Nie był to jednak koniec atrakcji –
największą frajdę uczniom sprawiła zabawa w Fun
Parku. Kolejny raz okazało się, że klasa V i IV potrafi
doskonale ze sobą współpracować, jeżeli tylko chce –
razem zbudowali dom z ogromnych klocków. Kiedy
czas  przeznaczony na zabawę się zakończył, ciężko
było im go zostawić.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy, tak też stało
się i tym razem. Wycieczka zakończyła się o 15.30,
tam gdzie się zaczęła – czyli na szkolnym parkingu.
Na pewno podobną wyprawę zorganizujemy ponownie
w przyszłym roku szkolnym.
                               
                                           Aneta Rzeczycka

Oczekiwanie na film

Podziwiamy wystawę klocków Lego

WYJAZD UCZNIÓW Z KLAS IV, V, VI DO KINA
HELIOS I NA WYSTAWĘ KLOCKÓW LEGO

ARz
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TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA

 CHARAKTERYSTYKA 
ROMEA

CZY ŻYCIE BEZ FANTASTYKI
BYŁOBY NUDNE?

Romeo to jeden z głównych bohaterów tragedii
Williama Szekspira pt. "Romeo i Julia". Pochodzi z
rodu Montekich. Jego rodzice posiadają znaczny
majątek, jest jedynakiem.   Romeo to przystojny i
dobrze zbudowany młodzieniec. Ma twarz gładszą niż
niejeden, ładne oczy i ciemny kolor włosów. Świadczy
o tym cytat: "(…) a oczy, niech się wszystkie inne
schowają"; co się zaś tyczy rąk i nóg, i całej budowy
(…) przyznać trzeba, że nieporównane. 
To bohater dynamiczny.  Początkowo zauważamy u
niego wady: lekkomyślność, brawurę, nienawiść do
wroga, nieprawdziwość uczuć. Pod wpływem miłości
do Julii zmienia się w dojrzałego, wrażliwego
mężczyznę, odważnie walczącego z przeciwnościami.
Niestety, pozostaje nadal gwałtowny i konfliktowy. 
 Młody Monteki w stosunku do Julii jest łagodny i miły,
a wobec ojca Laurentego – uprzejmy i pełen szacunku.
Podobnie traktuje rodziców i przyjaciół. Mści się
również na swoich wrogach. Potwierdza to
następujący cytat: "Precz, pobłażliwa teraz łagodności,
Płomiennooka furio, ty mną kieruj".
Romeo jest postacią nie do końca pozytywną,
ponieważ choć kochał Julię i był jej wierny, nie potrafił
opanować chęci zemsty i zabił jej krewnego,  Tybalta.
Popełnił także samobójstwo, co było negatywnym
zachowaniem oraz ucieczką od problemów.
                                   Aleksandra Kukla

Od dawna, ludzie czytają książki. Wyróżnić możemy
wiele gatunków literackich np. historyczne, kryminalne,
przygodowe itp. Ale co tak naprawdę sprawia, że
chcemy czytać książki? Z pewnością nie świat
rzeczywisty, jaki mamy na co dzień, ale fantastyka,
która przedstawia nam całkiem nowy świat. Czy więc,
życie bez fantastyki byłoby nudne?
Po pierwsze, książki tego gatunku pozwalają nam
oderwać się od rutyny. Każdy zna ten schemat
porannego wstawania, nauki, pomocy w domu i
odrabiania lekcji na następny dzień. Czytanie
fantastycznych książek sprawia, że nagle w naszym
monotonnym życiu pojawiają się elfy, krasnoludki i inne
magiczne stworzenia. Przenosimy się w świat magii,
nierealnych zjawisk, czarodziejskich lasów, jednym
słowem w miejsca niecodzienne.  Zaczynamy żyć na
nowo, tam gdzie jeszcze nikt nie dotarł.
Po drugie, książki fantastyczne to sposób na
odreagowanie stresów związanych, np. z pracą,
szkołą, ponad to  pomaga nam zapomnieć o
codziennych kłopotach i zmartwieniach. Takie lektury
przenoszą nas w inny, lepszy świat, w którym nie
goszczą problemy, ani nic z nimi związane. Czytając o
czarodziejach, centaurach czy ograch, nikt nie jest w
stanie myśleć o czymś przejmującym, gdyż zajęty jest
lekturą.
Ostatnim, ale nie najmniej ważnym argumentem, jest
to, że fantastyczne historie często zawierają w sobie
ziarno prawdy. Mówią o rzeczach całkowicie ludzkich i
normalnych, jak walka dobra ze złem, przełamywanie
słabości , przyjaźnie, miłości i wiele innych. Czytając
książki takie jak „Hobbit” J.R.R. Tolkiena,
uświadamiamy sobie, że warto poznawać świat, ludzi,
nowe miejsca, gdyż przynosi nam to nie tylko
niezapomniane wspomnienia, ale również przyjaźnie.
Reasumując, uważam, że życie bez fantastyki byłoby
nudne. Nadaje ona żywych kolorów naszemu
monotonnemu dniu. Dzięki niej patrzymy na niektóre
sprawy inaczej.
                                                 Sonia Strzok
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Koziorożec

Humor i szczęście będzie szło w parze z pogodą. W słoneczne dni
spotykać was będą same dobre rzeczy, natomiast kiedy słoneczko
schowa się za chmurami, to i humorek ulegnie zmianie. Będzie więc
bardzo zmiennie, a dla otoczenia może być bardzo męczące. Szczęśliwa
cyfra na ten miesiąc: 4, Kolor: niebieski.

Wodnik
Koniec roku się zbliża, a oceny nadal niepoprawione. Trzeba się za to
wziąć i odłożyć zabawę na bok, bo jeśli nie zdążycie tego zrobić w
najbliższym czasie, będą nieprzyjemne konsekwencje. Najważniejsze to
dobra organizacja, której wam troszeczkę brakuje. Zaplanujcie sobie cały
tydzień, a znajdziecie wtedy czas i na naukę, i na wyjście gdzieś z
przyjaciółmi. Cyfra: 6 kolor: żółty

Ryby
Szczęście sprzyja! Z wszystkim coraz lepiej. O szkole nie ma co gadać, o
oceny możecie być spokojni. Nowe znajomości okażą się bardzo owocne,
z niektórych może wywiązać się coś naprawdę miłego i trwałego. Ale nic
na siłę, to musi przyjść samo i niespodziewanie. Tylko w taki sposób
docenicie szczęście, jakie was spotka. Cyfra: 2 Kolor: zielony

Baran

Co tu wiele gadać... musicie przejąć inicjatywę. Nie możecie pozwolić, by
inni wami rządzili i mówili wam jak macie żyć. Nie chodzi tutaj o
nauczycieli czy rodziców, ale o towarzystwo, które nie zawsze chce dla
nas najlepiej. Musicie pokazać, że macie swoje zdanie i też macie coś do
powiedzenia. Cyfra: 8 Kolor: czerwony

Byk
Przewidujemy nagły przypływ gotówki, która z pewnością przyda się na
wakacje. Ale uważajcie, bo niedługo zostaniecie wystawieni na próbę.
Musicie być ostrożni i zwracać uwagę na to, co mówicie swoim bliskim i
jak się względem nich zachowujecie. Ktoś może błędnie odczytać wasze
intencje i sprawy się pokomplikują. Najważniejsze to przyjąć pozytywne
nastawienie i z podniesioną głową iść do przodu, mimo przeciwności losu.
Cyfra: 7 Kolor: pomarańczowy

Bliźnięta
Nie najlepsze samopoczucie i brak ochoty do czegokolwiek może być
wynikiem braku kogoś bliskiego. Musicie otworzyć się na ludzi i pozwolić
sobie pomóc. Jeśli macie jakieś postanowienia, to teraz jest najlepsza
pora na ich realizację. Nadchodzi czas silnej woli i dobrego nastawienia.
Zmiany, które będą bardzo zauważalne i z pewnością docenione przez
otaczające was środowisko. Cyfra: 3
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PLOTKI, PLOTECZKI

STOPKA REDAKCYJNA 

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
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Alicja Grabowy, Nikola Strzok, Gabriela Marć,
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Hey, hay, hellow! Witamy wszystkich serdecznie w najpopularniejszej rubryczce gazetki xD Nie ukrywajmy tego,
wy młodzi pragniecie tylko plotek. Po to właśnie jesteśmy my! Zaraz zaspokoimy wasze pragnienie. Ale od czego
by tu zacząć? Maj był długi i ciekawy, a w dodatku tyle się działo... W związku ze zbliżającym się latem coraz
częściej można was spotkać po szkole na korcie, czy pod szkołą, ale nie mówimy tylko o uczniach z naszej
szkoły. Co niektórzy romansują sobie na całego <3 Nie spodziewaliście się, że to wiemy co? :D III gimnazjum
ostatnio się strasznie wozi, wycieczka za wycieczką, ciągle jakieś nowe znajomości a o nas to już nie
pamiętacie! :D Wy to się zacznijcie przejmować, bo wyniki z egzaminów już w drodze. Klasa 5 jest ostatnio
wszędzie, w tym wieku tak spacerować po wsi... Oj dziewczynki wcześnie zaczynacie xD 2  gimnazjum połowę
maja ma wolną, jak nie kino to dyskoteka, a to znowu próbne itd. Wy się bierzcie za projekty a nie! A tak
nawiązując do kina,to było naprawdę super. Co niektórzy zaszaleli z zakupami, tak mówimy o Tobie Gabi xD Ale
gust masz niezły, to trzeba przyznać. Inni znowu zaszaleli w McDonaldzie, biedny Michał tak się najadł, że aż nie
dał rady na dyskotekę pójść. xD A brakowało płci męskiej, oj brakowało. Dziewczyny narzekały na brak
partnerów do tańca, a na chusteczce to już w ogóle były załamane. Apel do chłopców... Postarajcie się! :D
Dziewczynki czekać nie będą, powinniście zresztą zauważyć, jak na zawodach obczajały kolegów z innych
szkół ;3 W zasadzie w 6 klasie jest tylko 4 chłopców, więc kobitki muszą sobie jakoś radzić. Dominik, nie
możesz mieć wszystkich xD Na koniec dodamy tylko, że wakacje tuż tuż i zachęcamy do poprawiania ocen
kochani. Nie mamy zamiaru pisać w powakacyjnym wydaniu, że ktoś nie przeszedł ;p Tak więc, nie próżnujemy i
do roboty! To by było na tyle w tym wydaniu. 
Do następnego ;**

Ale skok! .
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