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    PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

2 czerwca miał miejsce w naszej szkole piknik z okazji
Dnia Dziecka. Tym razem impreza była przeznaczona
dla tych najważniejszych aktorów święta – wszystkich
dzieci.  Z tej okazji rodzice przygotowali dla swoich
pociech park zabaw i rozrywki.  Na placu położonym
przed budynkiem szkoły rozłożyli  dwie dmuchane
zjeżdżalnie oraz zamek dla najmłodszych.  Dzieci, pod
czujną opieką swych wychowawców oraz dyrekcji
szkoły, mogły się do woli wyhasać na dmuchańcach, 
które były przez cały czas trwania pikniku bardzo
oblegane. Po wysiłku związanym z zabawą na
świeżym powietrzu przyszedł czas na gorący posiłek.
Każdy uczeń otrzymał pieczoną na grillu  kiełbaskę
oraz pożywny soczek. Chętni mogli również
skorzystać ze stoiska z watą cukrową.  Imprezie
towarzyszyła głośna muzyka, która zachęcała do
tańca. Z tej formy rozrywki skorzystali starsi
uczniowie. Chłopcy z gimnazjum rozegrali mecz piłki
nożnej, zaś dziewczęta piłki siatkowej.  Muzyka
zachęciła do udziału w zabawie również mieszkańców
miejscowości, którzy przyszli do szkoły ze swoimi
dziećmi i wnukami.  Tegoroczny Dzień Dziecka
wszystkim uczniom – i tym małym,  i tym starszym
bardzo się podobał. Mimo że pogoda nie była zbyt
słoneczna, zabawa okazała się gorąca, a deszczyk
pokropił dopiero po jej zakończeniu. 

                            PODZIĘKOWANIA 

Dyrektor, Nauczyciele oraz wszyscy          
Uczniowie szkoły składają serdeczne
podziękowania  Prezydium Rady
Rodziców oraz wszystkim Rodzicom za
zorganizowanie pikniku z okazji Dnia      
Dziecka. Szczególne podziękowania
składamy na ręce Przewdniczącego Rady
  Rodziców oraz Rodziców z Trójek  
Klasowych. Tegoroczne atrakcje, które
zostały nam zapewnione sprawiły, że to
piekne święto zostanie na długo w naszej
  pamięci.
                                               
 DZIĘKUJEMYDmuchańce były wielką atrakcją

W rytm skocznej muzyki

Gorący posiłek
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 FINAŁ SZKOLNEGO PROJEKTU - CZYTAM, BO LUBIĘ -
        SPOTKANIE Z REKSIEM  I BOHATERAMI BAJEK

Pasowanie przedszkolaków na czytelników

Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności,
 jaką człowiek kiedykolwiek opanował. Bez niego nie
bylibyśmy w stanie dowiedzieć się wielu rzeczy.
Dlatego tak ważne  jest, by  kształcić tę sztukę od
najmłodszych lat. W związku  z prowadzoną w szkole
akcją  promującą czytelnictwo 7 czerwca br. została
zorganizowana impreza czytelnicza  pt. „Czytam, bo
lubię. Spotkanie z Reksiem i bohaterami bajek”.
 Opracowaniem i przygotowaniem zajęły się nasze
panie bibliotekarki oraz członkowie Zespołu
Teatralnego „Wachlarz”. 
 Zaproszeni zostali najmłodsi uczniowie, czyli
przedszkolaki oraz klasy I, II i III szkoły podstawowej
wraz ze swoimi opiekunami. Nie zabrakło również
pana dyrektora. Na samym początku wszystkich
powitały dwie czarownice –Gabrysia i Natalka, które
poprowadziły całość imprezy. Następnie nadszedł
moment powitania najważniejszego gościa, czyli
Reksia. Przybył do nas w towarzystwie innych postaci
z bajek. Towarzyszyła mu  Elza z Krainy Lodu,
Kopciuszek, Calineczka i trzy Smerfy. Dzieci były
wniebowzięte, widząc swoich ulubionych bohaterów.
Czarownice postanowiły, że skoro przybył tak ważny
gość, to trzeba przeczytać o nim bajkę. Następnie
 przeprowadziły  krótki quiz, w którym sprawdziły,  czy
dzieci uważnie słuchały

. Za poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone
słodkościami. Kolejną przeczytaną bajką była
książeczka o Jasiu  i Małgosi. Po jej lekturze
 czarownice również  przeprowadziły konkursik, ale na
tym się nie skończyło. Zła Baba Jaga (Gabrysia)
 uwięziła małego Jasia, który przybył na nasze
czytelnicze spotkanie. Aby go uwolnić, dzieci musiały
stanąć przed zadaniami, które wiedźmy dla nich
przygotowały. Zaczęliśmy od najmłodszych, czyli
przedszkolaków. Pani wychowawczyni wytypowała
trzech najodważniejszych uczniów, którzy mieli za
zadanie wylosowanie zagadki opisującej jakąś postać
z bajki, a następnie odgadnięcie , kto to. Trzeba
przyznać, że dla maluchów to nie lada wyzwanie, ale
ku zdziwieniu Baby Jagi poradziły sobie znakomicie.
Za poprawne odpowiedzi otrzymały cukiereczki i
gorące brawa. Niestety, to nie wystarczyło, by uwolnić
Jasia. Kolejną próbę walki o jego wolność podjęła klasa
I. Czarownica tuczyła chłopca różnymi smakołykami.
Wszystkie ukryła w kotle, a dzieci miały za zadanie
odgadnąć, co to za rzeczy. Okazało się, że schowała
tam różne słodycze, czekolady, lizaki,  bułki, warzywa
i owoce. Nie zabrakło nawet parówek, kiełbasek  i
słodkich napojów. Pierwszaki bez problemu
rozpoznały wszystkie pyszności, które mogły sobie
zatrzymać. 
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 Czarownice wciągnęły do zabawy nawet Panią
Grażynkę, która bez wahania odpowiedziała, że
wylosowała bułeczkę. Niestety, tej okropnej Babie
Jadze nadal było mało. Sprytnie wpadła na pomysł, że
nie otworzymy klatki Jasia bez klucza, więc ukryła 2
klucze w pudełkach i przysypała je stertą papieru,
ścinek i innych mieszających się elementów.
Dziewczynki z II klasy musiały jak najszybciej znaleźć
te klucze. Zgodnie z powiedzeniem: „kto pierwszy ten
lepszy” , na słowo „start!” rzuciły się do pudełek. Walka
była zacięta, ale w końcu została rozstrzygnięta. Klucz
został znaleziony, a uczestniczki zadania otrzymały
słodkie upominki. Jednak cóż nam po kluczu, kiedy
Baba Jaga nikogo nie chciała dopuścić do klatki? Była
uparta, jak mało kto, więc zorganizowała ostatnią
konkurencję, która miała rozstrzygnąć, czy Jaś stanie
się wolny. Zaprosiła do niej dzieci z klasy III. W tym
zadaniu trzeba było wykazać się doskonałą
znajomością baśni i bajek. Na tablicy znajdowały się
przedmioty z różnych książek. Obok nich rozsypane
zostały tytuły baśni, a trzecioklasiści musieli odgadnąć,
który tytuł pasuje do danego przedmiotu. Czy sprawiło
im to trudność? Otóż okazało się, że nie! Bez
problemu dopasowali wszystkie tytuły. Widać, że
dzieci czytają bajki. W nagrodę otrzymały oczywiście
cukiereczki. Teraz Baba Jaga nie miała wyjścia.
Chcąc, nie chcąc, musiała uwolnić Jasia. Wszystkie
dzieci domagały się tego krzycząc: „Babo Jago, czy
uwolnisz Jasia?!”. W ten oto sposób chłopiec (Paweł),
 dzięki pomocy dzieci, odzyskał wolność i mógł
bezpiecznie powrócić do Małgosi.
 Nadeszła w końcu pora na nagrodzenie uczniów
naszej szkoły za tak piękne czytanie bajek. Na samym
początku dyplomy od pana dyrektora otrzymał każdy
przedszkolak. Następnie rozdane zostały nagrody za
konkurs pt. „Bohaterowie bajek i baśni”. Wybranie tylko
trzech prac spośród tylu dzieł nie było proste, ale
naszemu jury jakoś się to udało. Pierwsze miejsce
zajął Michał Marciniec z II klasy, miejsce drugie
przyznano Martynie Misiurze również z klasy II,
natomiast trzecią lokatę zajęła Joanna Kosydar, która
także jest uczennicą II klasy! Trzeba przyznać, że
rosną tam prawdziwi artyści. Wszyscy pozostali
uczestnicy otrzymali słodkości. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na
samym końcu nagrody (chyba najważniejsze) dla
najlepszych czytelników otrzymały: , Elżbieta Baran,
Alicja Bereś, Paulina Kramarz oraz Wiktoria Ochał.
 Nie obyło się też oczywiście bez pamiątkowych zdjęć
z naszymi głównymi bohaterami, w szczególności z
Reksiem. Na koniec nasze czarownice zorganizowały
dla dzieci zabawę przy muzyce, tańczył nawet Reksio,
(chyba nieźle się spocił). 
Impreza wszystkim dzieciakom bardzo się 

podobała, o czym świadczyło ich duże zaangażowanie
oraz uśmiechy na twarzy.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie całego
przedsięwzięcia paniom bibliotekarkom: 
 Lidii Nykiel oraz Monice Skibie. 

Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Grzegorzowi
Lasce za obecność, a przede wszystkim zapewnienie
nagród w konkursach. 

Liczymy na to, że w przyszłym roku podobnie
podsumujemy czytelniczy rok szkolny.

Natalia Bereś (czarownica) 

Z Reksiem bawiliśmy się wspaniale!

Najlepsi czytelnicy klas I - III SP
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W dniu 19 maja br. uczniowie klas I i III gimnazjum oraz VI SP zebrali się na parkingu przy Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich. Pomimo, że zbiórka miała być  dopiero o godzinie 5.50 to niektórzy przybyli znacznie
wcześniej, aby się nie spóźnić. Wyjazd był możliwy dzięki organizatorom: pani Patrycji Wiktor (opiekun
Szkolnego Klubu Europejskiego „Eurodworek”) i panu Bartłomiejowi Wiktorowi (wychowawcy klasy VI SP).
Podekscytowani, mimo wczesnej pory, dużo rozmawialiśmy o tym co może się wydarzyć przez najbliższe dwa
dni. Z niecierpliwością czekaliśmy na autobus. Gdy w końcu przyjechał, energicznie zapakowaliśmy nasze torby
do bagażnika, by jak najszybciej wejść do pojazdu. Mimo, że wsiadaliśmy jako drudzy nie straciliśmy szans na
siedzenie na końcu. Uczniowie z Lubziny zajmowali miejsca po jednej stronie autokaru, a my po przeciwnej. Po
przemowie organizacyjnej, entuzjastycznie nastawieni wyruszyliśmy gotowi na nowe doświadczenia. Gdy tylko
wyjechaliśmy z parkingu, w autobusie zaczęły się rozmowy.  Zanim zdążyliśmy się obejrzeć czekał nas już
pierwszy postój w Binarowej. Wszyscy bardzo się ucieszyli z tego powodu, ponieważ mogliśmy rozprostować
kości. Po około dwóch godzinach od rozpoczęcia wycieczki  opuściliśmy granicę Polski. Niektóre osoby
zafascynowane widokami nie zauważyły, że kontynuujemy podróż po drogach naszych południowych sąsiadów,
pytając: „Ile jeszcze do granicy?”  Na drugim postoju, zmęczeni już podróżą „wypełzliśmy” z autobusu by
skorzystać z toalety, kupić napoje lub jedzenie i „znaleźć” Wi-fi. Po 15 minutach byliśmy już zwarci i gotowi, by
kontynuować naszą podróż. Przejazd się dłużył, a nam wydawało się, że dojedziemy dopiero za miesiąc. Mimo
to, znaleźliśmy ciekawy przerywnik, który nam umilił monotonną drogę, a konkretnie mowa o opowiadaniu
kawałów.  Po przekroczeniu granicy słowacko-węgierskiej z niecierpliwością wyczekiwaliśmy, aż w końcu
będziemy mogli zobaczyć piękno Budapesztu na własne oczy.Około godziny 14.20 dotarliśmy do celu podróży.
Po wyjściu z autobusu spotkaliśmy się z naszą przewodniczką, która miała nas oprowadzić po tym
historycznym mieście. Spacerem przeszliśmy na Plac Bohaterów, znajdujący się między dwoma budynkami
Muzeum Sztuk Pięknych. Oglądając monumentalny Pomnik Tysiąclecia i kolumnę z Archaniołem Gabrielem na
szczycie, słuchaliśmy o początkach państwa węgierskiego.  Choć nie wszyscy uczestnicy wycieczki byli
fanatykami pradziejów, to z wielkim zainteresowaniem  nadstawiali uszu, by dowiedzieć się jak najwięcej
ciekawostek związanych z tym miejscem. Dzięki pani przewodnik, taka lekcja historii, była dla nas czystą
przyjemnością. W trakcie opowiadania mieliśmy okazję zrobić kilka fotek zabytkom, był również czas na zdjęcie
grupowe. Następnym naszym celem był Park Vorasliget. Mieliśmy szansę przejść obok pięknego, utworzonego
przez człowieka jeziora, które podczas pory zimowej zamieniane jest w największe sztuczne lodowisko w kraju.
Podziwialiśmy zjawiskowy zamek 

.

WYCIECZKA UCZNIÓW Z ZS W ŁĄCZKACH KUCHARSKICH 
I ZS W LUBZINIE DO BUDAPESZTU I SZENTENDRE

.
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Vajdahunyad. Za murami budowli zatrzymaliśmy się
przy pomniku Anonymusa, który był pierwszym
węgierskim kronikarzem. Udało nam się spotkać
skrzypka, grającego tam od wielu lat i zachęcającego
turystów do tańca. Udaliśmy się również przed
budynek Parlamentu. Dowiedzieliśmy się m.in., że
obiekt przed którym się znajdujemy, jest drugim co do
wielkości gmachem parlamentu w Europie. Kolejną
ciekawostką był Kościół Macieja z porcelanowymi
dachówkami ułożonymi w kolorową mozaikę. Po
przejściu zaledwie 150 metrów, znajdowaliśmy się już
na Baszcie Rybackiej. Wolny czas spędzaliśmy tam w
różnoraki sposób, ale głównie skupiliśmy się na
kupowaniu pamiątek. Mieliśmy okazję wykorzystać
naszą znajomość języków obcych, a konkretnie j.
niemieckiego i j. angielskiego. Ostatnim elementem
zwiedzania Budapesztu było Wzgórze Gelerta. Choć
pod koniec dnia, bardzo zmęczeni, z wielkim trudem
weszliśmy na szczyt, to zapierające dech w piersi
widoki wynagrodziły nam wysiłek fizyczny. Po
zrobieniu zdjęć, w pośpiechu zaczęliśmy schodzić na
dół, by zdążyć na umówioną zbiórkę. Po drodze
zatrzymały nas jednak pamiątki i lody. Przed
autokarem uśmiechnięci chłopcy robili sobie selfie z
azjatyckimi turystami. Ochoczo wsiedliśmy do
autobusu, ponieważ wiedzieliśmy, że w hotelu czeka
na nas obiadokolacja. Gdy tylko pan kierowca
zaparkował, zabraliśmy swoje bagaże i poszliśmy się
zakwaterować. Cała nasza grupa zajmowała pokoje na
drugim i trzecim piętrze. Po pozostawieniu rzeczy,
udaliśmy się do jadalni. Najedzeni wróciliśmy na piętro
i szybko wzięliśmy prysznic, żeby spotkać się ze
znajomymi jeszcze przed ciszą nocną. Gdy tylko
wybiła 22.00 opiekunowie czym prędzej wyprosili
osoby z niewłaściwych pokoi.  Niejeden próbował
przemknąć niezauważony przez korytarz, niestety
nasi „nocni stróże” niestrudzenie czuwali. Co się działo
w naszych pokojach, poza nie, nie wyjdzie.Wczesna
pobudka następnego dnia była nieunikniona. Szybko
się ubraliśmy, spakowaliśmy i zbiegliśmy na śniadanie.
Spotkało nas to, czego tak naprawdę spodziewaliśmy
się - szwedzki stół. Każdy znalazł coś dla siebie- od
płatków różnych rodzajów, przez smakowite warzywa,
do parówek i jajek na twardo. Po jedzeniu zabraliśmy
torby i już na dobre pożegnaliśmy się z hotelem Hunor.
Nie obeszło się bez spóźnialskich, którzy weszli do
autobusu tuż przed wyjazdem i zapominalskich
biegnących w ostatniej chwili do pokoju po zostawioną
rzecz, bo w końcu- czym byłaby wycieczka bez takich
osób? Humory wszystkim dopisywały, ponieważ było
ciepło i słonecznie.

Drugi dzień zleciał nam bardzo szybko. W
miejscowość Szentendre, zobaczyliśmy kościół św.
Piotra i Pawła. Ogromna budowla wzbudziła w
niejednej osobie duże wrażenie. Podczas gdy szliśmy
do centrum, pilot wycieczki opowiedział nam o ścieżce
rowerowej prowadzącej wzdłuż całego Dunaju.
Mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Marcepana.
Gościnni Węgrzy na samym wejściu poczęstowali nas
kawałkami pysznej masy marcepanowej. Na piętrze
mogliśmy zobaczyć dzieła z niej wykonane. Były to
m.in. sceny z bajek, znane osoby i postacie oraz
przedmioty codziennego użytku. Mogliśmy również
obserwować jak jedna z pracownic maluje wcześniej
przygotowane małe dzieła. W budynku muzeum
znajdował się sklep w którym kupiliśmy słodkości w
ciekawych kształtach i kolorach. Następnie udaliśmy
się do centrum miejscowości z którego był piękny
widok na Dunaj. Autokarem pojechaliśmy w stronę
Wyspy  Małgorzaty, a po przejściu niedługiego
dystansu dostaliśmy się na miejsce. Mającą 2,5 km
długości wyspę przejechaliśmy pojazdem
wycieczkowym, oglądając piękno natury. Podczas
wolnej godziny, zwiedzaliśmy ją już pieszo i robiliśmy
pamiątkowe zdjęcia.  Był to już ostatni punkt naszego
planu podróży po Węgrzech. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się jedynie przy McDonald’s i KFC, aby
napełnić żołądki jedzeniem. O godzinie 14. 45
opuściliśmy parking. Jazdę umilały nam filmy, muzyka
ale również… kawały! Ku zdziwieniu dołączyli do nas
nasi opiekunowie. Został zorganizowany konkurs na
piosenki. Postoje były co 2-3 godziny i coraz bardziej
zbliżaliśmy się do ojczyny. Uczestnicy wycieczki 
chcieli jednak wracać do Budapesztu, lecz po
nieudanych próbach przekonywania organizatorów
zrezygnowali. Na parking ZS w Łączkach
Kucharskich, gdzie czekali na nas rodzice, dotarliśmy
około 22.20. Zaraz po zabraniu toreb z bagażnika i
pożegnaniu znajomych z Lubziny, udaliśmy się prosto
do własnych łóżek.Takie wycieczki bardzo poszerzają
horyzonty. Nie da się ubrać w słowa, tego co
widzieliśmy, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy.
Jest to szansa do poznania wielu ludzi, z którymi na
pewno będziemy utrzymywać kontakt w przyszłości.
Podsumowując, wycieczki zagraniczne  łączą ludzi,
rozwijają zdolności językowe i uczą. Z pewnością
niejeden uczestnik wycieczki z chęcią wróci do
tamtych miejsc, bo naprawdę warto. Już do końca
życia zapamiętamy tą wycieczkę i mile spędzone na
niej chwile.

                              Nikola Strzok, Sonia Strok
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            DZIEŃ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
                       KLASY II GIMNAZJUM

Grupa projektowa - język angielski

Grupa projektowa - historia

Grupa projektowa - biologia

10 czerwca br. odbył się w naszej szkole Dzień
Projektów Edukacyjnych. Jak co roku projekt
realizowany jest przez klasę II gimnazjum. Uczniowie
wykonywali zadania projektowe w ciągu roku
szkolnego z historii, języka angielskiego oraz biologii. 
W piątek przedstawili społeczności szkolnej rezultaty
swojej pracy. Wszystkich zebranych przywitał pan
dyrektor Grzegorz Laska. Przypomniał, iż realizacja
projektu edukacyjnego  jest obowiązkowa, wpływa na
ocenę z zachowania, a temat wpisany jest na
świadectwo ukończenia szkoły  Jako pierwsza
wystąpiła grupa prowadzona przez p. Paulinę
Piotrowską w składzie: Natalia Bereś
 Weronika Gorczyca, Dominika Ochab, Karolina
Bereś,  Weronika Bochenek,  Seweryn Zapał. Temat
projektu z języka angielskiego brzmiał: „Święta,
tradycje i zwyczaje krajów anglojęzycznych” .
Uczniowie wystąpili w strojach symbolizujących święta
omawianych krajów. Przedstawili prezentację
multimedialną, w której omówili etapy swej pracy m.in.
wykonywane gazetki ścienne, lekcję o świętach
przeprowadzoną w przedszkolu. Poczęstowali również
publiczność pankejkami. Następnie zaprezentowała
się grupa p. Bartłomieja Wiktora w składzie: Grzegorz
Wanat, Casper Kaznecki,  Paweł Urbanek, Artur
Ciochoń, Patryk Kliś, Paweł Zakrzewski. Chłopcy
również przedstawili prezentację multimedialną, w
której zaprezentowali rezultaty swej pracy, m.in. relację
z rajdów rowerowych do Blizny i Stępiny. Omówili
obiekty strategiczne II wojny światowej znajdujące się
w naszym regionie.
Jako ostatnia wystąpiła grupa pani Anety Rzeczyckiej
w składzie: Gabriela Kramarz, Gabriela Mardeusz,
Wojciech Sulisz, Natalia Gredys, Gabriela Misiura.
Temat projektu dotyczył odkryć biologicznych, które
zmieniły świat. Uczniowie przedstawili album sławnych
uczonych oraz prezentację multimedialną, w której
omówili największe odkrycia biologiczne. Następnie
przeprowadzili krótki quiz wiedzy wśród publiczności.
Na koniec wykonali kilka ciekawych doświadczeń
obrazujących , m.in.: działanie ciśnienia powietrza na
jajko, efekt samoistnego dmuchania balonika,
powstawanie wody  gazowanej. Pani Lidia Nykiel –
szkolny koordynator projektów- podziękowała
wszystkim uczniom i nauczycielom za pracę oraz
prezentację projektów.  

                                L. Nykiel

LN

LN

LN
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   FINAŁ XIII GIMNAZJALNEGO KONKURSU        
                        ORTOGRAFICZNEGO

Finaliści konkursu

6 czerwca b. odbył się w naszej szkole finał  XIII
 Gimnazjalnego Konkursu Ortograficznego.Patronat
nad tą cykliczną imprezą sprawował,  jak co roku, 
nasz pan dyrektor – Grzegorz Laska, zaś
organizatorem była  p. Lidia Nykiel. Głównym celem
przyświecającym organizatorowi było  zmotywowanie
uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym
posługiwaniem się językiem polskim w piśmie , a
także  rozwijanie uzdolnień uczniów. Konkurs składał
się z dwóch etapów. W pierwszym, który odbył się 17
maja wszyscy uczniowie gimnazjum wypełnili test,
składający  się z 200 trudności ortograficznych. Do
drugiego etapu, awansowali najlepiej piszący
gimnazjaliści, którzy uzyskali w teście minimum 90 %
poprawnych odpowiedzi. Byli to: Aleksandra Kukla,
Natalia Bereś, Aleksandra Karaś, Karol Wrona,
Gabriela Pawłowska, Gabriela Mardeusz, Artur
Ciochoń, Martyna Książek, Sonia Strzok,  Dominika
Ochab,  Alicja Grabowy, Weronika Gorczyca,  Maria
Kliś,  Nikola Strzok,  Adrian Trałka W finale uczniowie
napisali dyktando o podwyższonym stopniu
trudności. Wygrał uczeń , który nie popełnił błędu lub
przynajmniej najmniejszą ich liczbę. 

Tym razem dogrywka nie była konieczna. 
Niniejszym ogłaszamy, że Gimnazjalnym Mistrzem
Ortografii 2016 została Aleksandra Kukla z kl. III
gimnazjum, Wicemistrzami Ortografii zostali Artur
Ciochoń oraz Natalia Bereś z klasy II gimnazjum. 
Zwycięzcy  konkursu zostaną nagrodzeni , a wszyscy
uczestnicy finału konkursu otrzymają dyplomy
uczestnictwa . Nagrody zostaną wręczone podczas
akademii na zakończenie roku szkolnego. Najlepiej
piszącym w szkole uczniom serdecznie gratulujemy!

Podczas dyktanda

LN

LN
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WYRÓŻNIENIE DLA KASI I
GABRYSI W KONKURSIE O
          PROCENTACH 

Uczennica klasy V  Szkoły Podstawowej w Łączkach
Kucharskich – Dominika Nykiel-  została laureatem
ogólnopolskiego konkursu plastycznego , którego
organizatorem był Pierwszy Program Polskiego Radia
z siedzibą w Warszawie. Konkurs pod hasłem
„Gdybym był Piastem” polegał na wykonaniu pracy
plastycznej w dowolnej technice, formacie A4-A1,
przedstawiającej czasy pierwszych Piastów.  Został
zorganizowany przez radiową Jedynkę w związku z
1050 rocznicą Chrztu Polski i miał za zadanie
popularyzację wiedzy o historii Polski.  Praca
plastyczna wykonana przez uczennicę przedstawiała
motyw legendy o założeniu Gniezna. Została
wykonana pod kierunkiem pani plastyczki – Haliny
Olechowskiej – Cwanek.  Gratulujemy sukcesu!  

Nagrodzona praca Dominiki

Gabrysia i Kasia z nagrodami

  24 maja odbyła się czwarta edycja gminnego
konkursu matematycznego pt. „Procenty w banku i na
co dzień” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w
Ropczycach. Konkurs był przeznaczony dla uczniów
klas I gimnazjum. Celem konkursu było m.in.
kształcenie umiejętności stosowania wiedzy
matematycznej w praktyce, związanej bezpośrednio z
usługami, które oferuje bank: opłacanie rachunków,
naliczanie kapitału złożonego w banku na pewien
procent i planowanie spłaty kredytu wraz z odsetkami.
Naszą szkołę reprezentowały Katarzyna Bereś i
Gabriela Pawłowska. W konkursie wzięło udział pięć
szkół: Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach, Zespół Szkół
w Niedźwiadzie Dolnej, Zespół Szkół w Lubzinie,
Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach oraz Zespół Szkół w
Łączkach Kucharskich. O godzinie 9.00 pan dyrektor
Wojciech Żuchowski przywitał wszystkich
uczestników. Poprzeczka została postawiona bardzo
wysoko. Zadania były bardzo trudne. Konkurs składał
się z dziesięciu zadań zamkniętych i trzech zadań
otwartych. Wyniki uczniów były bardzo zbliżone.
Naszym uczennicom udało się zdobyć wyróżnienia.
Bardzo im gratulujemy sukcesu. Do konkursu
przygotowała je p. Marta Zajchowska. 

      WYRÓŻNIENIE DLA
 DOMINIKI W RADIOWYM  
            KONKURSIE            
            PLASTYCZNYM

.

MZ
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Pamiątkowe zdjęcie z panią dyrektor

.

     II MIEJSCE DLA NATALII I III DLA GABRYSI W          
        KONKURSIE RECYTATORSKIM W NIEDŹWIADZIE 

9 czerwca w Zespole Szkół  w Niedźwiadzie Górnej
odbył się konkurs recytatorski wierszy ks. Jana
Twardowskiego.  Przeznaczony był dla  uczniów
szkoły podstawowej oraz  gimnazjum. Nasze
gimnazjum reprezentowały trzy uczennice z klasy ll :
 Natalia Bereś, Gabriela Mardeusz i Gabriela Kramarz.
Do występu przygotowała je  pani Lidii Nykiel, która
starała się pomóc nam zrozumieć przesłanie wiersza i
odpowiednio go zinterpretować głosowo. Aby dodać
oryginalności każdemu z wierszy oraz stworzyć
odpowiedni nastrój, nasza  pani  przygotowała również
podkłady muzyczne. W konkursie oprócz naszej
szkoły brały  także udział: ZS w Niedźwiadzie Górnej,
ZS w Niedźwiadzie Dolnej i ZS w Małej. Najpierw
swoje wiersze zaprezentowała szkoła podstawowa,
później gimnazjum. Kiedy jury podliczało punktację,
 uczestników zaproszono na mały poczęstunek.
Śmiało możemy pogratulować Natalii Bereś za zajęcie
ll miejsca i Gabrieli Kramarz za zajęcie lll miejsca.
Oczywiście gromkie brawa należą się wszystkim, jak
to powiedziała jedna z pań nauczycielek, każdy z
uczestników jest już wygrany.  Gabriela Kramarz

Natalia recytowała wiersz pt. "Niewidoma
dziewczynka"
Gabrysia M. - "Pożegnać wiejską parafię"
Gabrysia K. - "Spieszmy się kochać ludzi"
 Gratulujemy dziewczynom!

     I MIEJSCE DLA OLI W    
      KONKURSIE WIEDZY    
            RELIGIJNEJ 

9 czerwca w ZS nr 2 w Ropczycach odbyła się XII
edycja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice:  Aleksandra
Kukla oraz Karolina Bereś. Konkurs składał się z 40
pytań zamkniętych o tematyce Dziejów Apostolskich i
Listu Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 40 minut.
Po wypełnieniu testu wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek .W konkursie udział brało 15 osób. Nasza
uczennica Aleksandra Kukla zajęła I miejsce,  tracąc
 tylko 2 punkty. Wszyscy uczestnicy dostali
pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
Uczennice przygotował ks. Bogusław Grzywacz.

LN
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          KONKURS NA          
            NAJBARDZIEJ        
      ESTETYCZNY ZESZYT 
       DO J. POLSKIEGO

            KONKURS              
         MATEMATYCZNY
         W GIMNAZJUM

Najbardziej estetyczne...

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – głosi stare przysłowie,
co oznacza, że bardzo ważna w życiu jest estetyka. W
związku z tym już po raz kolejny w naszej szkole
został zorganizowany gimnazjalny konkurs na
najbardziej estetyczny zeszyt do języka polskiego.
Ocenie podlegało: staranne pismo, estetyczny wygląd
zeszytu, regularnie odrabiane zadania domowe,
numerowanie i podkreślanie tematów lekcji,
systematyczność prowadzonego i  obecność kart
pracy. Do konkursu swoje zeszyty zgłosili: Natalia
Bereś, Gabriela Mardeusz, Dominika Ochab, Gabriela
Misiura z kl. II gimnazjum, Aleksandra Karaś, Martyna
Książek, Katarzyna Bereś z kl. I gimnazjum oraz
Nikola Strzok, Aleksandra Kukla i Sonia Strzok z kl. III
gimnazjum. Jury w składzie p. Marta Zajchowska, p.
Beata Rzeszutak oraz p. Lidia Nykiel miało bardzo
trudne zadanie, by wybrać najlepsze zeszyty,
ponieważ każdy z nich w zasadzie zasługiwał na
wygraną.  Ostatecznie w konkursie I miejsce zajęła
Aleksandra Kukla, II miejsce przypadło Natalii
Bereś, zaś trzecie Nikoli Strzok. Ich zeszyty do
języka polskiego mogą być wzorem do naśladowania.
6 czerwca br. p. dyrektor Grzegorz Laska wręczył
zwycięzcom nagrody oraz dyplomy, pogratulował
dziewczynom staranności .
                                                           L. Nykiel

Finaliści konkursu

31 maja 2016 r. odbył się V gimnazjalny konkurs
matematyczny. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy
II i III gimnazjum.  Arkusz konkursowy składał się z
pięciu zadań zamkniętych oraz trzech otwartych. Czas
pracy wynosił 45 minut. Zadania sprawdzały
umiejętność rozwiązywania zadań z matematyki na
poziomie gimnazjum.

Zwycięzcą konkursu została Aleksandra Kukla.

II miejsce zdobył Mateusz Marciniec.
III miejsce zajęła Alicja Grabowy.
Wyróżnienia otrzymali uczennice:  Gabriela Mardeusz,
Karolina Bereś, Natalia Bereś oraz Maria Kliś.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do dalszej
nauki matematyki.

                                             Marta Zajchowska

LN
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2 czerwca, na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu
i Rekreacji, odbyła się gimnazjada lekkoatletyczna.

Uczniowie ZS w Łączkach Kucharskich wystąpili w
następujących konkurencjach:
·  Sonia Strzok, Gabriela Pawłowska - bieg na 100m,
·  Weronika Bochenek - bieg na 300m,
·  Kamila Plezia - bieg na 600m,
·  Gabriela Misiura, Natalia Gredys - skok w dal.
·  Kamila Plezia, Weronika Bochenek, Gabriela
Pawłowska i Natalia Gredys - sztafeta 4 x 100m.
·  Damian Wanat, Patryk Kliś - bieg na 1000m, Paweł
Zakrzewski - skok w dal.

Po zawodach wyniki były następujące:
·  Kamila Plezia - I miejsce w biegu na dystansie
600m,
·  Damian Wanat - II miejsce w biegu na dystansie
1000m,
·  Weronika Bochenek - III miejsce w biegu na
dystansie 100m,
·  Sonia Strzok - IV miejsce w biegu na dystansie
100m,
·  Patryk Kliś - V miejsce w biegu na dystansie
1000m,

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowanie dla
wszystkich, którzy wzięli udział w gimnazjadzie.
 
                                    Wiesław Maciołek

GIMNAZJADA
 LEKKOATLETYCZNA

 W ROPCZYCACH 

I miejsce Kamili

II miejsce dla Damiana

III miejsce Weroniki

.

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 20 05/2016 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE
UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

12 maja uczniowie z klas III - VI wzięli udział w
zawodach lekkoatletycznych, które odbywały się na
Stadionie Miejskim w Ropczycach. W trójboju i
czwórboju były takie same konkurencje: bieg, rzut
piłeczką palantową oraz skok w dal. W trójboju naszą
szkołę reprezentowali uczniowie: Dominik
Prokopowicz, Piotr Kędzior, Szymon Plezia, Mateusz
Cierpiał, Maksymilian Trałka, Andżelika Cesarz, Julia
Gorczyca, Paulina Kramarz, Alicja Bereś, Weronika
Kosińska. Chłopcy zajęli VI miejsce, natomiast
dziewczyny V miejsce.
W czwórboju wystartowali: Dominika Kliś, Kacper
Prokopowicz, Maksymilian Zakrzewski, Mateusz
Adamczyk, Karol Bochenek, Oskar Świątek, Natalia
Kramarz, Natalia Więcek, Natalia Gródecka, Karolina
Cesarz, Aleksandra Wójcik i Emilia Zakrzewska. W
tych zawodach chłopcy zajęli V miejsce a dziewczyny
III.
Mamy nadzieję, że w następnym roku osiągniemy
lepsze wyniki. Gratulujemy zawodnikom i dziękujemy
naszemu nauczycielowi wychowania fizycznego p.
Wiesławowi Maciołkowi za przygotowanie uczniów do
zawodów.
                      Dominika Wiktor, Oliwia Kędzior  

Starsi reprezentanci naszej szkoły

   RAJD
ROWEROWY DO
                   
BLIZNY 
     

W środę 01.06.2016 roku odbył się rajd rowerowy.
Punktualnie o 8 30 uzbrojeni w kaski , prowiant i
sprawne rowery wyruszyliśmy całą grupą w celu
zwiedzenia  historycznego miejsca, jakim jest Blizna
.Opiekunami tej wycieczki byli pan Bartłomiej Wiktor
oraz pan Julian Paryś.  W rajdzie brali udział uczniowie
klasy 6,chłopcy z klasy 2 gimnazjum oraz Mateusz
Marciniec z klasy 3 gimn. Wypad był bardzo udany,
ponieważ pogoda była perfekcyjna a do, tego odbyła
się bez żadnej kontuzji. Należy również dodać że
wszyscy uczestniczy rajdu pokonali około 60
kilometrowy  odcinek bez najmniejszego problemu.
Dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie tak
aktywnego i udanego Dnia Dziecka.   
 
                                                Casper Kaznecki

Pamiątkowe zdjęcie

 
      RAJD ROWEROWY      
      GIMNAZJALISTÓW      
               DO BLIZNY

. .
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    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. 

7 czerwca 2016r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych
w Ropczycach odbyło się uroczyste zakończenie
programu "Promowanie zdrowego stylu życia wśród
młodzieży szkolnej".". Spotkanie było podsumowaniem
pracy szkolnych kół PCK w roku szkolnym 2015/16.
Celem programu było propagowanie zdrowego stylu
życia i walka z nałogami. Najbardziej aktywni
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
burmistrza Ropczyc.  Zespół Szkół w Łączkach
Kucharskich reprezentowali: Jakub Kuraś, Kinga
Kosińska, Karolina Książek, Natalia Gródecka, Sylwia
Góral oraz Karolina Bereś.  Spotkanie było również
wspaniałą okazją do złożenia podziękowań przez
Burmistrza Bolesława Bujaka za wysiłek, pomoc
mieszkańcom naszej gminy i trud pracy na rzecz
drugiego człowieka. Podczas spotkania zgromadzeni
goście obejrzeli występy artystyczne dzieci z
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ropczycach, a
później spróbowali potraw przygotowanych przez
uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych. 

                                              Karolina Bereś

    SPOTKANIE W ZS          
  AGRO-TECHNICZNYCH

Podsumowanie programu profilakryki zdrowia

                ŻYCZENIA!

 Ponieważ kończy się rok szkolny
2015/2016, naszym Nauczycielom, Panu
Dyrektorowi oraz Pracownikom Szkoły
życzymy zasłużonego wypoczynku. 

Wszystkim kolegom i koleżankom
 fantastycznych wakacyjnych przygód.

Uczniom klasy III gimnazjum , którzy
opuszczają nas na zawsze, życzymy
dobrych wyborów i wspaniałych nowych
przyjaźni. 

  DO ZOBACZENIA ZA    
      DWA MIESIĄCE!

.
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