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       Rozpoczącie roku        
        szkolnego 2016/2017

Pierwsze spotkanie po wakacjach

1 września , w czwartek rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2016/2017.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. ,którą odprawił
ksiądz Bogusław w naszym Kościele w Łączkach
Kucharskich.
 Następnie uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły,
a dokładniej sali gimnastycznej, gdzie dyrektor p.
Grzegorz Laska oficjalnie otworzył nowy rok szkolny. 
Przywitał wszystkich uczniów, rodziców , nauczycieli i
pracowników szkoły. Przedstawił również
najważniejsze informacje dotyczące organizacji
nowego roku, zaprezentował wszystkich
wychowawców. 

 Kl. 0 – Marta Mytych, kl. I SP – Paulina Zapał, kl. II SP
– Bogumiła Rusin, kl. III SP- Stanisława Świniuch, kl.
IV SP – Julian Paryś, kl. V SP – Wiesław Maciołek, kl.
VI SP – Aneta Rzeczycka, kl. I G – Marta Zajchowska,
kl. II G – Monika Skiba, kl. III G – Lidia Nykiel. 

 Następnie uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi
nauczycielami i poznali dokładny plan lekcji. 

       
DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZK. 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich
informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęć
lekcyjnych) w roku szk. 2016/2017 będą:
31.10.2016 – dzień przed świętem Wszystkich
Świętych (dzień wolny dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)
19,20,21.04.2017 – dni przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego (dni wolne dla uczniów gimnazjum)
21.04.2017 – dzień przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego (dzień wolny dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)
02.05.2017 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej (dzień
wolny dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum)
02.06.2017 - (dzień wolny dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)
16.06.2017- (dzień wolny dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)

22.06.2017 - (dzień wolny dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)

W tych dniach istnieje możliwość udziału uczniów
w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w godz.
8.00 -13.00 (po wcześniejszym zadeklarowaniu
udziału w tych zajęciach).

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną, Samorządem
Uczniowskim, Radą Rodziców

                 Wybiła już godzina.
       Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
           Znów dni popłyną pracowite.
     Nad książką szkolną, nad zeszytem...

       Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY... 

ciekawe wydarzenia, ogłoszenia, relacje...
            

MZ
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   Wybraliśmy nowy Samorząd Uczniowski 
                  na rok szkolny 2016/2017

      Przewodnicząca: Natalia Bereś

       Zastępca: Aleksandra Karaś

       Skarbnik: Gabriela Mardeusz

       Sekretarz: Katarzyna Bereś

Sekcja dekoracyjna: 
Michał Zegar, Sylwia Góral, Dominika Wiktor, Natalia
Gródecka,  Karol Wrona, Jakub Karnecki

Sekcja kulturalno – rekreacyjna:
Dominika Ochab, Dominika Nykiel, Aleksandra Wójcik,
Gabriela Świstak, Dawid Król, Bartłomiej Świstak

Sekcja gospodarczo – porządkowa: 
Casper Kaznecki, Grzegorz Wanat, Patryk Kliś,
Angelika Cesarz, Dominik Prokopowicz, Patryk
Chodak, Dawid Cebulski, Elżbieta Baran

Opiekunowie: p. Marta Zajchowska, p. Julian Paryś

                 
                      Życzymy owocnej pracy!

Nowy Samorząd Uczniowski wraz z p. dyrektoram oraz opiekunami

   Uwaga Rodzice i Uczniowie ! 
        Dziennik elektroniczny

          już w naszej szkole!Od września br. działa w naszej szkole dziennik
elektroniczny firmy Vulcan.  Mogą z niego korzystać 
wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele po
 zalogowaniu sie  na utworzone wcześniej  konto. 

Dziennik umożliwia  rodzicom szybki wgląd w oceny
 swojego dziecka, frekwencji, planu lekcji, zadań i
sprawdzianów. 

Uczeń również może zobaczyć : swój aktualny plan
lekcji, kiedy i z czego będą sprawdziany czy
kartkówki, zadania domowe, jakie trzeba odrobić w
najbliższym czasie, swoje oceny i nieobecności.

Poprzez dziennik elektroniczny można również
prowadzić korespondencję z wychowawcą. 

Zachęcamy wszystkich rodziców i uczniów do
korzystania z dziennika elektronicznego!

LN
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           Ogłoszenie! 

    Uczniowie oddziału przedszkolnego:

 Wiktoria  Bieszczad,  Gabriela Chamera,  
         Aleksandra Ciepiela,  Kacper            
             Depowski,  Roksana Gorczyca, 
       Emilia Gródecka,  Oliwia Kisiel, 
      Sandra Kulpa, Maksymilian Kozioł, 
       Natalia Kosydar,  Filip Królikowski, 
         Zuzanna Lisak,  Tomasz Ochał, 
        Bartłomiej Pociask, Kinga Plezia, 
        Nikola Skóra, Gabriela  Skóra,            
      Szymon Skpuień, Aleksandra Kubies,
          Emilia Ochab, Kacper Zapał, 
      Amelia Więcek, Mateusz Ziajor

                  Opiekun: p. Marta Mytych

"Sprawiaj im radość, zobaczysz wtedy, że radość
cieszy". To myśl przewodnia zbiórki zabawek dla
dzieci z naszego przedszkola w Łączkach
Kucharskich. Czasami tak niewiele trzeba zrobić, by
na twarzy dziecka pojawił się uśmiech. Z taką myślą
organizowana jest zbiórka zabawek, gier, klocków,
kolorowanek i książeczek do czytania dla dzieci z
naszego przedszkola. Największe zapotrzebowanie
jest na gry, puzzle, klocki, samochody, lalki oraz
wszystkie inne zabawki dobrym stanie. 
 Można je podarować dzieciom z naszego
przedszkola. Ich szczery uśmiech będzie
największym podziękowaniem! Osoby, które chciałyby
przekazać zabawki, prosimy o przynoszenie ich
wychowawcom szkoły lub bezpośrednio do
przedszkola. 

Wesołe przedszkolaki

              Witamy w szkole najmłodszych              
                 kolegów i koleżanki z zerówki
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Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania

Nasza szkoła, jak co roku, przystąpiła do akcji
wspólnego Narodowego  Czytania i niezaprzeczalnie
stanęła na wysokości zadania. W ogólnopolskim
 głosowaniu ,spośród pięciu książek,  jakimi były: „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza, „Chłopi”  Władysława St.
Reymonta, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
„Popioły” Stefana Żeromskiego oraz powieść Marii
Dąbrowskiej „Noce i dnie” zwyciężyła piękna, cudowna
powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede
wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry
przenosić, czyli „Quo vadis”. Organizatorom naszego
szkolnego  czytania nie brakło pomysłów i w tym roku
na przedstawienie treści książki. Wystrój sali
przypominał wspaniały pałac z czasów Nerona.
Prowadzący: Natalia i Casper, którzy swoimi strojami
również dopasowali się do starożytnego stylu,
wprowadzili nas w temat Narodowego Czytania i w
pierwszej kolejności zaprezentowali  autora powieści:
Henryka Sienkiewicza, który po przypomnieniu
 życiorysu, sam przeprowadził krótki quiz wśród
publiczności. Trzeba przyznać, że tę rolę Artur odegrał
nieziemsko. Następnie na scenę wkroczyli główni
bohaterowie, czyli Gabrysia jako Ligia oraz Grześ jako
Winicjusz wraz ze swoimi dwórkami: Weroniką i
Dominiką. Zaprosili wszystkich na ucztę, podczas

 
AKCJA NARODOWEGO CZYTANIA ODBYWA SIĘ
W NASZEJ SZKOLE JUŻ PO RAZ TRZECI. W TYM
ROKU MŁODZIEŻ CZYTAŁA FRAGMENTY
POWIEŚCI "QUO WADIS" H. SIENKIEWICZA. DO
UDZIAŁU ZAPROSZENI ZOSTALI: DYREKTOR
SZKOŁY, NAUCZYCIELE ORAZ UCZNIOWIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. 

Pan dyrektor rozpoczął NC

  
     Nasza relacja z Narodowego Czytania "Quo vadis" 
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 której kolejno odczytywane były fragmenty o ich
dziejach. W czytaniu wzięli udział zarówno
nauczyciele, jak i uczniowie. Byli to:  pan dyrektor
Grzegorz Laska, nauczyciele: p. Aneta Rzeczycka,
Beata Rzeszutek, Julian Paryś, Lidia Nykiel,
uczniowie: Maksymilian Trałka, Gabrysia Świstak, Ola
Karaś, Kasia Bereś, Karol Wrona, Michał Zegar,
Kamila Dziedzic, Sylwia Góral, Dominik Kliś i  Paweł
Zakrzewski. Na sam koniec wszyscy, którzy
przynieśli ze sobą książki Henryka Sienkiewicza, mieli
okazję zdobycia  pamiątkowej pieczęci z logiem NC.
Uczestnicy quizu dotyczącego życia i twórczości H.
Sienkiewicza otrzymali drobne upominki.  Wszyscy
mogli podziwiać również prace plastyczne
przedstawiające bohaterów powieści oraz jej autora,
wykonane przez gimnazjalistów.  Pan dyrektor ,
kończąc wspólne czytanie, 

przypomniał wszystkim uczniom, jak ważne jest
czytanie  i uczestnictwo nie tylko w świecie wirtualnym
, ale właśnie w tym związanym z książkami. Jesteśmy
bardzo dumni z tego, że w naszej szkole spotykamy
się z  tak wielkimi  dziełami  literackimi  i bierzemy
udział w ogólnonarodowych akcjach. 

Za przygotowanie i piękne stroje dziękujemy pani Lidii
Nykiel, za pomoc pani Monice Skibie, a za występ i
wspaniałą prezentację członkom Koła Teatralnego
„Wachlarz”.   

                                   Natalia Bereś
P. Lidia Nykiel

Pieczęć NC

Uczestnicy i słuchacze NC Maks Trałka- najmłodszy uczestnik NC
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   Wycieczka do Grodu        
         Słowiańskiego 

21 września 2016 roku odbyła się piesza wycieczka do
Grodu Słowiańskiego w Stobiernej. W wyprawie udział
wzięły klasa II gimnazjum oraz VI szkoły podstawowej.
Zbiórka pod szkołą odbyła się o  godzinie 7.50. Juz po
10-u minutach wszyscy w parach maszerowaliśmy w
kierunku wyznaczonego celu. Po ok. godzinie
dotarliśmy na miejsce. Przy wejściu przywitali nas
 gospodarze. Gdy wszyscy odpoczęli,  ruszyliśmy na
zwiedzanie zabytkowej osady. Oprowadzała nas
dziewka Dobrawa. Dowiedzieliśmy się m.in. o tym, jak
wyglądało życie kobiet w osadzie oraz o wojach i ich
uzbrojeniu. Później przyszła pora na lepienie naczyń z
gliny. Chyba nikt nie zaprzeczy, że była to jedna z
najciekawszych, ale i stawiających  wyzwanie,  atrakcji
wycieczki. Wielu z naszych młodszych kolegów
odkryło w sobie talent plastyczny.  Po lepieniu z gliny
zafundowano nam lekcję  gotowania, a mianowicie
pieczenia podpłomyków na ognisku. Wszystkim
bardzo smakowały, zwłaszcza z miodem i marmoladą.
Gdy odzyskaliśmy siły,  przystąpiliśmy do  turnieju
łuczniczego, który wygrał Jakub Plezia —w nagrodę
otrzymał wisiorek z kłem dzika. Po zakończeniu
zwodów i wręczeniu nagrody laureatowi
pomaszerowaliśmy z uśmiechem do domu.
Wycieczka była udana i z chęcią poszlibyśmy na nią
jeszcze raz.
 Naszymi opiekunami byli: p. Aneta Rzeczycka, p.
Patrycja Wiktor oraz p. Bartłomiej Wiktor.

 Gabriela Pawłowska kl. II gimn.

W poniedziałek 19 września 2016 roku Samorząd
Uczniowski zorganizował w  naszej szkole kiermasz
ciasteczek z okazji Dnia Emotikona. Wypieki
przygotowały uczennice gimnazjum : Natalia Więcek,
Aleksandra Karaś, Patrycja Adamczyk, Patrycja
Prokopowicz, Gabriela Pawłowska i Martyna Książek.
Uczniowie mogli zakupić przygotowane ciasteczka, a
uzyskane z tego pieniądze będą przeznaczone na
potrzeby SU. W sprzedaż zaangażowani byli
uczniowie z klasy 1 gimnazjum.
 
Wszystkim bardzo smakowały wypieki i tylko
pozostało im czekać na następny kiermasz. 

Natalia Więcek

Kiermasz cieszył się powodzeniem:)

     Kiermasz SU z okazji
        Dnia Emotikona

Warsztaty garncarskie Zawody łucznicze

MZ
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  Ognisko przedszkolaków     Sprzątanie Ziemi 2016

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska Clean up the World wywodzącego się z
Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina
Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W
ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z
ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce
akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-
Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza
Ziemia. Również i w tym roku do akcji dołączyli się
uczniowie Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich. W
piątek 16 września na drogi prowadzące w stronę
Okonina i Niedźwiady wyruszyli uczniowie klas IV, V i
VI szkoły podstawowej pod opieką swoich nauczycieli.
Po krótkim przypomnieniu zasad bezpieczeństwa i
otrzymaniu niezbędnych rekwizytów, czyli rękawiczek
oraz worków, młodzież ochoczo zabrała się do pracy.
Z ogromnym zaangażowaniem zbierała porzucone na
poboczach i rowach butelki plastikowe  i szklane,
puszki po napojach, papierki, woreczki foliowe a
nawet… pampersy. Niektórzy chcieli nawet skakać do
rzeki po pływające w niej - niestety - śmieci. Akcja
 trwała godzinę, udało się zebrać  z okolicznych
terenów 12 worków odpadów. Jest to trochę smutny
bilans, ponieważ w tamtym roku „zbiory” śmieci były
mniejsze. Oby w przyszłym nie było co zbierać w myśl
słów piosenki „Każdy śmieć do kosza włóż, wtedy
czysto będzie już”.
A. Rzeczycka 

Piękna pogoda, czysta Ziemia!

Pani Marta ze swoimi podopiecznymi

Rodzice przygotowją kiełbaski

"Dziś do ogniska ziemniaki wrzucamy i do  wesołej
zabawy zapraszamy"
Pod takim hasłem 22 września 2016 r. odbyło się
ognisko z udziałem przedszkolaków,
pierwszoklasistów wraz z wychowawczyniami oraz
rodziców naszej szkoły. Dzieci bawiły się na świeżym
powietrzu, wzięły udział w wielu konkursach i
zawodach, rywalizując m. in. ze swoimi rodzicami. Na
wszystkich aktywnych i dzielnie walczących czekały
słodkie upominki. Ognisko nie mogło się obejść bez
pieczonych kiełbasek i oczywiście ziemniaków. Pobyt
na świeżym powietrzu zrobił swoje i  apetyt wszystkim
dopisywał. Spotkanie było bardzo udane i na pewno
pozostanie w pamięci. Mamy nadzieję, że wspólnie
spędzony czas przyniósł uczestnikom wiele radości i
dostarczył pozytywnych wrażeń. Serdeczne
podziękowania dla wszystkich rodziców, którzy
włączyli się w organizację ogniska i przybyli na to
przedszkolne spotkanie. p. Marta Mytych.
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 Gminne Indywidualne
 Zawody  Lekkoatletyczne 

Powiatowe Indywidualne
Zawody Lekkoatletyczne

                SPORT I ZDROWIE, 

      relacje z zawodów, imprez  sportowych
           i promujących zdrowy styl życia...

15 września br. na Stadionie Miejskim w Ropczycach,
odbyły się Gminne Indywidualne Zawody
Lekkoatletyczne Klas Gimnazjalnych. Naszą szkołę
reprezentowało 19 zawodników, dwie reporterki oraz
opiekun p. Wiesław Maciołek. Humory wyśmienite,
pogoda wspaniała, nic tylko osiągać sukcesy i wspinać
się na szczyty! Tak też było w przypadku trójki
naszych uczniów, którzy zajęli pierwsze miejsca w
swoich kategoriach. Byli to Kamila Plezia w biegu na
600 metrów, Patryk Kliś na 1000, oraz Grzegorz
Wanat na 300. Godzien wyróżnienia jest też Paweł
Zakrzewski, który w skoku w dal zajął czwarte
miejsce, oraz Weronika Bochenek, która zajęła
również czwarte miejsce w biegu na 300 metrów.
Nasza szkoła wzięła udział, we wszystkich
konkurencjach oprócz pchnięcia kulą. W sztafecie
damskiej reprezentowały nas dziewczyny z 2 klasy
gimnazjum: Patrycja Adamczyk, Katarzyna Bereś,
Gabriela Pawłowska oraz Martyna Książek. Sztafetę
męską obstawili chłopcy z 3 klasy gimnazjum: Casper
Kaznecki, Paweł Zakrzewski, Artur Ciochoń i Grzegorz
Wanat.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz
 wszystkim uczestnikom tegorocznej Gimnazjady

 i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!
Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie
uczniów do udziału w zawodach. Życzymy dalszych
sukcesów w etapie powiatowym! 

Aleksandra Karaś Gabriela Mardeusz

Najlepsi nasi biegacze

22 września 2016 roku na Stadionie Miejskim w
Ropczycach odbyły się Powiatowe Zawody
Lekkoatletyczne. Opiekę nad uczniami naszej szkoły
sprawował pan Wiesław Maciołek. W zawodach wzięli
udział uczniowie, którzy okazali się najlepsi na etapie
gminnym. Byli to: Ola Wójcik, Mateusz Adamczyk,
Maksymilian Zakrzewski, Kamila Plezia, Grzegorz
Wanat, Paweł Zakrzewski oraz Patryk Kliś. Trzeba
przyznać, że pomimo zimnego wiatru i ponurej pogody,
wszyscy spisali sie na medal!  Mateusz Adamczyk,
Maks Zakrzewski, GrzegorzWanat  i Patryk
Kliś awansowali do zawodów wojewódzkich.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Aleksandra Karaś Patrycja Adamczyk

W biegach jesteśmy najlepsi!

.

OK

OK

OK



www.nowiny24.plNowiny | Numer 21 10/2016 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Uczniowie naszej szkoły w
zawodach wojewódzkich!

     Zawody w biegach        
          przełajowych 

27 i 28 września br. w Rzeszowie na stadionie
lekkoatletycznym CWKS "Resovia" odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Szkolnego Związku
Sportowego w Lekkiej Atletyce w ramach
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wzięli w
nich udział uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli
pierwsze miejsca w zawodach powiatowych w swoich
konkurencjach. Byli to: Maksymilian Zakrzewski z kl.
VI SP w konkurencji -rzut piłeczką palantową, Mateusz
Adamczyk - kl. VI SP w konkurencji- bieg na dystansie
60 m, Grzegorz Wanat - kl. III G- bieg na dystansie 300
m i Patryk Kliś - bieg na dystansie 1000 m. Zawodnicy
zajęli wysokie, lecz niepremiowane nagrodami
miejsca. Do zawodów przygotowali ich nasi
nauczyciele wychowania fizycznego - p. Grzegorz
Laska i Wiesław Maciołek. Dziękujemy i gratulujemy
sukcesów.

We wtorek, 20 września br. odbyły się w naszej szkole
zawody sportowe. W Drużynowych Biegach
Przełajowych udział wzięły szkoły z Niedźwiady
Dolnej, Małej, Nr 5 w Ropczycach, Nr  1 w
Ropczycach, Nr 2 w Ropczycach oraz Łączek
Kucharskich. Nauczyciele wychowania fizycznego 
wystawili z naszej szkoły aż 6 drużyn, 3 ze szkoły
podstawowej  oraz 3 z gimnazjum. Grupa z klas III-IV
SP składała się z 5 zawodników, zajęła 4 miejsce i
niestety nie awansowała do dalszego etapu. Dystans
najmłodszych wynosił 300 metrów. Na 600 metrów
biegły zespoły z klas V-VI. Na wyróżnienie zasługuje
Izabela Bereś, która w swojej kategorii była pierwsza.
Dziewczyny w składzie 6-osobowym, zyskały awans
do zawodów powiatowych. Na zawody powiatowe
pojedzie również zespół chłopców , którzy pokonywali
dystans 800 metrów.  Wszystkie nasze drużyny
gimnazjalne pojawią się w dalszych rozgrywkach. Dwa
składy dziewczyn biegły na 800, a jeden chłopców na
1000. Na tym dystansie  pierwszy był Patryk Kliś, a
spośród dziewczyn Kamila Plezia. Zawody odbyły się
na naszym stadionie, przy dobrej pogodzie i wspaniałej
atmosferze. Obsługa naszej szkoły, zadbała, aby i w
tym roku, nie zabrakło dla zawodników herbatki. Na
zawodach obecna była również pani higienistka.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy
powodzenia na dalszym etapie! Gabriela Mardeusz

Nasi finaliści w zawodach wojewódzkich

Biegi przełajowe na naszym stadionie Mocna obsada dziewcząt w biegach

GL

SG SG
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Uroczystości dożynkowe w naszym kościele

Drużyna dożynkowa z wieńcem

Młodzież z KSM- u

                     „Plon niesiemy plon, 
                      w gospodarza dom”

Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych
świąt polskich rolników są dożynki. Są one
symbolicznym zwieńczeniem całorocznej pracy,
organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac
polowych, gdy wszystkie plony już zebrano.  Ten
prastary obyczaj, sięga czasów plemion słowiańskich.
Już wtedy rolnicy w szczególny sposób pielęgnowali
oraz dziękowali za płody ziemi i wszelką roślinność,
która gwarantowała im pożywienie . W okresie rozwoju
gospodarki folwarcznej w XVI wieku obrzędy
dożynkowe przeniosły się do majątków ziemskich, a
na przestrzeni lat wykształciła się ich forma, która
znana jest obecnie. Dożynki w różnych częściach
kraju były różnie nazywane: "obrzynki", "zarzynki" czy
"wieniec", wszędzie jednak chodziło o jedno -
wynagrodzenie dla żniwiarzy i służby za wytężoną
pracę przy żniwach oraz podziękowanie za zebrane
plony.

W naszej miejscowości –Łączkach Kucharskich
zwyczaje dożynkowe są w dalszym ciągu żywe. 
Rokrocznie w sierpniu przygotowywany jest wieniec
żniwny, który symbolizuje ciężką pracę rolnika. Od
wielu lat wykonaniem wieńca zajmują się panie z
KGW. W tym roku przedstawiał koronę, w jego
wnętrzu znajdował się chleb oraz winogrona. Został
wykonany ze zbóż, ziół i kwiatów. Starostami
dożynkowymi byli p. Grażyna Dziedzic oraz p.
Bogusław Kędzior. Młodzież szkolna, również i nasi
absolwenci, jak co roku zresztą, stanowili drużynę
dożynkową.  Wieniec został poświęcony przez księdza
proboszcza Mariana Barana podczas uroczystej Mszy
św. 15 sierpnia. Następnie zaprezentowano go
podczas uroczystości gminnych na stadionie w
Ropczycach oraz  w sanktuarium w Zawadzie.  
Na uwagę zasługuje fakt, że również młodzież (m.in. z
naszej szkoły) działająca w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży przybyła do kościoła z wieńcem.  Tradycje
w naszej miejscowości są więc wciąż żywe, a
młodzież i dzieci szkolne o nich nie zapominają.

                                                           L. Nykiel

         Dożynki w Łączkach            
        Kucharskich z udziałem        
         młodzieży szkolnej

WIADOMOŚCI Z NASZEGO REGIONU    
 
I MIEJSCOWOŚCI...
reportaże, sprawozdania, wywiady
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              Mit Sylwii o            
           powstaniu kota...

Bóg Arok stworzył świat. Bogowie odpoczywali na
niebie, Ziemia świeciła urodzajem, a ludzie się rozwijali.
Szybko jednak zauważył, że w jego świecie jest coś
niedobrego. Nie był idealny. Panował chaos, światłość
kłóciła się z ciemnością, a ludzie chodzili zmęczeni.
Postanowił więc Arok, że stworzy ostatniego boga, na
tyle mądrego, by był w stanie coś na tę sytuację
poradzić. I tak oto narodził się Timenes, bóg
czasu.  Jednak nowo stworzonemu przez Aroka
władcy nie podobał się ten świat. Zakrył więc oczy
czarną chustą, aby nie musieć na niego patrzeć i
przystąpił do dzieła ulepszania.  Oddzielił światłość od
ciemności barierą, tworząc dzień i noc. Ludzie od tej
pory chodzili spać nocą, a w dzień pracowali.
Podarował im też sekundy, minuty, godziny, doby,
tygodnie, miesiące i lata. Nauczył boginię pór roku
zmiany wyglądu Ziemi po określonym czasie. Świat
nareszcie stał się idealny , mimo to Timenes dalej
chodził z czarną chustą na oczach.

Mit Kamili o stworzeniu boga
czasu...

.

Było już prawie wszystko. Ziemia i niebo, słońce i
księżyc, kobieta i mężczyzna, ale nie było zwierzęcia,
które będzie drapieżne, ale łagodne, oswojone, ale
dzikie i inteligentne, ale trudne do zrozumienia. Tak
więc bogini Kotusa postanowiła stworzyć zwierzę,
miękkie, puchate, różnokolorowe i bliskie sercu
człowieka. Kotusa miała szpiczaste uszy, puchaty
ogon i zawsze nosiła rękawiczki. Nie miała pomysłu na
to, jak będzie wyglądać utworzone  przez nią zwierzę,
więc postanowiła, że wykona  je na swoją podobiznę.
Tworzyła tę istotę trzy dni. Pierwszego dnia ulepiła
najbardziej uroczą mordkę na świecie. Miała ona
śliczne duże oczy, malutki nosek, zgrabne wąsy i
szpiczaste uszy. Drugiego dnia  resztę ciała. Było ono
giętkie, miało cztery łapy, aby zwierzę mogło szybciej
biegać, i długi ogon. Trzeciego dnia dodała mu miękkie,
puchate i delikatne futro pokrywające całe ciało.
Kotusie pozostało nazwać tylko to zwierzę.  Słuchając
rad innych bogów i bogiń nazwała je "kotem". Niedługo
po jego stworzeniu, ludzie, odkryli mądrość kotów do
tego stopnia, że aż zaczęli je czcić po wsze czasy.
 Paulina Góral 

KLUB SZKOLNEGO LITERATA...,

czyli twórczość uczniowska
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Najlepszy czytelnik, najlepiej
czytająca klasa we wrześniu

2016/2017

  Zapraszamy wszystkie      
     dzieci do biblioteki!

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

czytelnictwo, ciekawe wydarzenia, książki...

 NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA:
Szkoła podstawowa (kl. O-III):   kl. III
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. VI
Gimnazjum:  kl. III

NAJLEPSZY CZYTELNIK:
Szkoła podstawowa
Klasy O – III :   Wiktoria Ochał
Klasy IV – VI : Patryk Cierpiał
Gimnazjum:  Weronika Bochenek

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:
Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Tomasz Ochał
KLASA I: - brak
KLASA II: Weronika Krajewska
KLASA III: Wiktoria Ochał 
KLASA IV: Patryk Cierpiał
KLASA V: - brak
KLASA VI: Izabela Bereś, Gabriela Świstak

Gimnazjum:
KLASA I GIM. Oliwia Kędzior
KLASA II GIM. Jakub Sochacki
KLASA II GIM. Weronika Bochenek
ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASA O:   9 (0,39 na osobę)
KLASA I:    0 (0,00 na osobę)
KLASA II:  7 (0,39 na osobę) 
KLASA III: 100 (5,00 na osobę) 
KLASA IV: 15 (1,00 na osobę)
KLASA V:   8 (0,89 na osobę)    
KLASA VI: 25 (1,32 na osobę)

GIMNAZJUM:
KLASA I:      40 (2,47 na osobę)    
KLASA II:    15 (1,15 na osobę)
KLASA III:  54 (3,18 na osobę)

Dbajmy o podręczniki
            szkolne !

dUczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku
szkolnego 2014/2015, korzystają z  bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych .  Głównym celem dotacji
 jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin . Zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły,
zaś wpisaniem do ewidencji szkolnej – panie
bibliotekarki. Z danego zestawu podręczników powinny
korzystać trzy roczniki uczniów.  W związku z tym
bardzo ważna jest troska o ich jakość. 

Przypominamy wszystkim uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum, by odpowiednio dbać o
książki. 

. .
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        Żarciki numeru

  Ploteczki spod ławeczki

Witamy was kochani po tej dłuuuugiej przerwie.
Czytacie właśnie pierwsze plotki w tym roku! Mamy
dla was multum nowych newsów i wakacyjnych
przygód. No właśnie, wakacje… Jak wam minęły misie
te dwa miesiące? Macie co wspominać? Bo u nas
działo się tyle, że ciężko wszystko spamiętać :D  Ale
co było, to mięło, teraz pora na szkołę, bo w niej też
sporo się dzieje. Nasze kochane czwartaczki zawitały
do szkoły z odwagą. Nie okazują strachu przed
nowymi nauczycielami i starszymi kolegami. Kamilek
został już szkolnym youtuberem :D Robi furrorę nawet
wśród dziewczyn z gimnazjum. Szósta klasa uważa
się za dorosłych… Po dyskotece niezbyt spieszyło im
się do domu. Woleli posiedzieć sobie na stadionie i
wszamać parę paczek chipsów. Ale kto wie… może to
była zaplanowana grupowa randka? W tej klasie to już
nawet jakieś śluby podobno były. Iza my wiemy, o co
chodzi :D W pierwszej gimnazjum miłość kwitnie.
Natalka życzymy szczęścia <3 Ale Dominik też nie
próżnuje, co chwilę to inna. Bracia 

Kazneccy od początku roku wykazują się bardzo
dużym podobieństwem, szczególnie w kontekście
aktywności na lekcjach. Chociaż Casper woli raczej
być aktywny na fejsie. Nauczyciele wiedzą, o co
chodzi. :D Druga gimba szpieguje podobno
nauczycieli… Dziubki, nie ładnie tak ingerować w
cudze życie. Niektórzy ticzersi głoszą tezę, że z
niektórymi dziewczynami z 3 gimnazjalnej, są od
początku roku same problemy… Hm, ciekawe o kogo
chodzi ;D Poza tym, to ich klasa podobno nieźle
szalała na wakacjach. Nowe znajomości, miłości,
zabawy, wypady, no kochani! To jeszcze nie jest
średnia, dajcie sobie czas. A teraz zakuwać przed
egzaminami! 

To by było na tyle, jeśli słyszeliście o jakichś innych
ploteczkach i chcielibyście umieścić je w gazetce to
odsyłamy do naszego e-
maila szkolnedzienniki@wp.pl ;D

 Mamy nadzieję, że w kolejnym numerze będzie o
czym pisać. Żegnamy się papatki <3

Jasio, najgorszy uczeń w szkole,  przychodzi
ucieszony ze szkoły i oznajmuje mamie:
- Mamo! Mamo! Dostałem dziś w szkole szóstkę !!!
- Synku, a z jakiego przedmiotu??!! - pyta uradowana
mama.
- Dostałem dwójkę z polskiego, trójkę z matematyki i
jedynkę z przyrody - to razem szóstka !!!

Pani na lekcji biologii pyta:
- Jasiu, powiedz mi ile pies ma zębów.
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk zębów.

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił
mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!
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