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         KONKURS EKOLOGICZNY
     Z UDZIAŁEM NASZEJ KL. VI SP

„Z przyjaciółmi i plecakiem rusz
ekologicznym szlakiem” – pod
takim hasłem odbyło się 18
listopada 2016 r. w Zespole Szkół
nr 3 w Ropczycach,  kolejne już,
odbywające się pod patronatem
Burmistrza Ropczyc - Bolesława
Bujaka, Międzyszkolne Spotkanie
Ekologiczne. Na miejscu stawiło się
wraz z opiekunami 12 drużyn ze
szkół podstawowych z gminy
Ropczyce. Szkołę Podstawową w
Łączkach Kucharskich
reprezentowali wraz ze swoją
wychowawczynią uczniowie klasy
VI – Gabriela Świstak, Aleksandra
Wójcik, Karol Bochenek oraz
Maksymilian Zakrzewski. Gościnni
gospodarze przywitali wszystkich
poczęstunkiem składającym się z
pieczywa oraz różnych rodzajów
sera. Po takim przyjęciu
uczestnicy  mieli dużo sił do
rywalizacji podczas konkursowych
konkurencji. Musieli się wykazać
nie tylko intelektem podczas
rozwiązywania testu wiedzy, ale
także sprawnością fizyczną.
Kolejny już raz Maksymilian
pokazał, że naprawdę szybko
potrafi biegać. Największe emocje
wzbudziła u wszystkich ściana
wspinaczkowa – zawodnicy musieli
wspiąć się na wysokość około 10
metrów. Na szczęście byli dobrze
zabezpieczeni – liną i kaskiem – i o
dziwo, wszyscy doskonale poradzili
sobie z tym arcytrudnym
zadaniem. Niezapomnianych
wrażeń artystycznych dostarczyła
wszystkim konkurencja, w której
drużyny prezentowały
przygotowane przez siebie piosenki
turystyczne. Nasi reprezentanci
zaśpiewali gromko „Ja mam tylko
jeden świat” a akompaniowała im
na gitarze Aleksandra Wójcik. 

!                          

                                  ZIEMIO!
            Nie chcemy, abyś była zniszczona,
             chcemy, żebyś była cała zielona,
                 więc przysięgę Ci składamy,
               że zniszczyć Ciebie nie damy !

.

.

       Z ŻYCIA NASZEJ          
              SZKOŁY... 
       ciekawe wydarzenia,    
                relacje...
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     EGZAMIN PRÓBNY KLASY III GIMNAZJUM 

.

W dniach od 28 do 30 listopada br. uczniowie klasy III naszego gimnazjum
pisali egzamin próbny. W większości przedmiotów testy próbne
pochodziły z wydawnictwa Nowa Era. Egzamin odbywał się oczywiście
 na sali gimnastycznej (dwa pierwsze dni) i w klasach lekcyjnych (dzień
ostatni). Wszyscy uczniowie stawili się rano punktualnie i oczywiście  w
odświętnych ubraniach. Zostali pouczeni przez wychowawczynię p. Lidię
Nykiel o zakazie wnoszenia telefonów komórkowych oraz wylosowali
numer ławki, w której następnie pisali test.  W poniedziałek, trochę zaspani
po weekendzie, zmagali się z arkuszami egzaminacyjnymi z historii i
języka polskiego. W drugiej części poniedziałkowego egzaminu mieli za
zadanie napisać m.in. charakterystykę postaci literackiej, dla której
przeciwności losu stały się motywacją do działania.  Ciekawe, czy temat
pracy zmotywował piszących do działania, czy tylko był przeciwnością
losu.  W czwartek rozwiązywali  zadania matematyczno – przyrodnicze,
po otwarciu arkusza z matematyki można było słyszeć wśród dziewczyn
pełen radości głos "nieee, tylko nie funkcje! - chyba wszędzie będą nas
teraz prześladować”. ;D  W  środę pisali test z języka angielskiego,
poziom podstawowy i rozszerzony. Zostali przydzieleni do trzech klas,
gdzie musieli się zmierzyć  z dość  trudnym materiałem. Po tych trzech
dniach można śmiało rzecz, iż niektóre osoby miały ogromne szczęście w
losowaniu ławek. Śmiało podążały przez całą salę, zajmując ostanie
miejsca.  Egzamin miał za zadanie zapoznanie gimnazjalistów z regułami i
utrwalenie zasad, które będą obowiązywały podczas organizacji egzaminu
kwietniowego. Gabrysia Kramarz

.
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 AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    SPOTKANIE KLUBU      
         EUROPEJSKIEGO

Członkowie Eurodworku

19 października w naszej szkole odbyło się oficjalne
spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego
„Eurodworek”, podczas którego wybraliśmy samorząd
oraz ustaliliśmy plan działań na obecny rok szkolny. W
planie pracy znalazło się wiele ciekawych
przedsięwzięć, które młodzież chce realizować w
miarę możliwości. Do Klubu zapisało się  33 uczniów
gimnazjum. Oficjalnie przewodniczącą Klubu została
Karolina Bereś (III gim), skarbnikiem został Jakub
Kaznecki (I gim) zaś sekretarzami zostały Gabriela
Kramarz (III gim) i Natalia Gródecka (I gim).
Opiekunem Klubu jest pani Patrycja Wiktor.     

Karolina Bereś

          W dniu 15 listopada 2016r. w
naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji 98 rocznicy
Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W nastrój święta
narodowego wprowadziła nas
scenografia oraz flagi w barwach
biało – czerwonych trzymane przez
uczniów siedzących na widowni.
Akademia ta była lekcją
patriotyczną skierowaną do
naszych młodszych i starszych
kolegów. Przybliżyła nam historię
kraju oraz ciężkie czasy, w których
przyszło żyć naszym rodakom
podczas rozbiorów. Program
artystyczny przygotowały klasy I-III
gimnazjum pod kierunkiem pani
Patrycji Wiktor, pana Bartłomieja
Wiktora i pana Arkadiusza
Zygmunta.                      

 Gabriela Pawłowska

Akademia

PW

MS
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     LAUREATKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU            
 PLASTYCZNEGO "SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA"

AWANS NASZYCH
GIMNAZJALISTEK W KONKURSACH
KURATORYJNYCH

Natalia

Gabrysia

Ola

Laureatki konkursu

                 
26 października br. w Sali Kolumnowej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się
Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa
Sportowego Szkół, Gmin, Powiatów i Klubów za rok
szkolny 2015/2016.  Podkarpacki Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Rzeszowie ogłosił w ubiegłym
roku po raz kolejny konkurs „Sport w wyobraźni
ucznia”. Jego laureatkami zostały uczennice naszej
szkoły. W kategorii szkół podstawowych miejsce 2
zajęła Natalka Gródecka, a miejsce 3 Kamila Dziedzic,
natomiast w gimnazjum miejsce 1 zajęła Natalia Bereś.
 Jak widać rosną w naszej szkole prawdziwe artystki.
Bardzo dziękujemy pani Halinie Olechowskiej- Cwanek
za cenne wskazówki, pomoc w tworzeniu prac, a
przede wszystkim za rozbudzenie naszej plastycznej
wyobraźni.  Koleżankom gratulujemy sukcesów i
życzymy kolejnych.                  Natalia Bereś

Jak co roku , również i w tym, uczniowie naszej szkoły podstawowej oraz
gimnazjum wzięli dział w organizowanych przez Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie, konkursach przedmiotowych. 
Główne cele konkursowe to:
wspieranie uzdolnień uczniów, wdrażanie uczniów do samokształcenia,
pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wyłonienie i promowanie
uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół, integrowanie
środowisk edukacyjnych województwa.

Do drugiego etapu – zakwalifikowały się: Natalia Bereś z geografii,
Gabriela Mardeusz i Aleksandra Karaś z języka niemieckiego –
opiekun p. Patrycja Wiktor oraz Natalia Bereś z języka polskiego –
opiekun p. Lidia Nykiel. Uczennice przystąpiły już do konkursów
rejonowych, które odbyły się w Rzeszowie. O awansie do ostatniego,
wojewódzkiego etapu zadecydują wyniki, na które cierpliwie czekamy!

                                               Gratulujemy i życzymy sukcesu!

.

.
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         SPOTKANIE Z            
           POLICJANTEM

 LISTOPAD MIESIĄCEM      
           KIERMASZÓW

W czwartek, 3 listopada br. naszą szkołę odwiedzili
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w
Ropczycach. Pani Dominika oraz pan Paweł,
przyjechali do nas w pokojowych zamiarach. Pan
dyrektor  mianowicie zaplanował spotkanie dzieci i
młodzieży naszej szkoły z zespołem policji. Uczniowie
zostali podzieleni na grupy: młodzież gimnazjalna 1-3,
szkoły podstawowej 4-6, oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas 1-3. Spotkanie z gimnazjalistami
dotyczyło głównie tematu cyberprzemocy i uzależnień
od komputera czy internetu. Wykład składał się z
prezentacji multimedialnej, krótkiego filmu z kampanii
"Wyloguj się do życia" oraz rozmowy policjantów z
uczniami. Serdecznie polecamy, godny obejrzenia!
Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Bardzo
polubiliśmy pana Pawła i panią Dominikę, czego
dowodem były nasze smutne miny,  gdy nadszedł
czas zakończenia spotkania. Dziękujemy bardzo za
poświęcony czas i zapraszamy do nas ponownie!
 Gabriela Mardeusz

3 listopada br. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego
„Wachlarz” zorganizowali kiermasz słodkości  i
zaprosili wszystkich uczniów, nauczycieli i
pracowników do posmakowania przygotowanych
wypieków. Dziewczęta z klasy l, II, III gimnazjum 
przygotowały pyszne wypieki – babeczki, rurki z
kremem, ciasta,  nawet owocowe galaretki, czy torty z
galaretki. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem,
wypieki okazały się pyszne.  Po sporej dawce cukru
każdemu poprawił się humor, dziewczęta i chłopcy
opuścili szkołę z uśmiechem na ustach. Wszyscy 
wyczekują już następnych takich atrakcji w szkole.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zapraszamy
ponownie. Gabriela Kramarz
28.11.2016 roku w naszej szkole odbył się kiermasz
andrzejkowy, którym opiekowała się klasa I
gim.  Hitem zostały galaretki i ciasteczka z wróżbami,
które ponoć się  sprawdziły. W kiermasz
zaangażowały się wszystkie klasy gimnazjalne i klasa
szósta SP. Michał Zegari Dominik Kliś sprawdzili się w
roli fotografów, co wróży, że niebawem zrobią karierę
jako paparazzi. Sylwia 

Kiermasz Koła Teatralnego

Kiermasz andrzejkowy

Spotkanie z przedstawicielami Policji

LN

DK

LN
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KONKURS PLASTYCZNY
W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ

    KONKURS WIEDZY O
HENRYKU SIENKIEWICZU 

25 listopada w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej
odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie
plastycznym pod hasłem „ Wśród bohaterów Henryka
Sienkiewicza’’ . Pani Patrycja Wiktor do konkursu
zgłosiła  7 prac. Trzem dziewczętom z klasy III i I
gimnazjum udało się stanąć na podium. Wszystkie
rysunki można było oglądać na wystawie. Uczniowie
szkoły przedstawili krótki apel dotyczący życia i
twórczości Henryka Sienkiewicza. Następnie odbyło
się rozdanie nagród i podziękowania. I miejsce zajęła
Kamila Dziedzic, III Natalia Gródecka i wyróżnienie
przypadło Dominice Ochab. 

Po zakończeniu uroczystości uczniowie szkoły udali
się na lekcje, a przybyli goście rozjechali się do swoich
szkół. Opiekę nad uczniami sprawował p. Julian Paryś
oraz p. dyrektor. 

                                        Dominika Ochab.

Praca Kamili - I miejsce

Praca Natalii - III miejsce

Uczestnicy konkursu

Konkurs wiedzy

Dominika Nykiel, Izabela Bereś oraz Michał Gorczyca
z klasy VI SP wzięli udział w konkursie wiedzy o
Henryku Sienkiewiczu w ZS w Niedźwiadzie Dolnej.
Celem konkursu pod hasłem „Dziecko – bohater nowel
Henryka Sienkiewicza” było poznanie życia i
twórczości polskiego noblisty. Wzięło w nim udział 21
uczniów z klas IV - VI z siedmiu szkół. 

Każdy uczestnik indywidualnie rozwiązywał test
wiedzy złożony z 40 pytań. Konkurs sprawdzał stopień
znajomości nowel i biografii Henryka Sienkiewicza.
Uczniów przygotował oraz sprawował  opiekę p. Julian
Paryś. 

                                                               Inf. wł.

.

.
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 DANUŚKI I JAGIENKI NA LEKCJI J.
 POLSKIEGO W KL. I GIMNAZJUM

Lekcja j. polskiego w kl. I gimn.

21 listopada br. klasa I gimnazjum
 podczas lekcji języka polskiego
wybierała damę dla rycerza, którym
został Kacper Marć. Reszta
obecnych osób była podzielona na
dwie grupy: Jagienki i Danusie. 
Przed ogłoszeniem ostatecznej
decyzji obie strony prowadziły
zaciętą wymianę zdań i
argumentów dotyczących kwestii,
która  panna będzie dla Zbyszka
lepsza? Wybór był niełatwy, lecz
ostatecznie zwyciężyły  Jagienki,
które urzekły rycerza swym
zaangażowaniem i przyśpiewkami,
mimo iż Danusie również się
starały o jego względy. Wszyscy
uczestnicy na tę okoliczność
wystąpili w dawnych strojach,
pamiętając, że Jagienka najpiękniej
wyglądała w stroju czerwonym,
zaś  Danuśce do twarzy było w bieli
i błękicie.  Tę niezwykle ciekawą
lekcję teatralną zorganizowała i
przeprowadziła nasza pnia od
języka polskiego – Lidia Nykiel.
Dziękujemy:) Sylwia

Przed konkursem

22 października odbył się XIV Konkurs Polskiej i
Obcojęzycznej Piosenki Religijnej "Laudate Deo" w
hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. W konkursie
wzięły udział dziewczyny z I gim.: Dominika Wiktor,
Natalia Więcek, Natalia Kramarz, Natalia Gródecka,
Marika Ziarnik, Oliwia Kędzior, Karolina Cesarz i Jakub
Kaznecki oraz Maksymilian Trałka z klasy IV. Nasza
grupa wystąpiła jako szósta pod nazwą "PADRE",
wykonując dwie piosenki: "Błogosławieni Miłosierni"
oraz "Our God". Mieliśmy ogromną konkurencję,
ponieważ występowało jeszcze trzydzieści innych
zespołów. Konkurs miał miejsce w Rzeszowskim
Liceum Ogolnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr
Prezentek i to właśnie oni przygotowali ten
całą imprezę.   
             Dominika Wiktor, Natalia Gródecka 

        XIV KONKURS POLSKIEJ I OBCOJĘZYCZNEJ PIOSENKI  
 RELIGIJNEJ "LAUDATE DEO" Z UDZIAŁEM UCZNIÓW KLASY I      
                                 GIMNAZJUM NASZEJ SZKOŁY

LN
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PRZEDSZKOLAKI W
KRĘGIELNI "LAGUNA"

  PRZEDSZKOLAKI W        
         MYSZKOLANDII

14 listopada 2016 roku przedszkolaki wspólnie z
rodzicami odwiedziły  kręgielnię Laguna w
Ropczycach.  Gdy tylko sympatyczny pan objaśnił
nam  zasady gry w kręgle,  przystąpiliśmy do
działania.  Wszyscy doskonale się bawili, zarówno
dzieci, jak i  rodzice, tym bardziej, że  z każdą minutą
szło nam coraz lepiej.  Jak to z dobrą zabawą bywa ,
minęła bardzo szybko, zdążyliśmy jeszcze zrobić
pamiątkowe zdjęcia i  zjeść co nieco w restauracji.
Chociaż pogoda tego dnia nie zachęcała do wyjścia z
domu i z przedszkola, to trzeba przyznać, że było
warto. 

Wszyscy doskonale się bawili, mogliśmy poczuć
smak rywalizacji, a co najważniejsze, dzieci miło
spędziły czas na wspólnej zabawie z własnymi
rodzicami! 

                                     p. Marta Mytych

28 listopada 2016 roku przedszkolaki z
wychowawczynią  oraz rodzicami wybrały się do
Myszkolandii  w Sędziszowie Młp.  Jest to sala zabaw
zorganizowana przy przedszkolu językowym.  Trzeba
przyznać, że było to wyjątkowe przeżycie dla naszych
uczniów. Dzieci  miło  i bardzo aktywnie spędziły czas
na wesołych harcach i zabawach. Korzystały z wielu
atrakcji, które oferuje placówka: labirynty, zjeżdżalnie,
baseny z piłeczkami, wspinanie po tzw. pajęczych
sieciach, ćwiczyły zręczność na grach na tablicy
interaktywnej, grały w gry stolikowe, jeździły
samochodzikami itp. Bardzo ciekawym akcentem było
malowanie twarzy, trzeba przyznać ,że wszyscy
skorzystali z tej możliwości, bo malowane wzory były
naprawdę piękne. Dzieci bawiły się świetnie, po
skończonej zabawie udaliśmy się na poczęstunek.
Muffinka i soczek po takim aktywnym wysiłku
smakowały pysznie!  Na koniec czekała na dzieci
jeszcze jedna niespodzianka,  każdy uczestnik
otrzymywał na pamiątkę figurki skręcone z balonów.
Przedszkolakom wyjazd bardzo się podobał i nie mogą
doczekać się następnego!

.

.
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       DYSKOTEKA KOŁA    
           TEATRALNEGO

         DYSKOTEKA              
       ANDRZEJKOWA SU

.

. .

 
3 listopada br. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego
„Wachlarz” zorganizowali kiermasz słodkości  i
zaprosili wszystkich uczniów, nauczycieli i
pracowników do zasmakowania przygotowanych
wypieków. Dziewczęta z klasy l, II, III gimnazjum 
przygotowały pyszne wypieki – babeczki, rurki z
kremem, ciasta,  nawet owocowe galaretki, czy torty z
galaretki. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem,
wypieki okazały się pyszne. Wszyscy uczniowie
skusili się do zakupienia słodkości. Po takiej dawce
cukru każdemu poprawił się humor, dziewczęta i
chłopcy opuścili szkołę z uśmiechem na ustach.
Wszyscy  wyczekują już następnych takich atrakcji w
szkole. Serdecznie dziękujemy za pomoc i
zapraszamy ponownie. 

                      Gabriela Kramarz            

                Andrzejki… nam uczniom kojarzą się z
wróżbami, laniem wosku i przede wszystkim z dobrą,
zabawą dyskotekową. Nie zabrakło jej i w tym roku.
Szkoła podstawowa i gimnazjum bawiły się osobno,
najpierw młodsi, od 15.00 do 17.00, a następnie na
parkiet wkroczyła „młodzież właściwa”. Jedni i drudzy
szaleli, jak nigdy. Podstawówka dawała czadu! Nikt się
nie wstydził, chłopcy wręcz wyrywali dziewczęta do
tańca.  W połowie zabawy tanecznej nadszedł czas na
to, na co wszyscy czekali, czyli na wróżby i zabawy.
Każdy miał okazję poznać imię swojej przyszłej
sympatii, przebijając magiczne serce szpilką.
Następnie rywalizowali ze sobą w „krzesełka”.
Zwycięska para zatańczyła później romantyczny
taniec.  Nie zabrakło też tradycyjnych kaczuszek czy
chusteczki. Kiedy czas dla podstawówki dobiegł
końca, bawić zaczęło się gimnazjum.  Początkowo
spokojnie, wstydliwie… z resztą, co ja gadam? Od
razu zaczęły się dzikie densy. Przy takiej muzyce nogi
same rwą się przecież do tańca. A układy były
przeróżne. Nie mogło zabraknąć również wróżb.
Wszyscy wylosowali szczęśliwą karteczkę z
przepowiednią,   Śmigali w tramwaju, wycałowali się na
chusteczce i uwaga.. coś nowego! Zatańczyli nawet
walca angielskiego! Takich nowości nam brakowało.
Odpowiednią muzykę i klimat zapewnili Michał i
Dominik, którzy nie dość, że grali, to jeszcze zabawiali
Towarzystwo. Chłopcy, wielkie dzięki!  Za opiekę
zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum
serdecznie dziękujemy naszym wychowawczyniom
oraz wychowawcom, p. Anecie Rzeczyckiej, p.
Julianowi Parysiowi, p. Wiesławowi Maciołkowi, p. Lidii
Nykiel, p. Marcie Zajchowskiej oraz p. Monice Skibie. 

                                      Natalia Bereś

.

. .
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 ZAWODY REJONOWE -  
  LEKKOATLETYKA

  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
         GIMNAZJALISTÓW

27 października reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w rejonowych zawodach lekkoatletycznych.
Uczniowie byli podzieleni na grupy: szkoła
podstawowa (Aleksandra Wójcik, Izabela Bereś,
Angelika Cesarz, Emilia Zakrzewska, Marlena Malska,
Gabriela Świstak,) oraz gimnazjum (Weronika
Bochenek, Kamila Plezia, Patrycia Adamczyk, Natalia
Gródecka, Natalia Kramarz, Karolina Cesarz, Casper
Kaznecki, Dominik Kliś, Paweł Urbanek, Paweł
Zakrzewski, Grzegorz Wanat). Zawody rozpoczęły się
o 10.00 w Ociece. Nasi zawodnicy pokazali na co ich
stać. Jesteśmy wszyscy z was dumni i gratulujemy
osiągnięć. Wyniki na razie nie są znane, więc  zostaną
podane w późniejszym terminie.               Sylwia Góral

Dnia 23.11.2016 w ramach wychowania fizycznego
chłpcy z 2 i 3 gimnazjum z Panem Dyrektorem
odwiedzili siłownię "SOHO" w Dębicy. Mieliśmy okazję
ćwiczyć różnego rodzaju mięśnie, pobiegać na bieżni
lub pojeździć na rowerku. Casper w szególności był
zajęty workami treningowymi, Grzesiek wykonywał
różne sztuczki, a reszta chłopaków z trzeciej
gimnazjum robiła "bicepsy". Klasa druga bardziej zajęta
była testowaniem sprzętów, lecz nie zabrakło czasu na
osobiste ćwiczenia. Atmosfera była dobra. Czasem
podchodzili do nas nieznani ludzie witali się i
pokazywali jak prawidłowo wykonać różne ćwiczenia.
W drodze powrotnej aby nadrobić stracone kalorie
wstąpiliśmy do Mc'Donalda.

Karol Wrona, Paweł Zakrzewski

Turniej piłki nożnej odbył się 16 listopada 2016 na sali
sportowej w Ropczycach.Reprezentacja naszej szkoły
wystąpiła w składzie :Paweł Zakrzewski, Patryk Kliś i
Wanat Grzegorz, Casper Kaznecki,  Wojciech Sulisz,
Artur Ciochoń, Paweł Urbanek oraz Dominik Kliś. W
turnieju wzięło udział 10 zespołów podzielonych na
dwie grupy .Drużyna z naszej szkoły znalazła się w
grupie razem z gimnazjum w Niedzwiady Dolnej,
Niedźwiadzy Górnej i Małej oraz z gimnazjum nr 1 w
Ropczycach. Wyniki meczów:
Łączki Kucharskie
 -Niedzwiada Górna 0:1
Łączki Kucharskie -Niedźwiada Dolna 1:1
Łączki Kucharskie-Kucharskie- Mała 0:2
Łączki Kucharskie - nr 1 w Ropczycach  1:2
Na wyróżnienie zasługuje Casper Kaznecki
zdobywając obie bramki dla naszej dróżyny. 
Karolina Bereś

.

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

WYJAZD GIMNAZJALISTÓW Z    
     PANEM DYREKTOREM NA      
        SIŁOWNIĘ  DO DĘBICY

.
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       KLUB SZKOLNEGO LITERATA...,
               czyli twórczość uczniowska

      Antygona to tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa.
Była księżniczką tebańską, siostrą Ismeny,
Polinejkesa i Eteoklesa, córką Edypa i Jokasty,
narzeczoną Hajmona. Niewiele wiadomo o jej
wyglądzie, tylko tyle, że była młodą i piękną
księżniczką. Zachowywała się jak osoba pochodząca
z wysokiego rodu. Była dumna, wyniosła, pewna
swych racji, ale na końcu okazało się, że również
delikatna i wrażliwa. Bardzo kochała swojego brata
Polinejkesa. Gdy zginął w starciu z drugim bratem
Eteoklesem, długo nie mogła pogodzić się ze stratą.
Kiedy król Teb, Kreon, zakazał grzebania zwłok
Polinika, Antygona postanowiła sama to zrobić. Jej
motywacją był los brata po śmierci (bez pogrzebu nie
mógł dostać się do Hadesu). Zrobiła to, mimo iż
wiedziała, że mogła przypłacić czyn zyciem. Kiedy
Ismena zaproponowała jej pomoc, stanowczo
odmówiła. Na końcu stało się najgorsze. Bohaterka
została złapana na próbie pogrzebania Polinejkesa i
zaprowadzono ją przed oblicze Kreona. Ten wydał na
nią wyrok – śmierć przez zamurowanie w rodzinnym
grobowcu. Na szczęście król w porę zrozumiał , co
zrobił i dotknięty wyrzutami sumienia, dokończył dzieło
Antygony.  Księżniczka tebańska to bohaterka
tragiczna. Czegokolwiek by nie zrobiła, skazana była
na klęskę. Jednak jej upór w dążeniu do celu jest
godny podziwu. Przeciwności losu stały się dla niej
motywacją do działania. Bohaterka ta wywarła na mnie
duże wrażenie. Myślę, że wszyscy ludzie powinni
mieć jakiś cel w życiu i dążyć do niego, choć może nie
za cenę własnego życia.  
Artur Ciochoń

. .

       CHARAKTERYSTYKA BOHATERA LIT.- PRACE                 ARTURA

CIOCHONIA  I PATRYKA KLISIA  Z III G.

Bohaterem literackim, dla którego przeciwności losu
były motywacją do dalszych działań, jest według mnie
Geralt  z książki Andrzeja Spakowskiego pt.
„Wiedźmin”.
 Bohater ma siwe włosy i kocie oczy, ponieważ, aby
móc  zostać wiedźminem, musiał przejść mutację.
Zajmuje się zabijaniem potworów. Na chwilę też stracił
pamięć, gdy uratował swą ukochaną Yenefer z rąk
dzikiego gona. Nie przeszkodziło mu to jednak w
odnalezieniu małej , ale jakże cennej dziewczynki –
Ciri. Ciągle był o  krok od uratowania dziecka. Wciąż
pokonywał trudności losu, gdy ratował ją i Yenefer.
Gdy był już w wielkich tarapatach, mógł liczyć na
pomoc przyjaciela Vesamira, który właśnie
zaopiekował się nim, gdy stracił pamięć.

 Geralt dzięki swojej waleczności, uporowi i
przyjaciołom w końcu pokonał dzikiego gona i odnalazł
Ciri. Był to najszczęśliwszy dzień jego życia. 
Myślę, że wiedźmin to bohater, który nigdy się nie
poddawał i konsekwentnie dąży do celu. 

                                                           Patryk Kliś

. .
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            OGŁOSZENIA!

. .

Organizatorzy:
p. Patrycja Wiktor ( Szkolny Klub Europejski)
p. Bartłomiej Wiktor (SKO)
Cele konkursu:
·Zachowanie tradycji wykonywania Szopek
Bożonarodzeniowych
·Pogłębianie wiedzy dotyczącej symboliki Świąt
Bożego Narodzenia
·Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
·Promowanie talentów oraz pobudzanie aktywności
twórczej
Regulamin:
üDo Konkursu przystąpić mogą uczniowie klas IV – VI
szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum
üZadaniem uczestników konkursu jest wykonanie
Szopki Bożonarodzeniowej w postaci przestrzennej
pracy plastycznej
üTechnika i materiał wykonania prac dowolna, praca
nie powinna przekraczać 100 cm wysokości
üWyklucza się jednak możliwość umieszczania w

 
szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w
sprzedaży
üDo Konkursu można zgłaszać prace wykonane
indywidualnie 

Prace konkursowe będą oceniane w następujących
kategoriach wiekowych:

üszkoła podstawowa 
ügimnazjum
Wykonaną pracę konkursową należy podpisać
pismem drukowanym – imię, nazwisko i klasa.
Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie
zorganizowana w Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich wystawa Szopek Bożonarodzeniowych.

Nagrody czekają!!!
Termin składania prac: 14 grudnia 2016r.

. .
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       PLOTKI, PLOTKI, PLOTKI

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA:

Szkoła podstawowa (kl. O-III):  kl. II
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. IV
kl. III Gimnazjum:

NAJLEPSZY CZYTELNIK:

Szkoła podstawowa
Klasy O – III :  Patrycja Bieszczad
Klasy IV – VI : Elżbieta Baran

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:

Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Tomasz Ochał
KLASA I: Karol Wanat
KLASA II: Anna Kubies
KLASA III: Patrycja Bieszczad
KLASA IV: Elżbieta Baran

Gimnazjum:
KLASA III GIM. Weronika Gorczyca

Dzień doberek ;3 Przychodzimy do was z kolejnymi gorącymi ploteczkami Na początek może jednak,
nawiązując do listopada, jakaś wróżba dla wszystkich? "Przeczytaj do końca, a dowiesz się ciekawych rzeczy"
Kusi, nieprawdaż? ;D Zatem przejdźmy do sedna. Podobno Dominika doczekała się już swojej pociechy! Jej
synek bierze czynny udział w przygotowaniach do szkolnych Jasełek, które ruszyły pełną parą. Koleżanki jednak
nie chciały, żeby czuła się samotna, więc adoptowały przystojnego Tymona. Nie ustalono dokładnie, która, bo
Tymuś jest rozchwytywany przez wszystkich. Chłopcy z czwartej klasy szaleją. Na ich widok kurtki w szatni
same z wieszaków spadają! Zjawisko do tej pory w naszej szkole niespotykane, a tu proszę, najmłodsi, a już tak
czarują. Julka z piątej klasy ostatnio chodzi bardzo rozpromieniona, czyżby to miłość zaskoczyła ją tak, jak nas
zima? Jeśli tak, to życzymy szczęścia! U Aleksandry zauważyliśmy wizytę u fryzjera... Nie wiemy, jak to robisz,
ale z sekundy na sekundę jesteś coraz piękniejsza! Marlenka natomiast, zamiast się uczyć, to wciągnęła się w
Snapyy ;D Kochani do nauki! Nasi przyszli absolwenci pisali próbne gimnazjalne, a przy okazji odkryli mistrza
strzału! Patryk podobno niezły jest w te klocki ;D Jak się okazuje nie tylko w te, pani Kasia odkryła w nim talent
do polki, czyżby dorastał w naszej szkole prawdziwy mistrz? Pierwsza gimnazjum zaopiekowała się naszym
andrzejkowym kiermaszem, dziwne... Niektórzy mówili, że ze stołu zniknęło parę ciasteczek. Ale to na pewno
listopadowa magia andrzejek ;3 Sprzyjała ona kupowaniu i braniu na kreskę, a tu 2 gimba zaszalała! Te
zadłużenia prosimy tam pospłacać No właśnie andrzejki... Jedni w szkole, inni poza, a niektórzy tu i tu. W szkole
bawiliście się pięknie, nasze baczne oczy was obserwowały i wypatrzyły wzrost liczby DJ Z dwóch zrobiło się
czworo, hmm czyżby coś się kroiło? Na ostatkach to już w ogóle niektórzy zaszaleli. Z młodzieży robi nam się
szlachta, zabawy nie zabawy, domówki, garażowki, no no kochani, jesteśmy pod wrażeniem.Pamiętajcie tylko
jedno, byle z umiarem i rozumem! Myślę, że wszystkie wróżby się spełniły, a listopad wszystkim minął
wsapaniale. Liczymy, że w grudniu będzie równie ciekawie Miłego dnia skarby
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