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  Dzień Babci i Dziadka     
   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

     ciekawe wydarzenia, relacje...

    
W czwartek 21 lutego br. miała miejsce w nazej szkole
niezwykła uroczystość -  Dzień Babci i Dziadka.
Wnuczki i wnukowie z klasy II i III szkoły podstawowej
zaprezentowali program artystyczny specjalnie
dedykowany wspaniałym seniorom. Uczniowie
śpiewali piosenki, recytowali wiersze, a także tańczyli.
Nie zabrakło krótkich inscenizacji z życia babci i
dziadka. Występ wszystkim  bardzo się podobał,
czego dowodem były czułe uściski i miłe słowa pod
adresem pociech. Pan dyrektor Grzegorz Laska
pogratulował wspaniałych wnuków i życzył
wszystkiego najlepszego z okazji święta. Po części
artystycznej przyszedł czas na poczęstunek-
ponieważ uroczystość miała miejsce w Tłusty
Czwartek, wszyscy mogli skosztować smacznych
pączków. Program przygotowały panie Bogumiła
Rusin oraz Stanisława Świniuch. Dołączamy się do
życzeń maluchów i wszystkim seniorom życzymy
zdrowia i samych pogodnych dni!          
                                                                  Inf. wł.

        W dniu Twojego święta Dziadku
              chciałam Ci powiedzieć,
                 że Ty jesteś dla mnie
              najdroższy pod niebem!

Babcie i Dziadkowie

Wdzięczni wnukowie Inscenizacja

          Życzę Tobie, Babciu miła,
  byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
  Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,
  pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego! 
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OBSADA PRZEDSTAWIENIA:

Maria - Dominika Ochab, Józef - Michał Zegar, Herod -
Karol Wrona, Diabeł - Gabriela Mardeusz, Królowie-
Casper Kaznecki,  Grzegorz Wanat, Patryk  Kliś,
Pasterze - Natalia Bereś, Artur Ciochoń, Gabriela
Kramarz, Karolina Bereś, Kamila Dziedzic, Wojciech
Bereś, Siostra Heroda - Kamila Plezia, Duch Mariame
- Marika Ziarnik, Strażnicy- Paweł Zakrzewski, Paweł
Urbanek, Siedem Grzechów Głównych - Natalia
Więcek, Karolina Cesarz, Oliwia Kędzior, Natalia
Gródecka, Sylwia Góral, Dominika Wiktor, Natalia
Kramarz, Chór Aniołów-  Weronika Gorczyca, Natalia
Gredys, Gabriela Misiura, Aleksandra Karaś, Patrycja
Adamczyk, Patrycja Prokopowicz, Gabriela
Pawłowska, Weronika Bochenek, Natalia Misiura,
Anita Ciochoń, Katarzyna Bereś, Martyna Książek
Mędrcy- Dawid Król, Marek Depowski, Dzieci
Wszystkich Stron Świata- Marlena Węglarz, Alicja
Jasek, Amelia Kosiba, Emma Czaja, Sebastian Jasek,
Jakub Kuraś, Magdalena Cebulska, Daniel Depowski,
Kinga Kosińska, Wiktoria Ochał, Adrian Ochał, Adrian
Zapał, Adrian Ochał, Obsługa techniczna - Dominik
Kliś, Jakub Sochacki, Kacper Marć

Jasełka zaprezentowaliśmy szerokiej
publiczności na hali widowiskowo -
sportowej w Ropczycach. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za zaproszenie nas na
spotkanie noworoczne samorządowców
Panu Burmistrzowi:) Było super!

Pamiątkowe zdjęcie aktorów i opiekunów

Zaprosiliśmy publiczność do gry

               JASEŁKA "KSIĄŻĘ POKOJU" W HALI 
       WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W ROPCZYCACH !
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Radosne anioły

Piękne podziękowania

Dzieci kołyszą małego Jezuska do snu

22 stycznia br. młodzież naszej
szkoły wystąpiła przed szeroką
publicznością w Hali Widowiskowo
- Sportowej w Ropczycach
podczas noworocznego spotkania
opłatkowego samorządowo –
gospodarczego. Gimnazjaliści oraz
dzieci ze szkoły podstawowej
zostali zaproszeni do
przedstawienia jasełek przez
burmistrza Ropczyc Pana
Bolesława Bujaka.  W uroczystości
wzięli udział księża prałaci ,
dziekani, przedstawiciele sejmiku
wojewódzkiego, samorządowcy ,
radni powiatowi i gminni, sołtysi,
przewodniczący osiedli oraz
dyrektorzy szkół . Wśród gości byli
także reprezentanci stowarzyszeń
pozarządowych, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń
Wiejskich, a także przedsiębiorcy z
terenu Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego. Zebranych
powitał  przewodniczący Rady
Miejskiej p. Józef Misiura i zaprosił
do obejrzenia naszego
przedstawienia  pt. „Książę Pokoju”.
Ropczycka Orkiestra Dęta zagrała
koncert kolęd. Nasz występ został
nagrodzony gromkimi brawami i
bardzo się wszystkim podobał.
Uczniowie oraz nauczyciele
Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich są dumni, że mogli
wystąpić przed tak szeroką
publicznością i  zaprezentować
swoje talenty aktorskie oraz
wokalne. P. L. Nykiel, M. Skiba, M.
Zajchowska, A. Zygmunt składają
serdeczne podziękowania:
Burmistrzowi Ropczyc za
zaproszenie i  wszelką pomoc w
organizacji występu; Dyrekcji oraz
pracownikom naszej szkoły,
rodzicom, wszystkim
zaangażowanym za wszelką
pomoc; Członkom Zespołu
Teatralnego „Wachlarz”, młodzieży
gimnazjalnej oraz dzieciom ze
szkoły podstawowej za wspaniałą
grę . 
                                  Natalia
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         XXV finał WOŚP 
        w naszej szkole

 Dzień Myśli Braterskiej w  
     Niedźwiadzie Dolnej

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w
XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
tym roku pieniądze zbierano na zakup urządzeń
medycznych dla ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.  W dniach 10-13
stycznia 2017 r. wolontariusze, uczennice gimnazjum:
Natalia Gródecka, Natalia Kramarz, Natalia Więcek i
Dominika Wiktor, przeprowadziły zbiórkę pieniędzy
wśród uczniów wszystkich klas  i pracowników naszej
szkoły. Tegoroczna suma zebrana w szkole wyniosła
273,04 zł. Dziękujemy wszystkim za udział w tej
szlachetnej akcji!  
                     Paulina Piotrowska, Bartłomiej Grabski

W dniach  24- 25 lutego w Niedźwiadzie Dolnej obyło
się spotkanie zuchów i harcerzy z okazji Dnia Myśli
Braterskiej. Naszą drużynę reprezentowały uczennice
klasy VI oraz z I gimnazjum: Marlena Malska,
Dominika Nykiel, Gabriela Świstak, Aleksandra Wójcik,
Natalia Gródecka, Natalia Kramarz, Natalia Więcek i
Dominika Wiktor. Nasze harcerki na zajęciach
nauczyły się m. in. szyfrów, które były im potrzebne do
kolejnych zadań. Następnie odbyło się świeczkowisko,
podczas którego  harcerze wysłuchali  opowieści  o
lokowaniu miasta na prawie harcerskim i zuchowym.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe wstążki.  Wspólne
zabawy i śpiewanie piosenek, snucie refleksji o
braterstwie, służbie i pracy nad sobą były ważnym
elementem harcerskiego święta. Opiekę nad
harcerzami  sprawował  pan Bartłomiej Grabski.

                                           Gabriela Świstak

Pieniądze zbierali nasi harcerze

Nasze harcerki

Świeczkowisko

.
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  Zabawa karnawałowa

     Walentynki :)

 14 lutego, w naszej szkole, jak co roku, obchodzono
walentynki. Przedstawiciele samorządu, zadbali o to,
aby szczególnie uczcić ten dzień. Święto to znane na
całym już chyba świecie, całkowicie ogarnęło
społeczność naszej szkoły. Wiele osób zostało
obdarzonych tradycyjnymi kartkami, a także drobnymi
upominkami dzięki Poczcie Walentynkowej, która
działała przez dwa dni. W sklepiku szkolnym
znajdowało się „Miłosne Pudełko”, do którego można
było wrzucać wszystko, od tradycyjnych wyznań
przez lizaki i czekoladki, po prezenty. We wtorek cała
jego zawartość została rozdana przez uczniów klasy 3
gimnazjum. Nasi Walenci i Walentynki pamiętali o
uczniach, nauczycielach, dyrekcji i obsłudze szkoły.
 Tego dnia odbyło się też rozstrzygnięcie i rozdanie
nagród w konkursie na "Najpiękniejsze serce
walentynkowe".  Pierwsze miejsce zajęła Natalia
Gródecka z 1 gimnazjum, drugie Gabriela Mardeusz z
3 gimnazjum, a trzecie Weronika Gorczyca również z
3 gimnazjum i Katarzyna Bereś z klasy 2 gimnazjum.
Uczestnikom z rąk pana dyrektora, opiekunów
samorządu i jego przewodniczącej zostały wręczone
dyplomy i nagrody. Gabriela M.Zwycięzcy konkursu z p. dyrektorem

Zabawy maluchów

Starszaki

 W naszej szkole, jak co roku, taka impreza została
zorganizowana przez Radę Rodziców, na czele z
przewodniczącą p. Joanną Chamerą w ostatnią sobotę
przed feriami. Już dzień wcześniej wszystkim
towarzyszył karnawałowy nastrój. Należało bowiem
ubrać salę gimnastyczną dla dzieci z klas 0-3 SP oraz
salę w szkole dla starszej młodzieży. W sobotę 14
stycznia tańce  od godziny 9:00 rozpoczęły klasy
najmłodsze. Rodzice zadbali oczywiście o ich
przebrania. Można było doszukać się księżniczek,
bajkowych bohaterów, zwierzątek i wszystkich
możliwych postaci. Pani Teresa Rachwał, która
prowadziła całą imprezę doskonale poradziła sobie z
zabawieniem tak licznej grupy, przeprowadzając różne
gry i zabawy.  O 12:30 nadszedł czas na klasy 4-6 SP.
Wszyscy tańczyli, śmiali się i wygłupiali. Brali udział w
zabawach. Ze smakiem zjedli przygotowany
poczęstunek i musieli się pożegnać, gdyż na salę
wkroczyło gimnazjum .Godzina 16:00, za oknem coraz
ciemniej, na sali dym… Na to wszyscy czekali!  
 Muzykę słyszeliśmy  już ,zbliżając się do szkoły, a co
dopiero w niej. Dziewczyny bawiły się wyśmienicie,
mimo dużego deficytu płci męskiej. Za przygotowanie
zabawy wszyscy uczniowie dziękują Radzie Rodziców
oraz wychowawcom.                                                       
                                                                                         
                                            Natalia B.

.
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 Wycieczka do Muzeum    
 Bombek Choinkowych

Wycieczka koła teatralnego
          do multikina 

W dniu 4 stycznia 2017r. uczniowie klasy IV Szkoły
Podstawowej w Lubzinie oraz uczniowie klas IV – V i
chłopcy z klasy VI Szkoły Podstawowej w Łączkach
Kucharskich udali się na wycieczkę do pierwszego, a
zarazem jedynego na świecie Muzeum Bombki
Choinkowej. Wyżej wymienione muzeum znajduje się
w malowniczo położonej miejscowości Nowa Dęba
(powiat tarnobrzeski). Niezawodnie czuwali nad nami
pani Patrycja Wiktor, pani Anna Wiktor, pan Bartłomiej
Wiktor, pan Wiesław Maciołek i pan Julian Paryś. Pod
nadzorem przewodnika muzeum oglądaliśmy
stanowiska z choinkami i bombkami z różnych części
świata. Widzieliśmy kilka stylów zdobienia choinki
m.in.: styl amerykański, wiktoriański, staropolski oraz
francuski. Obejrzeliśmy cały proces wyrobu ozdób
choinkowych. Pracownik fabryki nad palnikiem
ogniowym rozgrzewał szkło, a następnie wydmuchiwał
bombki. Kolejny etap w powstawaniu bombek to ich
srebrzenie. Do każdej bombki wlewa się mieszankę
azotu, srebra, amoniaku i kwasu. Następnie zanurza
się  je w ciepłej wodzie i potrząsa, dzięki temu 

bombki uzyskują piękny srebrzysty połysk. Taki wyrób
trafia do dekoratorni, gdzie nadaje się mu przeróżne
kolory. Po koloryzacji wędrują do suszarni, następnie
bombki przycina się i kapsluje. Atrakcyjnym punktem
wycieczki były warsztaty plastyczne, podczas których
uczniowie ozdabiali bombki według własnego pomysłu.
 Warto tam pojechać!
 Bombkowo polecamy!!  

                        Anita Grabowy i Julia Gorczyca

9 lutego br. członkowie Szkolnego Koła Teatralnego
„Wachlarz” wybrali się wraz z opiekunami do
rzeszowskiego multikina na seans filmowy. Wyjazd
został zorganizowany przez panie: M Skibę, M.
Zajchowską oraz L. Nykiel jako nagroda dla młodzieży
biorącej udział w tegorocznych szkolnych jasełkach.
Celem było obejrzenie bajki pt. „Sing”. Film został
wybrany nieprzypadkowo, choć reprezentuje gatunek
przeznaczony głównie dla dzieci, młodzież zaciekawiła
bowiem jego tematyka – mianowicie teatr. Fabuła
została osadzona w  świecie zamieszkanym przez
zwierzęta, zaś  teatr prowadzony przez koalę Bustera
popadł w tarapaty. Ostatnią szansą na przetrwanie
okazał się wielki konkurs, który pomógłby  odnaleźć
najpiękniejszy głos świata i ocalić teatr.  Film
wszystkim członkom koła teatralnego bardzo się
podobał. 

Po seansie obowiązkowo wszyscy uzupełnili kalorie w
Mc’Donaldsie i zadowoleni wrócili do szkoły.

Wesoła gromada po seansie

W bajecznym mzeum

LN
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Przedszkolaki w Centrum
Kultury w Ropczycach

Spotkanie z podróżnikiem

Przedszkolaki naszej szkoły wzięły udział w środę 2
marca br. w „Przeglądzie Piosenki o Tematyce
Zdrowotnej”  dla sześciolatków z gminy Ropczyce pod
hasłem „Zdrowym być…”, który został
przeprowadzony w  ramach działań Szkoły Promującej
Zdrowie - Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie, w ropczyckim Centrum Kultury . Nasza
gromadka zaprezentowała  piękną piosenkę o wodzie.
Do występu przygotowała dzieci pani Marta Mytych
przy współpracy rodziców. Organizatorem przeglądu
były Publiczne Przedszkola Nr 1, Nr 2 oraz PP w
Lubzinie. Na scenie zaprezentowały się dzieci z 13
placówek: Kapela Dziecięca ze Szkoły Podstawowej w
Małej, Publiczne Przedszkole Nr 3 (Witkowice),
Publiczne Przedszkole w Lubzinie, Publiczne
Przedszkole Nr 1, Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej
(klasa 0), Publiczne Przedszkole Nr 4, Szkoła
Podstawowa w Lubzinie (klasa 0), Publiczne
Przedszkole Nr 2, Przedszkole przy Zespole Szkół w
Gnojnicy Dolnej, Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej
(klasa 0), Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
(klasa 0), Zespół Szkół w Gnojnicy Woli (oddział
przedszkolny) oraz Zespół Szkół Nr 1 (oddział
Granice). Celem spotkania było promowanie zdrowego
stylu życia oraz integracja środowisk przedszkolnych.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz
Ropczyc Bolesław Bujak, który obecny był na
spotkaniu.

                                                                       Inf. wł

1 lutego gościliśmy w naszej szkole pana podróżnika.
Spotkanie trwało około 2 godziny lekcyjne. Krajem, o
którym nam opowiadał była Tajlandia ze stolicą w
Bangkoku. Dowiedzieliśmy się jakie miejsca warto
odwiedzić w kraju Buddy. Zobaczyliśmy jak żyją
mieszkańcy tamtych regionów. W między czasie
zadawane były pytania, za które można było dostać
żelki Haribo. Wbrew pozorom, zdobycie nagrody nie
było takie proste. Pokazano nam na naszych kolegach
ze szkoły, jak ubierają sie mieszkańcy Tajlandzkich
wiosek. Oglądaliśmy zdjęcia z podróży. Szczególnie
zaciekawiły nas małpy i jedzenie. Dostaliśmy małą
przestrogę na przyszłość, aby nie odbierać tym
stworzeniom tego, co nam zabrały. Cenną informacją
był również wiek jaki osiągają słonie. Wielkim
zaskoczeniem okazała się przywieziona z podróży
wysuszona kupa słonia oraz zrobiony z niej papier.
Lekcja bardzo nam się podobała i mamy nadzieję, że
będziemy mogli jeszcze kiedyś w niej uczestniczyć.

Zasłuchani uczniowie

.

Przedszkolaki na scenie

.

.
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Para prowadzących - Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut

Szalony występ zespołu Boys

Karnawał to czas pełen zabaw i
radości, dlatego kiedy przychodzi
jego koniec, jesteśmy lekko
zasmuceni. W związku z tym
uczniowie naszej szkoły
postanowili hucznie go zakończyć.
Na prośbę Klubu Seniorów, na
czele z przewodniczącą panią
Elżbietą Rogalą oraz KGW z
Łączek Kucharskich,
przygotowaliśmy występ
artystyczny, na który złożyły się
występy wokalne, taneczne oraz
recytatorskie Koła Teatralnego
„Wachlarz” i młodzieży
gimnazjalnej. Swoją obecnością
uroczystość zaszczycili liczni
goście, m.in. :  sołtys Lesław
Reguła, ks. proboszcz Marian
Baran, radny Edward Marć,
dyrektor Grzegorz Laska, dyrektor
Wioletta Czemarnik, prezes Rady
Seniorów Florian Żuczek, dyrektor
Domu Kultury w Niedźwiadzie
Sylwia Ruszel, prezes klub
sportowego, Mariusz Wiktor , 
seniorzy naszej miejscowości oraz
gminy Ropczyce. 

Remiza, w której 28 lutego odbył
się występ, przypominała swoim
wyglądem prawdziwą salę galową 
z papierową kulą w roli głównej – tę
odebrali zwycięzcy „Końca
Karnawał z Gwiazdami”!  Nasi
prowadzący –Natalia oraz Casper
wcielili się w rolę Pauliny Sykut-
Jeżyny oraz Krzysztofa Ibisza.
Swoją rolę odegrali doskonale. 
W pierwszej kolejności
zaprezentował się ludowy zespół
„Łopuchowianki”  w utworze
„Lipka”. Wspaniały śpiew i
inscenizacja zostały nagrodzone
brawami, a jury- Iwona Pawlowicz,
Beata 

          Zapusty w Remizie OSP Łączki Kucharskie dla      
               państwa seniorów gminy Ropczyce 

       WIADOMOŚCI Z NASZEGO          
       REGIONU I MIEJSCOWOŚCI
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Tyszkiewicz, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski 
oceniło ich występ najwyższymi notami. Następnie
„Sikoreczki” przypomniały seniorom szkolne czasy. 

Dziewczynki uroczo wyglądały w kucykach z
kokardkami i krótkich spódniczkach. Zapewne
niejednemu dziadziusiowi przypomniało się, jak ganiał
niegdyś  za jakąś Elką. Wspominała  o tym nawet
jedna z jurorek.Po ich występie nadszedł czas na
nutkę nostalgii. Nasza prowadząca wyrecytowała
piękny wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Niewidoma
dziewczynka”. Kilku osobom aż łezka zakręciła się w
oku.
 Tę wzruszającą atmosferę przerwał kolejny występ.
Zespół „Boys” w łączkowskim wydaniu. Na sali, dzięki
ich piosence,  od razu zrobiło się gorąco! Jury było
zachwycone, co pokazało swoimi ocenami. Na koniec
przygotowany został występ specjalny. Gabriela
zaśpiewała utwór „Czerwone korale”, którym
zachwyciła publiczność. 
Pomogły jej w tym dziewczęta, które z koralami na
szyjach stworzyły piękne tło i oddały nastrój piosenki. 
Kiedy nadeszła pora ogłoszenia wyników, na scenę
nieoczekiwanie wkroczyła grupa wieśniaków z widłami
i  słomą- była to grupa zapustników – łączkowskie
droby! 
Zaprezentowali oni swoje zdolności, przypomnieli
wiejskie tradycje i obyczaje. W zamian otrzymali od
gospodyni – pani Elżbiety - kosz pysznych pączków,
których się domagali, ale mało tego! Jury zmieniło swój
werdykt i nagrodę główną- papierową kulę otrzymały
właśnie droby! 

Nagrodę otrzymał również pan w białej koszuli (
okazało się , że był nim mieszkaniec Łączek – pan
Gruszka),  członek publiczności, który najlepiej
dopingował artystów. Nagrodą tą było sto tysięcy
złotych!  Na koniec nasi aktorzy zostali nagrodzeni
ogromnymi brawami oraz słodkościami – koszami
cukierków, którymi obdarowali ich pan radny, sołtys i
pani Elżbieta – mniam.

  Z relacji uczestników uroczystości wiemy, że występ
wszystkim bardzo się podobał, co ogromnie nas
cieszy. 

Podziękowania należą się nie tylko artystom, ale
również paniom, które ich przygotowały: pani Lidii
Nykiel oraz pani Monice Skibie.  W ten oto radosny
sposób zakończyliśmy karnawał! 

"Czerwone korale" w wykonaniu Gaaaaabrieli!

.

Zaproszeni goście

.

LN

.

LN

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 25 03/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Warsztaty przyrodnicze w
ZS im. ks. dra Jana Zwierza

23 lutego 2017 roku w Zespole Szkół im ks. dra Jana
Zwierza w Ropczycach zostały zorganizowane
Warsztaty Przyrodnicze dla szkół gimnazjalnych. 
Zebranych powitali nauczyciele oraz organizatorzy.
Zajęcia prowadzili dużej mierze uczniowie  Zespołu
Szkół.  Ideą warsztatów było upowszechnianie i
pogłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów
przyrodniczych oraz rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań młodzieży.  Nasze gimnazjum
reprezentowały: Natalia Gredys, Gabriela Misiura,
Weronika Gorczyca i Gabriela Kramarz na czele z
opiekunem - panem Wiesławem Maciołkiem.
Warsztaty zaczęły się o godzinie 9:00. Zostaliśmy
rozdzieleni na kilka grup. Każda wraz z przewodnikiem
udawała się kolejno na różne części warsztatów. Były
to: warsztaty językowe, podczas których
wykorzystywaliśmy wiedzę o kolorach, chemiczne- tu
 wykonywaliśmy ciekawe doświadczenia, np. z
dolarem, czy rozpoznawaniem zapachu . Następnym
naszym zadaniem było ułożenie jak największej ilości
puzzli, rozwiązanie quizu o zjawiskach w przyrodzie.
Na zakończenie obejrzeliśmy prezentację
multimedialną o kolorach. Podczas przerwy udaliśmy
się na  poczęstunek przygotowany przez uczennice.
Dostaliśmy również pamiątkowe upominki. Wszystkie
miło spędziłyśmy czas na wykonywaniu zadań.  

                                                                Gabrysia K.

  IV Indywidualny Turniej    
       Tenisa Stołowego 

Podczas ferii – 26 stycznia br. uczniowie naszej szkoły
podstawowej i gimnazjum pod opieką p. W. Maciołka
wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego , który był
zarazem IV Indywidualnym Turniejem Tenisa
Stołowego im. Władysława Sąsiadka. Jego
organizatorami byli: Gminny Szkolny Związek
Sportowy, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w
Ropczycach oraz Ropczyckie Centrum Sportu i
Rekreacji. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz
Ropczyc Bolesław Bujak. Zawodnicy rywalizowali w
siedmiu kategoriach wiekowych, zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców. Po rozlosowaniu par w
poszczególnych grupach, rozpoczęła się rywalizacja.
Pojedynki były bardzo zacięte i toczyły się do godzin
południowych, aby wyłonić zwycięzców w każdej
kategorii. Czterech najlepszych zawodników z
poszczególnych kategorii wywalczyło awans do
zawodów powiatowych. Po zakończeniu Turnieju
zwycięzcy odebrali nagrody i medale z rąk Dyrektora
Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji Adama
Wojdona oraz Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu
Oświaty Stanisława Mazura. Gratulujemy wszystkim
naszym finalistom.

        
OTO LOKATY ZAWODNIKÓW NASZEJ SZKOŁY:
V klasa dziewcząt
3 miejsce- Angelika Cesarz
VI klasa dziewcząt
3 miejsce- Emilia Zakrzewska
I klasa dziewcząt
3 miejsce- Natalia Więcek
III klasa dziewczęta
1 miejsce- Natalia Bereś
4 miejsce- Gabriela Mardeusz
III klasa chłopcy 4 miejsce- Patryk Kliś         
                                                     Dominika Ochab.

                     SPORT I ZDROWIE

               relacje z zawodów sportowych....

.
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Lodowisko - ciekawa lekcja
wychowania fizycznego

   Turniej piłki nożnej klas III          
  gimnazjum w Ropczycach

Wraz z nadejściem zimy przychodzi ochota na
uprawianie sportów zimowych. Dla jednych są to narty,
dla innych sanki, a dla nas jazda na łyżwach. 8 lutego
w ramach lekcji wychowania fizycznego Pan Dyrektor
postanowił zabrać uczennice klasy II i III gimnazjum na
lodowisko do Dębicy.  Dziewczynki długo czekały na
ten wyjazd, więc w środę z uśmiechem na twarzy
przybyły do szkoły i z niecierpliwością czekały na
autobus. Kiedy dotarły już na miejsce i wypożyczyły
łyżwy, wkroczyły na lód. Może na początku trochę
niepewnie, ale po kilku minutach wszystkie śmigały jak
szalone. Szczęście im sprzyjało, bo z rana nie było
zbyt wielu ludzi, więc spokojnie można było jeździć.
Oczywiście nie zabrakło spektakularnych „gleb”.
Chociaż niektórzy twierdzą, że to niezły sposób na
poderwanie jakiegoś pomocnego chłopca, który
podnosiłby nas z ziemi. Co kto lubi… Po prawie
półtoragodzinnej dawce  jeżdżenia, zmarznięte i
zmęczone opuściły lodowisko, nie zapominając
oczywiście o pamiątkowych zdjęciach. Takie rzeczy
trzeba przecież uwieczniać. Po zmaganiach na lodzie
przyszedł czas na tradycyjnego Mc Donalda. Po
uzupełnieniu spalonych kalorii, dziewczynki grzecznie
wróciły na lekcje.. Mamy nadzieję, że takich
wspaniałych lekcji będzie znacznie więcej. 

Opiekę nad uczennicami sprawowali Pan Dyrektor
oraz Pan Pedagog.

                                                   Natalia

.

Turniej odbył się 08.02.2017 r na hali Widowiskowo-
sportowej w Ropczycach. W turnieju wzięło udział
7szkół : -Gimnazjum Niedźwiada Górna - Gimnazjum
Łączki Kucharskie - Gimnazjum Nr 2 Ropczyce -
Gimnazjum Nr 1 Ropczyce - Gimnazjum Niedźwiada
Dolna - Gimnazjum Gnojnica Wola. Drużyny
podzielono na 2 grupy. Nasza szkoła znalazła się w
grupie razem z :Niedźwiadą Górną oraz Gimnazjum Nr
2 Ropczyce. Wyniki meczów : Łączki Kucharskie -
Niedźwiada Górna 
1 : 1, Łączki Kucharskie - Gimnazjum Nr 2 Ropczyce
1 : 3, Łączki Kucharskie - Niedźwiada Dolna 
1 : 1. Ponieważ mecz zakończył się wynikiem
tenisowym, o wyniku zadecydowały rzuty karne. W
rzutach karnych wygraliśmy 2 do 1 . Na pochwałę
zasługuje Paweł Zakrzewski ,który obronił dwa rzuty
karne . W turnieju nasza szkoła zajęła V miejsce .
Bramki dla naszej szkoły zdobyli : Casper Kaznecki i
Grzegorz Wanat. 
Reprezentacja klasy III GIM: 

Patryk Kliś, Paweł Zakrzewski – bramkarz, 
Grzegorz Wanat,  Paweł Urbanek,  Artur Ciochoń,
Wojciech Sulisz, Casper Kaznecki.

 Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział i włożony
wysiłek – W. Maciołek 

                                                            Karolina BereśGL
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   Ilustrujemy lekturę        
            "Hobit" KLUB SZKOLNEGO LITERATA...

Bilbo Baggins to  hobbit mieszkający w okolicy Pagórka. Był małym stworzeniem  skłonnym do tycia, miał
wypięty brzuch, ubierał się kolorowo. Nie używał obuwia, ponieważ jego stopy były opatrzone w twardą
podeszwę i porośnięte bujnym włosem, miał długie palce i poczciwą twarz. Bilbo nie prowadził swojego życia
aktywnie, wolał zostać w domu. Lubił siedzieć w swojej norce, za to nie przepadał za podróżami. Dobrze gotował,
widział w ciemności i poruszał się bezszelestnie. Wizyta krasnoludów i ingerencja Gandalfa zupełnie go zmieniły.
Poznał smak ryzyka, dobro i zło. Musiał zmagać się z przeciwnościami losu, walczyć z trollami, wilkami,
rywalizować o pierścień z gollumem. Podróż całkowicie odmieniła jego zycie. Zrozumiał, że w życiu nie liczy się
tylko wygoda, ale przede wszystkim poświęcenie i niesienie pomocy.                                                                                                
        

                                                                                                                           Natalia Więcek

Bard

Krasnoludy

Gollum

Smaug

Kamila Dziedzic

Natalia Gródecka

Kacper Marć

Oliwia Kędzior
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  BAJKA KAMILI           PLOTKI

Hejka kochani, witajcie w najświeższych ploteczkach.
Pewnie jesteście ciekawi ,co się działo w lutym .
Zacznijmy od naszych czwartoklasistów , doszły nas
słuchy, że bardzo pilnie się uczą i sami upominają się
o sprawdziany z języka polskiego . Piąta klasa ostatnio
coś ucichła , niewiele o nich słychać , czyżby
wywiadówka zdziałała cuda ? W szóstej klasie nic
nowego , sama nuda , a może to cisza przed burzą ?
Jeśli chodzi o gimnazjum to niektórzy chłopcy postarali
się w walentynki . Nasza pierwsza klasa ostatnio
sprawia coraz więcej problemów , nie chcą się uczyć ,
Kacperek coś za bardzo się rozbrykał . Miejmy
nadzieję , że to przeminie . Co do drugiej klasy, to
chłopacy coraz częściej spędzają przerwy w pierwszej
gimnazjum ... Czyżby nowe miłości ? Nasi najstarsi
uczniowie z niecierpliwością czekają na egzamin,
jesteśmy z wami ! Patryk odnalazł swój nowy styl ,
zdecydował się na krótkie włosy . Jak myślicie, dobrze
wygląda ? Mamy nadzieję, że miło minął wam luty , a
marzec minie jeszcze lepiej, do zobaczenia w
następnych ploteczkach , trzymajcie się kochani .

            "Buty Szewca" 
 W pewnej wiosce szewc żył I niebiedny wcale był, 

Lecz mimo swego zawodu Nie założył nigdy butów. 

Ludzie mówią "Czy on biedny tak, Że mu butów
wiecznie brak?".

 Lecz założył, zdobne niemało, A co potem się już
działo... 

I mówili "Patrzcie jakie buty ma, A na biednych to kto
da?".

 Więc nie przejmuj się człowieku, Bo żyjemy w takim
wieku, 

Nieważne, czy będą cię lubić, I tak na ciebie muszą
coś mówić.    
                                                 Kamila Dziedzic 
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