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Natalia

Zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu
kuratoryjnego to jedno z najwyższych osiągnięć
edukacyjnych, jakim może się poszczycić
gimnazjalista. Jest to tytuł zarezerwowany tylko dla
35% najlepszych uczniów w całym województwie. W
bieżącym roku uczniowie naszej szkoły wzięli  udział
w konkursach kuratoryjnych  z wielu przedmiotów,
m.in.: geografii, matematyki, historii, języka
niemieckiego, języka polskiego. Największy sukces
osiągnęła uczennica uczęszczająca do klasy III
gimnazjum- NATALIA BEREŚ-  która uzyskała tytuł
LAUREATA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z
JĘZYKA POLSKIEGO. Sukces osiągnęła dzięki
własnej pracy oraz przygotowaniu pani  polonistki i
zarazem wychowawczyni -  Lidii Nykiel.
Przygotowywania – jak wspomina Natalia - zaczęły się
już na wakacjach, kiedy to na stronie Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie pojawiły się wymagania do 

pierwszego etapu. Przeczytanie kilku lektur nie było
tak trudne, jak omówienie ich, odpowiednie
zinterpretowanie utworów lirycznych , obrazu i filmu,
ale przy pomocy  pani od polskiego , okazało się, że
„nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Po napisaniu
szkolnego etapu konkursu emocje nieco opadły i
nadzieje na dalszy ciąg nauki w tym kierunku trochę
też, bo wynik nie zapowiadał się obiecująco, na
szczęście okazało się, że Natalia  była w błędzie.
Napisała go najlepiej w szkole i liczba punktów, które
uzyskała wystarczyła, aby zakwalifikować się do
drugiego etapu – rejonowego. W ten sposób zaczęły
się dalsze przygotowania. Kolejne lektury i materiały do
opanowania to nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że w
klika dni trzeba było przeczytać „Quo vadis”, reportaże
Korczaka, wiersze, teksty piosenek,  pamiętnik siostry
Faustyny, obejrzeć i zinterpretować film, znać
wszystkie formy wypowiedzi, teorię literatury,
gramatykę j. polskiego itd. Bywało naprawdę ciężko. 
Praca w domu , praca w szkole z panią, kolejne
kserówki, interpretacje …Mimo ciężkich chwil i nawału
pracy Natalka świetnie podołała zadaniu i etap
rejonowy przeszła bardzo pewnie, bo uplasowała się 
w pierwszej 30-tce na 105 uczestników, tym samym
weszła do finałowej rozgrywki – etapu wojewódzkiego,
uzyskując już w tym momencie tytuł finalisty. To już
było ogromne osiągnięcie i powód do dumy, zarówno
dla niej, jak i dla pani Lidii, która cały czas pracowała 
razem z uczennicą. Niełatwo było teraz pogodzić
bieżącą naukę z dodatkowymi wymaganiami, ale nie
było mowy, żeby się  poddać. Wiele nieprzespanych
nocy, trochę odwyku od telewizji i komputera oraz inne
poświęcenia sprawiły jednak, że Natalia przeczytała
nowe lektury – a było ich wiele. Pani postarała się, by
w bibliotece w Krakowie pożyczyć nieosiągalne w
naszym województwie książki.  W każdym razie
ciężka praca nie poszła na marne. Podczas trzeciego
etapu, który odbył się w lutym w Rzeszowie, stres był
największy. Nie ma się co dziwić.

Natalia Bereś laureatką Kuratoryjnego Konkrsu
              Przedmiotowego z Języka  Polskiego!

           Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
         ciekawe wydarzenia, relacje...
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Pan dyrektor uroczyście wręcza Natalii zaświadczenie

.

Ostatnie zadanie, jakim było napisanie  eseju,
przysporzyło wiele trudności. To już forma licealna,
więc sprawa była naprawdę poważna. Trzeba było w
wypowiedź wpleść dygresje, sentencje, środki
artystycznego wyrazu , itp.  Temat pracy zaś brzmiał:
„Rozdali swoje życie. W eseju przedstaw portrety
trzech wybranych przez Ciebie postaci/autorytetów z
różnych tekstów kultury, dających swoją postawą
wyjątkowe świadectwo człowieczeństwa.” Czekanie
na ostateczne wyniki było bardzo stresujące i
niezwykle długie. Natalii podobno po nocach śniły się
już wyniki i bardzo dobrze, bo wyśniła sobie
zwycięstwo. Kiedy ukazała się lista laureatów,
wszyscy byli przeszczęśliwi. Rodzice, przyjaciele i
nauczyciele oczywiście, na czele z panią Lidią Nykiel.
Nasza uczennica została trzecią laureatką konkursu
kuratoryjnego w historii szkoły, w tym drugą z języka
polskiego.  To naprawdę powód do dumy. Nagrodą jest
oczywiście zwolnienie z części polonistycznej
egzaminu gimnazjalnego i wynik 100%. Ale sam tytuł
laureata jest ogromnym osiągnięciem. Natalii, jej
rodzicom, dyrekcji szkoły oraz pani polonistce należą
się wielkie gratulacje za  tak wielki sukces.  Na
przykładzie laureatki można stwierdzić, że ciężka
praca nie idzie na marne i zawsze warto próbować,
Można mieć również nadzieję , że  „przygoda Natalii z
językiem polskim”  zmotywuje uczniów młodszych
klas do pracy i co roku będzie można  odkrywać nowe
talenty.

LN
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       Egzamin gimnazjalny mamy już za sobą!

W przerwie między egzaminami - pamiątkowe foto

Na sali egzaminacyjnej

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne odbyły się od razu
po przerwie świątecznej. 19 kwietnia nasi gimnazjaliści
rozpoczęli maraton przedmiotami humanistycznymi.
Historia i Wos podobno wszystkich zaskoczyły. 11
pytań typu prawda-fałsz nie zadowoliło zbyt wielu.
Jednak, jak twierdzą niektórzy: „ Wszystko można
było wyczytać z tekstów”. Język polski był nieco
bardziej stresujący. Wszyscy w napięciu czekali, żeby
dowiedzieć się, co będzie do napisania w ostatnim
zadaniu. Rozprawka okazała się nawet  przystępna.
Wiele osób temat marzeń przyjęło z uśmiechem na
twarzy. Kolejnego dnia przyszedł czas na przedmioty
przyrodnicze i matematykę- „królową nauk”. Tutaj
zdania znów są podzielone. Jedni twierdzą, że zadania
były bardzo trudne i kompletnie nietrafione, inni zaś
uważają, że lepiej trafić nie mogli. Ostatniego dnia
gimnazjalistów czekał język angielski,  nikt nie podjął
się pisania j. niemieckiego. Poziom podstawowy
przebiegł raczej pomyślnie. Oby przypuszczenia
uczniów, co do wyników były dobre. Poziom
rozszerzony natomiast, przysporzył nieco więcej
kłopotów. Email, z którym musieli się zmierzyć
trzecioklasiści, do łatwych nie należał. Jednak
wierzymy, że każdy napisał coś z sensem. 

O godzinie 12:00 otworzyły się drzwi sal
egzaminacyjnych  i rozentuzjazmowani uczniowie
wyszli z klas, wszyscy bardzo szczęśliwi. 

Teraz pozostaje tylko czekać na wyniki. 

                                                            Natalia
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     III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof.            
              Stanisława Viscardiego „Viscardius”

16 marca 2017 r. uczennice kl. III gimnazjum:  Natalia
Bereś i Gabriela Mardeusz reprezentowały naszą
szkołę w III Konkursie Matematycznym im. prof.
Stanisława Viscardiego „Viscardius”, organizowanym
przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach.  Rywalizacja wpisuje się
już w coroczną tradycję, a jej uczestnicy wykazują
wysoki poziom wiedzy i umiejętności
matematycznych. Konkurs nie tylko rozwija
zainteresowania uczniów matematyką, ale również ma
na celu przybliżenie im sylwetki prof. Stanisława
Viscardiego – wieloletniego nauczyciela fizyki i
matematyki w ropczyckim Liceum.  W tym roku
gimnazjaliści zmierzyli się z dziesięcioma zadaniami.
W tym roku gimnazjaliści zmierzyli się z dziesięcioma
zadaniami. 30 marca uczennice były na
rozstrzygnięciu konkursu. Gabriela Mardeusz
uzyskała 10 miejsce, a Natalia Bereś 16. Do konkursu
uczennice przygotowała p. Marta Zajchowska.
„Viscardius” jest także w tym roku objęty patronatem
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego i znalazł się tym samym
w elitarnej grupie dziesięciu takich przedsięwzięć w
Polsce. Konkurs może się także poszczycić
patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli.

P. Marta Zajchowska

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów

 Natalia Bereś, Gabriela Mardeusz i Karolina Bereś
to uczennice klasy III gimnazjum naszej szkoły,
które ucząc się w gimnazjum, wzięły udział w wielu
konkursach na szczeblu gminy, powiatu i
województwa. W wielu z nich zdobyły  najwyższe
miejsca. W przygotowanie się do zawodów włożyły
wiele wysiłku, godnie reprezentowały naszą
społeczność szkolną. Za tak wielkie
zaangażowanie, składamy dziewczynom gratulacje!

.
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Sukces Natalii i Karoliny w
 Powiatowym Konkursie z  
     Języka Niemieckiego

Zwyciężczynie konkursu

W dzisiejszych czasach pytając kogokolwiek o
najprzydatniejszą umiejętność bardzo często
otrzymujemy odpowiedź, że jest to znajomość
języków obcych. Trzeba przyznać, że to jak
najbardziej trafne stwierdzenie. W końcu, gdzie by się
nie obejrzeć tam jakieś zagraniczne reklamy, czy
slogany. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach doskonale zdaje sobie z
tego sprawę, dlatego postanowiło zachęcić młodych
ludzi do nauki języków obcych. Celem konkursu, jaki
zorganizowała szkoła, była zachęta do czytania, bez
którego, powiedzmy sobie szczerze, nie bylibyśmy w
stanie teraz żyć. IX Powiatowy Konkurs Języków
Obcych pod hasłem ,,Połącz przyjemne z
pożytecznym - czytaj książki w języku obcym” dla
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-
sędziszowskiego odbył się w 2 kategoriach: język
angielski oraz język niemiecki. Uczennice naszej
szkoły wykonały prace z języka niemieckiego i obie
osiągnęły sukces. Prace konkursowe nadesłało 18
uczniów z 8 szkół gimnazjalnych naszego powiatu.
Mimo tak licznej konkurencji Natalia zajęła I miejsce, a
Karolina II. Trzeba dodać, że III miejsce również zajęła
jedna z uczennic pani Patrycji Wiktor, z Zespołu Szkół
w Lubzinie. Jak widać dobry nauczyciel i zdolni
uczniowie mogą zdziałać cuda. Prace były naprawdę
piękne i zdecydowanie zachęcały do czytania w języku
niemieckim. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców
ufundował pan Witold Darłak - Starosta Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego. Ogromną
niespodzianką była nagroda  w postaci kursu języka
chińskiego. Może dzięki temu zrodzą się w nas jakieś
nowe pasje do nauki. Uroczyste wręczenie odbyło się
30 marca, podczas Dni Otwartych. Serdecznie
gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych
sukcesów!  Natalia Bereś (III gimnazjum)

W dniu 10 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich odbył się Kiermasz
wielkanocny zorganizowany przez panią Patrycję
Wiktor – opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego
„Eurodworek”.  Na kiermaszu zaprezentowano liczne
ozdoby oraz wypieki wielkanocne przygotowane przez
uczniów klasy I, II i III 

gimnazjum. Akcja została zorganizowana w
szczytnym celu, ponieważ zarobione pieniądze w
kwocie 822,50 zł przeznaczono na leczenie kilkuletniej
Faustyny Stręk. Dwa tygodnie przed Kiermaszem
uczniowie gimnazjum wzięli udział w warsztatach
plastycznych, na których przygotowywali
własnoręcznie ozdoby wielkanocne. Dodatkowo w
dzień Kiermaszu przynieśli  pyszne wypieki, co było
dużą zasługą rodziców. W pomoc przy zorganizowaniu
kiermaszu zaangażowały się pani Elżbieta Trałka,
która przekazała wiele ciekawych  ozdób oraz pani
Irena Mądro-Łętek , która podarowała piękny,
własnoręcznie namalowany obraz. 

  Kiermasz wielkanocny

 "Z serca dla Faustynki"

PW
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  III miejsce w konkursie    
         międzyszkolnym dla  
            dziewczyn z kl. VI

Na pamiątkę Kiermaszu uczniowie
przekazali dziewczynce jej portret
narysowany przez Kamilę Dziedzic
z klasy I gimnazjum. Warto
zaznaczyć, że  Kiermasz
zgromadził całą społeczność
szkolną: uczniów wraz z
wychowawcami, nauczycieli i
pracowników szkoły.  

Sylwia Góral (I gimnazjum)

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami kiermaszu

6 kwietnia 2017 roku nasi uczniowie z klasy VI w
składzie: Izabela Bereś, Dominika Nykiel i Gabriela
Świstak przygotowani przez pana Juliana Parysia
wzięli udział w międzyszkolnym konkursie pod hasłem
„W mitycznym świecie”, który został zorganizowany
przez Bibliotekę Zespołu Szkół w Małej.Zawodnicy
musieli przygotować 10- minutowy spektakl
interpretacyjny dowolnego mitu. Drugim zadaniem był
test sprawdzający opanowanie treści z wybranych
mitów w oparciu o "Mitologię" Jana Parandowskiego.
Ostatnim zadaniem było ubranie jednego zawodnika z
drużyny w wylosowaną wcześniej postać mitologiczną
– dobranie odpowiedniej garderoby oraz atrybutów.
Naszym reprezentantkom trafiła się bogini
Demeter. Po podsumowaniu wszystkich zdobytych
punktów z wymienionych wcześniej zadań zajęliśmy
mocne 3 miejsce. Naszym dziewczynom serdecznie
gratulujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły
w rywalizacji z innymi placówkami z terenu gminy
Ropczyce.   p. Julian Paryś

Drużyna wraz z opiekunem

Dominika, Iza i Gabrysia

PW

JP
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W pracowni komputerowej

ZS im. ks. dra Jana Zwierza

Udział gimnazjalistów w Dniach Otwartych Szkół
Średnich w Ropczycach - preorientacja zawodowa

Gimnazjalistów klasy III czeka w najbliższym czasie
wiele wyzwań. Pierwszym jest zdanie (jak najlepiej
oczywiście) egzaminu gimnazjalnego – to już w
kwietniu. Kolejnym – bardzo ważnym – wybór szkoły
średniej. Kim zostać w przyszłości, jaki kierunek
kształcenia wybrać- szkołę profilowaną, czy liceum
ogólnokształcące, a może pójść do technikum? Na te i
inne pytania uczniowie będą musieli wkrótce sobie
odpowiedzieć. W podjęciu decyzji – mogą liczyć na
rodziców, koleżanki i kolegów absolwentów oraz
nauczycieli gimnazjum – głównie wychowawcę kasy
III, który prowadzi preorientację zawodową. W tym
roku jest nim pani Lidia Nykiel. Spotkanie z panią
psycholog, z przedstawicielami szkół średnich, którzy
prowadzą rozmowy z rodzicami oraz trzecioklasistami
są bardzo pomocne. Najlepszym sposobem , by
przekonać się , która szkoła jest najbardziej przyjazna,
oferuje odpowiednie kierunki kształcenia jest jednak ,
zdaniem gimnazjalistów, uczestnictwo w Dniach
Otwartych Szkół Średnich. Dlatego też 30  marca br.
trzecioklasiści wybrali się pod opieką pań : Lidii Nykiel i
Moniki Skiby do szkół średnich do Ropczyc. 
Jako pierwszy odwiedzili Zespół Szkół im ks. dra Jana
Zwierza. Zostali mile powitani przez uczniów i
nauczycieli oprowadzeni po pracowniach, bibliotece i
hali widowiskowo – sportowej, mieli okazję
obserwować sprzęt i pracę policji, straży pożarnej oraz
straży granicznej. Następnie udali się do Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki – tu
również zostali oprowadzeni przez uczniów i mile
przyjęci przez nauczycieli, którzy reklamowali swe
kierunki kształcenia. Na koniec gimnazjaliści udali się
do Zespołu Szkół Agro - Technicznych im. 
Wincentego Witosa. Obejrzeli klasopracownie, mieli
okazję wziąć udział w konkursie kulinarnym i
skosztować pysznych wypieków w szkolnej kuchni.
Wyjazd był bardzo udany, uczniowie na własne oczy
mogli zobaczyć budynki szkolne, klasy, nauczycieli , a
przede wszystkim poznać oferty szkół. Jaką szkołę
wybiorą w maju? 
Do której złożą podanie? Okaże się już wkrótce.
Uczniowie kasy III  dziękują panu dyrektorowi za
zorganizowanie transportu do szkół średnich, zaś
paniom wychowawczyniom za opiekę oraz dobre rady.
  p. Lidia  Nykiel

Pokaz wyposażenia służb mundurowych

LN
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  II SZKOLNE  
 SPOTKANIE
CZYTELNICZE
 ZE SŁONIEM  
   ELMEREM

27 kwietnia br. wszystkie dzieci klas 0-3 szkoły
podstawowej zebrały się wraz z wychowawcami oraz
panem dyrektorem na sali gimnastycznej, gdzie miało
miejsce II Spotkanie Czytelnicze pod hasłem : "W
bajkowej zagrodzie ze słoniem Elmerem, czytających
dzieci wielkim przyjacielem". Spotkanie zostało
zorganizowane przez panie bibliotekarki:  Lidię Nykiel i
Monikę Skibę oraz gimnazjalistów działających w Kole
Teatralnym „Wachlarz” w ramach prowadzonej w
Zespole Szkół  w Łączkach Kucharskich akcji
„Czytam, bo lubię” oraz Szkolnych Obchodów
Światowego Dnia Książki. Głównym celem, jaki
przyświecał organizatorom, było promowanie
czytelnictwa oraz wartości książki wśród
najmłodszych członków społeczności szkolnej,
integracja wszystkich uczniów – tych młodszych i tych
najstarszych oraz nauczanie poprzez zabawę.  W
pięknej zagrodzie pełnej kwiatów znalazło się miejsce
dla wielu zwierzątek i przede wszystkim dla dzieci. Na
początku maluchy  obejrzały krótką scenkę
przedstawiającą wiersz Jana Brzechwy "Żuraw i
Czapla" w wykonaniu Gabrieli Mardeusz, Natalii Bereś
i Gabrieli Kramarz. Później Biedronka i jej koleżanka
Czapla miały za zadanie nauczyć zebranych piosenki
o słoniach, którą jak się okazało, wszyscy znali. Do
śpiewania zachęciły wszystkie dzieci, a jedna z
dziewczynek, Alicja, odważyła się zaśpiewać razem z
gimnazjalistkami do mikrofonu. Następnie do sali
wkroczył główny bohater spotkania, słoń w kratkę o
imieniu Elmer. Po przywitaniu wszyscy wysłuchali
bajki właśnie o tym słoniu, którą pięknie przeczytała
pani Lidia Nykiel.

 Trudniejsze zadanie czekało na uczniów klasy drugiej,
wraz z pomocą zwierzątek ( z koła teatralnego) 
układali duże styropianowe puzzle, a następnie
zgadywali, jaki bohater jest na nich przedstawiony i z
jakiej bajki lub wierszyka pochodzi.Dzieci uważnie jej
słuchały, gdyż wiedziały, że będą odpowiadać na
pytania dotyczące książki, a za prawidłową odpowiedź
dostaną słodkości. Chociaż mogły liczyć na
podpowiedzi dwóch klaunów, poradziły sobie zupełnie
bez pomocy starszaków. Po wysłuchaniu
opowiadania,  przyszedł czas na konkursy
tematycznie związane z bajkami i wierszykami,
których bohaterami okazały się  zwierzątka. 
Ochotnicy z każdej klasy wzięli udział w
przygotowanych dla nich konkurencjach. Maluchy z
klasy I miały za zadanie rozpoznać odgłosy różnych
zwierzątek (z koła teatralnego) układali duże 

Elmer przywitał się z dziećmi

Natalia i Gabrysie w krótkim przedstawieniu

   WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI    
        czytelnictwo, cziekawe          
       wydarzenia, książki...
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styropianowe puzzle, a następnie
zgadywali, jaki bohater jest na nich
przedstawiony i z jakiej bajki lub
wierszyka pochodzi. Nikomu nie
sprawiło trudności rozpoznanie
Reksia, Koziołka Matołka , Kaczki
Dziwaczki i Kota w Butach. Po tej
konkurencji wszyscy przenieśli  się
na drugą część sali, gdzie był
przygotowany tor przeszkód z
ukrytymi zagadkami dla
trzecioklasistów. Wszyscy
zawodnicy poprawnie rozwiązali
swoje zagadki i sprawnie pokonali
przeszkody. Na zakończenie dzieci
miały okazję potańczyć w
towarzystwie Elmera i innych
zwierzątek ( kogutów, kurek, żabki,
myszek, kota, żyrafy, świnek itd.)
Nie obyło się bez ulubionego
„Chocolate”, hitu „Wyginam śmiało
ciało” , zabawy ruchowej „Głowa-
ramiona-kolana-pięty” , czy
„Starego niedźwiedzia”. Na koniec
wszyscy wsiedli do „Pociągu”, na
czele którego stanął Elmer. Po
zabawie, przyszedł czas na
upominki. Pan dyrektor Grzegorz
Laska  wręczył dzieciom nagrody i
dyplomy za  konkurs plastyczny
pod hasłem „ Zwierzątko – mój
ulubiony bohater bajki, baśni lub
wiersza”. Okazało się, że nagród i
dyplomów było bardzo dużo.

Najlepsze prace wykonali:

Klasa „0” – Zuzanna Lisak – I
miejsce, Sandra Kulpa – II miejsce,
Oliwia Kisiel – III miejsce,
Klasa I – Marta Cebulska – I
miejsce, Krystian Królikowski – II
miejsce, Karol Wanat – III miejsce,
Klasa II – Amelia Jawor – I miejsce,
Amelia Kosiba – II miejsce,
Sebastian Jasek – III miejsce,
Klasa III – Magdalena Cebulska – I
miejsce, Michał Marciniec – II
miejsce, Ana Świątek – III miejsce.

Pan dyrektor wręcza nagrody i dyplomy

Nagrodzeni w konkursie

Klasa II układa puzzle
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Szczególne podziękowania składamy:

Księgarni „Nowa” w Ropczycach za
udostępnienie stroju Elmera;

Panu Dyrektorowi za patronat nad naszą 
coroczną imprezą czytelniczą;

Uczennicy klasy III gimn. – Karolinie Bereś
za szczególną pomoc w wykonaniu
dekoracji;
Natalii Bereś i Gabrieli Mardeusz za
prowadzenie imprezy;
Członkom Koła Teatralnego „Wachlarz” za
wszelki wkład w organizację spotkania;
 Paniom bibliotekarkom za zorganizowanie II
Spotkania Czytelniczego w Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich:)

Wszyscy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz
cukierki. Na koniec pan dyrektor pogratulował dzieciom
pięknych rysunków, zaś paniom bibliotekarkom
organizacji imprezy. 
Tradycyjnie wszyscy zrobili  pamiątkowe zdjęcia i w
dobrych, pomimo smutnej pogody humorach, opuścili
kolorową zagrodę. Do zobaczenia za rok! Gabriela M.

Pani Lidia czyta bajkę o Elmerze

Szalona zabawa przy muzyce

Członkowie Koła Teatralego z kl. II Członkowie Koła Teatralego z kl. III
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 Turniej Piłki Nożnej Chłopców    
          Klas III Gimnazjum

Spotkanie z panią psycholog
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ropczcach -
preorientacja zawodowa

Na Hali Widowiskowo-sportowej w Ropczycach w dniu 26 IV 2017 odbył się turniej reprezentacji chłopców z klas
III gimnazjum. W turnieju wzięło udział 12 szkół powiatu ropczycko-sędziowskiego. Zespoły zostały podzielone
na trzy grupy po 4 zespoły .
Nasza szkoła znalazła się w grupie razem ze szkołą z Wielopola Skrzyńskiego ,Iwierzyc oraz Czarnej
Sedziszowskiej.Czas gry 9 minut bez zmiany stron .
Skład naszej drużyny :Paweł Zakrzewski, Patryk Kliś,Grzegorz Wanat,Casper Kaznecki,Wojciech Sulisz i Artur
Ciochoń.
Wyniki meczów :
 G.Wielopole Skrzyńskie-G.Łączki Kuch . 2:1
 G.Czarna Sędziszowska -G. Łączki Kuch.3:1
 G.Iwierzyce -G.Łączki Kuch. 5:0
 W turnieju nasza drużyna zajęła 9 miejsce.Bramki dla naszej drużyny zdobył Casper Kaznecki
.Dziękuję wszystkim za udział w turnieju.  p.  Wiesław Maciołek

Klasa III z panią Aldoną Żabą

28 kwietnia br. uczniowie klasy III
gimnazjum uczestniczyli w
warsztatach z zakresu
predyspozycji zawodowej.
Trzecioklasiści brali udział w
trzygodzinnych zajęciach
grupowych z elementami
psychoedukacji pod nazwą: „Moje
predyspozycje zawodowe”.
Spotkanie to miało na celu
zmotywować uczniów do
podejmowania świadomych decyzji
szkolnych i zawodowych.
Zapoznać ich z etapami trafnego
wyboru zawodu. Ułatwić
dokonywanie realistycznej
samooceny poprzez samodzielne
określanie własnych preferencji i
predyspozycji, jak i również
wzbudzić odpowiedzialność za
własne wybory. Zadaniem uczniów
było wypełnienie kwestionariuszy
diagnozujących zainteresowania,
uzdolnienia, osiągnięcia, cechy
charakteru, temperamentu i wybór
własnej szkoły. Zajęcia
zorganizowała p. Lidia Nykiel , a
poprowadziła p. Aldona Żaba –
doradca zawodowy/psycholog z
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej z Ropczyc.
 Dominika Ochab

 
                    SPORT I ZDROWIE...
             relacje z zawodów sportowych
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 Rozprawka o altruistach
    kolegi Artura z III G.

         
      Klub Szkolnego Literata...

        W dawnych czasach częściej widywało się  na
ulicy ludzi, którzy pomagali innym. Obecnie są oni
znacznie mniej widoczni.  Realia się zmieniły i to
głównie dzięki środkom masowego przekazu
dowiadujemy się o osobach, które zachęcają innych do
czynienia dobra. Dlatego śmiało mogę stwierdzić, że
są na świecie ludzie, którzy będą pomagać innym. W
tej rozprawce wyróżnię kilku altruistów, którzy
znacznie przysłużyli się ludzkości.

         Pierwszą osobą, którą wymienię jest Matka
Teresa z Kalkuty. Była to zakonnica i założycielka
zgromadzenia Misjonarek Miłości. Przez ponad 45 lat
prowadziła hospicja dla umierających, ubogich,
chorych i sierot. Już w latach 70. była znana na
świecie jako obrończyni biednych i bezbronnych. 

O jej życiu i działalności powstawały liczne filmy i
książki. W 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę
Nobla, a rok później najwyższe indyjskie odznaczenie
państwowe – order Bharat Ratna – za pracę
humanitarną.

   Drugim altruistą jest dla mnie Jurek Owsiak. Znany
przede wszystkim z kierowania Fundacją Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą założył i której
prezesem jest od początku jej istnienia, tj. od 1993
roku.
 To główny pomysłodawca i realizator corocznego
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
obecnie jest jedną z największych akcji
charytatywnych w Europie.
 Pierwsza zbiórka pieniężna, w której uczestniczył
Jerzy Owsiak, została zorganizowana spontanicznie
po apelu kardiochirurgów z Centrum Zdrowia
Dziecka o wsparcie finansowe zakupu sprzętu
medycznego dla umierających dzieci. Od tego czasu
zbiórki są organizowane co roku.

     Jak widać altruiści wciąż istnieją i wypełniają bardzo
dobrze swoje powołanie. Zachęcają przy tym innych
ludzi do robienia tego samego. Moim zdaniem warto
być altruistą, choćby dla samej idei pomagania innym.  
                                              Artur Ciochoń kl. III G.

Jurek Owsiak

Matka Teresa

.

.
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 Ploteczki, ploteczki....

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 naczelni: Natalia Bereś, Gabriela
Mardeusz, Ola Karaś

Redaktorzy:  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, Marika Ziarnik, Sylwia Góral, Natalia
Więcek, Dominika Wiktor, Karolina Cesarz, Natalia
Kramarz

Żarcik

Karolek, jak by kto nie poznał!

Dzień doberek ;3 Co u was kochani? Zaraz się
dowiemy! Choć pogoda za oknem niezbyt wymarzona,
wy nie tracicie humorów. Bardzo dobrze, tak trzymać.
Chociaż trzeba przyznać, że niektórym nastrój nie
dopisuje, ciekawe, czy to za sprawą warunków
atmosferycznych czy może sercowych? Zbliżają się
wakacje, letnie miłości, no no, chłopcy i dziewczyny
szykujcie serduszka na wielkie przeżycia. Razem z
wakacjami zbliża się koniec roku szkolnego, dla
jednych szczęście, dla innych nieszczęście. Najstarsi
uczniowie już czują smak rozstania się z murami
szkoły po 10 latach edukacji, wzajemnych przyjaźni, a
nawet miłości. Oni postanowili się na koniec wyszaleć,
ale przed tym były egzaminy... Postrach wielu
uczniów, ale nie dla nich, oni tuż po, żyli
przedstawieniem. Jak się okazało Weronika jest w
"ciąży", spożywczej co prawda, ale jednak.
Najmłodszych gimnazjalistów, a właściwie
gimnazjalistki bardzo często można spotkać, w sumie
wszędzie. Dziewczyny, nie za częste te spacerki? Do
nauki, musicie pamiętać, że

 jesteście ostatnim rocznikiem, który pisze egzamin,
nie przynieście szkole wstydu. A Dominik zamiast
jeździć na jednym kole, powinien zająć się dziećmi,
choć mamy cichą nadzieję, że jeszcze nie swoimi.
Kamila też często pojawia się na drogach, czyżby
szykowała się do sezonu? Nasze szkolne ksero
ostatnio zaczęło pięknie drukować, te żywe kolory... A
nie! To obrazki Kamili, które szokują każdego, kto je
zobaczy. Wszyscy myślą, że to drukowane, a tu
niespodzianka to nasza koleżanka tak pięknie maluje.
6 klasa nie zostaje dłużna, też pokazują swoje talenty.
Dominika na konkursie pięknie zagrała na gitarze, a
Gabrysia z Izą pochwaliły się wokalem, który też jest
niczego sobie. Chociaż Iza, sportowe buty i sukienka
to odważna kompozycja, jak na mitologiczną boginię.
Patryk z piątej klasy wozi się swoją maszyną, a czy
ma na to pozwolenie. Karta rowerowa to obejmuje? Nie
jesteśmy przekonani... Czwarta klasa to aniołki,
jeszcze nie do końca weszli w rytm starszych i nie
rozrabiają. Ba, nawet sami proszą się o kartkówki, jak
można kochani, pytamy jak? A na koniec mamy tylko
nadzieje, że majówka wam się uda! Pa, pa, pa...
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