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W przyszłym roku będziemy
hucznie obchodzić stulecie
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Obchody
rocznicowe w naszej szkole
rozpoczęły się już 10 XI  2017 r.
Uroczystej akademii
przygotowanej przez uczniów
pod opieką  pani Doroty
Maciejowskiej- Buda, pana
Roberta Nowińskiego i pana
Marcina Krupy przyświecała
myśl naszej  Noblistki Wisławy
Szymborskiej „Bez tej miłości
nie można żyć ”. Uczniowie w
montażu słowno- muzycznym 
przypomnieli historię naszego
kraju, wskazali drogę , którą my
Polacy powinniśmy iść, aby nie
zapomnieć, kim jesteśmy.

Występujący zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. 
                             Aleksandra K.
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Chciałam polecić Wam do przeczytania książkę pt. „Poszukiwacze
skarbu”, której autorem jest Edith Nesbit. Główni bohaterowie tego utworu
to dwie siostry: Dora i Alicja oraz czterej bracia: Oswald, Dick, Noel i
Horacy. Po śmierci matki ich ojciec popadł w poważne długi, dlatego dzieci
postanawiają znaleźć skarb, który poprawiłby ich budżet. Po pierwszych
próbach zniechęcają się i szukają innych sposobów, aby zdobyć
pieniądze np. szyją ubrania, piszą piosenki, sprzedają wartościowe
przedmioty z domu. Jeśli chcecie się przekonać, czy dzieci znalazły
skarb i spełniły swoje marzenia, to przeczytajcie tę książkę.

Julia Fryc
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Dnia 31.10.2017 roku uczniowie klasy 5b, 7a, 7b,
wybrali się na wycieczkę do Rzeszowa. Na początku
odwiedzili lotnisko Jasionka, gdzie mogli zobaczyć
odprawę biletowo- bagażową i odlot samolotów oraz
sami  przeszli kontrolę bezpieczeństwa. Poznali także
pracę  różnych lotniskowych służb.  Dowiedzieli się
jak  przechodzą przez nie osoby niepełnosprawne i
zobaczyli sprzęty należące do straży pożarnej
lotniska. Dla większości uczniów była to pierwsza
wizyta na lotnisku.
Później uczniowie odwiedzili podziemia Rzeszowa,
gdzie dowiedzieli się różnych ciekawych informacji na
temat miasta i jego historii. 

A oto kilka informacji o rzeszowskich podziemiach : 
Liczba kondygnacji: 3
  Długość:  396  m
Głębokość:  0,5 – 10 m pod płytą Rynku.  
  Liczba komnat: 15 korytarzy, 25 piwnic
  Okres powstania piwnic:  XIV-XVIII w.
  Powierzchnia obiektu wejścia: 646 m kwadratowych.
 Zadowoleni  i pełni wrażeń wrócili do Kołaczyc.

 Julia Fryc

25 października uczniowie  klas IV –VI SP i klas
gimnazjum udali się do Gminnego Ośrodka Kultury.
Czekał tam pan Marek Sikorski, który jest historykiem
sztuki, doktorem nauk humanistycznych w zakresie
historii oraz autorem wielu książek o zabytkach i
dziejach kultury, w tym o smokach: „Smok wawelski w
kręgu mitu i historii”, „Smoki i smokobójstwo” oraz „Na
tropach smoka wawelskiego. Rozwiązanie
historycznej zagadki”. Pisarz podzielił się z nami
swoim odkryciem. Kiedy  studiował  dawne teksty
kronikarza Wincentego Kadłubka i odkrył coś . Otóż 
kronikarz Kadłubek pisał:
-,,Był to okrutnie srogi Potwór którego niektórzy zwać
poczęli CAŁOŻERCĄ.”
Pisarz porównał jeszcze kilka kronik i wszędzie była
mowa o potworze a nie o smoku. Pan Marek uznał , że
smok nie był smokiem tylko potworem.  Wykład był
bardzo ciekawy i interesujący.
                                                    Michał Szlachta

.

15 listopada  gościł w naszej szkole Podróżnik.
Prezentował  zdjęcia ze swojego pobytu w Indiach.
Opowiadał o historii, zabytkach, zwyczajach i
panujących tam realiach. Z podróży przywiózł
tradycyjne hinduskie stroje. Stroje przymierzali Asia
Kopeć i Adrian Czech z klasy III a gimnazjum oraz
Maks Lisowski z IV b. Cały pokaz bardzo się 
wszystkim podobał. Kolejny za rok.Dziękujemy pani
Małgorzacie Pawluś za zorganizowanie spotkania.
Już w przyszłym numerze ukaże  się wywiad 
z Podróżnikiem. Zapraszamy.

W listopadzie w JDK odbył się Powiatowy Przegląd
Xespołów Teatralnych pod hasłem „A to Polska
właśnie!” Jego organizatorem było LO w Kołaczycach.
Grupa teatralna  z naszego gimnazjum pod opieką p.
Doroty Maciejowskiej- Buda, p. Moniki Kapitan i p.
Marzeny Samborskiej wystawiła fragmenty „Zemsty”
Aleksandra Fredry.  Jury,  podobnie jak publiczność.
wysoko oceniło przedstawienie, a uczeń naszej
szkoły  Karol Janik otrzymał  nagrodę indywidualną za
wspaniałą  kreację aktorską. 
Wszystkim występującym  gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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Sprawdzamy,  jakie imię chłopca jest na wybranej
kartce. 
 Popularna była też kiedyś wróżba z obierzyn z jabłek.
Dziewczyny rzucały taką obierkę za siebie, a kształt,
w jaki się ułożyła, miał wskazać pierwszą literę imienia
przyszłego małżonka.
Można również przygotować wielkie serce, po jednej
stronie wypisać imiona mężczyzn, a potem szpilką
przekłuwać serce i sprawdzić, jakie imię będzie nosił
nasz ukochany. W wieczór andrzejkowy dziewczęta
ustawiały też miskę z wodą, a do jej brzegów
przyczepiały karteczki z imionami chłopców. W
skorupce orzecha włoskiego ustawiały płonącą
świeczkę i puszczały na wodę. Przyszły mąż miał
nosić imię zapisane na kartce, która pierwsza zaczęła
płonąć. Podobną wróżbą było puszczanie na wodę
dwóch papierowych łódeczek (albo dwóch świeczek
na tekturowych podstawkach). Na jednej z nich
wypisywano imię dziewczyny, a na drugiej chłopca,
który był jej miły. Spotkanie się dwóch łódeczek
wróżyło gorącą miłość tej parze, jeśli oddaliły się od
siebie - to raczej nici z miłości .
W metalowej łyżce roztapiamy nad płomieniem świecy
wosk lub parafinę i przez ucho dużego klucza
wlewamy ciecz na wodę. Klucz ma znaczenie
magiczne, ponieważ otwiera i zamyka wszystkie
tajemnice. Gdy wosk zastygnie, wyjmujemy go
delikatnie i oglądamy cień, jaki rzuca na ścianę. Cień
będzie naszą wróżbą.

Czy wiesz że ???
Papież Franciszek ma czworo rodzeństwa.
W każdej sekundzie na całym świecie w Ziemię
uderza 100 piorunów.
DNA człowieka i banana pokrywa się w 50%.
Gdy śpisz twoje ciało ulega paraliżowi by uniknąć
niepotrzebnych ruchów. 
Ludzkie oczy nie zmieniają rozmiaru od urodzenia.
Pingwiny mają kolana , lecz są one ukryte pod grubą
warstwą tłuszczu i piór.
Imbir łagodzi objawy choroby lokomocyjnej.
Akrobatyka  sportowa to działania zmierzające do
podnoszenia sprawności fizycznej, kontrolowania
ruchów ciała i opanowania psychicznego w sytuacjach
ekstremalnych. Elementy akrobatyki towarzyszyły
nam od wieków. Pierwsze pojawiły się w Chinach,
Egipcie oraz Grecji, o czym świadczą egipskie
malowidła ścienne odnalezione w grobowcu w Memfis.
Istnieją różne formy akrobatyki w tym np.: narciarska,
konna, rowerowa, sportowa. Pierwszy podręcznik do
akrobatyki ukazał się w 1599 roku. 

  Wiktor Woliński

Andrzejki
Św. Andrzej pochodził z Betsaidy w Galilei, był
rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela. Potem  poszedł
za Chrystusem. Przyprowadził też do Niego swojego
brata Szymona Piotra.Przedstawiał Jezusowi pogan,
którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany w
Achai, na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie litery
X - zwanym krzyżem świętego Andrzeja. Wcześniej
zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był
obieżyświatem - nauczając podróżował po wielu
krajach.  Andrzej, wg starożytnych Greków, uznawany
był za rozdawcę mężów, dlatego wszystkie panny
wróżył sobie jak będzie wyglądał ich przyszły
ukochany i kiedy wyjdą za mąż. Do dziś popularne są
wróżby z butów. Dziewczęta ustawiają po kolei swoje
buty wzdłuż ściany. Której but pierwszy przekroczy
próg, ta może być pewna, że wkrótce wyjdzie za mąż.
Można również rzucać butem przez lewe ramię, jeżeli
spadnie szpicem w stronę drzwi, oznacza to „wyjście z
domu”, czyli zamążpójście, jeżeli odwrotnie - jeszcze
nie pora myśleć o ślubie.
Bardzo istotne jest imię przyszłego męża. Jednym ze
sposobów jest przerzucanie z zamkniętymi oczami
kartek kalendarza i zatrzymanie się w dowolnym
miejscu. 
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Z powodu zbliżającej się rocznicy odzyskania
Niepodległości proponuję  Wam czytelnicy krótką
powtórkę z historii naszej ojczyzny. 

 
W 1795 został przeprowadzony III rozbiór Polski.
Polskie ziemie zostały wcielone do Austrii , Prus i Rosji
.  Jednym ze skutków zaborów były represje wobec
polskich patriotów: mordy dokonywane przez
rosyjskiego zaborcę, konfiskaty majątków, zsyłki na
Sybir, prześladowanie Kościoła katolickiego i
rusyfikacja, w ramach której zlikwidowano szkolnictwo
polskie, narzucono władzę Rosji we wszystkich
dziedzinach, zrusyfikowano prawo, sądownictwo i
administrację. Na ziemiach pierwszego zaboru
Rosjanie zakazali działalności polskich organizacji i
istnienia polskich instytucji kultury. Na Sybir zsyłano
Polaków politycznie podejrzanych bez postępowania
sądowego. W 1807 roku dzięki Napoleonowi powstało
Księstwo Warszawskie (Napoleon odrodził polską
państwowość i przywrócił Polakom wiarę we własne
siły). W 1812 Napoleon zaatakował Rosję (siłą 670.000
żołnierzy w tym 100.000 z księstwa Warszawskiego),
jednym z jego celów była odbudowa niepodległej
Polski. Misja Napoleona zakończyła się klęską i w
1813 nastąpił upadek księstwa Warszawskiego po
walkach armii polskiej z rosyjską, która zajęła teren
Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. zostało  ono
przekształcone w niesuwerenne  Królestwo Polskie. W
1830 wybuchło Powstanie Listopadowe, które
zakończyło się w 1831 klęską powstańców .
32 lata później wybuchło Powstanie Styczniowe, które
także zakończyło się porażką . 123 lata po III rozbiorze
Polska odzyskała niepodległość .
23 kwietnia 1937 z ustanowiono Święto niepodległości,
które  obchodzimy każdego roku       11 listopada .

Krzysztof Rachowicz

                                         MAM POMYSŁ 

 MAM POMYSŁ
                       MAM POMYSŁ

Hej! Mam dla Was propozycję na fajną ozdobę
zimową, która jednocześnie może się stać
pojemnikiem na kredki. Śnieżne bałwanki! Są bardzo
proste do wykonania, a efekt jest zadowalający!
Zobaczcie jakie to proste! 
Potrzebujecie: blok techniczny kolorowy, rolkę po
papierze toaletowym, czarny mazak oraz klej. To
zaczynamy!

Krok 1: wytnijcie pasek o szerokości 3cm i o długości
obwodu góry rolki papieru toaletowego. Następnie
wytnijcie szalik, nos i guziki.
Krok 2: Papier toaletowy obklejcie białym papierem
technicznym i przyklejcie wszystkie wycięte elementy.
Dorysujcie markerem buźkę i gotowe!

Pomysł drugi. Ozdoba na stół np. wigilijny.
Potrzebujecie: słoik lub inny szklany pojemnik, szyszki
farbę (wybór dowolny), orzechy ozdobne kamyczki,
laski cynamonu (opcjonalnie) oraz świeczkę (najlepiej
białą)
Krok 1: Pomalujcie szyszki i orzechy farbą.
Krok 2: Do słoika lub do innego pojemnika wsypcie
ozdobne kamyczki i włóżcie świeczkę. Następnie
poukładajcie szyszki, orzechy oraz laski cynamonu i
gotowe!

  Aleksandra Krajewska
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DUŻA  PRZERWA -
ROZERWIJ SIĘ 

Franek spóźnił się na lekcję, nauczycielka żąda
wyjaśnień:
- Dlaczego się spóźniłeś?
- Za późno wyszedłem z domu, bo myłem zęby, ale to
się już więcej nie powtórzy. 

- Panie profesorze, czy można być karanym za to,
czego się nie zrobiło?
- Nie chłopcze, w żadnym wypadku.
- To dobrze panie profesorze, bo ja nie zrobiłem dziś
zadania... 

Mama pyta Małgosię:
- Dlaczego płaczesz?
- Nasz nauczyciel... który... tak długo chorował…
- Umarł? Biedny człowiek.
-  Nie, wyzdrowiał. 

Lekcja biologii:
- Małgosiu powiedz nam jak nazywają się zwierzęta,
które mogą żyć na lądzie i w morzu?
- Marynarze. 

Nauczyciel każe Jasiowi stopniować przymiotnik
„chory”.
- Chory, chorzejszy, trup! 

Czy przez dowolne trzy punkty można przeprowadzić
prostą? - Można, tylko musi być odpowiednio gruba. 

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

Krasnoludki idą przez las. W pewnej chwili widzą, jak
wilk napada na Czerwonego Kapturka.
-  Pomóżmy tej dziewczynce! - mówi jeden z nich.
- Dlaczego? Przecież nie jesteśmy z tej bajki! 

Przychodzi Piotr  Curie do Marii i mówi: - Kochanie,
ależ dziś promieniejesz!
- Jestem taka uradowana...

KREM Z ZIELONEGO
GROSZKU ZE 
SZPINAKIEM
Składniki:
500 g zielonego groszku
400 g szpinaku
1 1/2 bulionu warzywnego lub wody
1 cebula
1 ząbek czosnku
jedna łyżka posiekanej natki pietruszki
cztery kromki chleba razowego
3 łyżki oliwy z oliwek do smażenia
100 ml śmietanki kremówki
Sposób przygotowania:
Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Cebulę i czosnek
drobno posiekaj.Szpinak umyj odetnij grube końcówki
liści. Cebulę i czosnek podsmażyć w garnku na jednej
łyżce oliwy z oliwek. Po kilku minutach dodaj groszek
zalej bulionem lub wodą, gotuj 20 minut. Do garnka z
groszkiem dodaj szpinak gotuj 2 minuty. Zdejmij
garnek z palnika Użyj blendera aby zmiksować zupę
na krem.Podgrzej dodaj śmietankę dopraw solą i
pieprzem.Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni
chleb pokrój w drobną kostkę wyłóż na blachę do
pieczenia polej oliwą i włóż do rozgrzanego piekarnika
na 2 minuty. Ugotowaną zupę podawać z grzankami i
natką pietruszki.
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