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  DO GRZECZNYCH DZIECI
NASZEJ SZKOŁY ZAWITAŁ 
MIKOŁAJ ZE ŚNIEŻYNKAMI

Dnia 6 grudnia 2017 roku w naszej
szkole zawitał Mikołaj wraz ze
Śnieżynkami. Dzieci w
podstawówce wstydziły się
pokazać swoich talentów
muzycznych i recytatorskich, ale
nasz Mikuś tak, czy tak podarował
im prezenty. Przedszkolaki
zaśpiewały piękną, świąteczną
piosenkę i nawet wyrecytowały
wierszyk o Mikołaju. Okazało się,
że nawet panie nauczycielki były
grzeczne w tym roku, ponieważ
dostały prezenty. Wszystkie dzieci
cieszyły się, a do jednej klasy
nawet zawitała rybka. Mikołaj
niestety musiał wracać na piechotę,
ponieważ zepsuły się sanie, a
renifery były leniwe. Mikołaj ma
nadzieje, ze dzieci przez cały
kolejny rok będą grzeczne.
Widzimy się za rok!
Mikołaj wraz ze Śnieżynkami

Klasa I

Klasa II

Klasa III

GWÓŹDŹ
NUMERU

Mikołaj wizytuje szkołę
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PRÓBNY EGZAMIN 
KLASY III GIMNAZJUM

11, 12, 13 grudnia w naszej szkole odbyły się egzaminy próbne klasy III gimnazjum. 
W poniedziałek o 8.15 zaczęliśmy zmagania z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po 60 minutach
wytężonej pracy nastąpiła zasłużona przerwa, która trwała tylko 20 minut. Wszystko, co dobre szybko się
kończy i rozpoczęliśmy pisanie testu z języka polskiego, na co mieliśmy przeznaczone 90 minut. Do rozwiązania
były zadania zamknięte, krótkiej odpowiedzi i oczywiście wypracowanie, tym razem, nasza ulubiona rozprawka.
We wtorek przyszliśmy do szkoły pięknie ubrani i przed wejściem do sali gimnastycznej zostaliśmy
sfotografowani  przez naszą wychowawczynię p. Monikę Skibę. Po porannym przerywniku przystąpiliśmy do
pisania testu z przedmiotów przyrodniczych i tradycyjnie mieliśmy na niego 60 minut. Po tym umysłowym
wysiłku mieliśmy przerwę, oczywiście za krótką, jak dla nas i rozpoczęliśmy 90 minutowe zmagania z testem z
matematyki. W nim musieliśmy rozwiązać zadania zamknięte i wykazać się w otwartych. To był dla nas
najtrudniejszy dzień i wymagał największego zaangażowania.
Ostatni egzamin to test podstawowy i rozszerzony z języka angielskiego. Tę cześć pisaliśmy w największej sali
lekcyjnej. Na napisanie każdej części mieliśmy po 60 minut. Były zadania ze słuchania, czytania, gramatyki a w
drugiej części musieliśmy wykazać się wiedzą, pisząc e-mail.
Po skończonych egzaminach udaliśmy się do domu na zasłużony odpoczynek i wyleczenie przeziębień, które
nas dopadły. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki egzaminów.
                                                                                                           Trzecioklasiści

OKIEM SZKOLNEGO
REPORTERA

Trzecioklasiści MS
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W CENTRUM 
ZABAW  FANTAZJA

5 grudnia dzieci z naszej szkoły:
przedszkolaki, uczniowie klasy I
wraz z wychowawczyniami oraz
rodzicami byli na wycieczce w
Rzeszowie. Najpierw odwiedziliśmy
Centrum Zabaw "Fantazja" na
Podpromiu w Rzeszowie, gdzie
odwiedził nas Święty Mikołaj z
workiem pełnym wspaniałych
prezentów. Otrzymanie prezentu
nie było takie proste, ponieważ
wcześniej trzeba było
przeprowadzić krótką rozmowę z
Mikołajem i odpowiedzieć na nie
zawsze proste pytania. Wszyscy
spisali się jednak wspaniale i
odchodzili od Mikołaja z wielką
paczką w rękach.  Mikołaj obiecał,
że odwiedzi nas znów za rok pod
jednym dobrze znanym warunkiem.
Kiedy pożegnaliśmy Świętego
Mikołaja, dzieci mogły skorzystać
ze  wszystkich atrakcji jakie oferuje
centrum zabaw. Po skończonej
zabawie udaliśmy się do kina
Helios na piękny, pełen humoru i
wzruszeń film "Pierwsza
Gwiazdka" opowiadający historię
Bożego Narodzenia. To był
naprawdę miło spędzony czas.
                  Marta Mytych

Najgrzeczniejsze dzieciaki z Mikołajem

Teraz szalejemySzczęśliwy obdarowany
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HARCERSKA
GWIAZDKA Z NIEBA

KONKURS
PLASTYCZNY

Zwycięzcy konkursu

Komenda Hufca ZHP w Ropczycach, tak jak w
ubiegłych latach,  zorganizowała akcję "Harcerska
Gwiazdka z Nieba", której głównym celem jest pomoc
najbardziej potrzebującym osobom, szczególnie
starszym, schorowanych i niepełnosprawnym. 
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły
chętnie włączyli się w akcję, która miała na celu
zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Akcja zbieranie
darów trwała od 06.11.2017 r. do 14.12.2017 r. i
nadzorowana była w naszej szkole przez opiekuna i
harcerzy 16 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej.
Harcerki i uczennice klasy II gimnazjum: Natalia
Gródecka, Oliwia Kędzior, Natalia Kramarz, Natalia
Więcek i Dominika Wiktor dokonały segregacji
zebranych rzeczy i spakowały wszystko do paczek.
Gimnazjaliści pomogli przenieść ciężkie pakunki, które
kolejno p. Julian Paryś dostarczył do siedziby
Komendy Hufca ZHP w Ropczycach. Tam z kolei,
wolontariusze przygotują konkretną pomoc dla osób,
które jej potrzebują. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
do akcji.
                            Paulina Pawłowska

Zebrane produkty

Konkurs plastyczny „Zapamiętaj! Picie alkoholu zabija”
zorganizowany został  dla uczniów i uczennic
uczących się w Szkole Podstawowej w Łączkach
Kucharskich w ramach Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. Celem konkursu było:
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień;
- uświadamianie dzieciom i młodzieży o
występujących zagrożeniach i formowanie ich
pozytywnego wizerunku;
- promocja zdrowych zachowań na co dzień i
bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech
kategoriach wiekowych. Po burzliwych naradach jury
konkursu zdecydowało się przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia: klasy I-III SP: Bartłomiej
Pociask – kl. I SP  - I miejsce, Emilia Gródecka – kl. I
SP - II miejsce, Maksymilian Kozioł – kl. I SP - III
miejsce, Gabriela Skóra – kl. I SP – wyróżnienie
klasy IV-VI SP: Michał Marciniec – klasa V SP  - I
miejsce, Maksymilian Trałka – klasa V SP - I miejsce,
Paulina Kramarz – klasa VSP - II miejsce, Weronika
Kosińska – klasa V SP - III miejsce, Elżbieta Baran –
klasa V SP- III miejsce, Ochał Wiktoria – klasa IV SP –
wyróżnienie
Nagrody zakupione za środki przeznaczone na
realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wręczył pan dyrektor Grzegorz Laska.
                                      Aneta Rzeczycka
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Okres adwentu, czyli czas od pierwszej niedzieli
grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia, to czas
szczególny, który skłania do pomocy osobom jej
potrzebującym. Z tego powodu opiekunowie Szkolnego
Koła Caritas działającego w Szkole Podstawowej w
Łączkach Kucharskich ogłosili konkurs na
„Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną”. Mogli w nim wziąć
udział wszyscy uczniowie szkoły. Ostatecznie w
konkursie udział wzięło 19 osób, które dostarczyły
łącznie 41  kartek. Wszystkie były piękne, więc
komisja konkursowa miała twardy orzech do
zgryzienia. Ostatecznie po burzliwych obradach
wyłoniono autorów najpiękniejszych prac. A są to:
Miejsce I: Gabriela Skóra – klasa I SP,  Patryk Marć –
klasa IV SP, Karolina Cesarz – klasa II Gimnazjum.
Miejsce II: Weronika Krajewska  - klasa III SP, 
Weronika Kosińska – klasa V SP. Miejsce III: 
Bartłomiej Pociask – klasa I SP, Patrycja Bieszczad –
klasa IV SP, Wyróżnienia: Paulina Kramarz – klasa V
SP, Michał Gorczyca – klasa VII SP
Wszystkie prace konkursowe zostaną wystawione na
sprzedaż podczas kiermaszu, a uzyskane pieniądze
zostaną przeznaczone na szczytny cel wskazany
przez Caritas.                    Aneta Rzeczycka

Karolina Cesarz

Patrycja BieszczadGabriela Skóra
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SUKCES UCZENNIC
KLASY III GIMNAZJUM

PISZEMY O WAŻNYCH
SPRAWACH

Co roku uczniowie naszej szkoły startują w
konkursach organizowanych przez Kuratorium w
Rzeszowie. Odbywają się one w trzech etapach:
szkolnym, powiatowym i wojewódzki. Uczniowie
rozwiązują specjalnie przygotowane testy, które są
oceniane przez nauczycieli, a wyniki przekazywane do
Kuratorium Oświaty. Instytucja ta sporządza listy
wszystkich wyników i na swojej stronie internetowej
zamieszcza listę osób zakwalifikowanych do kolejnego
etapu. 
W roku szkolnym 2017/2018 dwie uczennice klasy III
gimnazjum, Aleksandra Karaś i Gabriela Pawłowska,
zakwalifikowały się do etapu rejonowego w konkursie
polonistycznym. Był to duży sukces, zważywszy na
ilość uczniów startujących w pierwszym etapie.
Dziewczyny miały do przeczytania dodatkowe lektury i
do zgłębienia nowe informacje z języka polskiego. 
Wszystko to czyniły pod  czujnym okiem swojej
polonistki -  pani Lidii Nykiel. 

30 listopada wraz ze swoją opiekunką – p. Lidią udały
się do Rzeszowa, gdzie przystąpiły do drugiego etapu,
czyli rejonowego. Tam miały do rozwiązania test i do
napisania zadanie otwarte o wyższym stopniu
trudności. Trzecioklasistki bardzo sumiennie podeszły
do tego zadania.  Ich wysiłek został nagrodzony i po
długim oczekiwaniu na wyniki okazało się, że
zakwalifikowały się do ostatniego etapu, czyli
wojewódzkiego zajmując bardzo wysokie lokaty - 21 i
24 miejsce na 212 uczestników.
Teraz przed dziewczynami kolejny okres wytężonej
pracy. Muszą zapoznać się z nowymi lekturami i
nowymi formami wypowiedzi, np: esejem. 25 stycznia
przystąpią do ostatniego etapu, w którym będą ubiegać
się o zaszczytne tytuły finalisty i laureata. Trzymamy
kciuki i życzymy powodzenia.
                                         Monika Skiba

Aleksandra Karaś

Gabriela Pawłowska

.
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ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJWIADOMOŚCI
SPORTOWE

     PIĘKNA RECYTACJA     
         KAMILI  I SYLWII

Zawody w piłkę nożną chłopców
odbyły się 11 grudnia. Rozpoczęły
się o godzinie 10.00 w Ropczycach
na hali widowiskowo-sportowej . W
podstawowym składzie grali:
Kacper Marć, Dominik Kliś,  Kuba
Kaznecki, Kacper Prokopowicz,
Karol Bochenek i Dawid Zapał jako
rezerwowy. Po wielu kontuzjach i
walkach z piłką oraz
przeciwnikami, nie udało się
zdobyć żadnego miejsca. Miejmy
nadzieję że uda się następnym
razem! 
                    Natalia Gródecka

Reprezentacje przed zawodami

18 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie
Górnej odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
pod hasłem „Czas świąteczny – czas niezwykły.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy II
gimnazjum – Sylwia Góral i Kamila Dziedzic.
Dziewczyny pięknie deklamowały swoje utwory, a były
to wiersze: „Powrót do domu” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego oraz „Wigilia na Syberii” Jacka
Kaczmarskiego. Recytacja wiersza to nie lada sztuka,
należy odpowiednio modulować głosem, akcentować
wybrane kwestie, a przede wszystkim pamięciowo
opanować tekst. Uczennice recytowały utwory z
podkładem tradycyjnych polskich kolęd. II miejsce w
konkursie zajęła Kamila Dziedzic, recytując wiersz
Gałczyńskiego. Otrzymała z rąk pani dyrektor nagrodę
książkową i piękny dyplom. Gratulujemy
gimnazjalistkom występu, zaś Kamili sukcesu. Do
konkursu przygotowała je p. Lidia Nykiel.

Zwycięzcy konkursuoraz jury

Sylwia i Kamila z p. polonistką

NG
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KLUB SZKOLNEGO
LITERATA

   Wywiad z Panią Martą 
    Mytych - nauczycielką   
  oddziału przedszkolnego 
         naszej szkoły:)

  
                                                           
                                       „ZA DRZWIAMI PRZEDSZKOLA”

Dzieci są najciekawszą zagadką na świecie. Myślimy, że o nich wszystko wiemy, ale często okazuje się
inaczej.  Kilka tajemnic „Żywych Złotek” zdradziła nam ich wychowawczyni, pani Marta Mytych.

Klasa VII: Co skłoniło Panią do podjęcia pracy z małymi dziećmi?

Marta Mytych: Bardzo lubię dzieci, więc praca jako nauczyciel jest moim wymarzonym zawodem.
Kl. VII: Co Panią motywuje do pracy?

M.M.: Największą motywacją jest zadowolenie i sukces moich wychowanków. Lubię, kiedy zajęcia w
przedszkolu są ciekawe, kiedy dzieci się nie nudzą, kiedy zdobywają nowe umiejętności i robią postępy.

Kl. VII: Od ilu lat uczy Pani w przedszkolu?

M.M.: W tym roku minęło dwadzieścia.

Kl. VII: Czy dzieci sprawiają jakieś problemy? Jeżeli tak, to jakie?

Pani Marta przygotowuje piękne przedstawinia .
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M.: Jak w każdej grupie, tak i w przedszkolu, są
problemy, nie da się ich uniknąć. Nie są to wielkie
trudności i przy odrobinie chęci nauczyciela oraz
uczniów, można nad wszystkim zapanować. Koś
kiedyś powiedział, że dzieci to „żywe złoto”, którego
nie należy tolerować, tylko właściwie kształtować.
Kl. VII: Czy w pracy z dziećmi zdarzają się
śmieszne sytuacje?

M.M.: Tak, prawie codziennie. Humor sytuacyjny i
słowny to nasza codzienność i to jest właśnie jeden z
tych elementów, który lubię w swojej pracy.

Kl. VII: Czy uważa Panie, że dzieci są małymi
artystami?

M.M.: Tak, każde dziecko jest szczególne, każde
posiada jakieś zdolności. Dzieci lubią tworzyć, działać,
trzeba je tylko uważnie obserwować, a później
odpowiednio ukierunkować. 

Kl. VII: Jakie talenty mają najczęściej dzieci w tym
wieku?

M.M.: Różne, jedne przepięknie rysują, inne ładnie
śpiewają, jeszcze inne są dobrymi aktorami, są też
urodzeni przywódcy, czy sportowcy. Zdolnych dzieci
jest dużo, pozostaje nam tylko trzymać za nie kciuki,
aby talentu nie zmarnowały i życzyć wytrwałości w
dążeniu do celu. 

Kl. VII: Jakimi zabawkami najczęściej bawią się
dzieci?

M.M.: To chyba jedyna rzecz, która się nie zmienia:
Chłopcy tradycyjnie samochodami, a dziewczynki –
lalkami.

Kl. VII: Wiadomo, że dzieci są ciekawe świata, a
więc , jakie pytania zadają najczęściej?

M.M.: Tych pytań jest bardzo dużo, trudno przytoczyć
wszystkie, najczęściej dzieci pytają o rzeczy, których
nie rozumieją albo takie, które w danym momencie je
zainteresowały. Na przykład kiedyś padło pytanie przy
okazji zajęć na temat części ciała człowieka: „Ile
człowiek ma włosów”, innym razem: „Ile tęcza ma
kolorów?” albo „Czy tęcza jest ciepła, czy zimna?”

Kl. VII: Czy współpraca z rodzicami to
przyjemność, czy raczej obowiązek?

M.M.: Lubię rozmawiać z ludźmi, więc rozmowa z
rodzicami to nie jest problem.

Kl. VII: Jeżeli miałaby Pani zmienić pracę, to na
jaką?

M.M.: Nie chciałabym zmieniać pracy, ale jeśli by to
nastąpiło, to dalej chciałabym pracować z dziećmi.

Kl. VII: Pani Marto bardzo dziękujemy za udzielenie
wywiadu. Była to dla nas wielka przyjemność, tym
bardziej, że kilka lat temu same byłyśmy Pani
wychowankami i ten czas wspominamy niezwykle
ciepło. 

M.M.: Mnie również było miło z wami rozmawiać,
jesteście przykładem dzieci, które dbały, by swoje
talenty rozwijać.

Jak można zauważyć, praca z dziećmi nie jest
przykrym obowiązkiem, a zawodem, z którego
można czerpać dużą przyjemność, zaś Pani Marta
jest tego przykładem i potwierdzeniem. 

Wywiad z Panią Martą Mytych – nauczycielem
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
Łączkach Kucharskich przeprowadziły (jako pracę
grupową z języka polskiego) Dominika Nykiel, Julia
Kędzior, Liliana Plezia, Izabela Bereś.

Podopieczni Pani Marty lubią książki LN
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DEKORACJE
ŚWIĄTECZNE

PROPOZYCJE
ŚWIĄTECZNE

Stroik w odcieni czerwieni i złota Stroik w odcieniach srebra i niebieskiego

.

MS MS
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Najstarsi uczniowie w ten piękny miesiąc musieli
przystąpić do egzaminów próbnych. Łatwo nie było, ale
debeściaki sobie poradziły:D Teraz byle do kwietnia i
macie spokojne głowy! Ola się rozchorowała, a w tym
czasie między trzecioklasistami czyżby rodziły się
jakieś  nowe uczucia? To by było na tyle, a wszystkim
uczniom i pracownikom szkoły życzymy spokojnych i
pełnych radości, wesołych świąt oraz jak najbardziej
udanego nowego roku!;3

Witajcie w grudniowym wydaniu! Wszyscy wkoło tylko święta i święta. Przemierzając korytarze naszej szkoły,
nie da się myśleć o niczym innym. Mikołaj odwiedził naszych uczniów, więc pomimo narzekań nauczycieli,
chyba wcale nie byliśmy tacy najgorsi ;D A teraz tradycyjnie, poplotkujemy,  co się ciekawego wydarzyło w tym
magicznym miesiącu ;3 to jak zwykle nasi najmłodsi... Dawid codziennie z nową porcją mandarynek, może
dokarmia resztę klasy?:D Oj czwartaczki czwartaczki, wam to ciągle zabawa w głowie... opanujcie się czasami
na tych przerwach, bo strach chodzić obok waszej klasy:o razem z 5 klasą trzeba przyznać, że ładnie
zaprezentowaliście naszą szkołę w konkursie mini sumo w Ropczycach. Paulina ostatnio jest dość aktywna na
facebooku. Ciekawe, dla kogo spędza tam tyle czasu, ale dajcie nam jeszcze chwile i nasze bystre oczy
dopatrzą się nawet tego:D Jesteśmy ciekawi, co robicie na przerwach w klasie, bo jakoś dziwnie cicho:o mamy
się martwić? Oliwka często zagląda do klasy 3. Podejrzewamy, że to z tęsknoty do ukochanego braciszka.
Chyba, że to forma detektywa, aby wszystko na bieżąco wiedzieć i informować o tym wiadome osoby?:D
Dziewczyny z 7 ostatnio chyba zorganizowały sobie jakiś babski wieczór. No tak, bo kiedy będzie czas na
zabawę, jak nie teraz?;3 popieramy! I jak zwykle u was wszyscy tylko z głowami w chmurach... wyjątkowo w
oczy rzucił nam się Maks, czyżby któraś koleżanka z klasy wpadła ci w oko? My już chyba nawet wiemy która,
ale takie pikantne szczegóły zachowamy dla siebie;3 możesz być spokojny;* Dawid chyba zadomowił się w
naszej szkole, co bardzo nas cieszy;D Dziewczyny szykują jakąś niespodziankę na koncert kolęd. Jakiś układ
czy coś w ten deseń? Już nie możemy się doczekać;3

No to w drogę MM
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