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Spotkaliśmy się w Rymanowie Zdroju

W poniedziałek 16 kwietnia 43 uczniów z
klas II-VI naszej szkoły wyruszyło w
tygodniową podróż swojego życia do
Domu Wczasów Dziecięcych w
Rymanowie Zdroju.

Jest to malownicza, uzdrowiskowa miejscowość położona w
południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, u
podnóża Bieszczadów. Podczas drogi wstąpiliśmy do Muzeum
Lizaka w Jaśle, do którego bilety wygraliśmy w ogólnopolskim
konkursie “Mój ulubiony lizak”, mieliśmy szansę stworzyć
własnego lizaka ze słodkiej masy.
Po godzinach jazdy dojechaliśmy do celu, gdzie na świetlicy
zapoznaliśmy się z regulaminem ośrodka. Przeszliśmy się także
po uzdrowisku poznając historię tego miejsca oraz nie ominęła
nas degustacja tamtejszej wody zdrojowej o “leczniczych
właściwościach”. Wieczorem zorganizowana została dyskoteka,
podczas której pomimo zmęczenia podróżą wszyscy chętnie
kołysali się w rytm muzyki.
Cały czwartek spędziliśmy poza uzdrowiskiem. Pojechaliśmy do
Karpackiej Troi, gdzie oprócz zwiedzania muzeum,
uczestniczyliśmy w warsztatach, mieliśmy do wyboru naukę
strzelania z łuku albo warsztaty z garncarstwa. Następnie
wyruszyliśmy w stronę Krosna, gdzie również zwiedzaliśmy
muzeum, tym razem dziedzictwa szkła. Dowiedzieliśmy się jak
wytwarza się szklane produkty oraz co i jak się później z nimi
dzieje. Po całym dniu przyjechaliśmy do ośrodka, gdzie już
czekała na nas obiadokolacja. Reszta tygodnia minęła nam
spokojnie, wychodziliśmy na liczne spacery po uzdrowisku oraz
korzystaliśmy z placu zabaw na terenie ośrodka, poznaliśmy
również wiele zabaw i tańców. Każdego wieczoru organizowana
była zabawa, po której uczestnicy otrzymywali dyplom. Takimi
zabawami były np. karaoke, “randka w ciemno”, bal
przebierańców, czy też konkurs śmiesznych fryzur. Atrakcji nie
brakowało.
W sobotę po południu wyjechaliśmy nad Solinę, jednak na
początku wstąpiliśmy do skansenu w Sanoku, gdzie przewodnik

opowiedział nam o poszczególnych
domach i całym miasteczku. Wreszcie
dojechaliśmy! Już z daleka widzieliśmy
wielkie jezioro, po którym później
płynęliśmy statkiem. Po udanym rejsie
ruszyliśmy na spacer po zaporze. Na sam
koniec wyruszyliśmy po zakup pamiątek.
Zaraz po niedzielnym śniadaniu
wyjechaliśmy z Rymanowa Zdroju i
ruszyliśmy w drogę powrotną do
Czachówka. W trakcie podróży
wstąpiliśmy jeszcze do restauracji
McDonald’s.
Na pewno zielona szkoła na długo
zapadnie nam w pamięć. I miejmy
nadzieję, że takie wycieczki będą
powtarzane w kolejnych latach.  
                            
                                 Kinga Romanowska
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Od marca w naszej szkole zostały wznowione zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego,
prowadzone przez naszego obecnego nauczyciela wf Roberta Michotę. Podczas zajęć
trenujemy głównie piłkę nożną, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Szkoleniowiec wybrał
właśnie te dyscypliny, ponieważ jest coraz ładniejsza pogoda i możemy trenować na
boisku szkolnym. Poza tym rozpoczyna się sezon rywalizacji w piłkę nożną. W
zajęciach bierze udział 20 osób. Odbywają się one w piątki w godzinach od 14 do 17.
Mimo ogromnego zmęczenia po ćwiczeniach, jesteśmy zadowoleni i zmotywowani do
dalszej pracy nad własnymi umiejętnościami. Trener powtarza nam wciąż, że ”tylko
ciężką pracą można osiągnąć sukces”. Fajnie, że zauważa nasze postępy i starania,
chwali nas. Jego uznanie zachęcają nas do dalszego rozwoju. Kto wie, może będzie
jeszcze o nas głośno...
                                                                                                                   Mikołaj Krawczak
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Sport to nasza pasja i sposób na nudę!
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WRAŻLIWI NA WOLNOŚĆ

Droga do wolności

Wolność

"Cała góra wierszy" to gminny konkurs literacki dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
W tej edycji tematem była wolność. Można go było
zobrazować utworem poetyckim lub
opowiadaniem.
Celem tego konkursu jest doskonalenie
umiejętności językowych, kształtowanie wśród
młodzieży postaw kreatywnych, prezentacji
twórczości poetyckiej uczniów i kształtowanie
wrażliwości poetyckiej. Konkurs organizuje Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.
Zapraszamy do wzięcia udziału!!! O szczegóły
należy pytać panią Jolantę Załuską.
A oto wybrane wiersze naszych uczniów. Miłej lektury!
                                                                                         
                                                      Urszula Matysiak

Nieopodal rzeki daleko na wschodzie
wije się droga ku wolności, narodzie  
nią szli żołnierze żegnając żony
nią biegają dzieci do sklepu po lody.
Ta droga, stare technologie pamięta
jak stajenny bryczką tutaj przejeżdżał
jak stare kobiety przystawały do krzyża
co mieści się na skraju pastwiska
i modląc się do Boga naszego
by wojna nie dosięgnęła miasteczka
małego.
A gdy wojna się kresu wreszcie
doczekała,
przystawali tam uczniowie  
co na lekcje zmierzali
by ich jedynki daleko omijały.
Wszyscy ci ludzie dobrze się mieli  
Bo drogą ku wolności zmierzali.
                                          Kinga Romanowska

Był raz mężczyzna taki
co nabierał się na wszystkie haki,
i haczyki i tym podobne.
Wreszcie wybrał się by wydać drobne,
i narzekać zaczął:
że ludzie za dużo płącą,
że wolność jest tu do bani,
że na świecie nie ma żadnej pożądnej niani,
ani strażaka lub też krawcowej.
Kiedy  przystanął na łące kolorowej,
zobaczył trzy psy,
i policjanta, który był bardzo zły.
Zaraz nie jednego, z pięciu chyba!
A może i nawet dziesięciu?
Gdy oni go zauważyli,
podbiegli i kajdanki założyli.
Mężczyzna co się dzieje nie wiedział
więc z wrażenia nic nie powiedział.
Na posterunku go o morderstwo oskarżono
i do więzienia wprowadzono.
Tam siedział smętnie, nie wiedząc co począć
nie zostało więć nic innego, jak po prostu odpocząć.
Niechcący nie wiedzieć kiedy zasnął, a gdy się
obudził
to okazało się że w celi niepotrzebnie się nudził.
A mordercą nie był on,
lecz ktoś o imieniu John.
Kiedy wrócił wreszcie do domu,
i narzekać nie wiadomo komu,
nic nie mówił, bo mu nauczkę dano
i więcej nie narzekał rano,
wieczorem, w nocy po prostu wogóle.
I  lepsze życie miał, licząć ogółem.
Zaczął także doceniać swą swobodność,
oraz nauczył się wreszcie co to jest wolność!  

                                                      Sara Hulanicka

Wolność
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Bajkowe wiosenne pląsy

Ciasteczka owsiane z
czekoladą

Już od początku marca w naszej szkole słychać było
najróżniejsze piosenki z bajek. Oznaczało to, że zbliża
się wiosenne show, które akurat w tym roku miało
miano bajkowego. Mieliśmy za zadanie wymyślenie i
zaprezentowanie układu tanecznego do piosenki z
wybranego filmu animowanego. Klasa 1 wybrała
piosenkę ze “Smerfów”. Pierwszaki wyglądały
naprawdę genialnie jako małe, niebieskie stworzonka.
Klasa 2 postanowiła zrezygnować z tańczenia i
zaprezentowała przedstawienie oparte o bajkę
“Czerwony Kapturek”. W siedmiu krasnoludków,
królewnę Śnieżkę oraz księcia zmienili się uczniowie
klasy 3. Z kolei czwartoklasiści bardzo fajnie zatańczyli
do piosenki z “Minionków”. Natomiast “Zwierzogród”
był filmową bajką wybraną przez klasę 5. Najstarsza
klasa przy użyciu skocznych ruchów zaprezentowała
układ do piosenki ze “Shreka”. 
Jury uznało że:
1. miejsce zostanie przyznane klasie 1 i 2,
2. miejsce otrzymała klasa 3,
3. miejsce klasom: 5 i 6
a 4. miejsce klasie 4.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych
sukcesów w całorocznym konkursie na Super Klasę.
                                                           Sara Hulanicka

.

Składniki powinny być w temperaturze pokojowej: 
3 szklanki płatków owsianych, 1 szklanka mąki
pszennej, 1 płaska łyżeczka cynamonu, 1/2 łyżeczki
sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli,
200 g miękkiego masła, 1 szklanka jasnego,
brązowego cukru, 2 jajka, 1/2 szklanki wiórków
kokosowych, 100 g mlecznej czekolady. Do miski
wsypać płatki owsiane, mąkę, proszek, sodę, sól,
cynamon, wymieszać. W drugiej misce utrzeć masło z
cukrem, ucierać przez około 3 minuty mikserem
ustawionym na najwyższe obroty. Następnie dodawać
po jednym jajku, po każdym dodaniu wymieszać, aż
składniki połączą się w jednolitą masę. Następnie do
jajecznej masy dodać mąkę z płatkami i bakalie,
wymieszać łyżką lub rękoma. Ciasto nakryć folią i
wstawić do lodówki na około 40 minut. Ze
schłodzonego ciasta formować w rękach kulki i
układać je na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia lub matą silikonową, ciasteczka spłaszczać.
Piec w temperaturze 170-180 st. C przez około 15
minut. 
                                  Przepis poleca Sara Hulanicka
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