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Wycieczka krajoznawcza 
do Zakopanego

GWÓŹDŹ
NUMERU

4 i 5 czerwca br. uczniowie Szkolnego Koła
Teatralnego „Wachlarz” oraz starsza  młodzież
szkolna z klas III, II gimnazjum i VII szkoły
podstawowej wybrali się na dwudniową wycieczkę
turystyczno – krajoznawczą do Zakopanego.
Głównymi  celami wycieczki były: - czynny
wypoczynek, poprawa sprawności fizycznej młodzieży
i oczywiście opiekunów, poznanie krajobrazu Polski,
zaznajomienie się z najważniejszymi obiektami i
zabytkami regionu  podhalańskiego kultury, historii i
tradycji oraz integracja uczniów. Wyjazd zorganizowała
pani Lidia Nykiel, opiekunami zaś byli: p. Monika Skiba,
Zofia Król i Wiesław Maciołek. W poniedziałek
wczesnym rankiem, przed godziną 5 wszyscy bez
spóźnień stawili się na parkingu obok szkoły z
walizkami i pomimo wczesnej pory ze świetnymi
humorami. Kiedy 5:00 wybiła, autobus ruszył w drogę.
Podróż  przebiegła bez większych przygód, część
spała, inni woleli spędzić czas na rozmowach czy też
śpiewaniu. Koło 10:30 już byliśmy w Palenicy
Białczańskiej i wyruszyliśmy w stronę Morskiego Oka.
Pani przewodnik nie zwalniała tępa, więc trzeba było
niemałego wysiłku, aby dotrzymać jej kroku. Przy
okazji można było dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy, znalazły się też chwile na postój, zjedzenie
kanapki i złapanie oddechu. Kiedy już dotarliśmy a
miejsce  (po 9 kilometrach wędrówki), trzeba
przyznać, było co podziwiać! Jezioro zachwycało, a
tłum który się nad nim znajdował, tylko potwierdzał, jak
wielkim zainteresowaniem cieszy się Morskie Oko i to
nie tylko ze strony Polaków. Po godzinnej przerwie na
jedzenie i robienie zdjęć,  trzeba było wracać. Koło 17
już byliśmy obok autobusu. Stamtąd udaliśmy się do
pensjonatu "Pod Modrzewiami"  w Zakopanym, gdzie
przydzielono nam pokoje. Tu mieliśmy czas na
rozpakowanie i szybki prysznic. Następnie
zgromadziliśmy się obok budynku, gdzie gospodarze
przygotowali dla nas ognisko. Do kiełbasek można
było dostać bigos, a potem gorącą herbatkę. Wiadomo
– jesteśmy zespołem teatralnym, nie obyło się zatem
bez śpiewów i tańców. Dominika przygrywała na
gitarze, zaś Michał zainicjował „Taniec Pingwina”. 

No to w drogę
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Okoliczni wczasowicze wylegli tłumnie na balkony i
podziwiali naszą zabawę, było widać, że mieli ochotę
się przyłączyć, niestety  zaczynał padać deszcz,
dlatego musieliśmy udać  się do pensjonatu. Noc
przebiegła bez większych przygód, aczkolwiek
interesująco. W większości uczniowie zachowywali się
grzecznie i kulturalnie. Rano o 8:30 wszyscy zeszli na
śniadanie. Każdy po częściowo przespanej nocy, mógł
się posilić do woli. Następnie spakowaliśmy walizki i
wsiedliśmy do autobusu. Na początek wyruszyliśmy w
stronę kompleksu skoczni narciarskich. Na punkt
widokowy wyjechaliśmy kolejką krzesełkową.
Kolejnym punktem programu była Gubałówka, na którą
wyjechaliśmy kolejką wagonikową. Tam również
mieliśmy czas na zwiedzanie i kupienie pamiątek.
Następnie zwiedziliśmy najsłynniejszą ulicę
Zakopanego -  Krupówki. Kiedy każdy już znalazł coś
dla siebie, pojechaliśmy do pensjonatu na obiad, a
stamtąd udaliśmy się  w ostatnie miejsce, które
zwiedziliśmy - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Kościół był piękny, znajdowały się w
nim relikwie świętego Jana Pawła II. W drodze do
domu wszyscy  byli ewidentnie zmęczeni, niektórzy
spali. Jednak  w połowie drogi od nowa zaczęły się
śpiewy i rozmowy. Wycieczka była naprawdę udana,
opiekunowie świetni, pogoda wyśmienita. Myślę, że
każdy uczestnik chętnie by ją powtórzył, nie każdy
będzie miał jednak taką szansę, zwłaszcza
trzecioklasiści. Dziękujemy pani Lidii za organizację i
troskę, naszym nauczycielom  za super  opiekę.
                                          Ola Karaś

Zejście ze skoczni

Ognisko i śpiew

Na Gubałówce

Czas na obiadLN
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Akademia z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 8 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja.  Akademia została przygotowana przez  Szkolny
Klub Europejski „ Eurodworek”, 16 Wielopoziomową
Drużynę Harcerską oraz Chór Szkolny pod opieką
pani Patrycji Wiktor, pani Paulina Pawłowskiej oraz
pana Arkadiusza Zygmunta. Uczniowie przybliżyli
znaczenie Konstytucji  3 Maja w historii naszej
Ojczyzny, recytowali wiersze oraz śpiewali piękne
pieśni patriotyczne.  Akademia była doskonałą okazją,
aby przypomnieć rolę i znaczenie takich słów jak
wolność, naród, ojczyzna. 
                                       Paulina PawłowskaAkademia

Gabrysia i jej nagrodzona praca

OKIEM SZKOLNEGO
REPORTERA

W dniu 11 maja 2018r. odbyło się uroczyste wręczenie
nagród dla laureatów gminnego konkursu plastycznego
pod hasłem „ Jak Feniks z popiołu, czyli jak Polska
odzyskała niepodległość”. Organizatorem konkursu
była dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej
Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach.

Konkurs polegał na wykonaniu komiksu
przedstawiającego losy Polski w latach 1918 – 2018.
Praca miała być wykonana dowolną techniką i w
dowolnym formacie. Uczennica naszej szkoły Gabriela
Świstak wykazała się zarówno wiedzą historyczną, jak
i talentem plastycznym, co pozwoliło jej na zajęcie II
miejsca. Na wręczenie nagród Gabrysia udała się w
towarzystwie swoich nauczycieli – p. Patrycji Wiktor i
p. Bartłomieja Wiktora. Tego samego dnia oprócz
wręczenia nagród laureatom konkursu, można było
podziwiać piękny program artystyczny w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach, 
ciekawe dekoracje i wystawę pokonkursową. Na
uroczystość wręczenia nagród zaproszono wielu gości
m.in. burmistrza Ropczyc pan Bolesław Bujak,
dyrektor Biblioteki Publicznej w Ropczycach panią
Marię Kozińska. Po części artystycznej wszyscy
zaproszeni goście udali się na poczęstunek do Izby
Regionalnej. Na pożegnania spotkania otrzymaliśmy
pamiątkowe pierniczki w kształcie Polski w barwach
narodowych. Podczas konkursu panowała bardzo miła
atmosfera. Serdecznie gratulujemy sukcesu Gabrysi!!!
                                                                                         
                               Patrycja Wiktor

II miejsce dla Gabrieli Świstak w gminnym konkursie plastycznym
pod hasłem „Jak Feniks z popiołu, czyli jak Polska odzyskała

niepodległość”.
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SZKOLNE KONKURSY
JĘZYKOWE 

Uczestnicy konkursów

8 maja 2018 r. w odbyło się rozstrzygnięcie i
ogłoszenie wyników szkolnych konkursów z języka
angielskiego i języka niemieckiego, które
przeprowadzone zostały w II semestrze roku
szkolnego 2017/2018.  Konkursy zorganizowały panie
uczące języków obcych w naszej szkole - pani Paulina
Pawłowska oraz pani Patrycja Wiktor.
Konkurs na prezentację multimedialną z języka
angielskiego i języka niemieckiego pod hasłem "My
favourite place in Poland"/"Mein Lieblingsplatz in
Polen" skierowany był do uczniów klasy VII szkoły
podstawowej oraz uczniów klas II-III gimnazjum.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji
multimedialnej w języku angielskim lub języku
niemieckim, przedstawiającej opis i atrakcje
wybranego miasta. Głównymi celami konkursu było:
rozwijanie umiejętności językowych, kształtowanie
poczucia tożsamości narodowej i podstaw
patriotycznych wśród uczniów, wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych do
pozyskania informacji o różnych miejscach w Polsce,
kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
promocja wybranego miejsca w Polsce w języku
obcym.
Zwycięzców konkursów wyłoniono biorąc pod uwagę:
wartość merytoryczną (w tym zgodność z tematem),
umiejętności językowe, przejrzysty i uporządkowany
układ prezentacji, kreatywność i innowacyjność
wykonania, bogactwo zastosowanych form wyrazu
(obraz, dźwięk, animacje, komentarze). 

Laureaci konkursu na prezentację multimedialną z
języka angielskiego:
I miejsce - Karol Bochenek, kl.VII
II miejsce - Gabriela Świstak, kl.VII
III miejsce - Sylwia Góral, kl.II oraz Michał Gorczyca,
kl. VII
Laureat konkursu na prezentację multimedialną z języka niemieckiego:

I miejsce - Karol Bochenek, kl.VII

Konkurs na plakat anglojęzyczny pod hasłem "My
favourite place in Poland" skierowany był do uczniów
klasy IV-VI szkoły podstawowej. Zadaniem
uczestników było przygotowanie plakatu w języku
angielskim przedstawiającego opis i atrakcje
wybranego miejsca. Głównymi celami konkursu
było: rozwijanie umiejętności językowych, 
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i
podstaw patriotycznych wśród uczniów, wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych do
pozyskania informacji o różnych miejscach w Polsce,
kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
promocja wybranego miejsca w Polsce w języku
obcym oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.
Zwycięzców konkursów wyłoniono biorąc pod
uwagę  umiejętności językowe,
estetykę,  pomysłowość, oryginalność, zastosowanie
ciekawych technik i staranność wykonania, wkład
pracy, wrażenie ogólne.  
Laureaci konkursu na plakat anglojęzyczny:
I miejsce - Angelika Cesarz, kl.VI
II miejsce - Michał Marciniec, kl.IV
III miejsce - Ana Świątek, kl.IV
Kolejny konkurs na zakładkę do książki pod
hasłem "My favourite English words" skierowany był
do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zadaniem
każdego uczestnika było wykonanie zakładki do
książki przedstawiającej ulubione angielskie słowa. 
Celem konkursu była prezentacja umiejętności
językowych i plastycznych. Komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców biorąc pod uwagę: pomysłowość,
oryginalność, staranność wykonania oraz poprawność
językową.
Laureaci konkursu:
I miejsce - Alicja Jasek, kl.III
II miejsce - Patryk Skóra, kl.III
III miejsce - Gabriela Skóra, kl.I
 Pan Dyrektor Grzegorza Laska pogratulował
uczestnikom konkursów i wręczył zwycięzcom
ciekawe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.
Gratulujemy wyróżnionym i zachęcamy do udziału w
kolejnych konkursach!
                        Paulina Pawłowska
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Konkurs geograficzny na
album „Najpiękniejsze

zabytki Polski”

”Piękna nasza Polska cała…..” trudno nie zgodzić się z
tymi słowami.  W Polsce znajduje się wiele miejsc 
godnych uwagi , które można zwiedzać i podziwiać.
Aby przybliżyć ich piękno uczniom padł pomysł
zilustrowania wybranych zabytków. Uczniowie klasy
VII szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum w
Łączkach Kucharskich wzięli udział w szkolnym
konkursie  na album „ Najpiękniejsze zabytki Polski”
zorganizowanym przez panią Patrycję Wiktor. Konkurs
polegał na wykonaniu albumu w formacie A5 lub A4
dowolną techniką, prace można było wykonywać
indywidualnie lub w parach. Na konkurs wpłynęło  30
prac wykonanych starannie i pomysłowo. Komisja
konkursowa w składzie p. Patrycja Wiktor i p.
Bartłomiej Wiktor miała  trudną decyzję do podjęcia. W
końcu ustalono następujące miejsca:
I miejsce – Sylwia Góral i Kamila Dziedzic (klasa II
gimnazjum)
II miejsce – Karolina Cesarz ( II gimnazjum)
III miejsce – Liliana Plezia i Magdalena Marciniec (
klasa VII)
Uczennice odebrały nagrody z rąk pana Dyrektora
Grzegorza Laski  i organizatora konkursu podczas
uroczystej akademii. Wyróżnione prace posłużyły do
przygotowania wystawy pokonkursowej, którą mogli
podziwiać  nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie
klas młodszych.             Patrycja Wiktor

Nagrodzeni Patryk

Wyróżnienie dla Patryka w
międzyszkolnym konkursie pt.

„My Alphabet Dictionary”

Międzyszkolny konkurs pt.  „My Alphabet Dictionary” został zorganizowany

przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.

Konkurs adresowany był do uczniów klas III szkoły podstawowej z terenu

Gminy Ropczyce. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać słownik alfabetyczny

zawierający 26 haseł w języku angielskim, zaczynających się na kolejne litery

alfabetu wraz z formą wizualną. Łącznie wpłynęło 24 prace z różnych szkół.

Poziom plastyczny i merytoryczny był bardzo wysoki. Patryk Skóra wykonał

piękny słownik w formie plakatu, pod kierunkiem nauczyciela języka

angielskiego - pani Pauliny Pawłowskiej. Praca ucznia naszej szkoły uzyskała

wyróżnienie. Patryk otrzymał dyplom i ciekawą nagrodę. 

Głównymi celami konkursu było: motywowanie
uczniów do doskonalenia sprawności językowych,
poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa z języka
angielskiego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej
oraz zdolności manualnych.

Serdecznie gratulujemy Patrykowi!
                                                                                         
              Paulina Pawłowska
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Akademia z okazji Dnia
Ziemi

Międzynarodowy Dzień Ziemi to szereg akcji
prowadzonych na całym świecie, których celem jest
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
Inicjatywa ma swoje korzenie już w latach 70. XX
wieku. Święto obecnie obchodzone jest w 192 krajach
świata. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od
1990 roku. Program i tematykę kolejnych obchodów
polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy
dotyczące ekologii i środowiska. Każdego roku Dniu
Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2015
obchody Dnia Ziemi poświęcono promocji
odnawialnych źródeł energii i efektywności
energetycznej, w 2016 roku hasło brzmiało "Z energią
zmieńmy źródła", a w 2017 "W kierunku natury".
Tegoroczne hasło Dnia Ziemi brzmi "End Plastic
Pollution". Działania, do których nawołuje tegoroczne
hasło, mają polegać przede wszystkim na promowaniu
inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm
regulujących zanieczyszczanie środowiska
tworzywami sztucznymi.
W obchody Dnia Ziemi włączyli się również uczniowie
klasy IV szkoły podstawowej, którzy pod opieką swojej
wychowawczyni p. Anety Rzeczyckiej przygotowali 
apel pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Celem
apelu było przypomnienie wszystkim widzom, że
Ziemię otrzymaliśmy w darze i należy o nią dbać.         
        Aneta Rzeczycka

Dzień Ziemi

W dniu 27 maja wszystkie mamy nagrodzonych
uczniów w powiatowym konkursie plastycznym mogły
wziąć udział w uroczystości z okazji ich święta, która
odbyła się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w
Sędziszowie Młp. W programie znalazło się
przedstawienie teatralne pt. „ Rzepka”, piękne
życzenia dla mam oraz wręczenie nagród dla
laureatów konkursu „ Portret Mamy. Z naszej szkoły
nagrodę za zajęcie III miejsca odebrał Dominik
Prokopowicz z klasy VI. Cała uroczystość przebiegała
w miłej i podniosłej atmosferze. Była doskonałą okazją
do spędzenia wspólnie czasu przez mamy  i ich dzieci
oraz sposobem na wyrażenie podziękowania za trud i
miłość matki w życiu każdego człowieka.                     
           
                                                                                         
                          Patrycja Wiktor

Kolejny sukces plastyczny dla
ucznia naszej szkoły – Dominik
Prokopowicz zajął III miejsce w
powiatowym konkursie „Portret

Mamy”

Dominik
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II miejsce dla Kamili w międzypowiatowym
konkursie plastycznym

Wycieczka trzecioklasistów do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Inwałdu

W środę, 23 maja 2018 roku uczniowie klasy III SP
wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce
zorganizowanej przez księdza Bogusława Grzywacza 
do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Parku Rozrywki w
Inwałdzie. Pierwszym punktem wyjazdu była msza 
dziękczynna za wspaniałe przeżycie Pierwszej
Komunii Świętej w sanktuarium oo. Bernardynów w
Kalwarii. Później pojechaliśmy do Inwałdu, gdzie
spędziliśmy resztę dnia. Zwiedziliśmy 4 parki
tematyczne: park miniatur, park dinozaurów, Ogród
Jana Pawła II. Największą atrakcją był jednak
Lunapark. Nie tylko dzieci dały się ponieść beztroskiej
zabawie na karuzelach. Rodzice bawili się równie
świetnie. Nawet pani wychowawczyni postanowiła
skorzystać z niektórych atrakcji.
Pogoda dopisywała i podczas tak wyśmienitej zabawy
nawet nie zauważyliśmy, jak musieliśmy wracać. W
drodze powrotnej byliśmy już zmęczeni, ale ze
śpiewem dojechaliśmy do Łączek Kucharskich. Na
koniec zrobiliśmy wspólnie pamiątkowe zdjęcie i w
doskonałych nastrojach rozeszliśmy się do domów.     
                                 Bogumiła Rusin

Pod dinozurem

Nie ma jak w wodzie

W dniu 18 maja 2018r. w Siedlisku Janczar w
Pstrągowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla
laureatów międzypowiatowego konkursu plastycznego
pod hasłem „Kiedy myślę Ojczyzna …” Konkurs
skierowany był do uczniów klas VII szkoły
podstawowej i II – III gimnazjum. Honorowy patronat
nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie. Z naszej szkoły do konkursu zgłoszono 5
prac, których autorami byli: Natalia Gródecka, Kamila
Dziedzic, Aleksandra Wójcik, Michał Gorczyca,
Mateusz Adamczyk. Uczennica klasy II gimnazjum –
Kamila Dziedzic wykazała się jak zwykle ogromną
pomysłowością, starannością i swoim talentem
artystycznym, co pozwoliło jej na zajęcie II miejsca.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
udziału w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.
                                Patrycja WiktorNatalia i Kamila
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Ognisko harcerskie

Turniej z okazji 100 lat odzyskania przez Polskę
Niepodległości

Uczestnicy ogniska

7 czerwca 2018 roku odbyła się harcerska zbiórka
połączona z ogniskiem. Spotkanie miało na celu
podsumowanie całorocznej pracy harcerzy z naszej
szkoły. Wspólnie dobrze się bawiliśmy podczas
organizowanych zbiórek harcerskich, ale też
pomagaliśmy potrzebującym i reprezentowaliśmy
godnie naszą szkołę. 

Wzięliśmy aktywny udział w 26 Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy- przeprowadziliśmy
zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i pracowników naszej
szkoły oraz wzięliśmy udział w kwestowaniu na terenie
miasta Ropczyce. Czuwaliśmy nad przebiegiem i
zbiórką darów w ramach akcji "Harcerska Gwiazdka z
Nieba". Uczestniczyliśmy w biwaku  w Szkole
Podstawowej nr 3 w Ropczycach, który został
zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w
Ropczycach. Spotkanie harcerzy odbyło się z okazji
 święta przyjaźni, które harcerze na całym świecie
obchodzą 22 lutego i jest to "Dzień Myśli Braterskiej".
16 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska działająca
przy naszej szkole wzięła również udział w
przygotowaniu szkolnej akademii z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Recytowaliśmy
wiersze, śpiewaliśmy piękne pieśni patriotyczne i
staraliśmy się przypomnieć  rolę i znaczenie takich
słów jak wolność, naród, ojczyzna.  
Podczas zbiórki wszystkim dopisywały dobre humory.
Miło spędziliśmy razem czas, każda chwila
wywoływała uśmiech na twarzach uczestników tego
wyjątkowego spotkania  harcerzy. Wszyscy świetnie
włączyli się do zabawy i wspólnego śpiewu.
Organizatorami zbiórki byli p. Bartłomiej Grabski oraz
p. Paulina Pawłowska.
Mamy nadzieję, że w następnym roku wrócimy ze
zdwojoną siłą i ilością osób. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyłączyli się do tak wspaniałego roku!             
                                               Dominika Wiktor

W dniu 28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich zorganizowano Turniej Piłki Nożnej z
okazji 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości. W turnieju wzięły udział cztery szkoły: SP z Niedźwiady
Dolnej, SP z Niedźwiady Górnej, SP z Małej oraz SP z Łączek Kucharskich. Reprezentacja naszej szkoły
wystąpiła w składzie: Dominik Prokopowicz, Piotr Kędzior, Patryk Chodak, Szymon Kania, Dawid Cebulski,
Bartłomiej Świstak, Mateusz Cierpiał, Maks Trałka, Kamil Ziajor, Kamil Kędzior, Michał Marciniec, Mikołaj
Wlezień oraz Patryk Cierpiał.
Wyniki meczów:
  Niedźwiada Dolna  –   Niedźwiada Górna  1:3
  Łączki Kucharskie  –   Mała   0:0
  Niedźwiada Dolna  –   Łączki Kucharskie  1:1
  Niedźwiada Górna  –   Mała  3:0
  Niedźwiada Dolna  –   Mała   0:1
  Niedźwiada Górna  –   Łączki Kucharskie  1:0
 W turnieju pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Niedźwiady Górnej, drugie miejsce drużyna z Małej, a miejsce
trzecie SP z Łączek Kucharskich. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
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Dzień Mamy i Taty

Wycieczka klasy "0" i IV do Inwałdu

7 czerwca w naszej szkole odbyła sie uroczysta
akademia z okazji Dnia Mamy i Taty.  Program
przygotowali uczniowie klas: 0,I, II, III . Na uroczystość
przybyli rodzice naszych uczniów.  Dzieci śpiewały
piosenki, recytowały wiersze, tańczyły, prezentowały
zabawne scenki  z codziennego życia. Na koniec
dyrektor szkoły złożył przybyłym gościom życzenia i
zaprosił wszystkich na poczęstunek.
                              Marta MytychKlasa "0"

Na karuzeli

11 czerwca uczniowie z naszej szkoły (klasy: 0, I, II,
III, IV) wraz z rodzicami oraz wychowawczyniami,
panią A. Rzeczycką i panią M. Mytych uczestniczyli w
wycieczce  do Parków Rozrywki w Inwałdzie, oraz
Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Na początku
zatrzymaliśmy się w Łagiewnikach, gdzie zwiedziliśmy
Centrum Jana Pawła II. Jest to ośrodek poświęcony
życiu i twórczości Jana Pawła II. Znajdują się u relikwie
krwi naszego papieża, płyta nagrobna przywieziona z
Watykanu, a także sutanna, którą Ojciec Święty miał
na sobie w dniu zamachu. Na uwagę zasługują też
przepiękne mozaiki na obu poziomach świątyni.
 Kolejny punktem naszej wycieczki był  Park Rozrywki
w Inwałdzie. Na początku naszej wyprawy  po parku,
 wybraliśmy 

sie do Średniowiecznej  Warowni gdzie
uczestniczyliśmy w warsztatach: w "Chacie Kowala",
"Chacie Powroźnika", "Chacie Garncarza", "Chacie
Tkacza" Tutaj dzieci i rodzice mieli też okazję strzelać
z łuku, zwiedziliśmy Park  Ruchomych Smoków,
Komnatę Damy, Zbrojownię i wiele innych. Po Warowni
wybraliśmy się do Parku Miniatur. W ciągu kilku godzin
odbyliśmy podróż po najpiękniejszych zabytkach
architektury rozmieszczonych w najodleglejszych
zakątkach świata. Można tu podziwiać ponad 50
modeli architektonicznych zbudowanych w
pomniejszonej skali. Idąc pięknie zaprojektowanymi
alejkami, podziwialiśmy min: Akropol, Coloseum,
Krzywą Wieżę w Pizie, Bazylikę św. Piotra, Statuę
Wolności, Wielki Mur Chiński, Wieżę Eiffla, Łuk
Triumfalny, Big Bena, Sfinksa, Biały Dom i wiele, wiele
innych. Po obiedzie przyszedł czas na wycieczkę
ciuchcią do Mini Zoo, a później do Parku Dinozaurów.
Ostatnim punktem naszej wyprawy był Lunapark. Jest
to miejsce, w który świetnie bawiły się nie tylko dzieci
ale też rodzice: zjeżdżalnie, karuzele, Piramida
Strachu, kino 5D, wystawa "Egipt", trampoliny, Zielony
Labirynt i wiele  wiele innych atrakcji, dostarczyły
wszystkim niezwykłych wrażeń. Pogoda sprzyjała,
humory dopisywały. Wycieczka  pozwoliła pogłębić
wiedzę z różnych dziedzin a przede wszystkim
sprawiła nam wiele radości.                Marta Mytych
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MM



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 38 06/2018 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Komers klasy III
gimnazjum

Dzień Projektów Edukacyjnych w naszej szkole

Gimnazjum to najlepszy okres w życiu, ale niestety
wszystko kiedyś się kończy. Aby uczcić ukończenie
szkoły organizowany został komers. Dnia 9 czerwca w
remizie OSP w Okoninie odbył się tak owy. Wzięły w
nim udział klasy 7, II oraz III gimnazjum, grono
pedagogiczne i pracownicy szkoły. Zaproszeni goście
wyczekiwani byli już od godziny 18.00. Uroczystość
rozpoczęła się przemówieniem i podziękowaniami dla
nauczycieli, rodziców oraz pani wychowawczyni. Po
wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przyszła pora na
obiad przygotowany przez mamy przyszłych
absolwentów. Około godziny 20.00 zabawa rozkręciła
się na dobre. Wszyscy tańczyli i świetnie się bawili.
Chłopcy prosili na parkiet nawet panie nauczycielki,
jednak najlepszymi tancerzami okazali się być nasi
tatusiowie, którzy nie schodzili z sali nawet na minutę!
Z pewnością nie tylko klasa III będzie miło wspominać
to wydarzenie. Podziękowania należą się wszystkim,
którzy na komersie się pojawili, jak i tym, którzy
przyczynili się aby ten dzień był tak wyjątkowy.             
          Gabriela PawłowskaKlasa III gimn.

W czwartek 14 czerwca w naszej szkole odbył się
Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie II
gimnazjum, pod czujnym okiem opiekunów i
koordynatora całego przedsięwzięcia, pani Lidii Nykiel,
realizowali projekty w trzech grupach. Jako pierwszy
zaprezentował się zespół pod opieką pana Juliana
Parysia w składzie: Karolina Cesarz, Anita Ciochoń,
Sylwia Góral, Patrycja Misiura oraz Marika Ziarnik. 

Dziewczęta na podstawie przeprowadzonych ankiet
przedstawiły prezentację multimedialną na temat
używania wulgaryzmów przez uczniów klas 4-6 SP
oraz 7 SP i 2-3 gim. Kolejna grupa, czyli Wojciech
Bereś, Kamila Dziecic, Jakub Kaznecki, Dominik Kliś i
Kacper Marć, pod nadzorem pana Wiesława Maciołka,
przedstawiła efekt renowacji obiektów szkolnych takich
jak, np. kozioł czy równoważnia. Uczniowie dzielnie
czyścili przedmioty papierem ściernym, po czym, gdy
wzięli pędzle w dłonie, zamieniali się w prawdziwych
malarzy, niczym Pablo Picasso. Ostatnie swój projekt
przedstawiły dziewczęta: Natalia Gródecka, Oliwia
Kędzior, Natalia Kramarz, Natalia Więcek, Dominika
Wiktor, które pod opieką pani Pauliny Pawłowskiej
stworzyły prezentację przedstawiającą działalność w
harcerstwie od 4 SP. Pokazały zdjęcia z biwaków i
zbiórek, opowiedziały o swoich przeżyciach i miejmy
nadzieję, zachęciły uczniów z 7 SP do kontynuowania
aktywności w tym temacie. Na końcu pan dyrektor
Grzegorz Laska podsumował całą uroczystość, za co
serdecznie mu dziękujemy.
                                              Sylwia Góral

Harcerki
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Finał Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla
Kamili i Julii:)
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12 czerwca br. odbył się w naszej szkole finał konkursu ortograficznego. Była to już XV edycja konkursu w
gimnazjum, w bieżącym roku szkolnym konkurs objął również VII klasę szkoły podstawowej.  Klasy IV, V i VI
rywalizowały zaś po raz XIII. W finale zostali wyłonieni najlepsi piszący uczniowie szkoły i otrzymali tytuł mistrza
oraz wicemistrzów ortografii. Patronat nad tą cykliczną imprezą sprawował,  jak co roku,  dyrektor – Grzegorz
Laska, zaś organizatorem byli p. Lidia Nykiel i p. Julian Paryś. Głównym celem przyświecającym organizatorom
było:  zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim w
piśmie , a także  rozwijanie uzdolnień uczniów.  Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, wszyscy
uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej wypełnili test, składający  się wielu trudności ortograficznych. Do
drugiego etapu awansowali najlepiej piszący. Byli  to w szkole podstawowej: Cyprian Barłowski, Patrycja
Bieszczad, Emilia Jędrzejczyk, Joanna Kosydar, Jakub Kuraś, Gabriela Lisak, Patryk Marć, Wiktoria Ochał,
Elżbieta Baran, Patryk Cirpiał ,Aleksander Pawłowski, Angelika Cesarz, Julia Gorczyca, Anita Grabowy, Dominik
Prokopowicz. W gimnazjum i klasie VII SP finalistami byli:  Martyna Książek,  Aleksandra Karaś,  Michał Zegar,
Gabriela Pawłowska,  Sylwia Góral, Gabriela Świstak, Dominika Wiktor, Aleksandra Wójcik, Oliwia Kędzior,
 Jakub Kaznecki, Kamila Dziedzic,  Dominika Nykiel, Marika Ziarnik, Patrycja Prokopowicz, Izabela Bereś,
Liliana Plezia, Patrycja Adamczyk. Zanim uczniowie napisali dyktando finałowe , dyrektor szkoły życzył im
powodzenia i popełnienia jak najmniej błędów.  Jury , po wnikliwej analizie prac uczniowskich, ogłosiło wyniki.  I
miejsce  i tytuł Mistrza Ortografii w gimnazjum oraz kl. VII SP została Kamila Dziedzic z kl. II G., II miejsce i tytuł
Wicemistrza uzyskała Aleksandra Karaś z kl. III G, III miejsce zajął Michał Zegar z kl. III G. W szkole
podstawowej wyniki są następujące: I miejsce – Julia Gorczyca kl. VI, II miejsce – Elżbieta Baran kl. V, III
miejsce – Jakub Kuraś kl. IV. Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy finału
konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Nagrody zostaną wręczone podczas akademii na zakończenie roku
szkolnego. Wszystkim zwycięzcom i finalistom  gratulujemy, życzymy satysfakcji z pięknego i poprawnego
pisania w języku polskim! Lidia Nykiel

Redakcja "Szk@lnego
Ech@" życzy wszystkim

udanego wypoczynku
podczas wakacji.

Uczestnicy konkursu LN
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