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"Okiem reportera", czyli...
szkolne wiadomości

W środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00  rozpoczął
się egzamin gimnazjalny . Na początek gimnazjaliści
rozwiązywali testy z przedmiotów humanistycznych.
W pierwszej części  przystąpili do egzaminu
obejmującego historię oraz wiedzę o społeczeństwie.
Na rozwiązanie testu  mieli 60 minut.  Po przerwie
trzecioklasiści przystąpili do testu z j. polskiego.  W
drugim dniu 11 kwietnia uczniowie zmagali się z
przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką. W
pierwszej części rozwiązywali zadania z fizyki,
biologii, geografii oraz chemii, następnie przystąpili do
testu z matematyki, w którym obok zadań
zamkniętych, mieli do obliczenia  trzy zadania otwarte.
Trzeci dzień  – 12 kwietnia przeznaczony był na język
obcy nowożytny. W naszej szkole był to język
angielski i niemiecki. Z języka angielskiego uczniowie
przystąpili do dwóch części – podstawowej i
rozszerzonej.  Zarówno dziewczyny, jak i chłopcy
wyglądali bardzo odświętnie w galowych strojach. Byli
niezwykle  obowiązkowi i kulturalni.
                                            Marta Zajchowska

Ósmoklasiści

Klasa III gimnazjum

19 uczniów klasy VIII naszej szkoły w dniach 15-17
kwietnia po raz pierwszy w historii przystąpiło do
egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzenie tego typu
egzaminu to konsekwencja reformy edukacji -
wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu
do ośmiu lat i stopniowego wygaszania gimnazjów. W
pierwszym dniu, w poniedziałek, uczniowie napisali 
egzamin z języka polskiego – trwał on 120 minut .
Arkusz egzaminacyjny różnił się zasadniczo od
gimnazjalnego. Większość stanowiły zadania otwarte.
Uczniowie musieli znać dokładnie kanon lektur z
podstawy programowej oraz wykazać się znajomością
gramatyki i ortografii. Ponadto musieli napisać
wypracowanie na jeden z wybranych tematów: Napisz
rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach
międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy
rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury
obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych
na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do
innego utworu literackiego. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 

200 wyrazów.Temat opowiadania brzmiał: Napisz
opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego
Księcia, podczas których lis przekonuje się, czy
chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas
podróży. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz
lekturę Mały Książę. W drugim dniu, we wtorek, odbył
się  egzamin z matematyki - trwał 100 . W trzecim
dniu, w środę, uczniowie przystąpili do egzaminu z
języka obcego , który trwał  90 minut . W naszej
szkole wszyscy pisali test z języka angielskiego. 
Uczniowie egzaminy mają już za sobą. Należy
wspomnieć, że podczas tego najważniejszego dla
nich, jak dotąd, sprawdzianu wiedzy, prezentowali się
niezwykle elegancko.                Lidia Nykiel

Egzamin klasy III gimnazjum i
klasy ósmej
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Biwak Harcerski w Niedźwiadzie Dolnej

W miniony weekend tj. 26 – 27 kwietnia Szkoła
Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej gościła uczniów z
dwóch pobliskich szkół na ostatnim już w tym roku
szkolnym biwaku harcerskim. Liczna grupa harcerzy
oraz uczniów tzw. niezrzeszonych reprezentowała SP
w Łączkach Kucharskich, byli to  przedstawiciele klas
4-5 oraz kl. 8, pod stałym i bacznym nadzorem
opiekunów Drużyny Harcerskiej Faustyny Marcinek i
Bartłomieja Wiktor.
 „Biwakowanie” rozpoczęło się w piątek po południu,
uczniowie zostali podzieleni na grupy, zakwaterowani
w poszczególnych salach lekcyjnych, które pełniły role
pokoju dziennego, pokoju zabaw oraz sypialni,
przynajmniej w początkowych założeniach
organizacyjnych.  Następnie młodsi i starsi
biwakowicze udali się w pobliski, lecz zawsze teren,
gdzie na świeżym powietrzu spędzili czas, głównie na
zabawie, do wieczora tzn. do kolacji przygotowanej
jak wszystkie posiłki przez opiekunów/nauczycieli. Po
kolacji oraz seansie filmowym uczniowie – harcerze
jeszcze długo nie poszli spać, jak nakazywał
regulamin, lecz spędzali czas na niekończących się
rozmowach i zabawach, bez większych przeszkód
integrując się z „kolegami” z obcych szkół. Niektórzy
sugerowali, iż wcale nie zmrużyli oka, będąc
jednocześnie wyspanym (???), na co wskazywałaby
pokaźna liczba karnych raportów zazwyczaj
grupowych, jednak dla  starszych harcerzy to chleb
powszedni, więc opiekunowie po godz. 2.00 mogli
spokojnie i bez przeszkód odpocząć przed kolejnym
dniem (tak do 5.00)!!!
Po stosunkowo wczesnej pobudce, porannej toalecie,
zaprawie i śniadaniu uczniowie oddawali się kolejnym,
beztroskim zabawom, zadaniom  na świeżym
powietrzu, a opiekunowie zajęli się przygotowanie
obiadu. Po posiłku odbyło się wielkie sprzątanie,
pakowanie, pożegnanie, oczekiwanie na rodziców i
wyjazd. Dla wielu uczniów z drużyny łączkowskiej był
to premierowy biwak, podobnie rzecz ma się z
opiekunami, jednak na twarzach wszystkich widać
było ogromne zadowolenie, a organizację imprezy
przez SP w Niedźwiadzie Dolnej i ZHP Ropczyce
należy ocenić wzorowo!  
                             Bartłomiej Wiktor
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Rozstrzygniecie
konkursu na karmnik

Rekolekcje 
wielkopostne

Konkursowe karmniki

Grupa muzyczna

W dniach od 8 do 10 marca w naszej parafii
przeżywaliśmy rekolekcje szkolne, które miały nas
przygotować do Świąt Wielkanocnych. W tym roku
rekolekcje prowadził Ks. Jakub Nagi. tematem
przewodnim rekolekcji była "Fabryka serca" .
Wspólnie z księdzem rekolekcjonistą odkrywaliśmy,
co możemy zmienić w naszym życiu, aby nasze serca
były piękniejsze. Ks. Jakub wyświetlał slajdy, które
pomagały zrozumieć duchowe problemy. W czasie
rekolekcji uczniowie uczyli się nowych piosenek.
Wszystkim uczestnikom rekolekcje bardzo się
podobały. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na
święta Triduum Paschalnego.  ks. Mariusz Uryniak

4 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod
hasłem „Budki dla ptaków” zorganizowanego przez
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Martą
Zajchowską i p. Julianem Parysiem. Celami konkursu
było kształtowanie kreatywnego myślenia, zapoznanie
z różnorodnością gatunkową ptaków, a przede
wszystkim uwrażliwienie na pomoc ptakom. Uczniowie
mieli niemałe wyzwanie przy tworzeniu budek, ale
standardowo świetnie poradzili sobie z tym zadaniem.
Jury oceniało solidność, estetykę, funkcjonalność i
pomysłowość. Wszystkie budki spełniały te wymogi,
przez co trudnym było wybranie zwycięzcy. 
Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Cesarz z klasy III
gimnazjum, drugie – Amelia Kosiba z kl. IV, a trzecie –
Patryk Skóra, również z kl. IV. Wyróżnienia dostali: 
Julia Gorczyca z kl. VII, Michał Gorczyca z kl. VIII
oraz Adrian Ochał z kl. IV. 
Reszta uczestników, która wzięła udział w konkursie
to: Gabriel Wanat (kl. IV), Jakub Wlezień (kl. VI),
Mateusz Cierpiał (kl. VI), Kacper Prokopowicz (kl.
VIII), Mikołaj Wlezień (kl. V). Gratulujemy!
                                                                                         
                                    Kamila Dziedzic

Uczestnicy rekolekcji
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XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Świętym
Maksymilianie Marii Kolbe Siedlce – 03.04.2019 r.

Przedstawienie Cyrku "SZOK"

W dniu 03 kwietnia bieżącego roku w Siedlcach
odbyła się XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o
Świętym Maksymilianie Marii Kolbe, w której udział
wzięła nasza uczennica z klasy VII Julia Gorczyca. W
Olimpiadzie pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej wzięło udział 94 zwycięzców eliminacji
diecezjalnych z całej Polski. Do Siedlec uczennica
wraz z innymi zawodnikami i z opiekunem ks.
Mariuszem wyruszyli we wtorek 2 kwietnia. Julia w
etapie pisemnym zajęła bardzo dobre 8 miejsce.
Zabrakło 3 pkt aby dostać się do etapu ustnego,
jednak biorąc pod uwagę, iż Julia wśród pierwszej 10
była najmłodszym uczestnikiem, uważamy to za wielki
sukces. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
wysokich wyników w kolejnych olimpiadach i
konkursach.              ks. Mariusz Uryniak

Julia z opiekunem

5 kwietnia 2019 r. do naszej szkoły przyjechał cyrk
"Szok". Na sali gimnastycznej zrobiło się gwarno i
wesoło. Występ rozpoczął się od trudnego pokazu
akrobatycznego. Wystąpił także wesoły klaun, który
bawił dzieci swoimi sztuczkami. Wybrani przez
artystów uczniowie, nie tylko mieli okazję podziwiać
triki cyrkowe, ale także brać czynny udział w realizacji
wielu z nich. Pełni zapału, z różnym skutkiem,
próbowali dotrzymać kroku zawodowcom, co często
wzbudzało ogólną radość. Zapierającą dech w
piersiach chwilą była ta, gdy artysta pojawił się z
wężem na rękach i wyszedł do publiczności. Niektóre
dzieci wykazały się dużą odwagą, głaszcząc długiego
pytona. Były również pokazy żonglerki, iluzji,
ekwilibrystyki, jazdy na miniaturowym rowerku.
Występ bardzo się podobał wszystkim uczestnikom,
było dużo śmiechu oraz oklasków dla artystów.

Przedstawienie

MU
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Dzień Papieski Bal Wiosenny 
klas 0-III

4 kwietnia przeżywaliśmy chwile zadumy nad dziełem
Człowieka, który zadziwił świat. Uczniowie kl. III, IV i
VI pod kierunkiem pani Pauliny Zapał i ks. Mariusza
Uryniaka przygotowali apel pod hasłem: „Jan Paweł II
– Papież Dialogu”. Wdzięczność popłynęła w słowach,
cytowanych wypowiedziach i piosenkach za Jego
posługę, dialog z wiernymi  oraz za to, że niósł
orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu.
Poznaliśmy Go jako Mistrza dialogu, który szanował
człowieka i zawsze stawał w obronie prawdy. Święty
Jan Paweł II przekonywał nieustannie, że Bóg zawsze
stoi po stronie człowieka i działa na jego rzecz. Uczył
nas, że trzeba zaprosić Chrystusa do naszego życia i
w codziennym dialogu z Nim, uczyć się dialogu z
każdym człowiekiem. Jego pouczające słowa o tym
zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i
swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną
przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim
człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek
dla tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na
respektowaniu jego ludzkiej godności. Wynikała ona
ze świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży
rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie
odkrył. Jan Paweł II zawsze i wszystkim głosił miłość i
przebaczenie jako podstawowe wartości życia
człowieka i dlatego Papieżem Dobroci był… Nie!
Papieżem Dobroci JEST, bo wciąż jest żywy w
nas…   Paulina Zapał

Aktorzy

W dniu 25 marca uczniowie klas młodszych wzięli
udział w Balu Wiosennym zorganizowanym przez
wychowawczynię klasy I – panią Bogumiłę Rusin.
Podczas imprezy dzieci bawiły się z udziałem grupy
ANIMINEK. Atrakcji było bez liku: bańki mydlane,
sztuczny śnieg, wata cukrowa, popcorn, kolorowe
chusty oraz wielobarwne kapelusze i stroje. Podczas
balu wszyscy przywoływali wiosnę śpiewając piosenki,
wypowiadając zaklęcia i wykonując piękne tańce.
Największą atrakcją był sztuczny śnieg, w którym
dzieci mogły bawić się i tańczyć. Wiele radości
sprawiła również zabawa związana z wyrzucaniem
kulek z chusty. W mgnieniu oka cała sala zapełniła się
różnokolorowymi piłeczkami. Na szczęście uczniowie
bardzo sprawnie uporali się z tym bałaganem i szybko
posprzątali. Pod koniec imprezy za oknami pojawiły
się pierwsze promienie słońca, więc wszyscy zgodnie
stwierdzili, że udało się zachęcić wiosnę do tego, by
na dobre u nas zagościła. Mamy nadzieję, że taka
forma obchodów Dnia Wiosny wpisze się na  stałe w
tradycję szkoły.
                                                                                         
                       Bogumiła Rusin

Balowicze

PZ

BR
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I miejsce klasy VI w międzyszkolnym konkursie pod hasłem „Czy
znasz bajki Charlesa Perrault’a?”

Kiermasz wiosenny „Z serca dla Afryki”

1 marca 2019 roku nasi uczniowie z klasy VI: Alicja
Bereś, Patryk Cierpiał i Paulina Kramarz pod opieką
pana Juliana Parysia wzięli udział w międzyszkolnym
konkursie pod hasłem „Czy znasz bajki Charlesa
Perrault’a?” zorganizowanego przez Bibliotekę Szkoły
Podstawowej w Małej. W trakcie konkursu musieli
wykazać się szeroką wiedzą z bajek pisarza, jego
życiorysu, zdolnościami plastycznymi oraz aktorskimi.
Jednym z punktów konkursu było przygotowanie 15-
minutowej inscenizacji wybranej przez drużynę bajki.
Nasi reprezentanci wystawili baśń „Wróżki”. Po
wszystkich konkurencjach, czyli: teście, pracy
plastycznej na wylosowany temat oraz wystąpieniu
okazało się, że są najlepsi. Zajęli I miejsce!!!
Serdecznie gratulujemy!             Julian Paryś

Uczestnicy konkursu

Pierwszy dzień wiosny to jeden z najradośniejszych
dni w życiu każdego ucznia, jedni witają nową porę
roku barwnymi strojami, inni żegnają zimę
staropolskim zwyczajem palenia Marzanny , jeszcze
inni pełni pozytywnego nastawienia czerpią radość z
pomagania potrzebującym. W pierwszy dzień wiosny
– 21 marca członkowie Szkolnego Klubu
Europejskiego „ Eurodworek” pod opieką pani Patrycji
Wiktor przygotowali kolorowy i smaczny „ Kiermasz
wiosenny”. Na kiermaszu można było zakupić desery,
ciasteczka, domowe wypieki i cukiereczki, a wszystko
w iście wiosennych barwach. W przygotowaniach
niezastąpieni okazali się jak zwykle Rodzice uczniów,
którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają każdą
działalność Klubu. Kiermasz nie byłby możliwy bez
zaangażowania całej społeczności szkolnej, która
chętnie bierze udział w takich przedsięwzięciach.
Przykład swoim uczniom daje pan Dyrektor Grzegorz
Laska, który jako pierwszy zagościł na kiermaszu, nie
zabrakło również tego dnia uczniów klas
najmłodszych wraz z wychowawcami, nauczycieli i
pracowników szkoły. Tegorocznemu kiermaszowi

przyświecało hasło „ Z serca dla Afryki” ponieważ
dzięki zebranym pieniążkom w kwocie prawie 400 zł.
będzie możliwość niesienia pomocy dzieciom z
państw afrykańskich. Zebrana kwota została
przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej,
która od lat wspiera potrzebujących na całym świecie.
Członkowie SKE „Eurodworek” wraz  z opiekunem
dziękują serdecznie wszystkim za udział w akcji.
                                          Patrycja Wiktor

JP
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Powiatowy Konkurs na
esej inspirowany

obrazem Mehoffera
„Dziwny ogród” dla

uczennic naszej szkoły!

W bieżącym roku mija 150 rocznica urodzin 
Józefa Mehoffera- malarza i witrażysty, który
urodził się w najbliższym naszej miejscowości
mieście – Ropczycach. Z tej okazji rok 2019
poświęcony został w gminie temu właśnie
artyście. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Łączkach Kucharskich wiedzą bardzo wiele na
jego temat. Znają fakty z życia rodziny
Mehofferów. Zafascynowani są także jego
dorobkiem artystycznym. Cyklicznie biorą udział 
w powiatowym konkursie organizowanym przez
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach przygotowywanym
przez panie polonistki. W tym roku szkolnym miała
miejsce już VI edycja konkursu pod hasłem:
„Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość
Józefa Mehoffera”. Wzięli w nim udział uczniowie
najstarszych klas szkół podstawowych oraz klas
III gimnazjum powiatu ropczycko –
sędziszowskiego. Z naszej szkoły były to: Kamila
Dziedzic, Sylwia Góral z kl. III gimnazjum oraz
Dominika Nykiel z kl. VIII szkoły podstawowej.
 Młodzież  próbowała swoich sił w trudnej sztuce
eseju, inspirowanego obrazem „Dziwny ogród”.
Zadanie nie należało do najprostszych. 

Uczennice musiały poradzić sobie z nową formą
wypowiedzi, która wymaga subiektywnej narracji,
wprowadzenia licznych odniesień do dzieła,
kontekstów literackich, artystycznych, czy też dygresji.
Kamila Dziedzic przygotowała esej pt. „Cieszyć się
słońcem” , Sylwia Góral swą pracę zatytułowała
„Czym jest szczęście?”, zaś Dominika Nykiel – „Z
Mehofferem w ogrodzie babci”. Wszystkie prace
liczyły ponad 4 strony formatu A4 i stanowiły
niezwykle ciekawe i wartościowe rozważania na temat
sztuki.
14 marca w  ropczyckim liceum odbyła się
uroczystość wręczenia nagród i dyplomów . Oto
wyniki:
I miejsce - Kamila Dziedzic 
II miejsce - Dominika Nykiel
III miejsce - Sylwia Góral 
Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody książkowe oraz
dyplomy z rąk  dyrektor szkoły pani – Grażyny Baran
ufundowane przez burmistrza Ropczyc oraz starostę
powiatu.  Mieli również okazję obejrzeć  pracownię
polonistyczną poświęconą artyście. Do konkursu
uczennice przygotowała p. Lidia Nykiel.
Tego typu zmagania literackie mają wielką wartość –
inspirują młodzież do działania, rozwijania
zainteresowań polonistycznych, umożliwiają
prezentację uzdolnień i talentów literackich. Kształtują
również postawę szacunku wobec wybitnych artystów,
jakim był niewątpliwie Józef Mehoffer – malarz i
witrażysta rodem z Ropczyc.     Lidia Nykiel

Wręczenie nagród LN
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V Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof.
Stanisława Viscardiego

Pierwsza Pomoc
Przedmedyczna

13 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w
Ropczycach odbył się V Powiatowy Konkurs
Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego
"Viscardius". Wzięło w nim udział 53 uczniów z
gimnazjów i szkół podstawowych powiatu ropczycko –
sędziszowskiego. Nasi uczniowie pod opieką Pana
Dyrektora Grzegorza Laski udali się w tym dniu na
konkurs: Karolina Cesarz i Jakub Kaznecki z klasy III
gimnazjum oraz Jakub Plezia z klasy VIII.  Zakres
tematyczny konkursu to zadania o podwyższonym
stopniu trudności. Nagrodzonych zostało pięć osób.
Pomimo wysokiego poziomu wiedzy i dobrego
przygotowania naszym uczniom nie udało się zająć
miejsca na podium. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
                                  Marta Zajchowska

Matematycy

Uczniowie klas I-VIII, III gimnazjum uczestniczyli w
warsztatach dotyczących udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, które przeprowadził pan
Mariusz Jodłowski. Prowadzący wyjaśnił kiedy i
dlaczego należy rozpocząć reanimację,
zademonstrował jak prawidłowo wezwać pomoc oraz
jakich udzielić informacji dyspozytorowi. Kolejnym
etapem było udzielanie pomocy praktycznej.
Następnie, pod czujnym okiem prowadzącego, każdy
uczeń mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas
ćwiczeń z użyciem fantomów.

Młodsza grupa

Starsza grupa

MZ

.

.
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Uczennica klasy III gimnazjum finalistką
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka

Polskiego

Kamila Dziedzic – uczennica klasy III gimnazjum
została finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Kuratoryjnego z Języka Polskiego. Do szkolnego
etapu przystąpiło w bieżącym roku szkolnym 4
uczniów klasy III, byli to: Sylwia Góral, Kamila
Dziedzic, Natalia Więcek i Jakub Kaznecki.
Gimnazjaliści poradzili sobie bardzo dobrze z testem
eliminacyjnym, uzyskali powyżej 80% punktów. Do
etapu wojewódzkiego awansowała jednak jedna
uczennica – Kamila. Motto drugiego etapu brzmiało
następująco: Nie wszerz się żyje, w głąb Wiesław
Myśliwski. By przygotować się do etapu rejonowego ,
uczennica musiała przeczytać kolejne lektury, m.in.
„Ziele na kraterze”, „Kamienie na szaniec”, „Antologię
polskiego reportażu XX wieku”, „Syzyfowe prace”,
wskazane wiersze, piosenki i obejrzeć oraz
zinterpretować film pt. „Struktura kryształu” ora
napisać list otwarty. Etap rejonowy odbył się w
Rzeszowie. 

Kamila poradziła sobie znakomicie i awansowała do
finału konkursu. W etapie wojewódzkim musiała się
wykazać znajomością kolejnych lektur, m.in. „Pana
Tadeusza”, tekstów Tischnera, Wojtyły,
Twardowskiego, Mrożka , znajomością piosenek,
obrazów i kolejnych filmów, wszystkie teksty kultury
oscylowały wokół nowego tematu, mianowicie
Człowiek jest chórem złożonym z wielu «ja».
Najgorzej, gdy ten chór ulega rozstrojeniu… Józef
Baran. Wszystkie etapy konkursu wymagały bardzo
wytężonej pracy, ponieważ oprócz obowiązków
szkolnych , trzeba było czytać i omawiać dodatkowe
lektury oraz ćwiczyć nowe formy wypowiedzi
pisemnej. Przygotowania rozpoczęły się już w
sierpniu, na wakacjach, zaś skończyły w styczniu,
czyli trwały dokładnie pół roku. Do konkursu
uczennicę przygotowała polonistka p. Lidia Nykiel.
Wspólnie zajęcia okazały się wspaniałą przygodą
literacką, zarówno dla uczennicy, jak i dla pani
polonistki, którym bliska okazała się  myśl
Żeromskiego z „Syzyfowych prac” – „Nauka jest jak
niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej
jesteś spragniony”. Kamila kontynuuje miłą tradycję
związaną z konkursem kuratoryjnym z języka
polskiego, zapoczątkowaną przez Paulinę Kipę –
laureatkę z 2004, Natalię Bereś – laureatkę z roku
2016, Kamilę Karaś – laureatkę z roku 2018 i Gabrielę
Pawłowską – finalistkę konkursu z 2018. Gratulujemy
sukcesu i życzmy dalszych osiągnięć polonistycznych.
                                                                                         
                                      Lidia Nykiel

Serdecznie gratulujemy Kamili
wielkiego sukcesu i życzymy

kolejnych w następnych latach.
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Udział w II Gminnym Konkursie Ortograficznym
klas II i III w Niedźwiadzie Górnej

XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Św.
Maksymilianie

8 maja 2019 r. uczennice naszej szkoły: Marta
Cebulska (klasa 3) oraz Sandra Kulpa (klasa 2) wzięły
udział w II Gminnym Konkursie Ortograficznym pt.
"Przyjaźń z ortografią" dla klas 2-3 organizowanym
przez Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie Górnej.
Dziewczęta zostały przygotowane przez swoje
wychowawczynie, tj. panią Paulinę Zapał i panią
Stanisławę Świniuch. Uczennice zostały wyłonione
poprzez klasowe eliminacje. Celem konkursu było
sprawdzenie wiedzy i umiejętności ortograficznych
oraz wyłonienie Mistrza Ortografii. W konkursie wzięło
udział 16 uczniów z 10 szkół naszej gminy. Nasze
uczennice dzielnie walczyły. Gratulujemy umiejętności
i odwagi!
                                                    Paulina Zapał

Zwycięzcy

Dnia 28 lutego w Jaśle u Ojców Franciszkanów odbył
się etap diecezjalny XIII Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św.
Maksymilianie. Naszą szkołę reprezentowały trzy
osoby, które zostały wyłonione na etapie szkolnym.
Były to Sylwia Góral z Klasy III Gim, Aleksandra
Wójcik z klasy VIII i Julia Gorczyca z klasy VII.
Uczennice do konkursu przygotowywały się czytając
książkę o. Władysława Kluz „47 lat życia” oraz
Ewangelię według św. Mateusza, pod okiem opiekuna
ks. Mariusza Uryniaka. W tym roku na etap
diecezjalny dostało się ponad 30 uczestników.

Pytania były bardzo trudne, ułożone w test wyboru i pytania otwarte. Po zakończeniu testu wszyscy z
niecierpliwieniem czekali na wyniki. I stało się. Odnieśliśmy sukces. Nasza uczennica Julia Gorczyca zajęła II
miejsce, co dało jej kwalifikację do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Siedlcach. Gratulujemy i
życzymy Julii wysokich wyników na etapie ogólnopolskim.
                                                                                                ks. Mariusz Uryniak

PZ
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Szkoła w Łączkach Kucharskich zapachniała bzami

Po akademii

Maj dla większości Polaków jest jednym z
najpiękniejszych miesięcy w roku. Rośliny budzą się
do życia, słońce zaczyna nas mocniej ogrzewać,
rozkwitają bzy, które swym zapachem umilają nawet
najtrudniejsze dni. Oprócz tego obchodzimy wtedy
święto Konstytucji 3 maja - pierwszej konstytucji
uchwalonej w Europie, a drugiej na świecie. Z tej
okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
pod hasłem „Polska pachnie bzami”. Uczniowie z
klasy 4 SP i 3 Gim zaprezentowali piękny spektakl
teatralny, na którym pojawiło się wiele piosenek,
dialogów, taniec, które mocno trafiały do naszych
serc. „Poezje” opowiadały o tym, co dobre i
pożyteczne, "baba z chłopem" próbowali zrozumieć
konstytucję, a Potocki wraz z kolegami, wdawał się w trudne dyskusje. Występ zrobił ogromne wrażenie na
publiczności. Dziękujemy za przygotowanie p. Patrycji Wiktor oraz p. Faustynie Marcinek. Na zakończenie
akademii pan Dyrektor Grzegorz Laska pogratulował młodzieży pięknego występu.
                                                                                            Sylwia Góral, III gimnazjum

Spotkanie z panią
psycholog Faustyną

Dziedzic

Uczestnicy spotkania

16 maja w naszej szkole gościliśmy Panią psycholog
Faustynę Dziedzic, absolwentkę szkoły w Londynie.
W spotkaniu wzięły udział 3 klasy 7,8 i 3 gim. Pani
Faustyna mówiła jak radzić sobie w szkole ze
stresem, pokazywała ćwiczenia na wyciszanie
nerwów, oraz zachęcała do dbania o własne zdrowie
psychiczne. W drugiej części spotkania mówiła o
autodestrukcji, samookaleczeniu i braku akceptacji w
środowisku szkolnym. Po wykładzie uczniowie mieli
możliwość zadawania pytań. Za poświęcony czas i
przekazanie cennych informacji bardzo dziękujemy
                                          ks. Mariusz Uryniak

Psycholog to taki sam
lekarz jak inni i nie

trzeba się wstydzić wizyt
u niego.

PW

MU
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I miejsce w eliminacjach do
Powiatowego Turnieju "Dwa

Ognie"

Turniej Tenisa
Stołowego Ropczyce

2019

Sport w naszej
szkole

20 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach
odbyły się gminne eliminacje do Powiatowego
Turnieju "Dwa Ognie" dzieci z roczników: 2009 i 2010.
Wzięło w nim udział 5 szkół z naszej gminy, w tym
przedstawiciele naszej szkoły pod opieką p. Pauliny
Zapał. Naszą szkołę reprezentowali: Cebulska Marta,
Gorczyca Nikola, Jasek Sebastian, Kosiba Amelia,
Pomana Adrian, Rybska Nikola, Trałka Patryk, Wanat
Gabriel, Wanat Karol, Zapał Adrian, Zapał
Daniel. Nasi zawodnicy pokonali wszystkie drużyny
biorące udział w turnieju zajmując I miejsce. Dzięki
wygranej w turnieju zakwalifikowali się do
powiatowych rozgrywek, które odbędą się 9 kwietnia.
Gratulujemy!                 Paulina Zapał

Zawodnicy z opiekunem

Nasi zawodnicy

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
zorganizowało VI Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego im. Władysława Sąsiadka, który odbył się
22 lutego 2019r. w Hali Widowiskowo Sportowej w
Ropczycach. Każda szkoła mogła wystawić
maksymalnie czternastu zawodników. Reprezentacja 

naszej szkoły wystąpiła w składzie: Alicja
Jasek, Amelia Kosiba, Emilia Jędrzejczyk, Michał
Marciniec, Dawid Cebulski, Elżbieta Baran, Szymon
Kania, Patryk Cierpiał, Angelika Cesarz, Dominik
Prokopowicz, Aleksandra Wójcik, Emilia Zakrzewska,
Maksymilian Zakrzewski oraz Karolina Cesarz. 
Czterech najlepszych uczestników w każdej kategorii
uzyskało awans do zawodów powiatowych. Uczniowie
naszej szkoły spisali się bardzo dobrze, zajmując
wysokie lokaty w sowich kategoriach:
Angelika Cesarz - I miejsce, Emilia Jędrzejczyk - II
miejsce, Michał Marciniec - III miejsce, Amelia Kosiba
- IV miejsce, Dominik Prokopowicz - IV miejsce,
Aleksandra Wójcik - IV miejsce, Maksymilian
Zakrzewski - IV miejsce, Karolina Cesarz - IV miejsce
W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali ciepły posiłek oraz napoje, a na zakończenie
wręczono im pamiątkowe medale. Czwórka
najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej
kategorii otrzymała również dyplom oraz nagrodę
rzeczową. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i
osiągnięte wyniki. Zawody powiatowe dla klas IV-VI
zostaną rozegrane 8 marca 2019r. w Gimnazjum w
Iwierzycach, a dla klas VII-IIIG 9 marca 2019r. w
Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
                                     Wiesław Maciołek

PZ
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Turniej koszykówki

Zawody sportowe w Ropczycach

28.05.2019r. odbył się wyjazd na Turniej Koszykówki
w Zespole Szkół w Małej. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie klasy 8 oraz 3 gimnazjum, a
mianowicie; Kamil Depowski, Karol Bochenek, Kacper
Prokopowicz, Jakub Plezia, Maksymilian Zakrzewski
oraz Dominik Kliś. Na turnieju zjawiło się 12 drużyn
chłopców i dziewczynek w różnych kategoriach
wiekowych. Musimy wyróżnić Kacpra oraz Dominika,
dzięki którym zawdzięczamy 3 miejsce na podium.
Cała drużyna włożyła wiele wysiłku w przygotowania
oraz jeszcze więcej w samą grę z rywalami. Bardzo
dziękujemy za prezentowanie szkoły wszystkim
członkom drużyny.         Iza Bereś Zawodnicy

29.05.2019r. na Stadionie w Ropczycach  odbyły się zawody dla klas siódmych, ósmych oraz gimnazjum.
Oczywiście znaleźli się uczniowie, którzy chętnie pojechali reprezentować naszą szkołę. Rozgrywki rozpoczęły
się o godzinie 10:00 od motywacyjnego powitania od organizatorów. Udział w zawodach brali: Angelika Cesarz,
Dominik Prokopowicz, Karol Bochenek, Kacper Prokopowicz, Kamil Depowski, Karolina Cesarz oraz Dominik
Kliś. Angelika w biegu na 600m zajęła 2 miejsce, natomiast Dominik w biegu na 1000m zajął miejsce 3. Nasi
chłopcy wystawili sztafetę, w której to zajęli miejsce 3!!! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz
gratulujemy!                      Iza Bereś

Dominik na podium Drużyna na podium

.

WM WM
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Wiadomości ze szkolnej
biblioteki 

"Cała Polska czyta dzieciom", to ogólnopolska akcja
promująca czytanie książek najmłodszym w trosce o
ich prawidłowy rozwój emocjonalny i umysłowy. 
Biblioteka w Łączkach Kucharskich również dołączyła
do tej szczytnej akcji i zorganizowała IV Spotkanie
Czytelnicze. Głównym bohaterem tegorocznego
spotkania był Smok Maciuś, który odwiedził
przedszkolaki. Towarzyszyły mu równie znakomite
postacie z innych bajek. Zawitał Czerwony Kapturek i
Wilk, przybyła też Królewna Śnieżka razem z Wróżką,
nie mogło zabraknąć Króla i oczywiście Klauna.
Wszystkie postacie razem z bibliotekarkami: panią
Lidia Nykiel i panią Moniką Skibą przybyły do
przedszkola i przywitały się z dziećmi, to samo uczynił
gość honorowy, czyli Smok Maciuś. Pani Lidia
przeczytała dzieciom książeczkę o przygodach
oczywiście Smoka Maciusia i zadała im pytania
dotyczące tekstu. Najmłodsi bardzo uważnie słuchali
opowieści i bez problemu odpowiedzieli na wszystkie
pytania. Później nasze bajkowe postacie
przeprowadziły różne quizy, które rozwiązały dzieci.
Wielkim talentem wykazały się maluchy podczas
układania dużych styropianowych puzzli. Największą
ciekawość wzbudził wielki kocioł, w którym zostały
ukryte różne przedmioty. Dzieci, mając zasłonięte
oczy, losowały z niego fanty i musiały powiedzieć, co
to jest. Nie mogło zabraknąć też zabaw przy muzyce,
które rozbawiły dzieci. Gdy wszystkie przedszkolaki
udowodniły, że doskonale znają bajki i ich bohaterów,
zostały uroczyście pasowane na czytelników
biblioteki, a pamiątkowe dyplomy wręczył im dyrektor
szkoły pan Grzegorz Laska. Na zakończenie młodzi
czytelnicy mieli ostatnie bardzo odpowiedzialne
zadanie, musieli pomalować kolorowankę ze
Smokiem Maciusiem. Smok oczywiście służył za wzór
i wszystkie dzieci świetnie sobie poradziły z tym
zadaniem. 
Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom najmłodsi
będą chętnie odwiedzać bibliotekę i sięgać po książki,
aby poznać nowe przygody bajkowych bohaterów.
                                               Monika Skiba

Czytanie książki

Układanie puzli

Nowi czytelnicy

IV Spotkanie
 Czytelnicze

MS

MS
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Plotki, ploteczki

STOPKA REDAKCYJNA
ROK SZKOLNY 2018/2019
NUMER 3

Szkoła Podstawowa 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

Redaktorzy: Uczennice klasy VIII SP
oraz III Gimnazjum

Hejka kociaki! ;3

Przychodzimy do Was z ostatnią dawką ploteczek w
czerwcowym wydaniu naszej gazetki, mamy nadzieję,
że się stęskniliście! Zbliżają się wakacje i atmosfera
robi się coraz luźniejsza, ale nie zapominajcie o
nauce! To ostatnia okazja do zdobywania dobrych
stopni ;3
Zacznijmy od naszych najmłodszych urwisów,
pierwszy rok w nowej szkole za wami, pewnie
zdążyliście się już zaaklimatyzować. W ciągu tego
roku poznaliśmy wiele talentów muzycznych i
tanecznych, oby tak dalej! Naszą piątą klasę rozpiera
energia, wraz z pogodą nadeszły zawody sportowe,
życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy ❤. 

Szóstoklasiści wkraczają w wiek pierwszych
zawirowań miłosnych, nie zapominajcie przy tym, że
nauka ma być na pierwszym miejscu! Siódma klasa
już niedługo stanie się najstarszą klasą w naszej
szkole, kochani musicie świecić przykładem dla
naszych młodszych kolegów, na pewno wam się uda!
Ósma klasa i trzecia gimnazjum przystąpiła w
ostatnim czasie do sakramentu bierzmowania,
staliście się dojrzałymi chrześcijanami, wybieracie
nowe szkoły, życiowe decyzje przed wami, a my
mocno trzymamy za was kciuki! Nadchodzi lato,
spędźcie je jak najlepiej i powróćcie do naszej szkoły
z potrójną energią! Do zobaczenia we wrześniu ❤!!

Po wielu miesiącach wytężonej
pracy nadchodzą zasłużone
wakacje. Pragniemy życzyć

Wam wszystkim wspaniałego i
bezpiecznego wypoczynku,

słonecznej pogody, udanych
wyjazdów wakacyjnych oraz
mnóstwa dobrego humoru.
                               Redakcja 
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