
Szkolne Echoo
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół w Łączkach
Kucharskich
Łączki Kucharskie 469
39-106, Łączki Kucharskie

Numer 12 09/13

 
Co czeka uczniów w roku szkolnym 2013/2014?

    
   Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dwa miesiące wakacji szybko dobiegły końca i trzeba było wrócić do
szkoły. 2 września wszyscy uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Niektórzy przyszli do szkoły pierwszy raz.
Była to grupa pięciolatków, która rozpoczęła naukę w przedszkolu. Ich wychowawcą została pani Marta Mytych.
Grupa sześciolatków kontynuuje naukę w zerówce pod opieką pań: Haliny Zapał, Stanisławy Świniuch i
Bogumiły Rusin. Pierwszoklasiści poznają szkołę pod czujnym okiem pani Haliny Zapał. Drugoklasiści uczą się
pod opieką pani Bogumiły Rusin. Trzeciakami opiekuje się pani Stanisława Świniuch. Wychowawcą klasy IV
został pan Bartłomiej Wiktor, klasy V pan Julian Paryś natomiast klasą VI opiekuje się pani Aneta Rzeczycka.
Wychowawcą najmłodszej klasy gimnazjum jest pani Marta Zajchowska, klasę drugą gimnazjum prowadzi pani
Monika Skiba, a najstarszą klasą w szkole opiekuje się pani Lidia Nykiel.
    W nowym roku szkolnym są pewne zmiany. Wśród nauczycieli mamy nowego pana uczącego wychowania
fizycznego w klasie I gimnazjum – pana Michała Betleję. W naszej szkole pracuje też nowa sekretarka, pani
Edyta Florek.
    Nastały również pewne zmiany w najważniejszych dokumentach szkolnych. Dotyczą one Statutu Szkoły,
Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Najważniejsze zmiany w tych dokumentach będziemy
publikować na łamach naszej gazetki, cały dokument można obejrzeć w bibliotece szkolnej oraz na stronie
internetowej szkoły.
                                                                                                                   Red.

Budynek Zespołu Szkół L.N.
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Plac zabaw "Radosna Szkoła" Wywiadówka

Posprzątaliśmy
otoczenie naszej szkoły

W tym roku w dniach 20 - 22 września przypada 20.
edycja akcji "Sprzątanie Świata - Polska" pod
hasłem "Odkrywamy czystą Polskę". Podczas tej
akcji wszystkie placówki starają się posprzątać
choćby najmniejszy kawałek otoczenia. Nasza szkoła
również włączyła się w tę akcję. 
"Sprzątanie Świata"  i pomaganie naszej Ziemi to nie
tylko segregacja śmieci, to także oszczędzanie wody i
energii, wybieranie transportów publicznych i
chodzenie na zakupy z własna torbą. 
24 września uczniowie z klas I - III gimnazjum
przyłączyli się do akcji. Każda klasa pod opieką
nauczyciela sprzątała przydzielone rejony. Zbieraliśmy
papierki, butelki i inne odpadki, segregując je do
odpowiednich worków. Wszystkie klasy wróciły z
pełnymi workami. Na koniec wszystko
udokumentowaliśmy wspólnym zdjęciem.
                                             Karolina Kramarz

sprzątanie świata

sprzątanie świata

Gmina Ropczyce pozyskała
fundusze z rządowego programu
"Radosna szkoła" i buduje przy
placówkach oświatowych place
zabaw. Są to bezpieczne place z
miękkim podłożem
zapobiegającym otarciom, mają
ławeczki i są ogrodzone. Przy
naszym zespole szkół również
powstaje taki plac zabaw. Będzie
on przeznaczony dla
przedszkolaków i uczniów z klas I,
II i III szkoły podstawowej.
                                Red.

12 września w naszym Zespole
Szkół odbyła się pierwsza
wywiadówka, na której wybrano
oddziałowe Rady Rodziców,
poinformowano o zmianach w
Statucie Szkoły, jak również o
sprawdzianie i egzaminie
gimnazjalnym, które czekają
uczniów odpowiednio 1 kwietnia
oraz 23, 24, 25 kwietnia.
Przekazano również informacje na
temat projektu edukacyjnego
realizowanego w klasie II
gimnazjum.
                                  Red.

L.N.

L.N.
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Upragniona dyskoteka

27 września w naszej szkole odbyła się upragniona przez uczniów dyskoteka. Podstawówka zaczęła swoja
zabawę o 15.30 a zakończyła o 18.00, natomiast gimnazjaliści rozpoczęli pląsy o 18, godzinę bawili się wspólnie
z podstawówką, a zakończyli tańce dokładnie o 20.12. Opiekę nad kochanymi dziećmi w pierwszej części
sprawowali p. Julian Paryś, p. Bartłomiej Wiktor, i p. Aneta Rzeczycka, a w drugiej części p. Monika Skiba, p.
Lidia Nykiel, p. Marta Zajchowska. Opiekunami byli również rodzice, po dwoje z każdej klasy. Grał nam
oczywiście wspaniały i jakże niezastąpiony DJ Cobra (Mateusz Ciebień). Wszyscy świetnie się bawili, a w
szczególności II i III gimnazjum, która tak dawała czadu na parkiecie, że aż na korytarzu się kurzyło. Żartujemy,
to Mateusz puszczał dym. Podstawówka oczywiście też nie była gorsza. Oni w tak młodym wieku wiedzą, jak
się bawić. Każdy czerwony i zadowolony opuścił szkołę o 18.00. Niektórzy jednak woleli cały ten czas spędzić w
męskiej łazience, nieładnie! Jak jest dyskoteka, to się bawimy :) Dziewczynom z I gimnazjum zalecamy, by
zapisały swoich chłopaków na kurs tańca, może na następnej dyskotece zaszaleją tak,  jak one. Uparci chłopcy
z III na początku odmawiali tańca, jednak później ulegli urokom osobistym dziewczyn. Mieliśmy także
nieoczekiwaną wizytę, albowiem odwiedziła nas nasza absolwentka i była przewodnicząca szkoły Ewelinka.
Podsumowując, było tak świetnie, że nawet nasz ksiądz Robert żałował, że nie wpadł na chwilkę :) Liczymy, że
niedługo znowu odbędzie kolejna świetna dyskoteka.                                                                                                  
                                                              Karolina Kramarz

dyskoteka

dyskoteka

dyskoteka

M.S.

M.S.

M.S. M.S.
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Góry Sowie – pasmo górskie w
Polsce w Sudetach Środkowych
w południowo-zachodniej części
Polski na terenie województwa
dolnośląskiego. W Górach Sowich,
oprócz grzbietu głównego, wyróżnia
się pasmo Garbu Dzikowca i
Wzgórz
Wyrębińskich.
                            Red.

Wspomnienia z wakacji...

Kilka słów o Górach Sowich

"Góry Sowie" - Mateusz Marciniec

Podczas minionych wakacji byłem wraz  z rodziną w Górach Sowich. Nocowaliśmy u
znajomego górala.
Góry Sowie są bardzo ciekawe i tajemnicze. Jest wiele miejsc do zwiedzania. Byliśmy u
górali, którzy sprzedali nam oscypki oraz kozi ser. Odwiedziliśmy rodzinę w Bielawie i
oglądnęliśmy zalew, który niestety został zniszczony. Poznaliśmy dwoje sympatycznych
ludzi z Katowic. Następnego dnia pojechaliśmy do Twierdzy Kłodzkiej. Podczas zwiedzania
widzieliśmy jazdę węgierską w strojach epokowych. Wróciliśmy po południu, ponieważ
umówieni byliśmy z naszym gospodarzem na zwiedzanie starych kopalni i sztolni. Po
przygotowaniu się, założeniu kasków, woderów, wyposażeni w latarki, pojechaliśmy na
miejsce. Najpierw zwiedzaliśmy tzw.  "Smoczą Jamę".

Była to dosyć spora jaskinia, w
której miejscowi robili sobie
ogniska. Następna była kopalnia
wapienia.Było tam zabawnie ale i
niebezpiecznie, ponieważ czasem
należało przechodzić przez takie
szczeliny, że po przejściu

jaskinia

jaskinia

zastanawiałem się, "jak ja się tam zmieściłem". W jednej ze sztolni
podziwialiśmy stare bardzo dobrze zachowane belki, które podtrzymywały
sufit. Aż trudno uwierzyć, że stoją tak od czasów 2 wojny światowej.
Nasze zwiedzanie zakończyliśmy po godzinie 22, ale uważam, że było
warto. Według mnie zwiedzanie sztolni i kopalni pod przewodnictwem
pana Henryka, naszego gospodarza, jest moją największą wakacyjną
przygodą.

M.M

M.M.
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Kapelusz przed
pocztą zdejm..."
Każdy z nas
słyszał tekst
piosenki "
Medytacje
wiejskiego
listonosza" 
w wykonaniu
zespołu
Skaldowie

List z wakacji - "List Nikoli" - Nikola Strzok

Suchary! Suchary!

                                                                           Łączki Kucharskie, 3 września 2013r. 
                                                 
                                                            Droga Marysiu.
 
     Na wstępie chciałabym Ci podziękować za Twój ostatni list. Piszę do Ciebie, żeby
opowiedzieć o moich minionych wakacjach spędzonych na Słowacji, a konkretnie w
Popradzie.
     Na wakacje wyjechaliśmy końcem sierpnia. Był to krótki pobyt, ale z mnóstwem atrakcji.
W podróży, mnie, mojej siostrze i naszym rodzicom, towarzyszyli znajomi wraz z synem.
Początkowo padało, ale mieliśmy nadzieję, ze na Słowacji pogoda się zmieni. Gdy
dojechaliśmy na miejsce i wynajęliśmy domek, poszliśmy rozglądnąć się po okolicy. Widoki
były piękne. Następnego dnia poszliśmy do Aqua City Poprad, jest to całkiem duży kompleks
basenów z wieloma zjeżdżalniami, barami i restauracją. Najbardziej podobał mi się pokaz
laserów, który odbył się wieczorem. Trzeciego dnia, wszyscy pojechaliśmy do Słoweńskiego
Raju. Wyszliśmy na sam szczyt góry, z której później schodziliśmy 6 kilometrów. Po
powrocie do wynajmowanego przez nas domku, rozpaliliśmy grilla, a potem poszliśmy spać .
W dniu, w którym mieliśmy wracać do Polski, pojechaliśmy do lodowej jaskini. Po drodze
znajdował się park linowy. Nigdy wcześniej nie byłam tam, więc bardzo chciałam spróbować.
Mam dużo zdjęć i filmików, które z chęcią Ci pokażę. Do domu wróciliśmy około północy, a
potem od razu poszłam spać.
     Czekam na Twoja odpowiedź. Mam nadzieję, ze też mi napiszesz, jak spędziłaś wakacje.
                                                                Pozdrawiam Nikola

"...Ludzie listy
piszą, zwykłe,
polecone
Piszą, że
kochają, nie
śpią lub całują
cię
Ludzie listy
piszą nawet w
małej wiosce
Listy szare,
białe, kolorowe

wakacje

1.  Co mówi pociąg chory
psychicznie?
- Chyba mam nie po kolei.
2.  Jak się nazywa człowiek, który
pracuje z otwartymi ludźmi?
- Chirurg.
3.  Co mówi biolog, kupując
telewizor?
- CytoPlazma?
4.  Co robi blondynka kiedy
dostanie narty wodne?
- Zacznie szukać pochyłego jeziora
5.  Jak się nazywa człowiek nóż?

- Janóż
6.  Co robią baby na drodze?
- Tamują ruch
7.  Jak nazywa się jad mrówek?
- Mrówkojad
8.  Dlaczego ściany nie toczą ze
sobą wojny?
- Bo jest między nimi pokój
9.  Co robi terrorystka gdy dzieci w
klasie źle się zachowują?
- Rozsadza je
10.  Jak nazywa się tajemnicza
tarka?
- Sekretarka

M.S.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 12 10/2013 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Echoo

Samorząd uczniowski  - organizacja działająca w naszej
szkole.

Sekcja dekoracyjna

Sekcja kulturalna

Sekcja gospodarczo -
porządkowa

Samorząd
uczniowski
już wybrany.
W prezydium
są same
dziewczyny z
dwóch
najstarszych
klas w
szkole.

SU

Przewodniczącą szkoły została Agata
Szpara - uczennica klasy III gimnazjum,
na zastępcę przewodniczącej wybrano
Agatę Wójcik z klasy III gimnazjum,
natomiast skarbnikiem została Kinga
Bereś z klasy II gimnazjum.
Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy owocnej
pracy.

Przewodnicząca

Członkami tej sekcji są: Patrycja Sulisz - klasa II
gimn., Martyna Książek - klasa V, Aleksandra Karaś -
klasa V, Gabriela Pawłowska - klasa V, Jakub
Kaznecki - klasa IV, Gabriela Mardeusz - klasa VI,
Gabriela Kramarz - klasa VI. Dzięki ich staraniom
będziemy mieć piękne gazetki na korytarzach
szkolnych. 

Do tej sekcji wybrano osoby, które
będą dbać o porzadek w szkole. Są
to: Maria Kliś z klasy I gimnazjum,
Alicja Grabowy z klasy I
gimnazjum, Damian Wanat również
z klasy I gimnazjum i Karol Wrona
z klasy V.

O rozrywki kulturalne
przeznaczone dla społeczności
szkolnej odpowiadają: Martyna
Tokarz - klasa II gimnazjum,
Karolina Kramarz - klasa II
gimnazjum, Joanna Wójcik - klasa
II gimnazjum, Nikola Strzok- klasa I
gimnazjum, Sonia Strzok - klasa I
gimnazjum, Patrycja Grabowy -
klasa III gimnazjum.

L.N.

L.N.
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Zasady zdrowego stylu życia

DO SUBSTANCJI DODATKOWYCH NALEŻĄ :
- BARWNIKI
- KONSERWANTY
- ŚRODKI SŁODZĄCE, ZAGĘSZCZAJĄCE,
WZMACNIAJĄCE SMAK I ZAPACH
- KWASY, ZASADY, SOLE, ANTYUTLENIACZE I
INNE
BARWNIKI
OZNACZONE SYMBOLAMI -  OD E - 100 DO E -180
NADAJĄ KOLOR -  DZIĘKI CZEMU ŻYWNOŚĆ
WYGLĄDA APETYCZNIE.
CZĘŚCIOWO UZYSKIWANE SĄ Z ROŚLIN,
NATOMIAST BARWNIKI IDENTYCZNE Z
NATURALNYMI SĄ OTRZYMYWANE CHEMICZNIE
NP. RYBOFLAMINA
KONSERWANTY
OZNACZONE SYMBOLAMI  -  ODE- 200 DO E -281
ZAPOBIEGAJĄ PSUCIU SIĘ ŻYWNOŚCI
DO BEZPIECZNYCH NALEŻĄ KWAS
BENZOESOWY (210) I SÓD SODOWA (211).
NIEBEZPIECZNE I ZAKAZANE W POLSCE SĄ  E
– 230, E – 239
DODATKI SMAKOWE I ZAPACHOWE
OZNACZONE SYMBOLAMI -  OD E -500 DO E –
1500 SĄ TO SUBSTANCJE SŁODZĄCE I
WZMACNIAJĄCE SMAK NP. GLUTAMINIAN SODU
( E – 621) 

PAMIĘTAJ
DODATKI DO PRODUKTÓW NIE ZAWSZE SĄ TO
SUBSTANCJE OBOJĘTNE DLA ZDROWIA,
A NAJCZEŚCIEJ SĄ SZKODLIWE I MOGĄ
WYWOŁAĆ W ORGANIŹMIE GROŹNE SKUTKI.
ICH NADMIAR MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ:
- ALERGII, ANEMII
- CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO,
NERWOWEGO
- CUKRZYCY
POPULARNE NA CAŁYM ŚWIECIE SZYBKIE
POSIŁKI CZYLI HAMBURGERY, HOT – DOGI,
PIZZA, FRYTKI, CHIPSY, NAPOJE GAZOWANE
ZAWIERAJĄ ZA MAŁO BIAŁKA I WITAMIN, ZA
TO ZBYT WIELE NIEZDROWEGO TŁUSZCZU,
CUKRU, SOLI ORAZ CHEMICZNYCH DODATKÓW
DO ŻYWNOŚCI.
TAKIE ODŻYWIANIE SPRZYJA POWSTAWANIU
OTYŁOŚCI ORAZ CHORÓB UKŁADU
POKARMOWEGO LUB SERCA W ZWIĄZKU Z
NADMIERNYM SPOŻYCIEM TŁUSZCZU.

SÓL - soląc potrawy, używamy 10 razy więcej soli,
niż potrzebuje organizm. Jej nadmiar w chemicznie
oczyszczonej postaci prowadzi do zaburzeń płynów
ustrojowych, przeciąża nerki, wpływa na pracę
serca i zmiany ciśnienia.
 
Napoje gazowane – są nasycone dwutlenkiem
węgla, który nie tylko szkodzi naszym jelitom i
żołądkowi, ale też wypłukuje wapń z kości.
Zawierają również wiele niezdrowych substancji
dodatkowych.

zdrowa żywność N.N.
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Zasady zdrowego stylu życia

CUKIER – pozbawia organizm wartościowych
składników odżywczych m.in. witaminy B, wapnia i
magnezu, może prowadzić do cukrzycy, ponieważ
nadmiar cukru obciąża trzustkę, a już na pewno
uzależnia od słodyczy.

Zachęcam do czytania etykiet na opakowaniach
produktów spożywczych i wybierania tych, z jak
najmniejszą ilością ilością substancji szkodliwych. 
Zachęcam również do spożywania żywności
przygotowanej samodzielnie z naturalnych składników.
                          Aneta Rzeczycka

zdrowa żywność

1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta
jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się
nadwagi i otyłości.
2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność
spożywanych produktów. Jedz 3-5 posiłków dziennie,
w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy
między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4
godziny.
3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny
stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy
czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla
Ciebie głównym źródłem energii.
5. Codziennie, co najmniej dwa razy dziennie,
spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy
sery.
6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej
roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn
miękkich.
7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz
nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi,
ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
9. Dostarczaj organizmowi wystarczająca ilość płynów
(głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
10. Nie pij alkoholu
                                Aneta Rzeczycka

zdrowa żywność

zdrowa żywność

NN

NNN

NN
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Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt

16 września 2013 roku odbył się Turniej " Orlika" o
Puchar Premiera Donalda Tuska dziewcząt w kategorii
klas VI-I gim.  Dziewczęta wystąpiły w składzie: Sonia
Strzok, Nikola Strzok, Natalia Bereś, Maria Kliś,
Weronika Bochenek, Natalia Gredys, Gabriela Marć.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn: ZS Gnojnica Dolna,
ZS Nr 2 Ropczyce, ZS Lubzina, ZS Nr 6 Ropczyce,
ZS Nr 3 Ropczyce oraz ZS z Łączek Kucharskich.
Drużyny podzielono  na dwie grupy, gra odbyła się
systemem " każdy z każdym",czas gry 2x6 minut.
Wyniki meczów:
ZS Łączki Kucharskie-ZS Nr 2 Ropczyce 3:0
ZS Łączki Kucharskie-ZS Gnojnica Dolna 0:4
ZS Łączki Kucharskie-ZS Nr 3 Ropczyce 0:1
 W swojej grupie drużyna dziewcząt zajęła drugie
miejsce.
 W meczu o miejsce III drużyna z naszej szkoły uległa
zespołowi ze Szkoły Nr 3 Ropczyce 0:1 i ostatecznie
w turnieju zajęły IV miejsce.Każda zawodniczka
otrzymała pamiątkowa koszulkę, a drużyna
dyplom.Wszystkim dziewczęta dziękuję za udział i
włożony wysiłek.
                                        Wiesław Maciołek

Na stadionie w Sędziszowie Młp w dniu 27 września
2013 roku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Szkół
w Lekkiej Atletyce. Reprezentacja ZS w Łączkach
Kucharskich wystawiła drużynę w składzie: Klaudia
Bochenek, Sonia Strzok, Natalia Kliś, Ewa Pawłowska,
Klaudia Bochenek, Patryk Kliś, Paweł Zakrzewski,
Grzegorz Wanat.
Bardzo dobrze zaprezentował się Paweł Zakrzewski,
który w konkursie rzutu piłeczki palantowej zajął III
miejsce. Również Sonia Strzok w finale biegu na
dystansie 100 m zajęła bardzo dobre III miejsce.
W finale biegu sztafetowego 4x100 m dziewczęta
składzie Sonia Strzok, Ewa Pawłowska, Natalia Kliś,
Klaudia Bochenek  zajęły II miejsce. Wszyscy
uczestnicy zawodów zasłużyli na pochwały, zostaną
również nagrodzeni pozytywnymi uwagami i
celującymi ocenami z wychowania fizycznego.
Dziękuję wszystkim za udział w zawodach oraz
włożony wysiłek.
                            Wiesław Maciołek 

Indywidualne Mistrzostwa Szkół
w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i

Chłopców SP i Gimn.

zawodniczki zawodniczkiL.N. N.K.
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Wywiad z Michałem Betleją, nauczycielem
wychowania fizycznego

Dz. Dzień dobry, możemy prosić o udzielenie krótkiego wywiadu?
M.B. Jak najbardziej.
Dz. Jak się zaczęła Pańska przygoda z siatkówką, od którego roku życia się Pan nią interesuje?
M.B. Moja przygoda ze sportem zaczęła się w 4 klasie szkoły podstawowej, wtedy chciałem być
piłkarzem, ale w 8 klasie szkoły podstawowej postanowiłem z niej zrezygnować i zająłem się uprawianiem piłki
siatkowej. I tak 15 lat trenuję siatkówkę.
Dz. Kto był Pana trenerem?
M.B. Trenerów miałem kilku. Zabawę w siatkówkę zaczynałem u nauczyciela wychowania fizycznego
Pana Bolesława Jasińskiego, następnie trenerem moim był Janusz Skałuba, Wojciech Baszak, czy już w 2
ligowej drużynie Robert Bałuszyński, Piotr Podpora i Jacek Wiśniewski. Jak widać trochę ich było.
Dz. Jak długo jest Pan trenerem Błękitnych w Ropczycach?
M.B. W drużynie Błękitni Ropczyce trenerem jestem czwarty sezon.
Dz. Lepiej być trenerem czy siatkarzem?
M.B. Są momenty, w których lepiej być zawodnikiem, a są kiedy, lepiej być trenerem. Wszystko
przypada na pewien czas. Jak byłem młodszy, dużą satysfakcję sprawiała mi gra w siatkówka i dalej mi sprawia,
w tym momencie nie wyobrażam siebie w innej roli, niż trener.
Dz. Jakie są zalety, a jakie wady bycia trenerem?
M.B.W byciu trenerem więcej jest zalet, niż wad. Zaletą dużą jest to iż robię to, co lubię najbardziej i dostaję za to
wynagrodzenie, duża satysfakcja jest w szkoleniu młodzieży, która potem zaczyna osiągać sukcesy. Wad nie
ma zbyt dużo, pomimo iż jest to trudny zawód, ponieważ prowadzi się 14 osób, każdy o innym charakterze,
trzeba umieć z każdym dojść do porozumienia.
Dz. Ma Pan jakieś plany, marzenia na przyszłość związane z siatkówką?
M.B. Jak każdy trener chciałbym pracować w kadrze narodowej, jednak na razie jestem skoncentrowany na
rozwoju swojej wiedzy siatkarskiej, w październiku kończę studia drugiej klasy trenera i zacząłem studia w
Warszawskiej Akademii Trenerów na kierunku „ Coach zespołów drużynowych.

Cisna

Dz. Czy zna Pan osobiście jakiś sławnych siatkarzy?
M.B. Tak znam. Pawła Woickiego, Rafała Buszka, Marcina Wike, Michała
Ruciaka.
Dz. Ma Pan jakiś autorytet?
M.B. Jeśli chodzi o sport to bardzo podoba mi się podejście do zawodu
trenera Brazyli Bernardo Rezende. Chociaż osobiście staram się
wyciągać z każdej dziedziny mądrości, aby je wykorzystać w sporcie.
Dz. Jaki jest jeszcze Pana ulubiony sport oprócz siatkówki?
M.B. Bardzo lubię grać piłkę nożną, chociaż poczynania polskich klubów
mnie nie interesują. Lubię lepszą jakość sportu.
Dz. W ilu szkołach Pan uczy?
M.B. W tym momencie pracuję w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach i w
Łączkach Kucharskich.
Dz. Jak się Panu pracuje w naszej szkole?
 

 
M.B.
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M.B. Jest to inna praca, niż w szkole w Ropczycach. Tam pracuję ze młodzieżą, która w przyszłości
chce osiągnąć sukces sportowy, więc wymagania mają większe, natomiast u Was w szkole prowadzę
programowe lekcje wychowania fizycznego, więc jest troszkę inaczej. Różnice są duże, na plus, u Was widać
większe zaangażowanie w lekcję wychowania fizycznego, uczniowie są pokorniejsi, zaangażowani .
Dz. Uprzejmie dziękujemy za wywiad.
M.B. Dziękuję również.

                                                                Wywiad przeprowadziły:
                                                   Katarzyna Nykiel, Patrycja Sulisz, Agata Szpara, Agata Wójcik

 

KUPON 

Szkolne Echoo
1/2013/2014

Odpowiedź
………...............………
.………………………...
Imię i nazwisko, klasa
…………………………
.....................................

--

 
                                                                 Drodzy czytelnicy!
 
W kolejnych numerach naszej gazetki będziemy zamieszczać zdjęcia osób, które dobrze znacie. Będą to zdjęcia
z lat wczesnej młodości. Waszym zadaniem będzie odgadnąć, kto jest na zdjęciu, wypełnić kupon zamieszczony
w gazetce i dostarczyć go do redaktora wydania w ciągu tygodnia od ukazania się numeru gazetki. Spośród
kuponów, co miesiąc zostanie wylosowany jeden a zwycięzca otrzyma słodki upominek.
Zachęcamy do wypełniania kuponów i życzymy dobrej zabawy podczas typowania osoby ze zdjęcia.
                                                                                                             
                                                                                                                Red.

--
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Plotki, ploteczki
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Logo szkoły

Witamy po wakacjach! Mamy nadzieję, że wróciliście z nowym zapałem do nauki XD. Mamy dla Was świeże
plotki ze szkolnej półeczki: D Zacznijmy od naszych „brzdąców”. Anitka zmieniła swój image. No ładnie, ładnie…
W tym kolorku Ci do twarzyJ. Dziewczynki się cieszą, że grono chłopców się powiększyło. Przyznajemy…
Kacperek to niezłe ziółko. A mówiąc o nauce, czy przyzwyczailiście się do nowych nauczycieli i przedmiotów?
Mamy nadzieję, że tak i życzymy powodzeniaJ
No to teraz kochana klasa V. Dziewczęta swoje ostatnie dni lata wykorzystywały w pełni, jeżdżąc na rolkach.
Niestety, nie obeszło się bez drobnych upadków. Dziewczynki pamiętajcie, że jesteście płcią piękną i delikatną. Z
pewnych źródeł wiemy, że małe kobitki kleją się do SnikersikaJ Powodzenia!
Przejdźmy do naszych diabełków z klasy VI. Robaczki, to nie czas na randki! Sprawdzian tuż, tuż… jeszcze
mała uwaga dla Wojtusia, wycwaniłeś się nam, trzeba Cię ukrócić :D
Nareszcie kociaczki z klasy I gimnazjum. Gabi, zadomowiłaś się już u nas? Mamy nadzieję, że tak. Damian R.
szuka kolegów w klasie II gimn., a Daman W. sięga do wyższej półki… koleżanek z III : D Kici, kici Damianki, oj
narozrabialiście z tą pizzą…
No to teraz kolejna klasa gimbusów… II! Z fejbusia wiemy, że klasowa piękność miała rozterki miłosne,
spowodowane nadmiernym używaniem pudru… A chłopaki to rozrabiaki, miłosne liściki do pani B! Sebastian się
huśta, Kamil wydaje dzikie odgłosy, a Dominik sam  nie wie, co ze sobą zrobić. Karol z Maćkiem cofnęli się do
etapu przedszkolnego.
Czas na szlachtę. Podryw 2013 roku autorstwa Dominika: „Hej, czy to ty szłaś brzegiem Wielopolki? Wyglądałaś
jak świtezianka”. Wszystkie laski twoje. Mrr. Ktoś zaczął używać lakieru do włosów.
Dziewczyny wzięły się do pracy, ale nie panują nad emocjami. Oj dzieciaki, bierzcie się do pracy! Za parę
miesięcy egzamin :P
Na dziś kończymy. Pamiętajcie, że wszystkie wybryki są rejestrowane w naszej bazie.

                                                                                      XOXO Gossip Girl
                                                                                   

L.N.
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