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Akademia z okazj Święta 11 Listopada

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

Akademia z okazji 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości odbyła się w naszym zespole szkół we wtorek
12 listopada. Młodzież z klasy II gimnazjum oraz kl, IV szkoły
podstawowej, przygotowana przez p. M. Skibę, p. B. Wiktora i
p. A. Zygmunta, przedstawiła montaż słowno - muzyczny.
Chór, składający się w większości z uczennic kl. III gimnazjum
oraz kl. VI, zapewnił oprawę muzyczną. Dla młodzieży była to
ciekawa lekcja historii.

.

 25 listopada przypadało Święto
Pluszowego Misia, obchodzone
na cały świecie głównie przez
dzieci. 
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"Spieszmy się kochać      
ludzi, tak szybko
odchodzą"

11 listopada obchodzimy jedno z ważniejszych świąt
patriotycznych- Narodowe Święto Niepodległości. Był
taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na
123 lata utraciła ona swoją niepodległość. Zaborcy -
trzy państwa: Austria, Prusy, Rosja podzieliły między
siebie polska ziemię, a Polakom chciały narzucić
swoją kulturę, religię i język. Nasz naród nie poddał się.
Każde pokolenie stawało w obronie  tych
najcenniejszych wartości, walczyło też we wielkich
powstaniach narodowych.  Polskie legiony stworzone
przez Józefa Piłsudskiego stoczyły z obcymi armiami
wiele morderczych bitew i przyczyniły sie do
odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny .12
 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji  Narodowego Święta
Niepodległość.  Akademię przedstawili uczniowie klasy
IV SP i II G przygotowani  przez wychowawców panią
Monikę Skibę i pana Bartłomieja Wiktora. Uczniowie
recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne  oraz
 w skrócie przybliżyli  losy państwa polskiego.

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są tez inne - pełne zadumy
i smutku. Taki jest listopadowy dzień, kiedy przychodzimy na cmentarze,
zapalamy znicze, wspominamy zmarłych. Oddajemy hołd tym, którzy
odeszli...1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich
osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z
modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do
wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udawaliśmy  się z całymi
rodzinami na cmentarz i nawiedzaliśmy groby naszych bliskich, przyjaciół,
rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk
nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca
Niebieskiego.Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już
weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na
ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.
Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi,
którzy otaczają nas opieką.

          Listopadowa zaduma - Święto Zmarłych

      Narodowe Święto   
        Niepodległości
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Nasz drużyna

    Międzyszkolne Spotkania Ekologiczne pod hasłem
                             "Woda źródłem życia"

 
Tegoroczne Międzyszkolne Spotkanie Ekologiczne pod hasłem „Woda źródłem życia” odbyło się 20 listopada w
Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach. Jak zawsze patronat nad tym wydarzeniem dzierżył Burmistrz Ropczyc - 
pan Bolesław Bujak. Do zmagań konkursowych połączonych z dobrą zabawą stanęło 12 drużyn.
Reprezentantami Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich byli uczniowie klasy V-tej: Katarzyna Bereś,
Aleksandra Karaś, Martyna Książek i Karol Wrona. Każda drużyna przedstawiła ekoreklamę propagującą
oszczędzanie wody i przeprowadziła doświadczenie pokazujące jedną z właściwości wody. Po pokazaniu
ekoreklam i doświadczeń uczniowie musieli jeszcze rozwiązać test wiedzy o wodzie oraz wziąć udział w
konkurencjach sportowych. Ostatecznie po podsumowaniu wszystkich punktów jury wyłoniło zwycięzcę, którym
okazał się Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach i to tam prawdopodobnie zobaczymy się za rok. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.  
                                                                                                         Aneta Rzeczycka

.
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                                 Konkursy, konkursy...

Pani dyrektor Bożena Rygiel wita uczniów

.
         KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZŁOTA   
         POLSKA JESIEŃ" ROZSTRZYGNIĘTY!

W listopadzie w naszej szkole samorząd uczniowski
zorganizował konkurs fotograficzny pt. „Złota polska
jesień”. Polegał on na dostarczeniu zdjęcia z jesiennym
krajobrazem. Zainteresowanie konkursem było bardzo
duże. Udział wzięło aż 27 osób. 19 listopada komisja w
składzie: pan dyrektor Grzegorz Laska, pani Marta
Zajchowska oraz pan Julian Paryś spośród wszystkich
zdjęć wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął
Maksymilian Trałka z kl. I SP, II miejsce należało do
Michała Gorczycy z kl. III SP oraz III miejsce do
Elżbiety Baran z kl. I SP. Wyróżnienia zdobyli: Anita
Grabowy kl. II SP, Gabriela Marć kl. IG oraz Adrian
Trałka kl. IG.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach fotograficznych.

.

   UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY V W KONKURSIE 
   SU-DO-KU W ZESPOLE NR 1 W ROPCZYCACH

21 listopada 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 w
Ropczycach odbył się konkurs matematyczny SU-
DO-KU dla uczniów klas V-tych szkół podstawowych
z terenu gminy Ropczyce zorganizowany przez
nauczycieli tej szkoły tj. panią Elżbietę Bokotę oraz
panią Annę Gawlik. Konkurs miał na celu
popularyzację łamigłówek liczbowych wśród dzieci i
młodzieży szkolnej. Z naszej szkoły na
konkurs pojechały uczennice: Katarzyna Bereś i
Martyna Książek. Osiemnastu uczestników
rozwiązywało samodzielnie trzy diagramy sudoku o
zróżnicowanym poziomie. Przyznano trzy pierwsze
miejsca, za które uczniowie otrzymali dyplomy i
nagrody książkowe, pozostali otrzymali dyplomy
uczestnictwa w konkursie oraz inne drobne upominki.  
Nasza uczennica Katarzyna Bereś zajęła I miejsce. 

.
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            21 listopada Dniem Życzliwości i Pozdrowień

Dzień 21 listopada uznany jest za Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień. Jednak nie tylko w tym,
jednym dniu powinniśmy być dla siebie życzliwi.
Najprostsze słowa jak: proszę, przepraszam czy
dziękuję mogą poprawić humor na resztę dnia.
Ustąpienie miejsca starszej osobie w autobusie,
uśmiech, miłe słowo, to rzeczy, które powinny wejść
nam w krew. Czy jednak rzeczywiście tak jest?
Nieeleganckie gesty, czynności, odruchy:
* pokazywanie palcem, zwłaszcza na jakąś osobę, *-
trzymanie rąk w kieszeniach podczas rozmowy,
* trzaskanie drzwiami - zupełnie niedopuszczalne,
* podrygiwanie kolanem podczas dyskusji,
* "rozwalanie się" na fotelu, krześle, * bujanie się na
tylnych nogach krzesła, * zakładanie nogi na nogę w
ten sposób, że kostka jest oparta na kolanie, *
 uderzanie pięścią w stół, * dotykanie na wystawie dzieł
sztuki i eksponatów, * odwracanie się plecami do
rozmówcy, *  drapanie się w towarzystwie (także w
głowę na znak zakłopotania), * dłubanie w nosie, *
plucie na podłogę czy gdziekolwiek indziej, *
pociąganie nosem, * bawienie się maniakalne, tym, co
pod ręką, * podśpiewywanie, pogwizdywanie w
towarzystwie, * przywoływanie kogoś gwizdem, *
głośne przywoływanie kogoś np.z  okna, * wzruszanie
ramionami, * ślinienie palca przy kartkowaniu, *
ocieranie końca buta o nogawkę spodni 

Drobnostki życia codziennego, które czynią nas
osobami kulturalnymi  -Życzliwość, uśmiech i dobre
słowo to cechy, które zjednują nam sympatię innych. 
 -Szacunek do wszystkich osób z naszego otoczenia:
dzieci, dorosłych, biednych i bogatych.
-Powściągliwość w osądach i wydawaniu opinii.
- Otwartość na drugiego człowieka – ustąpienie
miejsca w autobusie, sprawdzenie godziny odjazdu
autobusu na rozkładzie, podniesienie rzeczy, która
upadła.
-Dyskrecja – to że zostaliśmy czyimś powiernikiem
jest wielkim zaszczytem i wyrazem zaufania w
stosunku do naszej osoby.  -Takt– nawet najbliższym
osobom nie należy zadawać pytań, które mogłyby je
postawić w niezręcznej sytuacji, zmusić do
opowiadania o sprawach, o których opowiadać nie
chcą. Zwróć uwagę na stosowność stroju do okazji. 
-Punktualność – nie trwoń czasu swojego i innych,  Nie
plotkuj – nikt ci nie zaufa, jeśli będziesz źródłem
informacji o tajemnicach kolegów
- Nie narzucaj swojego zdania, naucz się za to słuchać
i rozumieć potrzeby innych.
-Nie rozpychaj się w zatłoczonym autobusie, nie
potrącaj innych biegnąc chodnikiem. 
Pamiętaj o trzech ważnych słowach z dzieciństwa:
„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” – w życiu
dorosłym też są potrzebne. 

. .

http://savoir-vivre.wieszjak.pl/co-dzien/86002,Uprzejmosc-wymiarem-kultury.html
http://savoir-vivre.wieszjak.pl/w-miejscach-publicznych/101529,Ruch-prawostronny-na-chodniku.html
http://savoir-vivre.wieszjak.pl/co-dzien/214257,Podziekowania-%E2%80%93-jak-wyrazic-swoja-wdziecznosc.html
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                Promocja zdrowia w naszej szkole

Dzień Zdrowia w przedszkolu

26 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Zdrowia. Nasze działania obejmowały wiele zajęć,  zabaw,
aby w każdy z możliwych sposobów pokazać przedszkolakom, że zdrowie, to olbrzymia wartość, o którą
trzeba nieustająco się starać. Zdrowie nierozerwalnie wiąże się z optymizmem, ponieważ człowiek
optymistycznie nastawiony do życia tryska energią i cieszy się  właśnie dobrym zdrowiem. O zdrowiu jeszcze
nigdy nie powiedziano za dużo, dlatego wykorzystując dziecięcą ciekawość i zdolność do zadawania tysiąca
pytań, zaproszona higienistka szkolna pani Zofia Król przybliżyła dzieciom podstawowe zagadnienia związane
ze zdrowiem , dzieci obejrzały film o tematyce zdrowotnej, słuchały opowiadań pani higienistki, przygotowały
sobie samodzielnie zdrowe, pożywne drugie śniadanie a konkretnie kanapki  z razowego pieczywa, wędliny,
serów, pomidorów, sałatki, szczypiorku, ogórków i  jajek. Wszyscy mali uczestnicy spotkania z uwagą
słuchali wskazówek gościa, zdobywając bardzo cenną wiedzę i umiejętności a przy okazji doskonale się przy
tym bawili.                                                                                          M.Mytych

Z czego powinno się składać drugie śniadanie? 
- kanapka zawierająca następujące składniki:
pieczywo (najlepiej z mąki z pełnego przemiału)
posmarowane margaryną lub masłem oraz produkt
zawierający białko (chuda wędlina, ser żółty, jajko) -
warzywo np. liść sałaty i około 50 g innych warzyw
(pomidor, ogórek, papryka, marchew, rzodkiewka) -
owoce np. jabłko - napój najlepiej mleko lub napoje
mleczne – kefir, jogurt, maślanka (źródło łatwo
przyswajalnego wapnia) lub sok warzywny,
owocowy albo owocowo – warzywny.
Zrezygnuj z kupowania w szkolnym sklepiku
słodyczy, chipsów i słodzonych napojów.
BĄDŹ MODNY, JEDZ ZDROWO!!!

Zalety drugiego śniadania!!!  Każdy człowiek, a
zwłaszcza dziecko, powinien odżywiać się
regularnie i spożywać w ciągu dnia posiłek co 3-4
godziny. Każdy uczeń powinien przyjść do szkoły
po śniadaniu i w szkole spożyć posiłek oraz wypić
co najmniej 0,5 litra płynów. Zbyt mała liczba
posiłków zwiększa ryzyko wystąpienia nadwagi i
otyłości. Zbyt długie przerwy między posiłkami
powodują uczucie głodu i chęć zjedzenia „czegoś
słodkiego”. Jeśli posiłki są spożywane nieregularnie
organizm zaczyna gromadzić energię na okresy
głodu w postaci tkanki tłuszczowej.  Uczucie głodu
poza tym wpływa niekorzystnie na zdolność
uczenia się, gdyż zmniejsza zdolność do
koncentracji uwagi, aktywności na lekcjach i
pogarsza nastrój. 

.

.
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                             UWAGA KONKURS !

Dyrekcji oraz nauczycielom Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich szczególnie leży na sercu wychowanie
prozdrowotne dzieci i młodzieży. Z tego też powodu Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w wielu programach
zachęcających do zdrowego i higienicznego stylu życia np. Trzymaj formę. Od blisko roku Zespół Szkół w
Łączkach Kucharskich należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i stara się o uzyskanie Rejonowego
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Dlatego też zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do aktywnego
włączania się w działania prowadzone na terenie szkoły. Informacje o nich można uzyskać, odwiedzając stronę
internetową Zespołu Szkół.                     wwwhttp://zslkucharskie.edupage.org

                                      R E G U L A M I N 

                                          Szkolnego Konkursu Plastycznego
                „Logo Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich – Szkoły Promującej Zdrowie”
            Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem
              „Logo Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich – Szkoły Promującej Zdrowie”

                                                    CELE KONKURSU:
                            • kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
                               • prezentacja własnych dokonań twórczych
                                   • poszukiwanie nowych środków wyrazu
                                               
                                                ADRESACI KONKURSU:
                 • Uczniowie klas I – VI szkół podstawowych w następujących kategoriach :
                                              - I grupa – klasy I – III
                                             - II grupa – klasy IV – VI.

                                             TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
    • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie,
wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-4 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów
sypkich).
                                         • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
                             • Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

                                                          TERMIN:
                                     • Termin oddania prac upływa 15 stycznia 2014r.
 
                                                         OCENA PRAC 
                                • Prace oceniane będą w następujących kategoriach :
                                                    - I grupa – klasy I – III
                                                    - II grupa – klasy IV - VI
                      • Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
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Jest lepiej niż przed rokiem!

 
Młodzież szkolna z powiatu ropczycko –
sędziszowskiego rozegrała w dniu 26 października br.
drużynowe zawody szachowe. Organizację turnieju
tradycyjnie powierzono TS Skoczek Sędziszów Młp. 
Nasza szkoła wystawiła drużyny zarówno w
rywalizacji gimnazjów, jak i szkół podstawowych. 
Gimnazjaliści w składzie Kinga Bereś, Dominik
Książek , Mateusz Kania, Damian Wanat, podobnie jak
przed rokiem, wywalczyli awans do turnieju
rejonowego, zajmując 2 miejsce. Nie mieli jednak zbyt
trudnego zadania, gdyż do turnieju obok naszego
gimnazjum zgłosili się jedynie uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Ropczycach. Podobna sytuacja
miała miejsce rok wcześniej, gdy również obie szkoły
zakwalifikowały się do etapu rejonowego, więc raczej
nie obawiały się swoich potencjalnych rywali. W
kolejnym etapie rywale przede wszystkim będą,  o
wiele silniejsi, co wymaga doskonałego
przygotowania do zawodów.  O awans do finału
wojewódzkiego będzie niezwykle trudno, jednak należy
powalczyć o jak najwyższe miejsce.

 

W rywalizacji szkół podstawowych uczestniczyło 9 drużyn. Nasza drużyna wystąpiła w odmłodzonym składzie z
dwoma debiutantami z kl. IV; Dominikiem Klisiem i Kacprem Marciem. Ponadto drużynę uzupełniali kapitan
Paweł Zakrzewski oraz Martyna Książek. Rewelacyjnie zaprezentował się Paweł Zakrzewski, który na 3
szachownicy zdobył 7 punktów z 8 możliwych do zdobycia, co dało mu czołowe miejsce w zestawieniu
indywidualnym, gdyż jego lider uzyskał 0,5 pkt. więcej. Oczywiście stawia to Pawła w gronie faworytów
wiosennych mistrzostw indywidualnych naszego powiatu. Pozostali uczniowie nie zawiedli, osiągając wyniki na
miarę swoich obecnych umiejętności. Drużyna zdobyła 7 dużych punktów, w 8 meczach odnosząc 2
zwycięstwa, 3 remisy i 3 porażki, zajmując 5 miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju i wyprzedzając 4 inne
drużyny. Jest to wynik lepszy niż rok wcześniej, gdyż wtedy było to miejsce 6, zdobytych 6 punktów i
wyprzedzona tylko 1 drużyna. Progres cieszy, a wyniki rywalizacji pokazują, że za rok przy systematycznej
pracy i ograniu turniejowym awans wydaje się być bardzo realny.

 

                              Wiadomości sportowe

.-

-

-.
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Od kilku lat 25 listopada na całym świecie obchodzi się
Dzień Pluszowego Misia. To nie tajemnica, że
przedszkolaki są fanami pluszaków, dzieci po prostu je
uwielbiają. Misie towarzyszą dzieciom przy zasypianiu,
są powiernikami najskrytszych myśli. Sympatyczne
niedźwiadki występują w wielu bajkach i baśniach. Są
tam najlepszymi przyjaciółmi dzieci, można z nimi
porozmawiać, przeżywają ciekawe przygody i bywają
najczęściej… pluszowe.
W naszym przedszkolu w tym roku szkolnym po raz
pierwszy obchodziliśmy to święto. Każdy z
przedszkolaków przyniósł do przedszkola swojego
ulubionego misia. Dzieci wysłuchały opowiadania o
pierwszym pluszowym misiu, prezentowały swoje
misie podczas Parady  Misiów. Śpiewały i bawiły się
przy piosence Pokochaj pluszowego misia, wzięły też
 udział w konkursie Zgaduj -zgadula, gdzie  mogły
wykazać się wiadomościami o misiach, które
zapamiętały z zajęć.  Dzień Pluszowego misia w
naszym przedszkolu był bardzo udany, a dzieci
zachwycone. Z pewnością to święto na stałe zagości
 w kalendarzu naszych przedszkolnych imprez.

Garść misiowych faktów

  Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki   –  w
2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo
wcześniej.
To właśnie wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych -
Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodził się
na odstrzelenie małego niedźwiadka. Sprawę opisał
dziennik "Washington Post" i powstała karykatura
prezydenta, który broni misia. Popularność
niedźwiadka postanowił wykorzystać producent
zabawek i właściciel sklepu z zabawkami. Stworzył
 zabawkę- pluszowego misia i od imienia prezydenta
nazwał go "Teddy`s Bear". Zgodę na wykorzystanie
imienia  wydał sam prezydent. A sam miś stał się
niekwestionowanym królem zabawek.  Mimo coraz
nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych
zabawek , moda na misie nie przemija, bo "czy to
jutro, czy to dziś, wszystkim potrzebny jest miś".

-

-

Światowy Dzień Pluszowego Misia

-

-



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 14 12/2013 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Echoo

              Wypracowania z języka polskiego ... 
                                 Dziwna kwatera

  "Hobbit" - J. R. R. Tolkien

Po tym, jak orły zostawiły wędrowców na Samotnej
Skale, poszli oni do człowieka - niedźwiedzia. Gandalf
kazał zaczekać krasnoludom przed bramą, a sam
wraz z Bilbem udał się do Beorna. Opowiedział mu
wszystkie przygody i umiejętnie przedstawił resztę
towarzyszy. Beorn zaprosił ich na kolację. Potem
zaczęły się rożne opowieści i w pewnym momencie
Bilbo zasnął. Nazajutrz okazało się, że nie ma
czarodzieja oraz Beorna. Gandalf pojawił się dopiero
po zmierzchu i opowiedział im, czego dowiedział się
podczas wędrówki. Beorn zjawił się na drugi dzień i
zaoferował im całkowitą pomoc. Dopiero wtedy
czarodziej wyjawił człowiekowi-niedźwiedziowi
prawdziwy cel wyprawy. Beorn dał im wiele cennych
rad, zapasy oraz pożyczył  kucyki i konia. Wędrowcy
do Mrocznej Puszczy dojechali czwartego dnia, po
czym
pożegnali się z Gandalfem, który miał ich opuścić i
odprowadzić kucyki. Wybrałam tę przygodę, ponieważ
spodobały mi się motywy zaczarowanych zwierząt i
człowieka-niedźwiedzia.

  Aleksandra Kukla

                                                 Charakterystyka Bilba Bagginsa 

Bilbo Baggins to hobbit. Pochodził z dwóch bogatych rodzin. Jego matką była Belladonna Tuk, córka Starego
Tuka, a ojcem Bungo Baggins. Mieszkał w Hobbitonie, w schludnej norce na Pagórku.
 Bilbo był niski, miał kędzierzawe włosy, poczciwą twarz, okrągły brzuch, zręczne, długie palce. Jego stopy były
twarde, owłosione i duże. Lubił ubierać się jaskrawo. Przed wyprawą żył w wygodzie i dostatku, nie lubił zmian,
był przywiązany do domu i nawyków. Podczas podróży żył w niewygodzie, niedojadał i nieustannie się
przemieszczał. Po wyprawie wrócił do dawnych nawyków, ale był gotowy do zmian.
Hobbit, który przed podróżą był leniwy, łakomy i tchórzliwy zmienił się w pomysłowego, sprytnego i hojnego.
Potrafił palić fajkę, walczyć, bezszelestnie się skradać, stawać się niewidzialnym dzięki pierścieniowi. Po
powrocie pisał pamiętnik, opowiadał przeżyte historie, kupował prezenty dla krewnych. Przed podróżą Bilbo był
skryty i nie lubił gości, np. był zły, gdy krasnoludy przyszły do jego norki. Po wyprawie stał się bardzo otwarty dla
innych, lubił gości, odwiedzał przyjaciół.
 Według mnie była to postać pozytywna.
                                                                                                                                    Aleksandra Kukla

GANDALF Maria Kliś
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Spotkanie trolli

 Najbardziej zapamiętaną prze zemnie przygodą Bilba jest spotkanie z trollami. 

 Zaczęło się to wszystko, gdy cała kompania nie mogła rozbić obozu lub zapalić ogniska z powodu ulewnego
deszczu. Na dodatek jeden z kucyków się spłoszył i prawie cały ich prowiant wpadł do rzeki. Przemoczeni i
głodni siedzieli w ciemnościach, przeklinając swoje nieszczęście, gdy nagle ujrzeli mały świetlisty punkt między
drzewami. Podeszli trochę bliżej i po namyśle kazali hobbitowi sprawdzić co się
tak świeci, kto tam jest i czy jest bezpiecznie. Bilbo nie był przyzwyczajony do skradania, dlatego starał się
przemieszczać bezszelestnie. Były to trzy trolle siedzące wokół ogniska. Nie wypadało wrócić do towarzyszy z
pustymi rękami, dlatego hobbit zamierzał przeszukać im kieszenie. Wsunął rękę do niej i wyciągnął sakiewkę. 
Zaczęto się pytać hobbita o różne rzeczy. W tym czasie krasnoludy zaczęły się niecierpliwić i wysłały Balina, by
sprawdził co się tam dzieje. Trolle od razu złapały krasnoluda i zaczęły czyhać na kolejne. Powoli wyłapały
wszystkie, oprócz Thorina. Gdy ten się pojawił zaczął parzyć, trolle i próbując walczyć uwolnił hobbita. Wszczęła
się bójka, lecz cały trud poszedł na marne, ponieważ po dłuższej chwili Thorin już siedział w worku, a hobbit
utknął na pobliskim krzaku. Tylko trolle kłóciły siew jaki sposób przyrządzić jeńców. Nagle jakiś głos zaczął
udawać jednego z trolli wzywając resztę do kolejnej bójki. Tak długo się toczyła kłótnia, aż nastał świt i słońce
zamieniło trzy leśne paskudy w kamień. Okazało się, że głosem wszczynającym bójkę był Gandalf. Zyskał w ten
sposób na czasie. Ta przygoda skończyła się na szczęście dla kompani pomyślnie i cała piętnastka ruszyła w
dalszą drogę.
                                                                                                                   Alicja Grabowy

-

Komiks z... raju 
Nikoli Strzok

Nikola Strzok
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Plotki, ploteczki!!
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Witamy, witamy!

Się ma, już niedługo Święty Mikołaj
odwiedzi wszystkie grzeczne dzieci.
Zaczynamy od naszych maluszków. Klasa
IV się rozbrykała. Na andrzejkach ostro
„densiliście” ha ha. Dziewczynki ślicznie
wyglądałyście. Natalia podbijasz fejsa
swoimi zdjęciami :D. Nasi kochani
piątoklasiści jesteście coś cisi :C.
Hubercik, wychodź z rowów i nie strasz
dziewczyn, bo ci na zawał padną!!!:)
Przechodzimy do szóstoklasistów na 6.
Słyszałyśmy, że niedługo wesele Wojtusia
i … :D. Nasz wspaniały mister szkoły
Grześ ma branie w 3 gimn., uważaj na te
dziewczyny :D. Czas na nasze kociaki.
Nasza koleżanka Ola zawitała na
dyskotekę, bardzo cieszymy się z tego
powodu. Nikolę często widujemy pod
lustrem, uuu  ciekawe, komu chce się
przypodobać :D. A nasze gimbusiki z 2
rozrabiają. Maciuś pisze bardzo
interesujące kartkówki np. z WOS-u :D.
Czeka Was projekt, więc przygotujcie się
do niego na 6, a nie głupoty w głowach
:D. Oj nasi lordowie coś się za bardzo
rozbrykali nono, opanować emocje i do
nauki, bo egzamin wkrótce! :D. Bunt, bo
ktoś zepsuł klawisze!! Smuteczek :C Ewci
w głowie zawodówka, planuje iść na
budowlankę :OO. Powodzenia! :O
Kochany Sebuś idzie podobno na
Kucharza mirr… :D Przyjdziemy na jakiś
obiadek! :D. W grudniu do was wrócimy.
Życzymy najlepszego! !  
XOXO Gosip girl

Nikola Strzok
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