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U Andrzeja, Czarodzieja ...

Andrzejkowe mamy święto,
Co się nam dzisiaj wywróży?
Mamy miskę pełną wody,
Wosk w garnuszku i klucz duży.
Wosk lejemy, wosk lejemy…
Zaraz wszyscy się dowiedzą,
Co nam, co nam wróżby,
Co nam wróżby przepowiedzą.
 
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29
na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja - patrona
Szkocji, Grecji i Rosji. Andrzejki są ostatnią okazją do
zorganizowania hucznych zabaw przed rozpoczęciem
adwentu.
W naszej szkole również nie zapomniano o
tradycyjnych andrzejkach. 28 listopada w przedszkolu
odbył się dzień wróżb i zabaw. Pani Marta Mytych
przygotowała dla przedszkolaków ciekawe wróżby i
zabawy. Dzieci chętnie tańczyły w parach z balonem i
odkrywały swoją przyszłość wróżb. Już nie mogą
doczekać się kolejnych andrzejków.
Również 28 listopada 2013 roku w naszej szkole
odbyła się zabawa andrzejkowa. Uczniowie klas IV –
VI bawili się od godziny 15.30 do 18.00, natomiast
gimnazjum od 17.00 do 20.00. Wspaniałą muzykę
zapewnił nam Dj COBRA.
Członkinie samorządu uczniowskiego przygotowały
różne wróżby, zabawy oraz konkurs na miss i mistera
szkoły, które prowadziły Kasia i Patrycja.

Przebijanie serduszek z imionami i losowanie
karteczek z przyszłymi zawodami rozbawiły
wszystkich uczestników dyskoteki. W konkursie na
miss i mistera jurorami  byli: p. Beata Bereś, p. Urszula
Karaś, p. Julian Paryś, p. Bartłomiej Wiktor. Miss
szkoły została Katarzyna Nykiel z klasy III gimn, a
misterem Grzegorz Wanat z klasy VI.
Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się bawili i do
domów wrócili z uśmiechem na twarzy. Będziemy
długo pamiętać tę dyskotekę, a niebawem
zorganizujemy następną :)

Dziewczyny z III klasy.

- -

-

- -
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Do naszej szkoły zawitało Trzech ... Mikołajów

6 grudnia 2013 roku do naszej szkoły przybył długo
oczekiwany gość - Święty Mikołaj.  Najmłodsi
uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej z nadzieją,
że otrzymają prezenty (przecież wszyscy byli bardzo
grzeczni). Święty Mikołaj zrobił wielkie wrażenie, był
pięknie ubrany i towarzyszył mu bardzo sympatyczny
elf. Mikołaj przywitał się, przedstawił i  oznajmił, że
oczywiście wręczy prezenty, które przywiózł ze sobą,
ale dzieci muszą wykonać kilka zadań, którymi  były
miedzy innymi: śpiewanie i tańczenie, rozwiązywanie 
zagadek,  konkurencja przechodzenia przez komin i
wyścigi na reniferach. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły w zabawie, więc  Mikołaj z radością
obdarował  wszystkich prezentami. I co najważniejsze,
obiecał, że wróci za rok!
A do starszych uczniów przybyło jeszcze 2 innych
Mikołajów i każdy z nich zabrał ze sobą do pomocy 2
Śnieżynki. Jeden z Mikołajów odwiedził uczniów klasy
I gimnazjum, IV, V i VI. Drugi ze Świętych obdarował
prezentami uczniów klasy III gimnazjum, odwiedził też
klasę II gimnazjum. Na koniec dotarł także do naszych
najmłodszych uczniów w oddziale przedszkolnym.
Dzieci stwierdziły, że prawdziwy Mikołaj spotkał się z
nimi wcześniej na sali gimnastycznej, a ten to jakaś
podróbka.
Może i miały trochę racji, bo jak to możliwe, żeby w
tym samym czasie w szkole przebywało 3 Mikołajów?
                                                 Red.

-

-

--
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Harcerska Świąteczna Gwiazdka dla najuboższych 

 
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ropczycach zwróciła
się do naszej szkoły z prośbą o włącznie się w projekt organizacji
"Harcerskiej Świątecznej Gwiazdki z nieba dla najuboższych". Projekt
ten działa tak, jak dotychczas wszystkim znana ogólnopolska akcja
"Szlachetna Paczka", w której braliśmy udział w poprzednich latach.
Akcja w naszej szkole nadzorowana była przez harcerzy i panią Paulinę
Piotrowską. Informacje dotarły do wszystkich uczniów i pracowników
szkoły. Zbieranie darów trwało od 20.11.2013 r. do 10.12.2013 r. W tym
dniu uczennice klasy III gimnazjum: Patrycja Grabowy, Ewa Mardeusz,
Katarzyna Nykiel, Patrycja Sulisz, Agata Szpara i Agata Wójcik dokonały
segregacji zebranych darów i spakowały wszystko do paczek. Udało się
zebrać dużą ilość  żywności, takiej jak: cukier, mąka, makaron, ryż,
różnego rodzaju środki czystości, przybory szkolne, słodycze, zabawki,  a
także odzież i obuwie. Następnie, chłopcy z III gimnazjum pomogli w
przeniesieniu i zapakowaniu ciężkich paczek do samochodu pana
Arkadiusza Zygmunta. Tego samego dnia wszystkie dary dotarły do
Komendy Hufca ZHP Ropczyce.  Tam z kolei, wolontariusze przygotują
konkretną pomoc dla rodzin, które jej potrzebują. Paczki z życzeniami
świątecznymi dotrą do rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia.
                
                                                         Paulina Piotrowska

Serdecznie
dziękujemy za
szlachetność, dobro 
i otwartość na
drugiego człowieka.
Dziękujemy za liczne
włączenie się w akcję
i za wspaniałe dary,
którymi zostaną
obdarowane rodziny
w potrzebie. Dzięki
waszej ofiarności
kilka rodzin będzie
mogła godnie
przeżyć
nadchodzące święta.

 

-
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                         Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

-

 
                Mikołajkowy Turniej Pływacki "Wodne harce"

6 grudnia 2013 roku na pływalni RCSiR odbył się Mikołajkowy Turniej dla
szkół podstawowych pod hasłem „Wodne harce”. Jak co
roku wzięła w nich udział reprezentacja naszej szkoły w składzie: Sonia
Strzok, Kamila Plezia, Natalia Gródecka, Grzegorz Wanat, Patryk Kliś
oraz Dominik Kliś.
Turniej składał się z kilku konkurencji indywidualnych i zespołowych.
W konkurencjach indywidualnych Damian Wanat brał udział w wyścigu z
deską do nauki pływania, a Patryk Kliś w wyścigu na materacu. Cała
drużyna  brała udział konkurencji wyścigu z makaronem oraz w konkursie
skoku do wody zakończonego rzutem piłką do pływającej bramki. W
konkurencji zjazdu rynną na czas wzięło udział 2 chłopców i 2 dziewczyny
z naszej reprezentacji.
W turnieju mikołajkowym wzięło udział 9 drużyn. Nasza reprezentacja
zdobyła bardzo dobre III miejsce. Otrzymała pamiątkowy puchar oraz
prezenty od Mikołaja.
Na szczególne wyróżnienie zasługują Sonia Strzok oraz Grzegorz Wanat,
którzy regularnie od kilku lat byli mocnym punktem naszej reprezentacji.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w zawodach i uzyskany
wynik.
                                                             Wiesław Maciołek

-

-

Jak co roku, także i w tym, uczniowie Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich uczestniczyli w akcji „Góra Grosza”. Od 25 listopada do 6
grudnia zbierali monety  (od 1 gr do 5 zł), by wspomóc Towarzystwo Nasz
Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy programy pomocy:
- pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
- pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo -
wychowawczych,  w tworzeniu prorodzinnych warunków opieki i
wychowania poprzez powołanie autonomicznych grup mieszkaniowych.
- tworzenie grup usamodzielniania dla młodzieży z domów dziecka
-pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących
nowatorskie programy wychowawcze
- programy terapeutyczne dla dzieci przybywających w różnych formach
opieki zastępczej.
Dzięki hojności uczniów – szczególnie młodszych – w naszej szkole
udało się zebrać 91 zł i 21 gr.                    
                                                                   Aneta Rzeczycka

-

-

-
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                             Chipsy, czy warto je jeść?

Chipsy - podobno niegroźne, ale nie do końca. Ten poradnik ma na celu pokazanie
szkodliwości chipsów i dlaczego nie warto ich jeść.
Jaki jest skład chipsów? Czy zawsze tak było?
Przeciętny skład chipsów to: ziemniaki, olej roślinny, preparat aromatyzujący o smaku paprykowym (papryka w
proszku, mielone suchary pszenne, cukier, substancja wzmacniająca smak i zapach (glutaminian sodu), drożdże
w proszku, cebula w proszku, czosnek w proszku, aromaty (zawierają maltodekstrynę pszenną), barwnik
(ekstrakt z papryki), regulator kwasowości (kwas cytrynowy)), sól. Jak widzicie ten dobry smak bierze się z
aromatów, różnorakich proszków oraz konserwantów. Nie było tak zawsze. Kiedyś chipsy ludzie wytwarzali w
domu, czyli nie musieli dodawać konserwantów.
 
Przepis na domowe chipsy wygląda tak:
Ziemniaki umyć, obrać, pokroić w plasterki. Następnie ułożyć obok siebie na papierze do pieczenia, doprawić
włożyć do mikrofalówki na najwyższej mocy ustawiając czas na 6 min. (zależy od mikrofalówki). Jeśli chipsy nie
będą po tym czasie chrupiące, należy zostawić je jeszcze na minutę.
Kiedyś oczywiście robiono takie w piecach, były przekąska biwakowiczów, którzy piekli je na ogniu.
Jakie chipsy są zdrowe?
Tak jak już wspomniałam, zdrowe są chipsy, które robimy sami, a także chipsy
bananowe, jabłkowe, jak również z innych owoców. Możemy je właściwie zrobić sami. Jak? pokroić owoce i
wysuszyć.
Podsumowując - dlaczego nie warto jest jeść chipsów?
Powody, dla których warto porzucić niezdrowych kolegów:
1. Zawierają tłuszcze utwardzone, konserwanty, aromaty i różne proszki.
2. Zawierają bardzo dużo soli, a sól zatrzymuje wodę w organizmie.
3. Smażenie w wysokich temperaturach nie wychodzi na korzyść chipsom.
4. Są tłuste, a tłuszcz nie wpływa dobrze na zdrowie.
5. Zawierają rakotwórczą substancję - AKRYLOAMID.

                                                                                                             Aneta Rzeczycka

- -- -
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Barwniki i konserwanty dodawane do żywności
szkodliwe dla zdrowia

Substancje dodatkowe dodawane do żywności, m. in.
barwniki i konserwanty, mogą prowadzić do wzrostu
ilości substancji toksycznych w ludzkim organizmie i
mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. 
Substancja dodatkowa do żywności definiowana jest
jako „każda substancja zazwyczaj sama nie
spożywana jako żywność i nie używana jako typowy
jej składnik. Jej celowe użycie w procesie produkcji,
przetwarzania, przygotowywania (…) powoduje
zamierzone lub spodziewane rezultaty w środku
spożywczym lub jego składnikach.
Wśród substancji dodatkowych można wymienić m. in.
barwniki syntetyczne, konserwanty, substancje
zakwaszające, preparaty zagęszczające i żelujące,
preparaty zastępujące cukier. Dzięki zastosowaniu
powyższych składników żywność ma ładniejszy,
bardziej kolorowy wygląd, smak i zapach, a dodatkowo
przedłużony okres przydatności do pożycia. Środki te
pomagają w zachowaniu przedłużonej trwałości
jedzenia i poprawiają jego wygląd, ale też mogą bardzo
niekorzystnie wpływać nasze zdrowie i kondycję.
Szczególnie przyczyniają się do wzrostu
zachorowań na uczulenia i alergie pokarmowe
Wśród najczęściej stosowanych substancji
dodatkowych w żywności można wymienić:
Barwniki syntetyczne m. in. E 110 (żółcień
pomarańczowa) znajduje się w marmoladach, żelach,
gumach do żucia, powłokach tabletek. Może wywołać
różne reakcje alergiczne np. pokrzywkę, duszności.
Błękit ubrylantowany, oznaczony symbolem E133,

dodawany do warzyw konserwowych jest może być
szkodliwy dla osób cierpiących na zespół jelita
nadwrażliwego inne schorzenia układu
pokarmowego.
Konserwanty czyli np. E 210 (kwas benzoesowy),
który może podrażnić śluzówkę żołądka i jelit oraz
wysypki. Znaleźć go można w galaretkach, sokach
owocowych, napojach bezalkoholowych, margarynie,
konserwach rybnych, warzywach marynowanych czy
sosach owocowych i warzywnych. Azotyny potasu i
sodu czyli E 249 i E 250, powszechnie stosowane w
peklowaniu mięsa, mogą prowadzić do zmian
rakotwórczych w organizmie. Siarczany, oznaczone
od E 220 do E 228, znajdują się m. in. w konserwach,
sokach owocowych, winie, produktach
ziemniaczanych, u osób wrażliwych wywołują
nudności i bóle głowy.
Substancje zakwaszające m. in. kwas octowy (E 260)
znajduje się w owocach i warzywach marynowanych
oraz sosach, jest źle tolerowany u osób o wrażliwym
żołądku. Chlorki potasu (E 508), wapnia (E 509) i
magnezu (E 511) są dodawane do przypraw i
niewskazane dla osób, które mają chore nerki czy
wątrobę. W dużych ilościach działają na organizm
przeczyszczająco.
Preparaty zagęszczające i żelujące m. in. kwas
alginowy (E 400) szczególnie niewskazany dla kobiet
w ciąży i karoten (E 407), który może przyczynić się
do owrzodzenia jalita.
Preparaty zastępujące cukier w tym np. spartan (E
951) i sacharyna (E 954) nie wskazane dla osób w
wrażliwym przewodem pokarmowym.

-

-

-

-
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Twórczość uczniowska

Uczniowie klas IV, V i VI podczas
zajęć komputerowych i informatyki
tworzyli kartki świąteczne. Mogli
korzystać z programów Paint i
Word 2007. Niektórzy bardzo
poważnie podeszli do sprawy i
powstały prawdziwe arcydzieła. Inni
prześcigali się w wymyślaniu i
wyszukiwaniu najbardziej
orginalnych życzeń świątecznych.
Dla wszystkich uczniów była to
świetna zabawa, ktora została
nagrodzona ocenami, a
najciekawsze zostały
zamieszczone na łamach naszej
gazetki. Zapraszam do oglądania.
                     Monika Skiba 

Gabriela Mardeusz

Dominika Ochab Martyna Książek

Gabriela Kramarz

Natalia Bereś Patrycia Adamczyk
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Przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia dzieci w przedszkolu
wykonywały dekoracje na stół
świąteczny - aniołki z masy solnej.
Choć było to zadanie trudne i
mozolne, sprawiło naszym
maluchom wiele radości, a efekty
ich pracy przeszły nasze
oczekiwania. Aniołki wyszły
przepięknie, zresztą oceńcie sami,
oglądając zdjęcia. Można je też 
podziwiać w holu przedszkola.
Zapraszamy. 

-

-

                     
                       Aniołki przedszkolaków

-

-
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                        Polskie tradycje i zwyczaje świąteczne.

I znów zbliżają się kolejne święta. Zakupy, porządki,
pośpiech, żeby tylko zdążyć na czas. Wszyscy
czekają na święta, ale najbardziej oczekują ich dzieci,
to dla nich świętą są czasem magicznym i kolorowym,
który na długo pozostanie w ich pamięci. A oto kilka
wiadomości dla utrwalenia naszej wiedzy.
Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest
najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym
wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć
adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia
Bożego Narodzenia W Polsce wigilia weszła na stale
do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej
częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych
potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny.
Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby
mieszkające samotnie. Dawniej najpierw gospodynie
urządzały generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie.
Po czterech rogach głównej sali umieszczało się na
wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy,
żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym
Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i
bydła. Stół był przykryty białym obrusem,
przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim
dawało się siano dla przypomnienia sianka, na którym
spoczywało
Boże Dziecię.
Wolne miejsce przy stole. Znany i powszechny jest
obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego
miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone
bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa.
Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy
również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą
świąt spędzić z nami. Miejsce to może również
przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny.
Pierwsza Gwiazda. W Polsce wieczerze wigilijna
rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza
gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy
betlejemskiej, która według Ewangelisty, św.
Mateusza, ujrzeli Mędrcy zwani Trzema Królami.
Parzysta ilość osób - do tradycji wigilijnej należy, aby
do wigilii zasiadała parzysta ilość osób. Nieparzysta
zaś liczba uczestników miałą zaś wróżyć dla jednego
z nich nieszczęćie. Najbardziej unikano

liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek od Ostatniej
Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz
Iskariota. 
Łamanie się opłatkiem - najważniejszym i
kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w
Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność
ta następuje po rzeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu
Pańskim i złożeniu życzeń.
Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy
urazy. Dopuszczalna była ilość 12 potraw - na cześć
dwunastu apostołów.
Wskazane tez było skosztować wszystkich potraw,
żeby nie zabrakło którejś podczas następnej
wieczerzy wigilijnej. 
Pasterka - kończy wieczór wigilijny, to msza
odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie
z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem
pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo
narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj
sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej
wprowadzono w Kościele już w drugiej
połowie V wieku. Do Polski dotarł on więc być może
razem z chrześcijaństwem
Śpiewanie kolęd - Nieodłączną częścią wieczoru
wigilijnego było i jest wspólne kolędowanie przy
Bożonarodzeniowej szopce.
Szopki - W Polsce franciszkańskiej pojawiły się
bardzo wcześnie, zapewne już w czasach
średniowiecza. Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki
buduje się we wszystkich polskich kościołach.
                                                            Red.

- -
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                                          Plotki, ploteczki
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    List do Mikołaja

Wesołych Świąt Zwierzaki :D Staliście już pod jemiołą?:* My jeszcze NIE
xD.
Zaczynamy świąteczne ploteczki klasą IV. Dominik, powiedz nam, jaką
dziewczynę z klasy lubisz najbardziej? xD Widzimy, że każdy zadaje ci to
pytanie na asku haha.
U naszych miśków wszystko w porządku. Rybki sobie pływają spokojnie,
uczniowie uczą się wspaniale. Snikersik codziennie wraca na rowerze,
robiąc slalomy, a Hubercik robi sobie drzemki w rowie i czeka na
dziewczyny z III gimn. No, no
Szóstaczki się rozbrykały! Jakieś konflikty, spory, a święta tuż, tuż!!!
Nasze kociaki są spokojne, milutkie  Oj, niestety będziecie musieli
pożegnać najfajniejszego chłopaka w szkole, przykro… Dziewczęta
rozglądajcie się za chłopakami ze starszej klasy, oj, oj.
Myszki coś ostatnio myszkują, hehe. A chłopcy coś ostatnio dokazują,
coraz częściej o nich słychać, ale nie koniecznie dobrze.
U starszaków coraz gorzej… Ostatnio dowiedzieli się, że opuszcza ich
kolega (Kordi wraca do Hiszpanii). Dziewczęta płaczą, chłopcy się
smucą… Mati jest bardzo skromny… Dorasta nam drugi narcyz,
tworzą z Sebastianem niezły duet. Pati zalatuje, ale Aga jest odporna.
Związek się rozpada?
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i lepszego, szczęśliwszego 
Nowego 2014 Roku!!! I dużo, dużo wody.
 
                                                       xoxo Gossip Girl

                                               Drogi Mikołaju.
 
Od razu mówię nie będę się rozpisywać,  skrócę swoją wypowiedz do 10
stron. Więc zacznę od początku. W tym roku zatkałam komin, więc
proszę wejdź oknem albo zadzwoń dzwonkiem przed drzwiami, i nie
parkuj swoich reniferów na moim trawniku, zaparkuj na drodze, jak
znajdziesz miejsce. Więc tak, byłam bardzo grzeczna oprócz tego, że
biłam siostrę, rozkazywałam bratu no i nie słuchałam rodziców. Pod
choinkę chciałabym dostać czerwone bmw i dom w Londynie, bo już mi
się znudziło mieszkać z rodzicami. Chciałabym jeszcze drogą biżuterię,
tylko nie żadną podrabianą, no i jeszcze mile widziana będzie jakaś
niespodzianka od Ciebie. To by było na tyle, żeby nie było, że jestem
chytra to dla mojego brata proszę o jakiś świąteczny kubek, a dla siostry
małego miśka.
Święty Mikołaju w tym roku byłam bardzo grzeczna, więc proszę Cię o 5 z
niemieckiego. Jeśli to zbyt wiele wystarczy mi 2 :)
 
                                                                       Karolina i Kinga

-

-

-
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W trakcie zajęć dotyczących prądu
elektrycznego nauczycielka zadaje pytanie: "Co może
się stać jak będziemy sami włączali urządzenia
elektryczne do prądu?. Odpowiedź chłopca "Jak to co?
Prąd może nas poprądzić.

                             ***
Pani mówi do dzieci; jak będziecie grzeczni podczas
zajęć to pójdziemy na salę gimnastyczną. Po jakimś
czasie Oskar się odzywa: proszę
paniii- kiedy pójdziemy na salę gigantyczną
                            ***
Podczas zajęć dotyczących środków transportu. Pani
pyta: Kto wie, czym różni się szynobus od autobusu.
Na to jeden z chłopców, bardzo
poważnie: Szynobus to taki autobus, w którym można
rzygać.
                            ***
Dziewczynka zabierając się do rysowania i  prosi: czy
może mi pani dać letnią kartkę, ta jest za gruba.

Podczas spaceru nieopodal łąki wyszła na drogę
młoda jałówka/cielę. Dzieci lekko wystraszone
zastanawiają się, co to takiego: "krowa, byk, krowa,
byk" daje się słyszeć. Na to jedna z dziewczynek;
wiem, to tata krowowy

                                 ***
Na zajęciach o instrumentach muzycznych, pani
informuje  dzieci, że pan który gra na skrzypcach to
skrzypek. Następnie zadaje pytanie: A czy ktoś wie jak
nazywa sie Pani, która gra na skrzypcach? Na to jeden
z chłopców szybko rzuca: - Skrzypica!

-
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