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   Najmłodsi uczniowie naszej szkoły - pięciolatki  
    zaprezentowały pastorałkę pt. " Kolędujemy"

.

                
                      SZKOLNY KONCERT KOLĘD

             
    Uczniowie klasy I gimnazjum w piosence pt.        
                              "Pada śnieg"

20 grudnia br. odbył się w naszej szkole koncert kolęd
w wykonaniu uczniów. Był to pierwszy punkt
przedświątecznego spotkania dzieci, młodzieży,
nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców  oraz
zaproszonych gości. Każda klasa, przygotowana
przez swojego wychowawcę zaprezentowała znaną
kolędę lub pastorałkę. Koncert prowadziły uczennice
gimnazjum - Ewa i Agatka. Repertuar koncertu był
bardzo różnorodny. Uczniowie śpiewali znane kolędy
np. "Dzisiaj w Betlejem", "A wczora, z wieczora",
"Przybieżeli do Betlejem", ale również pastorałki i
piosenki np. "Pada śnieg", "Zaprowadź mnie prosto do
Betlejem". Większość dzieci oprócz śpiewu,
zaprezentowało się w pięknych strojach, np. w klasie
III SP zauważyliśmy trzech króli, w kl. II pastuszków i
aniołki, III gimnazjum pasterki i pasterzy w ludowych
strojach, kl. II gimnazjum - myszki i kotka. 

   Oto aniołki i pastuszkowie z klasy II szkoły    
          podstawowej, którzy zaśpiewali                       
                       "Zaprowadź mnie"

  "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
  Niech kolęduje z nami cała Ziemia..."
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                         Świąteczny kiermasz

                                  Opłatek klasowy

Kiermasz ozdób świątecznych

Życzę Ci jak najlepszych ocen, powodzenia
na egzaminie, miłej dziewczyny...

Życzę Ci...

W dniach 18 – 20 grudnia w naszej szkole odbył się
kiermasz świąteczny. Został on zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski. Cieszył się  dużym
zainteresowaniem wśród dzieci, rodziców,
pracowników szkoły oraz zaproszonych gości na
jasełka. Uczniowie mogli się pochwalić swoimi
zdolnościami plastycznymi i kulinarnymi. Dziewczynki
z klas gimnazjalnych zajęły się głównie wypiekami.
Przyniosły pyszne amoniaczki, pierniczki oraz
babeczki, które wszystkim bardzo smakowały. Do
przygotowania kiermaszu dołączyło kilka osób z klas
szkoły podstawowej. Chłopcom z klas I i II gimnazjum
przypadły do gustu piernikowe ludziki. Na kiermaszu
można było również zobaczyć bombki na choinkę,
gwiazdki, aniołki wykonane z włóczki, kartki
świąteczne, choinki z orzechów, stroiki na stół z
kadzidełkami, pierniczki z gadżetami oraz rózgi. W
przygotowanie kiermaszu włączyło się również kilka
mam naszych uczniów. Opiekunowie SU dziękują
wszystkim, którzy pomogli zorganizować kiermasz.

 Smaczne pierniczki, barwne gwiazdeczki,   
       ozdoby choinkowe, w sam raz na 
                     świąteczny stół!

Przedświąteczny czas okazał się dla uczniów naszej
szkoły bardzo miły. Podczas lekcji wychowawczych
większość oddziałów zorganizowała spotkania
opłatkowe. W czasie  klasowych Wigilii uczniowie
śpiewali kolędy, rozmawiali o przygotowaniach ,
tradycjach domowych związanych z Bożym
Narodzeniem, łamali się opłatkiem. Co prawda na stole
gościły głównie słodycze i owoce, czyli menu mało
wigilijne, ale liczyła się atmosfera. A ta udzieliła się
wszystkim. Widać ją było również w wystroju
klasopracowni. Barwne światełka, kolorowe ozdoby,
choinki - w zasadzie każda klasa była odświętnie
przystrojona. 

                                                        Red.
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"Gdzie się podział Jezusek?" - reportaż z jasełek

20 grudnia, piątkowy poranek, szkoła. Wkrótce
rozpoczną się upragnione Święta. Wydawać by się
więc mogło, że już nic nie może się złego stać, tyle
przecież przeszkód miało miejsce wcześniej, przed
premierą szkolnych jasełek, tak żmudnie
przygotowywanych od kilku tygodni. Nic nie może się
wydarzyć, przecież przedstawienie rozpocznie się już
za kilka godzin. Co prawda, próby nie były tak częste,
jak to bywało w poprzednich edycjach, ale jednak
każdy z aktorów zna swoją kwestię i miejsce w
spektaklu!

NERWOWY PORANEK

Dobiega godzina 8.00 rano. Gimnazjaliści z klas III i II
już przekraczają drzwi do sali gimnastycznej. Wkrótce
ma się odbyć premiera jasełek. Chłopcy z III są
odświętnie ubrani – wszyscy mają dziś na sobie białe
koszule i krawaty. Mmmmm, przystojniaki!
Dziewczynek jeszcze nie ma, cóż makijaż to nie jest
taka prosta sprawa, zajmuje trochę czasu. Pani Nykiel
też już jest na swoim miejscu. Właśnie rozmawia z
Dominikiem, który jest odpowiedzialny za sprzęt
nagłaśniający.
- Ja nic nie chcę mówić psze pani, ale te baterie do
mikrofonów to mogą paść i to szybko. Radzę kupić
zapas!
Pani wysłuchuje cierpliwie rad specjalisty i postanawia
zadzwonić do pana Zenka z prośbą, by zaopatrzył się
w zapasowe baterie. Dominik zdaje się być
usatysfakcjonowany.

CZY TO WSZYSTKO SIĘ UDA?

O godzinie 8.15 do sali wkraczają dziewczynki. Są już
prawie wszystkie, rozmawiają w damskiej szatni,
śmieją się, żartują.
- Ewciu- daje się słyszeć pytanie pani Lidii – czy jest
już Jezusek, znaczy nasza Agatka?
- Nie, proszę pani, Agatka jest chora, ma gorączkę i
nie wiadomo, czy będzie na przedstawieniu –
odpowiada Ewa.

Maria z Jezuskiem

Kotek z Myszkami

Pastuszkowie z Aniołami
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Blady strach pada na twarze w zasadzie wszystkich
zebranych w szatni. Nikomu nie jest do śmiechu!
Agatka przecież gra jedną z głównych ról w jasełkach.
Boże! Żeby tylko przyszła!
- Na pewno przyjdzie – mówi po chwili nauczycielka –
ona zrobi wszystko, by tylko dotrzymać słowa, żadna
choroba jej w tym nie przeszkodzi! W momencie, gdy
pani kończy wypowiadać swą myśl, do szatni wchodzi
Agatka. Jest blada, widać po niej chorobę, ale
uśmiecha się, co wszystkie dziewczyny wprawia
natychmiast w dobry humor. Koleżanki i podglądający
sytuację koledzy zaczynają bić brawo – jest Agatka,
nasz Jezusek – krzyczy Patrycja – wszystko się uda!

GDZIE SIĘ PODZIAŁ JEZUSEK?

Godzina 9.00, za chwilę zacznie się próba generalna
przedstawienia. Wszyscy muszą wyglądać i grać tak,
jak na premierze. Panie Lidia i Monika upinają stroje
aktorów. Jeszcze Józefowi trzeba podpiąć albę, bo mu
leci. Maryjom nie trzymają się na głowach płótna, są za
śliskie, panie postanawiają upiąć je na ramionach.
Myszki i kot przypinają sobie ogonki i malują wąsy.
- Kurczę, nie mogę równo narysować tych wąsów –
krzyczy kot, czyli Karolina z II gimnazjum – trzęsą mi
się ręce.
To nic, dzieło postanawia dokończyć Martyna, ma
wprawną rękę, nie denerwuje się tak bardzo. Wszyscy
są już na swoim miejscu. Sebastian przy kamerze,
którą przyniosła do szkoły specjalnie na tę okazję
Natalia – ma nagrać próbę generalną. Patryk przy
aparacie fotograficznym – będzie robił zdjęcia. Dominik
przy sprzęcie nagłaśniającym. Pani Nykiel już
nastawia płyty z podkładami muzycznymi, ma
nadzieję, że się nie pomyli, puszczając piosenki, co
głośno wszystkim oznajmia.  Nagle daje się słyszeć
głos Maryi – Kasi.
– Gdzie jest Jezusek?! Kto mi go rąbnął ze żłobu?
Zapada cisza, wszyscy spoglądają po sobie.- Jak to,
przecież musi być na swoim miejscu- mówi Arek –
Kaśka, zajrzyj pod siano, może się zakopał!
- No spoko, plastikowa lalka sama się zakopała, na
pewno , człowieku, co ty gadasz!
  

Zdesperowana Kasia sięga jednak w głąb żłóbka
przykrytego obficie przez pana Zenka sianem.
- Jest, jest Jezusek! Znalazł się!
Chłopcy patrzą po sobie porozumiewawczo, pewno
znają tajemnicę zaginięcia Jezuska. Przecież wczoraj,
podczas ostatnich prób, robienia dekoracji i prasowania
strojów siedzieli w stajence i pewnie nie tylko
rozmawiali ze sobą! Najważniejsze, że wszystko jest
przygotowane do próby. 

WYBIŁA GODZINA „0”

Próba generalna mija pomyślnie, wszystko zdaje się
być w porządku, skąd więc te nerwy? Do sali schodzą
się dzieci, jest już kilka klas z wychowawczymi. Na
korytarzu rozkładają swój kram pierwszoklasiści z
gimnazjum – mają fajne ozdoby świąteczne. Maluchy
kupują i na bieżąco jedzą pierniczki.

Gdzie się podział Jezusek?

Święta Rodzina- Kasia i Agatka śpiewają
Jezuskowi

Trzej Królowie - Kordian i Mateuszowie
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Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, w
którym, jak mówią słowa piosenki "Jezus
przyniósł pokój i miłość..."

- Jeszcze musimy pownosić krzesełka i ławki – głos
pani Lidii dociera mimo przeszkód do chłopców z III
gimnazjum. Wspólnie z panem Zenkiem ustawiają
krzesła dla widowni. Pojawia się i pan dyrektor , pewno
wkrótce przyjdą zaproszeni goście- ksiądz proboszcz,
pan radny, pani prezes koła gospodyń, rodzice. Tak ,
to prawda, goście już wchodzą na salę. Słychać kolędy
, czuć atmosferę świąt. Wybija godzina „0”, czyli 11.00,
teraz musi nastąpić….

PEŁNA MOBILIZACJA

Pan dyrektor wita przybyłych gości, przedstawia
porządek spotkania, zaprasza do udziału w
przedświątecznym spotkaniu.  Ewa i Agatka –
prowadzące- zapowiadają koncert kolęd. Występują
wszystkie klasy. Drugim punktem mają być nasze
jasełka. I są, pełna mobilizacja! Nawet Kordian
pamięta, kiedy ma swoje wejście. W oczach Mateusza
widać łzy – czy to wyraz tremy, czy wzruszenia?
Maria z Jezuskiem (Ewa z Agatką) opowiadają
(całkiem z pamięci) historię narodzin Mesjasza. Maria
(Kasia) pięknie śpiewa nad żłóbeczkiem, w którym
leży i nawet płacze plastikowy Jezusek (cudem
odnaleziony). Józef – Agatka bierze ze sobą worek, by
nazbierać chrustu. Taszczy go z powrotem, wiedząc,
że ciągnie w nim kota – Karolinę! 

A JÓEF PARSKNĄŁ ŚMIECHEM!

Heheh, czemu? Nikt nie wie, ale, tak faktycznie
podczas wciągania kota w worku na scenę, Józef
parsknął śmiechem. Nikt chyba się jednak nie
zorientował, to było przecież śmieszna scena. Kot
jakoś wygramolił się z worka i wszystko było ok., a
myszki i kot? No cóż, były świetne, nawet podczas
prób , na luzie tak im nie wychodziła gra, jak na
przedstawieniu! To my, prawdziwi aktorzy, zdałoby się
usłyszeć ze sceny. Nikt jednak nie wypowiedział tych
słów, nie trzeba było. Na koniec wszyscy zaśpiewali
nikomu jeszcze nieznaną pastorałkę „Jezus przyniósł
pokój i miłość”. Te piękne słowa zapewne każdy z
widzów odebrał na swój, świąteczny sposób. Po
przedstawieniu głos zabrał nasz pan Dyrektor
Grzegorz Laska, który podziękował za występ, pan
radny Edward Marć, który przekazał cukierki dla
dzieci, ksiądz Robert Wiśniewski, życząc udanych
świąt Bożego Narodzenia.

.  Wszyscy zebrani pewno czekali na ten moment.
Dzieci, bo skończyła się nauka, aktorzy, bo udało się
przedstawienie, nauczyciele, bo czekał ich zasłużony
odpoczynek. Okazało się jeszcze jedno, mianowicie to
że …

JESTEŚMY RAZEM
Po zakończeniu młodzież z wychowawczynią,
składając stroje i rekwizyty dzieliła się wrażeniami. 
Opinii było co nie miara, emocje opadły, wśród wielu
głośnych wypowiedzi rzucanych w szatni jedna
spowodowała , że na chwilę wszyscy zamilkli.
- W szkole proszę pani – powiedziała Patrycja – są
różne momenty. Ostatnio to było naprawdę różnie w
klasie, ale dziś, po tych jasełkach , okazało się , że po
prostu jesteśmy razem. Okazało się, że możemy na
siebie liczyć i dziewczyny i chłopaki!
- Tak, to prawda, powiedziała pani – jesteśmy razem,
musimy o tym pamiętać, bo takie chwile zbliżają, i już
nigdy nie wrócą.  To dla mnie jest najważniejsze i za to
Wam dziękuję. 

W PRZEDSTAWIENIU WYSTĄPILI:
Kl. III gimnazjum: Maria narratorka – Ewa Mardeusz,
Jezus – Agatka Szpara, Maria – Kasia Nykiel, Józef –
Agatka Wójcik, Pasterka – Patrycja Grabowy,
Pasterka – Patrycja Sulisz, Pasterz – Arek Mardeusz,
Pasterz – Maciek Zegar, Karczmarze  i Królowie –
Kordian Świątek, Mateusz Karaś, Mateusz Kania; kl. II
gimnazjum – Kot – Karolina Kramarz, Myszki – Kinga
Bereś, Joasia Wójcik, Martyna Tokarz, Aniołowie –
Natalia Kliś, Klaudia Bochenek, Ewa Pawłowska.
Przygotowanie - p. L. Nykiel, pomoc przy strojach - p.
M. SKiba, pomoc przy dekoracjach - p. Z. Stasiowski. 
Wszystkim składam podziękowania - L. Nykiel

Życzenia od Pana Dyrektora

Świąt Bożego Narodzenia.

.
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                        SŁONECZNA GROMADA

W naszej szkole działa 17 Gromada Zuchowa
„Słoneczna Gromada”, do której należą uczniowie z
młodszych klas szkoły podstawowej. W pierwszym
semestrze roku szkolnego 2013/2014 my, uczniowie
klasy trzeciej uczestniczyliśmy w spotkaniach
organizowanych przez drużynową phm Stanisławę
Świniuch.  Natomiast nasi młodsi koledzy uczestniczyli
w spotkaniach organizowanych przez dh Bogumiłę
Rusin.  Zawsze bardzo chętnie i aktywnie bierzemy
udział w organizowanych zbiórkach. Podczas tych
spotkań bawimy się, śpiewamy piosenki, czy
wykonujemy różne prace plastyczne. Rozmawiamy
też m.in. o zdrowym odżywianiu,  bezpiecznym
poruszaniu się po drodze oraz na terenie szkoły. Nie
zapominamy również o kulturalnym zachowaniu, czy
też o okazywaniu szacunku nauczycielom,
pracownikom szkoły oraz osobom starszym.
Zaczęliśmy już przygotowywać piosenki na Hufcowy
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Chcemy być
już wcześniej przygotowani. 

W minionym roku szkolnym zajęliśmy drugie miejsce i 
byliśmy bardzo zadowoleni. Nasza drużynowa pani
Stanisława Świniuch była z nas bardzo dumna.
Robiliśmy pyszne, kolorowe kanapki. Braliśmy udział
w zabawach i wróżbach andrzejkowych. Wróżby
przygotowane zostały przez naszą drużynową oraz
koleżanki z gromady. Bardzo ważnym wydarzeniem
był zuchowy opłatek. Śpiewaliśmy kolędy, łamaliśmy
się opłatkiem  i składaliśmy sobie życzenia. Niektórzy
nasi koledzy wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka.
Bierzemy też udział w akcji WOŚP i  wrzucamy do
puszek pieniądze, otrzymując w zamian serduszka.
Nie zapominamy również o naszych babciach i
dziadziach. Będziemy przygotowywać dla nich miłe
niespodzianki. Mamy nadzieję, że drużynowa
zorganizuje nam jakiś konkurs zuchowy, tak jak w
zeszłym roku szkolnym.

                                      Zuchy z kl. III 

KLasa III Andrzejki. .
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     PRZEDSZKOLAKI POD CHOINKĄ

              PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin próbny - cz. humanistyczna

W dniach 8,9,10 stycznia br. uczniowie klasy III
gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny. Składał
się on z trzech części.  W środę miała miejsce część
humanistyczna - najpierw test z historii i WOS -u ,
później z języka polskiego. Do napisania uczniowie
mieli dość trudną rozprawkę na temat: "Pamięć ludzka
jest zawodna, dlatego zadaniem literatury jest wciąż
przypominać". Drugiego dnia młodzież zmagała się z
zadaniami przyrodniczo - matematycznymi. W piątek
zaś trzecioklasiści pisali test podstawowy i
rozszerzony z języka obcego nowożytnego - w naszej
szkole z j. niemieckiego i angielskiego. Jakie wyniki
osiągnęli podczas próby? Dowiedzą się już wkrótce.
Jedno jest pewne - do egzaminu końcowego zostało
już niezbyt wiele czasu - uczniowie muszą go
wykorzystać tak, by wyniki osiągnęli jak najwyższe.
Życzymy wytrwałości i samozaparcia! Do kwietnia
kochani!

                                                                    Red.

   
     Egzamin gimnazjalny już w kwietniu!

                       Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

.

            
            ŚWIĄTECZNA GALERIA 
               MAŁEGO ARTYSTY

.

.
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XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z
                     udziałem Naszej Szkoły!

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w
XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W
tym roku pieniądze zbierane były na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
9 i 10 stycznia 2014 r. wolontariusze, uczennice
gimnazjum Katarzyna Nykiel, Patrycja Sulisz, Agata
Wójcik  i Joanna Wójcik przeprowadziły zbiórkę
pieniędzy wśród uczniów wszystkich klas i
pracowników naszej szkoły.
Tegoroczna suma zebrana w szkole wyniosła 150 zł.
12 stycznia w Ropczycach na rzecz WOŚP
kwestowało 100 wolontariuszy, wśród nich również
nasze harcerki. Kwesta rozpoczęła się wcześnie rano
na ulicach terenu miasta Ropczyce. Od godz. 15.30
kolejna część finału miała miejsce na hali
widowiskowo-sportowej, gdzie odbyły się: występy
zespołów tanecznych i wokalnych (Gamma,Vega) z
ropczyckiego Centrum Kultury, pokaz Szkółki
Piłkarskiej SOCCER Ropczyce, pokaz KLUBU
KARATE KYOKUSHINE w Ropczycach, występy
wokalistów ze Szkoły Muzycznej Yamaha, a także
licytacja przedmiotów podarowanych na rzecz 

WOŚP. Około godziny 19.00 wystąpił zespół
ŁAGODNA PIANKA. Na zakończenie, o godz.20.00
odbyło się tradycyjne światełko do nieba. Pieniądze,
które udało się zebrać pochodzą z kwesty, z licytacji
przedmiotów, jak również ze stoisk fryzjersko-
kosmetycznych. 
W sumie udało się zebrać ok. 36.000,00 zł. 
Dziękujemy wszystkim za udział w tej szlachetnej
akcji, zwłaszcza naszym wolontariuszkom: Kasi,
Patrycji, Agacie i Asi.
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  PROMUJEMY ZDROWIE

Piętra piramidy pokarmowej – czyli co jeść, aby być
zdrowym - ciąg dalszy..
PIĘTRO PIERWSZE – PRODUKTY ZBOŻOWE I
TŁUSZCZE ROŚLINNE
- stanowią podstawę żywienia  i powinny być
podawane w każdym posiłku. Spożywanie ich  w
odpowiedniej ilości dając uczucie sytości zmniejsza
ryzyko powstawania otyłości.
PIĘTRO DRUGIE  – WARZYWA I OWOCE 
są jednym z głównych źródeł witamin i składników
mineralnych, które biorą udział w procesach przemiany
materii. Ich brak prowadzi do poważnych zaburzeń  w
organizmie. Regularne spożywanie warzyw i owoców
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Warzywa powinny znajdować się w każdym posiłku,
owoców nie powinniśmy jeść częściej niż 2-3 razy w
ciągu dnia.
PIĘTRO TRZECIE – ORZECHY  I WARZYWA
STRĄCZKOWE 
- te ważne składniki codziennego menu pomagają
obniżyć poziom złego cholesterolu, uczestniczą  w
regulowaniu poziomu cukru, ciśnienia i chronią przed
nowotworami. Rośliny strączkowe takie jak: soja,
soczewica, fasola, groch, bób, ciecierzyca są ważnym
źródłem białek i skrobi. Dostarczają dobrych tłuszczów
i witaminy E, zawierają też witaminy z grupy B, potas,
wapń, żelazo oraz błonnik.
PIĘTRO CZWARTE – DRÓB, RYBY  I JAJKA 
- produkty te są źródłem pełnowartościowego białka.
Tłuszcz ryb dostarcza kwasów omega 3, które
poprawiają pracę naszego mózgu, chronią przed
chorobami serca, krążenia, zapobiegają zakrzepom i
obniżają poziom cholesterolu. Żółtko jaj to kopalnia
lecytyny, która jest składnikiem błon komórkowych i
odgrywa ważna rolę w układzie nerwowym.
PIĘTRO PIĄTE – PRODUKTY MLECZNE
– nabiał jest bardzo cennym źródłem wapnia.
Konieczny jest  w diecie dzieci dla budowania
mocnych kości. Zapobiega osłabieniu kości, do
którego dochodzi z wiekiem. Ponieważ mleko i jego
przetwory zawierają sporo tłuszczu należy spożywać
jedynie 1-2 porcji nabiału dziennie.
PIĘTRO SZÓSTE - CZERWONE MIĘSO, TŁUSZCZE
ZWIERZĘCE, PRODUKTY Z BIAŁEJ MĄKI
Są bardzo kaloryczne, dużo w nich kwasów
tłuszczowych nasyconych i cholesterolu.

PIĘTRO SIÓDME – SŁODYCZE
- są źródłem jedynie pustych kalorii i lepiej z nich
zrezygnować.
Po prostu oblicz swoje BMI ( Body Mass Index), czyli
wskaźnik prawidłowej masy ciała.
BMI
Waga prawidłowa - 16.5<BMI<23
Niedowaga – BMI<16.5
Nadwaga – 23<BMI<24

W poniedziałek, 6 stycznia, obchodziliśmy święto
Objawienia Pańskiego, zwane w tradycji polskiej
świętem Trzech Króli.
6 stycznia był dniem wolnym od pracy i nauki szkolnej,
mieliśmy więc znowu długi weekend.W polskiej tradycji
to jedno z najważniejszych świąt zostało nazwane
Świętem Trzech Króli. Warto przy tym zauważyć, że
Pismo Święte nie mówi o królach, a raczej o mędrcach
lub magach. Kim oni byli? Nie wiadomo. Można na
pewno stwierdzić, że byli poganami, spoza Izraela.
Tradycja nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. 
Podążali za "gwiazdą na Wschodzie", która
zaprowadziła ich do prowincjonalnego Betlejem. Tam
oddali pokłon narodzonemu Jezusowi i złożyli mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę. Każdy z tych darów był
bardzo cenny w tamtym czasie (mirra oraz kadzidło
swoją ceną dorównywały cenie złota), oraz posiadał
ważną symbolikę. Złoto oznaczało godność królewską.
Kadzidło symbolizowało godność kapłańską, a mirra
była symbolem wypełnionego proroctwa i zapowiadała
męczeńską śmierć Jezusa.

  
  ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

KRÓLOWIE .
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   Z zeszytu do języka polskiego - nasza twórczość

  PLOTECZKI SZKOLNE

"Szara rzeczywistość" - opowiadanie Kingi 

Pierwszego dnia zimy na dworze było ciemno, a z
nieba gęsto kruszyły płatki śniegu. 
Dochodziła godzina 21, a w kuchni nadal świeciło się
światło.Kasia prowadziła z rodzicami rozmowę na
temat jej wyprowadzki. Denerwowało ją wspólne
mieszkanie i dzielenie pokoju z rodzeństwem. 
Nigdy nie mogła posiedzieć na facebooku tyle ile
chciała, gdyż  musiała odstępować komputer
rodzeństwu. Ze względu na wspólny pokój brakowało
jej prywatności, ponadto rzadko zapraszała
znajomych. Postanowiła więc, że gdy tylko skończy 18
lat wyprowadzi się z domu i zamieszka sama. Będzie
wtedy mogła robić to, co jej się spodoba. Kupi laptopa i
nie będzie wychodziła w ogóle z łóżka. 
Sądziła, że kiedy ktoś zamieszka sam, to wszystko
mu wolno i nie musi się o nic martwić. Nie słuchała
ostrzeżeń rodziców. Wreszcie nadszedł ten dzień.
Kasia była pełnoletnia i zażądała od rodziców swojej
części majątku, by jak najprędzej

kupić mieszkanie i się wyprowadzić. Początki były
piękne, co wieczór urządzała imprezy, na których
wszyscy bawili się do białego rana. Kupiła sobie
również wymarzony laptop, który po kilku dniach leżał
w koncie. Nastolatka nie miała pracy. Myślała, że
pieniądze które dostała od rodziców wystarczą na
bardzo długo, więc nawet nie zwracała uwagi na ceny
rzeczy, które kupowała. W końcu dopadła ją szara
rzeczywistość. Nie miała już pieniędzy na jedzenie
oraz by spłacać mieszkanie, w którym czuła się
zresztą sama jak palec. Nikt jej nie odwiedzał, odkąd
przestała organizować imprezy, nawet rodzina, której i
tak wyraźnie zabroniła jakiegokolwiek kontaktu ze
sobą. Nie przemyślała jednak, że będzie aż tak
samotna. Brakowało jej kłótni z braćmi i tych nudnych
rozmów z rodzicami. Zapragnęła wrócić i przeprosić
za swoje zachowanie. Jak postanowiła, tak też zrobiła.
Rodzina przyjęła ją gorąco i nie żywiła do niej urazy. 
 Była wdzięczna rodzicom i braciom za wybaczenie i
dobre potraktowanie. Od tamtego momentu stała się
lepszym człowiekiem.
                                                  Kinga - kl. II g.

Witamy was kochani czytelnicy ze świeżymi
ploteczkami przed feriami.Ach.. zimy niestety nie ma,
ale mamy nadzieję, że ten upragniony czas wolny w
większości spędzimy na dworze, lepiąc bałwana, czy
też zjeżdżając na sankach ; )Zacznijmy od naszych
maluchów. Oni coś ostatnio nie mogą się doczekać
wywiadówki.. hmm, ciekawe dlaczego ? Czyżby takie
dobre ocenki ?i Gratulujemy, bo domyślamy się, że są
celujące xD Dziewczynki coś często bywają w
łazienkach ze swymi nowymi "kalkulatorami" ;D no no
no.Przejdźmy może do naszych marynarzy ;D Aa hoj
jak tam rybki ? Trzymają się jeszcze ? haha ; )nasze
syrenki coś się ostatnio udzielają ;D z tajnych źródeł
wiemy że ostatnio były na zebraniu u OSP no no no
działo się oj działo działo ;D zobaczymy czy na
dyskotece będziecie takie aktywne. Liczymy 

na was ;D Czas na naszych szalonych szóstaczków
;D Grześ i reszta mówią cały czas cześć starszym xD
najczęsciej do dziewczyn z 3 gimn ;D Szacun chłopcy,
jeeest kulturka brawo ;D Możemy wam w sekrecie
powiedzieć, że one tez was bardzo lubią ;* Weronika G
zaczyna się nam stroić czyżby taaa neew miłość na
nią tak wpłynęła ? Hm ciekawe ;DW I gimn widzimy
rodzą się nowe przyjaźnie ; ) Gabrysia i Sonia nie
rozstają się na krok,życzymy wam dziewczęta
szczerej i długotrwałej przyjaźni ;d Jesteśmy bardzo
ciekawi czy Damianek W. ma dziewczynę takie z
niego ciacho że pewnie nie jedna się biję ;DU naszych
drugaków dzieją się ciekawe rzeczy ;D nasza kochana
koleżanka Natalia wybiera się do Egiptu ;d ;d Czas na
starszaków, a mowa o 3 gim.próbne próbne i po
próbnych, jak poszło? Można się już załamywać?po
komentarzach twierdzimy że tak ;x ..dowiedzieliśmy
się ze Patryczek nie traci czasu na samotność i już się
coś kroi ;D Z Kordianem został nam tylko tydzień,
dziewczyny coraz bardziej się załamują...Z takim
przystojniakiem miło pogadać! A tak w ogóle, to
wszyscy zapadamy w zimowy sen, oby do ferii!
Obudzimy się za 3 tygodnie!. Nara.
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                        PONIEDZIAŁEK - 20.01.2014

1. B. Rzeszutek - Rozwiązywanie krzyżówek

2. W. Maciołek - Tenis stołowy SP

3. M. Betleja - Filmy (obróbka)

4. A. Rzeczycka - Filmy przyrodnicze

5. M. Skiba - Wyjazd do ZS Agro - Technicznych 

                             WTOREK- 21.02.2014

1. P. Piotrowska - Gry i zabawy językowe

2. M. Zajchowska - Gry matematyczne

3. W. Maciołek - tenis stołowy  I- III G.

4. M. Betleja - Filmy (obróbka)

                         ŚRODA - 22.01.2014

1. W. Maciołek - Turniej w tenisa stołowego

2. S. Świniuch - Zajęcia plastyczne

3. M. Skiba - Zajęcia komputerowe

4. L. Nykiel - Zajęcia teatralne

5. B. Wiktor - Mistrzostwa szkoły w szachach

                    CZWARTEK - 23.01.2014

1. W. Maciołek - Piłka nożna halowa dla klas I - III G.

2. B. Rusin - Zajęcia artystyczne

                      PIĄTEK - 24.01.2014

1. J. Paryś - Film, ćwiczenia redakcyjne 

2. L. Nykiel - Zajęcia teatralne

3. B. Wiktor - Mistrzostwa szkoły w szachach

.
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