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AKADEMIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Babciu, Dziedziu -wszystkie wnuki bardzo Was kochają!

W NUMERZE:
Dzień Babci i Dziadka w szkole i OSP
w Łączkach Kucharskich
Relacje z wycieczek szkolnych
Echo zabawy choinkowej i dyskotek
Twórczość uczniowska
Turniej Tenisa Stołowego im.
Władysława Sąsiadka
Plotki

                FERIE, FERIE I PO FERIACH!
W tegoroczne ferie zawitała do nas długo oczekiwana zima.
Wszyscy bardzo cieszyliśmy się z jej uroków.  Podczas ferii
mogliśmy skorzystać z szerokiej gamy zajęć przygotowanych
przez nauczycieli naszej szkoły. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie i wziąć udział w  rozgrywkach sportowych, zajęciach
komputerowych, teatralnych, plastycznych i filmowych. Po takiej
porcji rozrywki wypoczęci wróciliśmy do szkoły. Wszystkim
kolegom i koleżankom życzymy samych piątek i szóstek w
nowym półroczu!                                               Red.
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Babcie i Dziadkowie  w naszej szkole

Babcie i Dziadkowie podczas występu

Uczennice klasy II

Piosenka dla Babuni i Dziadzia

 
 
  „Każda babcia była małą dziewczynką, każdy  
           dziadek biegał kiedyś za piłką”

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości
szkolnych na stałe wpisany jest Dzień Babci i
Dziadka. Uroczystość ta jest przygotowywana
przez najmłodszych uczniów szkoły. Tak również
było i w tym roku.

13 lutego 2014 roku, dzieci z najmłodszych klas
Szkoły Podstawowej przedstawiły piękną akademię dla
swoich przybyłych  Babć i Dziadków. Wspaniała
publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje
ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze i
radośnie śpiewały piosenki, dziękując Babciom i
Dziadkom tym samym za trud włożony w ich
wychowanie. Mali artyści zaprezentowali
humorystyczne scenki, które Babciom i Dziadkom
sprawiły wiele radości.
Dzieci do występu przygotowały wychowawczynie: p.
Halina Zapał, p. Bogumiła Rusin i p. S. Świniuch.
Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich
wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że
Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki”
dziecięcej. W dalszej części uroczystości, mili goście
zostali podjęci słodkim poczęstunkiem,
przygotowanym przez mamy. Następnie dzieci
obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie
przygotowanymi upominkami. Kochanym Babciom i
drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych
pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni
ze swych wnuków, jak w tym wspaniałym dniu.

   „Dzień dziś szczególny, bardzo radosny, 
     choć jest zimowy, a nie dzień wiosny. 
        Każdy też o tym, dobrze pamięta, 
       że dzień jest jeden, ale dwa święta…”
                       
                                         Red. 
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    26 stycznia br. młodzież naszej szkoły wzięła udział
w obchodach Dnia Seniora. Uroczystość została
zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich na
czele z p. Teresą Zegar. Przybyli na nią Seniorzy -
Babcie i Dziadkowie z Łączek Kucharskich oraz
zaproszeni goście , m.in. burmistrz Ropczyc Bolesław
Bujak, ksiądz proboszcz - Marian Baran, nasz pan
dyrektor Grzegorz Laska, dyrektor ZS w Niedźwiadzie
Wioletta Czemarnik, radny Edward Marć, sołtys Marek
Mucha, prezes OSP - Robert Zapał, przewodnicząca
Rady Rodziców Grażyna Dziedzic. Szkolny Zespół
Teatralny przygotowany przez p. Lidię Nykiel
przedstawił zebranym program artystyczny, na który
złożyły się jasełka bożonarodzeniowe, kolędy oraz
życzenia dla wszystkich seniorów. Jasełka wzruszyły
przybyłych na uroczystość Seniorów. Pan burmistrz
pogratulował szkole tak zdolnej młodzieży oraz
organizatorom spotkania za przygotowanie
uroczystości.    
                                                             Red.
  

Zaproszeni goście

Pan Burmistrz i młodzież naszej szkoły

Jasełka w wykonaniu uczniów gimnazjum

  Występ młodzieży
z okazji Dnia Seniora  

w OSP

.
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 Wycieczka najmłodszych  
    uczniów  do Ropczyc 

Przedszkolaki w kinie 
Helios i w "Fantazji"

Nasza księżniczka Mortadella!

10 lutego 2014 roku uczniowie z klas 0a, 0b, I, II, III 
gościli w Ropczyckim Centrum Kultury, gdzie obejrzeli
przedstawienie teatralne „Przygody Szewczyka
Dratewki”. Trzeba przyznać, że widowisko było bardzo
ciekawe, pełne szybkich zwrotów akcji i  humoru. Była
to nieco inna historia niż ta, którą znamy z literatury,
ale równie ciekawa, opowiadała o poszukiwaniu przez
księcia jego ukochanej księżniczki Mortadelli.
Najdziwniejsze było jednak to, że Mortadella była
wśród publiczności, a konkretnie była to Dominika z III 
klasy naszej szkoły. Książę tak się ucieszył z
odnalezienia ukochanej, że wręczył jej olbrzymi kwiat.
 Przedstawienie było bardzo ciekawe i  pełne
zaskakujących  efektów świetlnych.

W CK w Ropczycach

Zostać kierowcą rajdowym - marzenie!

W kinie przed projekcją filmu

  
25 lutego 2014 roku uczniowie klasy 0, I, II. wraz z
wychowawczyniami i   rodzicami wybrały się do kina
Helios i do Centrum Zabaw dla Dzieci "Fantazja" w
Rzeszowie. Najpierw odwiedzili kino Helios gdzie
obejrzeli film „Rodzinka nie z tej ziemi”, a później udali
się na Podpromie do Fantazji, gdzie  dzieci w miłej i
przyjaznej atmosferze spędziły czas, bawiąc się na
dużych dmuchanych zjeżdżalniach, w basenach z
piłkami, chodząc po labiryntach rur i przejść.
Wycieczka wszystkim uczestnikom sprawiła wiele
radości. Okazała się wspaniałą frajdą i
niezapomnianym przeżyciem. Opiekę nad uczniami
sprawowały panie: p M. Mytych, p. H. Zapał, ks. R.
Wiśniewski i p. Edyta Cesarz  oraz rodzice uczniów.

.
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 Warsztaty dla klasy III
           gimnazjum 

25 lutego br. uczniowie klasy III naszego gimnazjum
uczestniczyli  w warsztatach z zakresu preorientacji
zawodowej. Zajęcia zorganizowała p. L. Nykiel  w
r am ac h Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego, a poprowadziła p. Aldona Żaba –
doradca zawodowy/psycholog z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej z Ropczyc.
Trzecioklasiści  brali udział w trzygodzinnych zajęciach
grupowych z elementami psychoedukacji pod nazwą:
„Wybory szkolne i zawodowe – moje
perspektywy”.
Zajęcia miały na celu:

zmotywować uczniów do podejmowania
świadomych decyzji szkolnych i zawodowych;
zapoznać ich z etapami trafnego wyboru zawodu;
ułatwić dokonywanie realistycznej samooceny
poprzez samodzielne określenie własnych
preferencji i predyspozycji zawodowych;
wzbudzić odpowiedzialność za własne wybory.

Zadaniem uczniów było m.in.:
wypełnianie kwestionariuszy diagnozujących
zainteresowania, uzdolnienia, cechy osobowości 
dokonywanie analizy ilościowej własnych
odpowiedzi;
zapoznanie się z interpretacją jakościową
uzyskanych wyników.

Pamiątkowe zdjęcia z panią psycholog

15 stycznia br. uczniowie klas gimnazjalnych i kl VI
szkoły podstawowej udali się do kina Helios do
Rzeszowa na projekcję filmu pt. "Hobbit - Pustkowie
Smauga". Była to druga część zekranizowanej
powieści Tolkiena "Hobbit". Film niezwykle się
wszystkim podobał, zwłaszcza  że uczniowie są
świeżo po omówieniu lektury. Efekty 3D wzmocniły
odbiór filmu. Po projekcji wszyscy udali się do
pobliskiego Mc'Donaldsa na posiłek. Wycieczkę
zorganizowała p. Lidia Nykiel, opiekę nad uczniami
sprawowali: p. Monika Skiba, ks. Robert Wiśniewski i
p. Edyta Cesarz.

Wycieczka do kina Helios   
na film pt. "Hobbit"

Wycieczkowicze przed kinem Helios

Czekamy na projecję filmu

.
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18 stycznia br. odbyła się w naszej szkole zabawa
choinkowa. Dzieciom z klas 0, I, II i III szkoły
podstawowej grała i śpiewała p. Teresa Rachwał z
zespołem. Zabawa była bardzo udana. Klasy IV - III
gimnazjum tańczyły w rytm muzyki dyskotekowej,
którą w tym roku prowadził Maciek z kl. III g.
Poczęstunek zapewnili rodzice, zaś opiekę
wychowawcy klas. Wszystkim zaangażowanym w
organizację zabawy serdecznie dziękujemy:)

               Zabawa choinkowa w naszej szkole

.

. .

 Warsztaty kulinarne w ZS Agro - Technicznych              
                              w Ropczycach

20 stycznia cztery uczennice klasy III gimnazjum: Katarzyna Nykiel,
Agata Wójcik, Patrycja Sulisz, Agata Szpara, uczestniczyły w warsztatach
kulinarnych zorganizowanych przez Zespół Szkół Agro-Technicznych w
Ropczycach. Uczestnicy warsztatów, pod czujnym okiem nauczycieli i
uczniów klas gastronomicznych, mogli poznać tajniki sztuki kulinarnej.
Wykonywali piękne i pożywne kanapki, piekli mufinki i drożdżowe rogaliki,
ciasteczka z jabłkami oraz pizzerinki. Wszystkie prace powstałe na
warsztatach można było degustować. Był też pokaz dekoracji
wykonywanych z warzyw i owoców oraz malowanie upieczonych
wcześniej z ciasta chlebowego aniołów. Na koniec został przeprowadzony
konkurs na najlepiej udekorowany piernik, a tematem przewodnim był
Dzień Babci i Dziadka. Naszą szkołę reprezentowała Agata Wójcik,
udekorowała piernik dla babci i zajęła I miejsce. Otrzymała dyplom i
nagrodę książkową, a dodatkowo mogła zabrać udekorowany przez siebie
piernik.Opiekę nad uczennicami sprawowała p. Monika Skiba.

.

.
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Dyskoteka walentynkowa

  Poczta walentynkowa

W czwartek 13 lutego odbyła się w naszej szkole
dyskoteka walentynkowa. Została zorganizowana
przez Samorząd Uczniowski oraz wychowawców
klas. Uczniowie bawili się w dwóch grupach
wiekowych: kl. IV - VI oraz I - III gimnazjum. Do tańca
przygrywali Maciek i Kordian z kl. III gimn., wszystkim
bardzo się podobała gra kolegów - widać, że wyrośli
nam w szkole nowi didżeje. Uczniowie  bawili się
wyśmienicie. Nie zabrakło tradycyjnych "Kaczuszek" i
"Chusteczki haftowanej". Dużym powodzeniem
cieszyły się też tańce - przytulańce. Wszystkim
nauczycielom, którzy sprawowali nad nami opiekę
podczas dyskoteki serdecznie dziękujemy.
                                                       Red.

14 lutego to dzień wszystkich zakochanych. W piątek
w naszej szkole uczennice klasy III gimnazjum
pracujące w SU rozprowadzały Pocztę Walentynkową.
Barwne karteczki z życzeniami od Walentego i
imieniem ukochanej osoby ucieszyły nawet
najmłodszych uczniów. Kto dostał najwięcej
walentynek? W której z klas mamy najwięcej
zakochanych? To pozostanie już słodką tajemnicą!

                                                          Red.

Gimnazjaliści podczas dyskoteki

Poczta walentynkowa w kl.IV

Walentynkowi listonosze !

                 Piszę, bo tak wypada,
           ale powiem Ci bardzo szczerze,
            że miłość jest w moim w sercu,
                   a nie na papierze....

.

.
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  Najlepsi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum    
                    w I semestrze roku szk. 2013/2014

KLASA IV 
                  Kamila Dziedzic
                  Sylwia Góral
                  Jakub Kaznecki
                  Oliwia Kędzior
                   Natalia Więcek
                  Dominika Wiktor
KLASA V
                Aleksandra Karaś
                Martyna Książek
                Gabriela Pawłowska
                 Karol Wrona
KLASA VI
                  Natalia Bereś
                  Gabriela Mardeusz
                   Dominika Ochab
                  Casper Kaznecki
                  Gabriela Kramarz 

KLASA I
                   Aleksandra Kukla
                   Mateusz Marciniec
                   Sonia Strzok

KLASA II

                     Kinga Bereś
                     Joanna Wójcik

KLASA III

                    Ewa Mardeusz
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Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka

      W czasie ferii zimowych 22.01.2014 r. na Hali
Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach odbył się
Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka,
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Prokopowicz kl.
II, Maksymilian Zakrzewski i Kacper Prokopowicz kl.
III, Karol Wrona kl.V, Grzegorz Wanat, Casper
Kaznecki, Gabriela Mardeusz,  Natalia Bereś kl. VI,
Sonia Strzok, Jakub Wójcik kl. I G, Patryk Ostafin,
Mateusz Karaś, Dominik Książek kl. III G
Natalia Bereś zdobyła I  miejsce w swojej kategorii
wiekowej, miejsce III zajął Maksymilian Zakrzewski, a
miejsce IV Kacper Prokopowicz. 
Wymienieni zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe  w
postaci sprzętu sportowego. Ponadto każdy uczestnik
turnieju otrzymał pamiątkowy medal z okazji tego
wydarzenia. Od tej pory turniej ten będzie nosił nazwę
im. Władysława Sąsiadka.
                                                              Red.

     Było to nie tak dawno. W wielkim parku, w małej wiosce stało drzewo, niby zwykłe drzewo, ale tak naprawdę
miało ukryty sens swojego istnienia. Albowiem mieszkało w nim trzy wiewiórki lecz to nie były zwykłe wiewiórki,
one potrafiły mówić, rozmawiać jak ludzie. Szymon- najstarszy z nich, wysoki, dobry okularnik, później Alvin
uparty, chciwy, troszkę samolubny,ale dobry. Na samym szarym końcu grubiutki, mały, dobry ale
nieodpowiedzialny Teodor.Zbliżała się zima, zapasy były już zrobione, więc wiewiórki leniuchowały całymi dniami.
Tylko Teodor codziennie gdzieś przepadał na kilka godzin. Alvin i Szymon, martwiąc się że mały ma jakieś
problemy, próbowali wydusić od niego cokolwiek, jednak na próżno. Pewnego dnia, gdy Alvin postanowił
nazbierać jeszcze trochę żołędzi, bo to leniuchowanie zaczynało mu się już nudzić, Teodor znowu gdzieś
przepadł. Szymon w tym czasie pilnował dziupli. Po całym dniu ciężkiej pracy Alvin wracał do domu z całym
workiem żołędzi. W końcu znalazł się pod spiżarnią, otworzył drzwi i przeraził się, była ona prawie pusta, tylko
 mały stos leżał pod ścianą. Wpadł w złość, nagle spod żołędzi wyszedł Teodor, przeciągnął się i zobaczywszy
Alvina wpadł w zakłopotanie. Gdy na miejscu pojawił się Szymon, odbyła się narada, co zrobić z małym. Szymek
miał dobre serce więc przebaczył Teodorowi i uspokoił Alvina, który żądał wyrzucenia małego z dziupli. Kazał
także cieszyć się że Teodor zjadł im tylko zapasy, że te jego znikania to nie były żadne problemy. Teodor wziął
sobie do serca to, co zrobił i sam uzupełnił całą spiżarnię żołędziami, Zima minęła spokojnie i z całymi
brzuchami.                  

"Stos żołędzi" - opowiadanie Karoliny z II g.
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Piętra piramidy pokarmowej 
– czyli co jeść, aby być zdrowym 

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, a wszystko
to sprzyja otyłości i miażdżycy.

PIĘTRO SIÓDME – SŁODYCZE - są źródłem jedynie
pustych kalorii i lepiej z nich zrezygnować.

-

-

-

-
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PLOTECZKI SZKOLNE

Piętra piramidy
pokarmowej
– czyli co jeść, aby być
zdrowym - ciąg dalszy...

Siemano ludziska! Witamy po feriach, z pewnością dla
niektórych niezapomnianych. Mamy dla was
najnowsze newsy! Dzieje się, oj dzieje w tej szkole.
No to zaczynamy od klasy IV. Nasze kociaczki chyba
nie potrafią czytać regulaminu facebooka ( dozwolone
od lat 13!) W klasie V rośnie nam niezłe ciacho. Mowa
o Michałku, nam już niestety nie przystoi, więc
dziewczynki brać się za niego :D Przejdźmy do klasy
VI, w której chłopcy niezbyt zaangażowali się w
tegoroczne walentynki. Czyżby żadnego nie trafiła
strzała amora?? Czas na gimnazjum! Wszystkim
wiadomo, że Damianek często ląduje na dywaniku. Oj
chłopie, popraw się nam! Cichutka Nikola ostatnio
ślicznie upina sobie włoski, kto jest tego powodem?
Musimy to rozgryźć ^^ W II gimnazjum chłopaki nam
się "wyrabiają". Kochany Karolek nie może się opędzić
od wielbicielek, jednak w jego sercu zawsze

pozostanie piękna, jasnowłosa przewodnicząca...
Na deser zostawiliśmy trzecioklasistów. Wiemy, że
biznes Maćka i Kordiana nie upadnie. Okazało się iż
Kordian jednak pozostanie w Polsce, chłopak nie może
rozstać się z tłumem fanek. Nasz kochaniutki fejm-
Patrycja S. nadal nie wie kim jest
sympatyczna osóbka spamująca jej od dłuższego
czasu na asku. Doszły nas słuchy, że ma zamiar go
uśpić. Tak więc tajemnicza dziewczyno ujawnij się
puki możesz..
Tyle w tym numerze. Do nauki robaaaczki! Pozdro XD 
      
                                xoxo gossip girls

Chcesz sprawdzić,czy nie masz problemów z wagą
ciała?
 
Nic prostszego!!!
Po prostu oblicz swojeBMI ( Body Mass Index), czyli
wskaźnik prawidłowej masy ciała.
 
BMI
Waga prawidłowa - 16.5<BMI<23
Niedowaga – BMI<16.5
Nadwaga – 23<BMI<24
Otyłość – BMI>24
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Najbardziej charakterystyczne oznaki 
zbliżającej się wiosny

leszczyny – jest to roślina, która zakwita
najwcześniej w lasach. Kwitnie niezwykle
wdzięcznie, ponieważ na leszczynie pojawiają się
bazie i drobne pączki z czerwonymi nitkami, które
są tak zwanymi leszczynowymi kwiatkami.
krokusy - to kolorowe kwiaty (białe, żółte,
fioletowe) zwane również szafranami.
przebiśniegi - kwiaty te mają białe dzwoneczki i
kwitną jako pierwsze.
przylaszczki to kwiaty rosnące w lasach i
budzące się do życia wraz z nadchodzącą
wiosną.
zawilce kwitną w lasach od marca aż do kwietnia.
pierwiosnki nazywane są także kluczykami i jak
sama nazwa wskazuje są także jednym z symboli
wiosny.
sasanki to kwiaty, które występują tylko wiosną-
od początku marca, a więc pojawiają się jeszcze
przed jej faktycznym rozpoczęciem i mogą
kwitnąć właściwie do maja.

forsycje to krzewy będące symbolem wiosny,
ponieważ na tą porę roku przypada ich kwitnienie,
a dodatkowo mają kwiaty w pięknym żółtym
odcieniu.
skowronki to bez wątpienia ptaki, które są
symbolem wiosny- nie dość, że przylatują
niezwykle wcześnie (są prawie jako pierwsze w
Polsce) to dodatkowo pięknym śpiewem budzą do
życia przyrodę.
jaskółki przylatują już gdy wiosna zadomowia się
w Polsce na dobre, czyli około połowy kwietnia.
bociany to symbol wiosny, która jest już w
rozkwicie. Ten ptak symbolizuje także dostatek.
szpaki pojawiają się bardzo wcześnie, ponieważ
przylatują jeszcze jak jest zupełnie zimno.

Budzenie się do życia jest widoczne nie tylko w
przyrodzie, ale także na wsiach, gdzie można
zaobserwować wzmożone prace w okresie
wiosennym. 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
                                                      /Marek Grechuta/
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