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Pierwszy Dzień Wiosny, na to hasło każdemu pojawia się
uśmiech na twarzy! Wiosna...,czyli ciepły wiatr, dużo słońca i
coraz więcej zieleni wokół. Zaczynają pojawiać się listki na
drzewach i kwitnąć pierwsze kwiaty. Przyroda budzi się do
życia! 21 marca obchodziliśmy ten upragniony Pierwszy
Dzień Wiosny. Tego roku przysłowiowy Dzień Wagarowicza
nie miał prawa się odbyć! Wszyscy posłusznie udali się do
szkoły i mimo pięknej pogody za oknem, nauka była na
pierwszym miejscu. Lekcje były nieco luźniejsze, bo bez pytań
i kartkówek. Dziewczyny z klasy III gimnazjum uczciły ten
dzień, przebierając się za piękne Panie Wiosny lub też za
Wampirki. Dzięki temu, w klasie zrobiło się dużo weselej i
barwniej. Łatwiej też było wytrzymać na lekcjach w tym
nomen omen Dniu Wagarowicza. 
                                                               Red.          
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Warsztaty Przyrodnicze

-

-

Dzień Geodety

28 lutego 2014r. w Zespole Szkół im. Ks. dra Jana
Zwierza w Ropczycach odbyły się II Warsztaty
Przyrodnicze dla uczniów klas III gimnaum. Naszą
szkołę reprezentowały - Patrycja Grabowy, Ewa
Mardeusz, Patrycja Sulisz i Agata Szpara. W zajęciach
uczestniczyli również gimnazjaliści z Ropczyc, Małej,
Niedźwiady Górnej i Dolnej, Lubziny i Wielopola.
Program był ciekawy i urozmaicony. Były zajęcia
laboratoryjne, ćwiczenia językowe "Renewable
energy”, nauka obsługi robota oraz ciekawe gry
planszowe i sprawdziany wiedzy. W przerwach
uczniowie mogli uzupełnić zapasy energii owocami i
ciasteczkami. Na zakończenie wszyscy
obejrzeli prezentację multimedialną  „Odnawialne
źródła energii – moda czy konieczność”. Ideą
warsztatów jest upowszechnienie i pogłębianie wiedzy
z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
                                          Red.

4 marca 2014 roku czworo uczniów z naszej szkoły,
Patrycja Sulisz, Agata Wójcik, Agata Szpara i Mateusz
Kania,  wzięło udział w Dniu Geodety zorganizowanym
przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im.
Wincentego Witosa w Ropczycach. Klasa 1 TG
zorganizowała konkurs „Geodezja na wesoło”.
Konkurencje były następujące: przejście z bardzo
długą tyczką między przeszkodami, przejście pod
nisko zawieszoną przeszkodą, ustawienie ostrości w
przyrządzie geodezyjnym, slalom z kubkiem wody
postawionym na statywie, oszacowanie długości
pewnego odcinka. Drużyna z naszej szkoły zajęła III
miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w
auli, a po nim oglądaliśmy montaż słowno-muzyczny
pt. „Kobieta zmienną jest” z okazji Dnia Kobiet.
                                                           Red.

-

-
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Rozstrzygnięcie konkursu

fotograficznego o tematyce
jesiennej

 
Rozstrzygnięcie konkursu

plastycznego na Logo Szkoły
Promującej Zdrowie

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod
hasłem „Logo Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich – Szkoły Promującej Zdrowie
 
Celem konkursu było:
• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
• prezentacja własnych dokonań twórczych
• poszukiwanie nowych środków wyrazu
 
Konkurs skierowany  był do uczniów klas I – VI
szkół podstawowych w następujących kategoriach :
- I grupa – klasy I – III
- II grupa – klasy IV – VI.
 
Spośród prac konkursowych jury w osobach p. Anety
Rzeczyckiej i p. Haliny Olechowskiej Cwanek wyłoniło
dwójkę zwycięzców. Zostały nimi uczennice:
- klasy VI – Karolina Bereś
- klasy II – Julia Gorczyca
Otrzymały one z rąk dyrektora szkoły pana Grzegorza
Laski ciekawe książki.
 
Zwycięzcom gratulujemy, a uczniów zachęcamy do
uczestnictwa w innych konkursach. -

-

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował
konkurs fotograficzny o tematyce: „Jesień”. Zadaniem
uczniów było utrwalenie obrazów jesiennych w formie
zdjęcia i przekazanie go do opiekunów Samorządu:  p.
Marty Zajchowskiej lub p. Juliana Parysia. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: pan
dyrektor Grzegorz Laska oraz nauczyciele
opiekunowie Samorządu.
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce: Trałka Maksymilian uczeń klasy 1 SP
2 miejsce: Gorczyca Michał uczeń klasy 3 SP
3 miejsce: Baran Elżbieta uczennica klasy 1
Oprócz tradycyjnie trzech miejsc na podium, jury
postanowiło wyróżnić kilkoro uczniów:
Wyróżnienie: Grabowy Anita uczennica klasy 2 SP
Wyróżnienie: Marć Gabriela uczennica klasy 1 G
Wyróżnienie: Trałka Adrian uczeń klasy 1 G
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Prace
każdego ucznia można podziwiać na gazetce ściennej
znajdującej się na korytarzu szkolnym.

-

-
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19 marca br. uczniowie klas III, II i I gimnazjum wzięli
udział w wycieczce do Rzeszowa. Głównym celem
było obejrzenie filmu pt. "Kamienie na szaniec" w
reżyserii Roberta Glińskiego."Być zwyciężonym i nie
ulec – to zwycięstwo." Oto dewiza, jaką w życiu kierują
się trzej młodzi przyjaciele: Alek, Zośka i Rudy -
harcerze, maturzyści warszawskiego liceum, snujący
ambitne plany na przyszłość przerwane przez
wrzesień 1939 roku. Wkraczają w dorosłość w
niezwykle dramatycznych czasach, które stawiają ich
przed wyborem – przetrwać za wszelką cenę, czy
przyłączyć się do walczących o wolną Ojczyznę,
ryzykując wszystko. Chłopcy, wychowani w
patriotycznych domach, kształtowani przez harcerskie
ideały, postanawiają walczyć. Stają się żołnierzami i
choć codziennie ocierają się o śmierć, to jednak nawet
w tych okrutnych czasach potrafią żyć pełnią życia.
Walczą ofiarnie i z honorem. Odchodzą "jak kamienie
przez Boga rzucane na szaniec", zostawiając po sobie
wielką lekcję przyjaźni, honoru i miłości do Ojczyzny.
Film wywarł na uczniach naszej szkoły duże wrażenie.
Znają oni poprzednią ekranizację utworu Kamińskiego,
ale ta - współczesna przemówiła do niech z niezwykłą
siłą. Były osoby, które podczas scen katowania
Rudego na Pawiaku, po prostu płakały. Czarujący
uśmiech Janka, rozwiana czupryna Zośki i uśmiech
Rudego pozostaną na długo w pamięci gimnazjalistów.
Dodatkową atrakcją przygotowaną przez sieć kin
Helios we współpracy z Gazetą Wyborczą okazało się
spotkanie  ”Kino na temat” skierowane do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem
organizatorów było pokazanie uczniom, że w dobie
dynamicznego rozwoju mediów internetowych i
powszechnego dostępu do szybkich i łatwych
informacji, dobry film może być medium, które w
interesujący sposób mówi o aktualnych i dotyczących
młodych ludzi aspektach. Temat przewodni spotkania
brzmiał: "Patriotyzm - wczoraj a dziś". Po projekcji i
spotkaniu z ekspertami uczniowie wraz z opiekunami:
p. Lidią Nykiel, p. Moniką Skibą i księdzem Robertem
Wiśniewskim udali się na zasłużony posiłek do
McDonald'sa.

Po projekcji filmu

Kino na temat

W kinie

Wizyta gimnazjalistów w rzeszowskim Heliosie -
"Kamienie na szaniec" - czyli  "Kino na temat"

.

.

.
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   Popisy akrobatyczne 
  artystów Cyrku SZOK

Gościliśmy przedstawicieli ZS Techniczno -
Weterynaryjnych w Trzcianie

14 marca do naszej szkoły przyjechał cyrk SZOK z
Ukrainy. Zafascynował nas klaun i jego pomocnica.
Klaun pokazywał nam różne magiczne sztuczki,
żonglował piłeczkami i pałkami. Wszyscy widzowie
byli zafascynowani. Zauroczył nas też cudowny
piesek, 2 gołębie i oczywiście wąż, przed którym
niektórzy się chowali. Chętni mogli trzymać go w
rękach lub zakładać na szyję jajko szalik. Później były
eksperymenty z kołem hula – hop, ochotnicy kręcili
nim i przeskakiwali przez niego. Mogliśmy również
podziwiać krowę stworzoną z 2 chłopców i
odpowiednich rekwizytów. Na koniec klaun jeździł na
monocyklu, a później na bardzo „dużym” rowerku. Po
przedstawieniu cyrkowym można było zakupić pieski
wykonane z balonów. Wszystkim widzom występ
bardzo sie podobał i z niecierpliwością oczekują na
następny.
                                            Natalia i Ewa

-

-

W poniedziałek 17 marca br. wizytę w naszej szkole
złożyli przedstawiciele Zespołu Szkół Techniczno -
Weterynaryjnych im. Bohaterów Westrplatte w
Trzcianie. Soptkanie odbyło się w ramach preorientacji
zawodowej prowadzonej dla klasy III gimnazjum.
Goście nie tylko przedstawili prezentację multimedialną
, czy rozdali ulotki zawierające kierunki kształcenia w 
szkole, ale zaprezentowali jeden z nich. W ramach
prezentacji kierunku - technik usług kosmetyczno -
fryzjerskich uczennice szkoły średniej pokazały
dziewczynom klasy III podstawowe techniki makijażu i
czesania.
                                                           Red.

-

-
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Dzień Kobiet

-

-

.

 
Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc
dzieckiem, 
być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie... 
Być kobietą, być kobietą - oszukiwać, dręczyć,
zdradzać 
nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać.
 
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910
roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można
obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było
to święto przypadające na pierwszy tydzień marca,
związane z początkiem nowego roku,
macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i
spełniali ich życzenia. Wielu osobom Dzień Kobiet
kojarzy się z czasami PRL–u i z wręczanymi wtedy
masowo goździkami. Z okazji tego dnia publikowano
portrety kobiet różnych sektorów życia
gospodarczego. W zakładach pracy czy szkołach był
obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do
uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano
paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik,
ścierka, mydło, kawa.
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w wielu
krajach. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym
kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom
kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak
Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki,
podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim
matkom i babciom.
W naszej szkole chłopcy nie zapomnieli o
dziewczętach. W tym, dniu byli bardzo mili dla
wszystkich kobiet. Dziewczyny usłyszały piękne
życzenia, po czym otrzymały kwiatki i czekoladki.
Cały dzień spędziły w miłej atmosferze, mając
uśmiechy na twarzach. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku Dzień Kobiet będzie również udany jak
ten.
                                                 Red.

-

-

.
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Ogłoszenia, ogłoszenia

                  KONKURS PLASTYCZNY
          pod hasłem „ALKOHOL MÓJ WRÓG”
 
Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień;
- uświadamianie dzieciom i młodzieży o
występujących zagrożeniach  i formowania ich
pozytywnego wizerunku;
- promocja zdrowych zachowań na co dzień i
bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-III sp, klasy IV-VI sp,
klasy I-III gimnazjum
Prace prosimy składać  do 15 kwietnia 2014 roku  w
pokoju nauczycielskim Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich
Prace mogą być wykonane dowolną techniką
plastyczną na papierze lub na innym tradycyjnym
nośniku właściwym dla technik plastycznych.
O terminie wręczenia nagród każdy z uczestników
zostanie powiadomiony osobiście. Nie będą
uwzględniane prace przesłane po terminie.
Zapraszamy do udziału w konkursie!!
Czekają ciekawe nagrody.
                                     p. Aneta Rzeczycka

              KONKURS FOTOGRAFICZNY
                „WIOSNA W OBIEKTYWIE”
 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Łączkach
Kucharskich ogłasza konkurs pt.: „Wiosna w
obiektywie”.
Będzie on polegał na dostarczeniu opiekunom
Samorządu Uczniowskiego jednego zdjęcia
tematycznie związanego z porą roku. Może ono
przedstawiać na przykład krajobraz - liczy się
pomysłowość. Zdjęcie ma być wywołane w formacie
10 x 15 i musi być wykonane w Łączkach Kucharskich
(ewentualnie Okonin) oraz zawierać
element charakterystyczny miejscowości, aby nie było
wątpliwości gdzie zostało ono zrobione. Pozostałe
zdjęcia nie zostaną przyjęte do konkursu. Sposób
wykonania zdjęcia jest dowolny.
Termin oddawania zdjęć: do 15 maja 2014 roku.
Zapraszamy do wspólnej zabawy
             p. Marta Zajchowska, p. Julian Paryś

             KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ
                 OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
 
Celem konkursu jest:
- nawiązanie do polskich tradycji wielkanocnych,
- propagowanie zwyczajów świątecznych wśród dzieci
i młodzieży,
- rozwijanie zdolności plastycznych.
Zasady konkursu i warunki udziału w konkursie:
- każdy uczestnik może dostarczyć jedna ozdobę
wielkanocną wykonaną samodzielnie w dowolnych 
rozmiarach i dowolną techniką.
- każda praca musi być podpisana. 
Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy 0 - III i IV - VI sp.
Wykonane ozdoby prosimy składać u p. Patrycji
Wiktor lub w klasie II gimnazjum do 2 kwietnia 2014
roku. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród
każdy z uczestników zostanie poinformowany
osobiście.
Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody !
Zapraszamy do udziału w konkursie !
                 p. Patrycja Wiktor i Klub Europejski- -
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17 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w
Ropczycach obył się konkurs matematyczno-
przyrodniczy pt. „I ty możesz pomóc przyrodzie‘’.
przeznaczony dla klas II gimnazjum. Konkurs
rozpoczynał się o godzinie 9.00 i trwał 60 minut,
pracowaliśmy indywidualnie. Test zawierał 15 zadań
10 zamkniętych i 5 otwartych. Zadania z
chemii, biologii, fizyki i geografii dotyczyły ochrony
środowiska. Z naszej szkoły startowały trzy
uczennice: Kinga Bereś, Karolina Kramarz i Joanna
Wójcik. W czasie, kiedy oczekiwaliśmy na wyniki,
zorganizowany został poczęstunek. Pierwsze trzy
miejsca oraz wyróżnienia zostały nagrodzone
dyplomami i książkami. Nasza szkoła zajęła dalsze
niepunktowane miejsca. Pomimo tego cieszymy się,
że mogłyśmy zgłębić naszą wiedzę o ekologii.

Konkurs matematyczno-przyrodniczy
klas II gimnazjum

 

XX Światowy Dzień
Wody

-

W tym  roku już po raz dwudziesty obchodzony jest
Światowy Dzień  Wody. Hasło obchodów
tego święta w tym roku brzmi: „Woda i energia”
Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także
cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na 1
mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w
Egipcie, a każdego roku z naszych miast do Bałtyku
spływa i marnuje się ogromna ilość wody.
Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez
przyrodę, źródłem wody do picia jest woda
deszczowa.
Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować,
dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu,
natomiast niezagospodarowana może spowodować
wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie
środowiska.
Aby nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie
popłynie woda: Ratujmy w Polsce deszczówkę!
                                                        Red.

-

-

-

-

-
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                Kilka słów o...
       dodatkach do żywności

Nadciśnienie tętnicze jest jedną  z najczęściej
stwierdzanych chorób. Najczęściej nie daje żadnych
dolegliwości, pozostaje długo nierozpoznane lub
lekceważone, a nieleczone niepostrzeżenie uszkadza
nasz organizm. W miarę upływu lat nadciśnienie
tętnicze prowadzi do skutków, które często są
nieodwracalne, takich jak uszkodzenie serca, mózgu
czy nerek. Wysokość ciśnienia tętniczego opisują dwie
liczby. Pierwsza odpowiada ciśnieniu skurczowemu,
czyli najwyższemu ciśnieniu w tętnicach po
wypchnięciu krwi z serca. Druga oznacza tak zwane
ciśnienie rozkurczowe, czyli najniższe ciśnienie tuż
przed skurczem serca. Ciśnienie krwi mierzy się w
milimetrach słupa rtęci (mm Hg).
Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, gdy
ciśnienie skurczowe w kilku kolejnych pomiarach
wynosi 140 mm Hg lub je przekracza, a ciśnienie
rozkurczowe osiąga wartość 90 mm Hg lub jest
wyższe. Pożądane wartości prawidłowego
ciśnienia tętniczego krwi powinny być niższe niż
130/85 mm Hg.
Osoby zdrowe powinny kontrolować ciśnienie tętnicze
raz do roku, chorzy nawet kilka razy dziennie. Co robić
aby nie zachorować?
- mniejsze spożycie soli powoduje obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi czyli rezygnujemy ze słonych
przekąsek, konserw, wędlin.
- rezygnujemy z dosalania pokarmów
- regularnie uprawiamy sport

-

              Kilka słów o...
       nadciśnieniu tętniczym

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek co to są
substancje dodatkowe? Co oznaczają te wszystkie E
znajdujące się w tym co jecie? Oto ściągawka wraz z
opisem jak działają na organizm człowieka.
E 120 Koszenila: naturalny, zwierzęcy barwnik
czerwony. Pozyskiwany z wysuszonych owadów
Dactylopius coccus cacti. Uważany za nieszkodliwy.
E 124 Czerwień koszenilowa: syntetyczny, czerwony
barwnik azowy. Uwaga alergicy.
E 150a Karmel naturalny: naturalny, roślinny barwnik
koloru brązowego. Otrzymywany przez podgrzewanie
cukru bez dodatku kwasów lub zasad. Silnie barwiący,
lekko słodzący. Uważany za nieszkodliwy.
E 160b Annato, biksyna, norbiksyna: naturalny,
roślinny barwnik pomarańczowy otrzymywany z
nasion drzewa tropikalnego Bixa orellana L.
Niemożliwe jest obecnie wydanie jednoznacznej opinii.
 
E 160c Kapsantyna, kapsorubina (ekstakt z papryki):
naturalny, roślinny barwnik pomarańczowo - czerwony,
występuje w strąkach papryki. Uważany za
nieszkodliwy.
E 162 Czerwień buraczana, betanina: naturalny,
roślinny, czerwony barwnik z czerwonych buraków.
Uważany za nieszkodliwy.
E 235 Natamycyna: syntetycznie otrzymywany
antybiotyk o działaniu konserwującym. Wytwarzany
przez pleśnie. Stosowany do zabezpieczania
powierzchni serów i suszonych kiełbas. Przy zbyt
częstym spożywaniu z żywnością antybiotyk może
stracić swoje działanie lecznicze. Uodpornione bakterie
są bardzo trudne do zwalczania. Odradza się częste
spożywanie.  
E 250 Azotyn sod: syntetycznie produkowany
konserwant i stabilizator barwy. Stosowany
powszechnie do peklowania mięsa przeznaczonego do
produkcji wędlin. Spożyty w dużych ilościach utrudnia
transport tlenu przez krew. Jest to szczególnie
niebezpieczne w przypadku niemowląt. Odradza się
częste spozywanie.
 

Ciąg dalszy w następnym numerze

-
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Turniej Dwa Ognie klas III

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego 
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych

Turniej został rozegrany 28 lutego br, w sali
gimnastycznej ZS w Łączkach Kucharskich. Wzięły w
nim udział drużyny z następujących szkół: ZS w Małej,
ZS w Niedźwiadzie Dolnej, ZS nr 6 w Ropczycach
oraz nasz ZS. Każda szkoła miała prawo wystawienia
dwóch drużyn dziewcząt i dwóch drużyn chłopców.
Zawody rozegrano systemem "do dwóch
przegranych". Najlepsze miejsce z reprezentacji
naszej szkoły zajęły Natalia Bereś i Gabriela
Mardeusz,  które pokonały drużynę z Ropczyc i zajęły
III lokatę. Gratulujemy.
                                                Red.

-

W dniu 20.03.2014 r. w Sali gimnastycznej ZS nr 3 w
Ropczycach odbył się Turniej „Dwa Ognie” klas III. W
turnieju wzięło udział 7 zespołów podzielonych na dwie
grupy. Drużyna z naszej szkoły wylosowała grupę II,
gdzie zmierzyliśmy się z reprezentacją szkoły z Małej
oraz Lubziny. W skład naszej drużyny wchodzili: Ola
Wójcik - kapitan, Maksymilian Zakrzewski, Kacper
Prokopowicz, Kamil Bochenek, Książek Karolina,
Oskar Świątek, Izabela Bereś, Kuba Plezia i Mateusz
Adamczyk. Mecze były rozgrywane w czasie 2 x 3
minuty. W pierwszym pojedynku pokonaliśmy drużynę
z Lubziny 4:2, następnie drużynę z Małej 8:4 i
awansowaliśmy do gry finałowej. W finale
zmierzyliśmy się z drużyną z Niedźwiady Dolnej, którą
po dramatycznym i wyrównanym pojedynku
pokonaliśmy 7:6.
Uzyskany wynik zagwarantował nam I miejsce w
turnieju. Drużyna otrzymała puchar oraz pamiątkowy
dyplom. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze i
napoje.  
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kacper
Prokopowicz i Maksymilian Zakrzewski, który
aktywnie przyczynił się do wygrania turnieju.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za osiągnięty wynik i
włożony wysiłek.
                                           Wiesław Maciołek

-

-

-
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Wiosna zawitała do przedszkola

Sami czasami nie wiemy, co w życiu jest
najważniejsze. Nie wiemy, co wybrać i czujemy się
zagubieni. Literatura przekazuje nam prawdy o życiu.
Dzięki niej dowiadujemy się o najważniejszych dla nas
wartościach.
Pierwszym argumentem jest myśl, że pieniądze
szczęścia nie dają. Przykładem literackim
potwierdzającym tę prawdę jest „Opowieść wigilijna”
Karola Dickensa. Główny bohater – Ebezer Scrooge
był właścicielem kantoru i mógł mieć wszystko, co
dusza zapragnie. Mimo że otaczał się bogactwem, nie
był szczęśliwy. Nie miał wokół siebie ludzi, którzy by
go kochali. Był skąpy, chciwy i zachłanny. Do bycia w
pełni spełnionym brakowało mu miłości i obecności
drugiego człowieka. Dopiero po wizycie duchów
zrozumiał swój błąd i zmienił postępowanie. Stał się
ciepłą i wrażliwą na ludzką krzywdę istotą, która
chętnie dzieli się z innymi tym, co ma. 
Kolejną wartością, jaką przekazuje nam literatura, jest
miłość. Dowodem potwierdzającym tę myśl jest utwór
Antoniego de Saint Exuper’ego pt. „Mały Książę”. To on
pokazuje, jak ważną rolę w życiu odgrywa uczucie.  Po
opuszczeniu planety B – 612, chłopiec zaczął tęsknić
za swoim kwiatem. Przypomniał sobie, co robił dla
róży, jak o nią dbał, np. przez wycinanie

baobabów. Lis uświadomiłmu, jaką więź stworzył z tą
rośliną. Pragnienie ponownego spotkania sprawiło, że
postanowił powrócić do swego domu. Utwierdził się w
przekonaniu, że najlepiej widzi się tylko sercem.
Przejdę do omówienia kolejnej wartości, jaką jest
ojczyzna. Nie mam wątpliwości, że najlepiej tę prawdę
pokazuje książka pt. „Latarnik”. Henryk Sienkiewicz w
tym utworze literackim opisuje życie polskiego
żołnierza. Skawiński wszystko podporządkował walce
o wyzwolenie kraju spod „rąk” nieprzyjaciela. Brał
udział m.in. w powstaniu listopadowym. Mimo że wiele
razy został ranny, był gotowy nadal ryzykować.
Bohater, gdy spędził samotne noce w latarni morskiej,
uświadomił sobie, jak cenna dla niego była ojczyzna.
Szczególnie ważnym dla niego momentem było
otrzymanie polskich książek, a wśród nich „Pana
Tadeusza”. 
Reasumując, uważam że prawdą jest to, że literatura
przekazuje prawdę o życiu. To właśnie dzięki
książkom możemy uświadomić sobie, jak ważna w
życiu jest ojczyzna. Pokazuje, że pieniądze szczęścia
nie dają, tylko drugi człowiek może sprawić, że w
naszym sercu zapanuje radość. Co najważniejsze,
objawia wielkie znaczenie miłości.
                                Ewa Mardeusz

Co jest  życiu najważniejsze?

W przedszkolu naprawdę czuć już wiosnę, wszyscy
poczuliśmy ją dzięki  słońcu, które nas rozpieszczało
przez parę ładnych dni oraz  przyjemnemu ciepełku.
Postanowiliśmy pomóc wiośnie na dobre zadomowić
się pośród nas i wykonaliśmy wiele pięknych
wiosennych kwiatów: krokusów, przebiśniegów i
tulipanów. W przedszkolu zrobiło się naprawdę
kolorowo i choć kwiaty są z papieru, bibuły i
wydmuszek to naprawdę można poczuć ich zapach.
Oto nasz orginalny koszyczek kwiatowy ustawiony w
holu przedszkola.
                                             Red.

- -
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Plotki, ploteczki
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Witajcie gwiazdeczki!

Oj, dużo się ostatnio dzieje. Nasze kociaki z I
gimnazjum szaleją. Z wyjazdu do kina wspominają
tylko niektóre sceny. Dziewczynki wyrabiają sobie
kondycję i spalają tkankę tłuszczową. No, no
wakacje tuż, tuż, więc spalajcie tłuszcz :D
Dziewczyny z II gimnazjum odkryły w sobie nową
pasję. Zaczęły ostro trenować w piłkę nożną.
Natalia i Ewcia, trzeba kochać przyjaciółki, a nie się
z nimi kłócić. Chłopcy niestety jesteście
zaspokojeni, fajnie, że choć robicie za ochronę
sklepiku szkolnego. III gimnazjum, czyli nasi
przyszli absolwenci ostro przygotowują się do
egzaminów. Życzymy im powodzenia.
Bierzmowanie niedługo, hm jest moc. Kochani
uczniowie, trzymajcie się i bądźcie czujni, my was
obserwujemy cały czas.
Papatki :)
                                  xoxo Gosigirl
 

Humor z zeszytów
szkolnych

Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały
mleka, mięsa i  skór.
Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe. 
W komedii bohaterowie dążą do celu powodując
śmierć, często zakończoną szczęśliwie.
Judym spuścił manto Dyziowi w karecie ,bo się
spocił
U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i
tez im się zapalała
Justyna jest mądrzejsza od Marty, nie gardzi
chłopem
Zygier miał ospowatą sylwetkę kulturysty a jego
wyłupiaste oczy ładnie przylegały do twarzy
Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na
śmierć
Zginął pies z czarnym ogonem, do którego była
przywiązana chora osoba.
Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.
Ludność Italii wzrasta szybko dzięki odwadze jej
mieszkańców.
Koń trojański to była zdradziecka sztuka

- -
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