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Egzamin gimnazjalny przepustką
do   szkoły średniej

      Wiadomości ze
szkoły i miejscowości

          Wielkanoc
         w Łączkach

Ksiądz Robert święci pokarmy

.

W sali egzaminacyjnej

Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz III
gimnazjum mają już za sobą egzaminy. 1 kwietnia
szóstoklasiści pisali sprawdzian z zakresu szkoły
podstawowej. Składał się on z zadań matematycznych
i polonistycznych. Musieli  napisać tekst własny -
opowiadanie na temat: "Co dwie głowy, to nie
jedna". Natomiast gimnazjaliści zmagali się z
rozprawką "Ciekawość – ułatwia czy utrudnia życie? "
Wyniki testu w przypadku gimnazjalistów są bardzo
ważne, głównie ze względu na rekrutację do szkół
średnich. Gimnazjalista, który przystąpił do egzaminu i
ukończył trzecią klasę może dostać maksymalnie 200
punktów. Połowę można zdobyć za egzamin kończący
trzecią klasę.                       Red.

Tradycje związane z Wielkanocą są w naszym
regionie bardzo bogate. Mieszkańcy Łączek
Kucharskich dbają, by o nich nie zapomnieć. W Wielką
Sobotę święcą pokarmy na stół wielkanocny. Od lat
miejscem święcenia pokarmów jest posesja państwa
Gredysów. W kościele zaś strażacy z miejscowej
OSP trzymają straż u Grobu Pańskiego. Podczas
porannej rezurekcji idą w uroczystej procesji. W
poniedziałek wielkanocny można zostać pokropionym
wodą i to nawet obficie. 

                                                        Red.

.
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 Konkursy, konkursy...

          Sukces uczennic kl. VI w    
         konkursie  o J. Brzechwie

27 marca br. w Zespole Szkół w Małej odbył się
konkurs wiedzy dotyczący twórczości Jana Brzechwy
pt. "Witajcie w naszej bajce". Do rywalizacji zgłosiło się
7 szkół z gminy Ropczyce. Uczniowie zmagali się w
różnych konkurencjach, np. dotyczących życia i
twórczości pisarza, znajomości tematyki wierszy.
Najbardziej widowiskową częścią zawodów okazała
się recytacja wierszy Jana Brzechwy, Nasze
reprezentantki - Gabrysia Mardeusz, Gabrysia
Kramarz i Natalia Bereś recytowały wiersz pt. "Żuraw
i czapla". Dziewczynki zaprezentowały utwór w
sposób bardzo sugestywny. Barwne stroje i ruch
sceniczny podniosły rangę ich występu. 
Przedstawicielki naszej szkoły zdobyły zaszczytne 1
miejsce w konkursie, wykazały się znakomitą wiedzą
na temat życia i twórczości Jana Brzechwy, piękną
recytacją i zdolnościami plastycznymi. W jednej z
konkurencji  miały za zadanie narysowanie kleksa i
dopisanie do niego dwuwersowego wierszyka.
Gabrysie i Natalia podeszły do zadania profesjonalnie i
z wielką radością. Wykonały je bardzo dobrze. Do
konkursu przygotowały je panie Lidia Nykiel i Monika
Skiba, zaś opiekę i dowóz pod nieobecność pań
zapewnił .p. J. Paryś.

 Dziewczynkom gratulujemy sukcesu!

                                                                    Red.

Nasze reprezentantki: 2 Gabrysie i Natalia

Pan dyrektor S. Strzałka gratuluje Gabrysi sukcesu

26 marca 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w
Ropczycach odbył się gminny konkurs matematyczny
dla klas I gimnazjum pt. „Procenty w banku i na co
dzień”.  Test składał się z 10 zadań zamkniętych i 3
otwartych. W konkursie uczestniczyło 19 osób. Naszą
szkołę reprezentowali Aleksandra Kukla i Mateusz
Marciniec. Zadania były bardzo trudne.  II miejsce zajął
Mateusz Marciniec otrzymując 20 punktów na 21
możliwych. Uczniów do konkursu przygotowywała p.
Marta Zajchowska.

        II miejsce dla 
   Mateusza Marcińca 

Mateusz odbiera nagrodę z rąk pana dyrektora

.

.
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    Konkurs na ozdobę   
          wielkanocną 

27 marca br. otrzymaliśmy wyniki VI Powiatowego
Konkursu z Języków Obcych, który został
zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Konkurs pod
hasłem "Zareklamuj naukę języków obcych"
skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z
powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Zadaniem
uczestników  było przygotowanie plakatu promującego
naukę wybranego języka obcego - angielskiego lub
niemieckiego.
Uczniowie naszego gimnazjum wykazali się twórczymi
i ciekawymi pomysłami. Komisja konkursowa z LO w
Ropczycach dokonała oceny wszystkich zgłoszonych
prac i nagrodziła naszych gimnazjalistów. W kategorii
języka niemieckiego Katarzyna Nykiel zajęła II
miejsce, Agata Wójcik III miejsce. Natomiast w
kategorii języka angielskiego Kinga Bereś zajęła III
miejsce. Laureatki otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz ciekawe nagrody. Do udziału w konkursie
zgłoszono z naszej szkoły w sumie 6 plakatów w
kategorii języka niemieckiego oraz 8 plakatów w
kategorii języka angielskiego. Opiekunkami uczennic
były panie, które uczą języków obcych w naszej
szkole, p. Patrycja Wiktor i p. Paulina Piotrowska. 
Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych
konkursach!

.

11 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich odbyło się wręczenie nagród dla
uczestników szkolnego konkursu na „Najpiękniejszą
ozdobę wielkanocną”. Organizatorem konkursu był
Szkolny Klub Europejski „Eurodworek”.  W konkursie
wzięło udział 19 uczniów z klas 0- VI szkoły
podstawowej. Uczniowie wykazali się dużą
kreatywnością i pomysłowością w wykonaniu ozdób.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła
następujących uczniów: I miejsce Maksymilian Trałka
 (kl.I) , II miejsce – Angelika i Karolina Cesarz  (kl. II
i IV)  i III miejsce – Patryk Marć (kl.0). Wyróżnienia
otrzymali: Michał Zegar (kl.V) , Jakub Plezia (kl. III) i
Karolina Bereś (kl.VI). Pozostali uczestnicy zostali
również nagrodzeni. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział a wyróżnionym serdecznie
gratulujemy.

Pamiątkowe zdjęcie z panem dyrektorem

  Uczennice gimnazjum   
   nagrodzone w konkursie
   języków obcych w LO

Kasia i Agatka odbierają nagrodę w LO

.

.
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Wyróżnienie w Festiwalu
Piosenki Anglojęzycznej

"Voices of House of
English"

Kiermasz zorganizował Klub Europejski

Wokalistki i chórek

14 kwietnia br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sędziszowie Młp. odbył się Finał Festiwalu Piosenki
Anglojęzycznej "Voices of House of English" .Konkurs
został zorganizowany przez Szkołę Językową House
of English z siedzibą w Ropczycach i Sędziszowie
Młp. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół
podstawowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Konkurs podzielony był na 3 etapy. Pierwszym z nich
było zgłoszenie nagrania utwory w języku angielskim w
wykonaniu uczniów. Kolejno, spośród 70 zgłoszeń
wszystkich uczestników jury wybrało 20 zespołów,
które zaprezentowały swoje wykonanie podczas
uroczystego finału.Do finału zakwalifikowała się także
grupa uczennic z naszej szkoły: Aleksandra Karaś,
Gabriela Mardeusz i towarzyszący im chórek:
Weronika Gorczyca, Gabriela Kramarz i Wiktoria
Roś, które zaśpiewały piosenkę pt. "Lemon tree"
zespołu Fools Garden.Uczennice wykazały duże
zaangażowanie w przygotowanie do konkursu
podczas prób i bardzo ładnie zaprezentowały się na
scenie w dniu konkursu.Poziom konkursu był bardzo
wysoki. Organizatorzy przygotowali różne konkurencje
muzyczne, w których uczniowie mieli szansę wykazać
się znajomością piosenek anglojęzycznych. Naszym
reprezentantkom przyglądał się również Pan Dyrektor
Grzegorz Laska i  pani Paulina Piotrowska, która
przygotowała uczennice do konkursu.                           
                                     
P. Piotrowska

       Kiermasz ozdób  
         wielkanocnych

W dniach 11 i 14 kwietnia w naszej szkole miał
miejsce kiermasz wielkanocny zorganizowany przez
Szkolny Klub Europejski. Kiermasz,  jak co roku,
cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów,
pracowników szkoły i rodziców. Zainteresowani mogli
zakupić przepiękne ozdoby wielkanocne oraz
skosztować wypieków świątecznych. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na wyjazd uczniów
do Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. 

.

.
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     Szkolne  wycieczki

                     Trzecioklasisto! 

Zajrzyj na szkolną stronę internetową
(Doradztwo zawodowe). Znajdziesz tu m.in.
zbiór dokumentów do szkół średnich.
www/zslkucharskie.edupage.org

 Wycieczka kl. III gimnazjum do
ropczyckich szkół średnich

.

.

Poczęstunek w ZS Agro - Technicznych

27 marca br. uczniowie klasy III gimnazjum udali się
pod opieką wychowawczyni p. Lidii Nykiel i pani Moniki
Skiby do Ropczyc. Celem wycieczki było zwiedzenie
szkół średnich w ramach preorientacji zawodowej.
Pierwszą odwiedzoną szkołą było Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. W LO nasze
uczennice odebrały nagrody za zajęcie II i III miejsca w
konkursie na plakat w języku niemieckim. Następną
zwiedzaną szkołą był ZS im ks. dra Jana Zwierza- tutaj
trzecioklasiści oprowadzani przez p. profesora B.
Pawełka wzięli udział w ciekawych zajęciach
pożarniczych, testowali spadochron, ubierali mundury
strażackie oraz zwiedzili klasopracownie.  Na koniec
gimnazjaliści udali się do ZS Agro - Technicznych. W
tej szkole średniej uczniowie wysłuchali ciekawych
wykładów oraz wzięli udział w konkursach. Zostali
poczęstowani smakołykami przygotowanymi przez
przyszłych kucharzy.  Wycieczka była bardzo udana,
szkoły zaprezentowały się niezwykle ciekawie. Którą z
nich wybierze nasz gimnazjalista? Odpowiedź na to
pytanie poznamy już wkrótce!
Za zorganizowanie dowozu  na Dni Otwarte Szkół
gimnazjaliści dziękują Dyrekcji naszej szkoły.  
                                             
                                                                   Red.

.

.

.
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Wycieczka do Sędziszowa
Młp. na spektakl "Aladyn"

25 marca 2014 r.  w ropczyckim Centrum Kultury
odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i
Harcerskiej pod patronatem Burmistrza Bolesława
Bujaka. Celem festiwalu była promocja harcerskiej
piosenki, prezentacja dorobku artystycznego
środowisk harcerskich, promocja miasta, integracja
środowisk harcerskich oraz wymiana doświadczeń
między drużynami. W Festiwalu wzięło udział 12
drużyn. W kategorii "gromady zuchowe" nasza
drużyna zajęła II miejsce, zaś w kategorii "drużyn
starszoharcerskich" nasi harcerze zajęli IV miejsce.
Zuchy przygotowywała p. Stanisława Świniuch, zaś
harcerzy p. Arkadiusz Zygmunt.             
                                                                 Red.

Słoneczna Gromada podczas występu

24 marca 2014 r. uczniowie klas IV- VI naszej szkoły
wybrali się do Sędziszowa Młp. na musical "Aladyn",
dokładnie zaś do miejscowego Domu Kultury.
Aktorami okazali się uczniowie  Liceum
Ogólnokształcącego z Sędziszowa. Kierownikiem
wycieczki był pan Bartłomiej Wiktor, a opiekunami
nauczyciele: pani Aneta Rzeczycka, pani Beata
Rzeszutek i pan Julian Paryś. Spektakl bardzo się
wszystkim podobał. Do Łączek Kucharskich wrócili na
godzinę 13:00 i rozeszli się do domów w znakomitych
humorach. Największą sympatię widowni zyskał aktor
grający Dżina, a wśród dziewcząt najbardziej spodobał
się aktor grający Aladyna.              
                                                                  Red.

CK w Sędziszowie Młp.

..

                 Hufcowy Festiwal Piosenki  
                    Zuchowej i Harcerskiej

.

.

..
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       WIADOMOŚCI SPORTOWETURNIEJ W "DWA OGNIE" UCZNIÓW KLAS I SP

Na sali gimnastycznej naszej szkoły 15 kwietnia br.
odbył się turniej "Dwa ognie" klas I szkół
podstawowych. Wzięły w nim udział trzy szkoły: SP
Niedźwiada Dolna, SP Niedźwiada Górna, SP Łączki
Kucharskie. Reprezentacja klasy I naszej szkoły
wystąpiła w składzie: Bartłomiej Świstak, Alicja Bereś,
Dawid Cebulski, Elżbieta Baran, Weronika Kosińska,
Szymon Kania, Patryk Cierpiał, Szymon Plezia,
Paulina Kramarz oraz Maksymilian Trałka. Po zaciętej
i emocjonującej walce I miejsce zajęła drużyna z
Łączek Kucharskich. Wygraliśmy 11 - 0 z Niedźwiadą
Dolną oraz 7 - 3 z Niedźwiadą Górną. Uczestnicy
zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz słodycze.

                                                         W. Maciołek

Reprezentanci klasy I SP

.

AMATORSKA LIGA SZACHOWA ZAKOŃCZONA!

Reprezentacja ZS Łączki Kucharskie uczestniczyła w
zmaganiach Amatorskiej Ligi Szachowej Szachy dla
wszystkich 2014, których organizatorem było
Towarzystwo Szachowe Skoczek w Sędziszowie Młp.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn, w większości
klubowych z Sędziszowa Młp., Wadowic Górnych,
Kolbuszowej oraz Łączek Kucharskich. Nasza
drużyna w składzie: Alicja Grabowy, Gabriela Marć,
Paweł Zakrzewski, Damian Wanat, Mateusz
Marciniec, Damian Raś, Dominik Książek, mimo iż
legitymowała się najgorszym rankingiem w całej
stawce, zdołała odnieść jedno zwycięstwo i jeden
remis, zajmując ostatecznie 7 miejsce.        
                                                      B. Wiktor

Puchar dla naszych szachistów

         TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT O
PUCHAR DYREKTORA ZS W GNOJNICY DOLNEJ

Turniej odbył się 24 marca na sali gimnastycznej w
Gnojnicy Dolnej. Wziło w nim udział 5 gimnazjalnych
drużyn z: Lubziny, Łączek Kucharskich, ZS nr 3 w
Ropczycach, Wielopola Skrzyńskiego oraz Gnojnicy
Dolnej. Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w
składzie: Ewa Pawłowska, Klaudia Bochenek, Natalia
Kliś, Sonia Strzok, Nikola Strzok, Maria Kliś, Gabriela
Marć, Alicja Grabowy. Turniej zdominowały uczennice 
ZS w Gnojnicy Dolnej. Nasza drużyna wywalczyła 4
miejsce.                                  W. Maciołek

.

.
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Opowiadanie Asi o tematyce
olimpijskiej -"Wzór do

naśladowania"

Damian Wanat zagra w finale województwa w szachach 

Drugi raz z rzędu ZS w Łączkach Kucharskich będzie reprezentowany w
finale województwa podkarpackiego w szachach szybkich. O taki sukces
postarał się uczeń klasy I gimnazjum Damian Wanat, który zajął 6 miejsce
na zawodach rangi powiatowej rozegranych 29. 03. 2014 r. w Sędziszowie
Młp. Mniej szczęścia miał jego klasowy kolega Mateusz Marciniec,
zdobywca takiej samej liczbę punktów, lecz dopiero 10 miejsca, które nie
było premiowane awansem. W podobnej sytuacji znalazł się uczeń kl. VI
szkoły podstawowej Paweł Zakrzewski sklasyfikowany na 8 miejscu w
kategorii klas IV – VI, któremu do pewnego awansu zabrakło zaledwie 0,5
punktu.  Najmłodszy z naszych reprezentantów Bartłomiej Świstak (kl. I
szkoły podstawowej), mimo że debiutował w turnieju szachowym, uzyskał
2 punkty, co napawa optymizmem w perspektywie kolejnych jego startów.
Wszystkim uczestnikom turnieju należy złożyć gratulacje. 
                                                                                        B. Wiktor

Damian z kl. I G

     Z zeszytu do języka  
                polskiego

Pewnego razu postanowiłam poszukać czegoś  na
strychu. Wejście schodami w górę z reguły zawsze
jest zagracone  i nie należy do najprzyjemniejszych.
Na ścianach oświetlonych promieniami i tym razem
można było dostrzec bure plamy nieznanego
pochodzenia, wszędzie było też pełno pajęczyn.
Jednak już przyzwyczaiłam się do tego widoku.
Niestety, nie wiedziałam, że na jednym ze stopni leżą
stare pudła. Próbowałam je ominąć, jednak nie udało
mi się to. Sterta runęła w dół. Szybko zeszłam po
schodach i zaczęłam zbierać do pudeł różne stare
przedmioty. Wśród nich znajdowała się jedna 
zamknięta paczuszka z napisem „ Sukcesy Janka ‘’. Z
reguły jestem osobą ciekawską, postanowiłam więc 
otworzyć i zajrzeć, co się w niej znajduje. Między
papierami spostrzegłam kilka medali i wyróżnień
sportowych. Byłam bardzo zaskoczona tym widokiem,
ponieważ nie znałam żadnego Janka. Trzymałam w
ręce złoty medal, kiedy, ku mojemu zdziwieniu, babcia 
znalazła się tuż obok.
- Kim był Janek ? To jego medale ? – zapytałam z
ciekawością.
- Janek to był brat twojej mamy.
- Był ?
- Tak był, ponieważ pół roku przed twoimi narodzinami,
kiedy zorganizowano w Opolu mecz amatorów w piłkę
nożną stało się nieszczęście

Janek miał grać na bramce.Jednak złapał go skurcz.
Babcia westchnęła, a do oczu cisnęły się jej łzy.
Ciągnęła dalej.
- Janek w czasie przewozu do szpitala zmarł w
karetce..
- Dlaczego przez tyle lat nic nie słyszałam o tym ?
- Basiu dlatego, że byłyśmy wstrząśnięte tym
zdarzeniem i unikałyśmy tego tematu, co nie oznacza,
ze o nim zapomniałyśmy.
Bardzo mnie zaskoczyły słowa babci.
- Może zejdziemy na dół i przy herbacie opowiesz mi,
jak wujek zdobywał swoje pierwsze sukcesy i jak się
zaczęła jego kariera sportowca.
- Dobrze wnusiu.
Kiedy już popijałyśmy herbatę, babcia wzięła głęboki
oddech, po czy zaczęła mówić.
- A więc Janek już jako mały chłopiec chciał być
sportowcem. W wieku 19 lat, został medalistą
olimpijskim w Seulu (1988). Wraz z: Zenonem Jaksułą,
Andrzejem Sypytkowskim i Markiem Leśniewskim
wywalczył "srebro" w jeździe drużynowej. W wieku 20
lat został zaś powołany do reprezentacji Polski na
Wyścig Pokoju - najbardziej wówczas prestiżową
imprezę w polskim kolarstwie. Tam po raz pierwszy
wszyscy zobaczyliśmy, że ma "depnięcie" na pedały.

.
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W Chambery już cały kolarski świat był pod
wrażeniem. Janek na 11. rundzie (do przejechania było
15) miał jeszcze prawię minutę straty do
sześcioosobowej ucieczki. Na kolejnej jednak był już
na czele w towarzystwie dwóch Włochów, Niemca i
Francuza. Janek zdecydował się jednak na szaleńczy
atak na zjeździe z Cote de Mantagnole. Pędził z
prędkością 100 kilometrów na godzinę. Nikt nie starał
się go gonić, bo to była szaleńcza jazda. Wyglądało
tak, jakby frunął na rowerze.
Babcia podeszła do szuflady, wyjęła z niej zwitek
gazet, rozwinęła jedną z nich i zaczęła czytać:  "Wielu
fachowców twierdziło, że Janek jest jednym z
faworytów wyścigu o mistrzostwo świata amatorów,
ale to, co pokazał w wieku  21 kolarz LKS Ziemia
Opolska - przeszło wszelkie oczekiwania. Wygrał
tęczową koszulkę w stylu dawno nieoglądanym na
światowym czempionacie. Na piekielnie trudnej trasie
zdeklasował wprost rywali, jadąc dwie rundy samotnie
po złoty medal i mając na mecie prawie 3-minutową
przewagę nad goniącymi go bezskutecznie rywalami"
Wiesz wnusiu, ciągnęła dalej babcia, na tej samej
imprezie Janek sięgnął jeszcze po srebrny medal w
drużynie, która startowała w tym samym składzie, co
w Seulu.
Znakomita jazda Janka zaowocowała zawodowym
kontraktem. W kolejnym sezonie był już zawodnikiem
Colnago. Już w pierwszym z trzech wielkich torów,
wyścigu Giro d'Italia, spisywał się znakomicie. Bez
tremy u debiutanta. Zajmował wysokie piąte miejsce,
niestety musiał się wycofać z imprezy ze względu na
kontuzję kolana. Przeprowadzono mu dokładne
badania i wówczas okazało się, że cierpi na arytmię
serca. Włoskie media od razu zaczęły sugerować, że
to może być

skutek stosowania środków dopingujących. To
oczywiście nie była prawda, ponieważ był on
przeciwnikiem jakichkolwiek środków dopingujących.
Profesor doktor Romuald Lewicki, który współpracował
kiedyś z Polskim Związkiem Kolarskim, mówił, że
Janek na jednym z wyścigów jechał, choć dopadła go
angina.
"Dwa-trzy tygodnie po anginie, którą "przejeździł", na
następnym wyścigu zrobiło mu się słabo. Miał uczucie
nierównego bicia serca i zaburzenia rytmu. To były
typowe objawy niezaleczonego zapalenia mięśnia
sercowego" – Przeczytała wypowiedzi prof. dr.
Lewickiego. Po jakimś czasie dolegliwości częściowo
ustąpiły i zezwolono mu na powrót do peletonu. Cieszył
się. Był pełen nadziei. Startował w hiszpańskiej
Vuelcie, zajął piąte miejsce w Midi Libre, ale badania
wykonane pod koniec sezonu 

wykazały, że arytmia się pogłębia. Jesienią w wieku 24
lat, został zmuszony do zakończenia kariery. Nikt w
zawodowym peletonie nie chciał ryzykować
zatrudnienia Polaka. Lekarze powiedzieli mu, że będzie
żył, ale miał zakaz forsowania organizmu ćwiczeniami
fizycznymi. Wiosną zorganizowano w Opolu mecz
amatorów w piłkę nożną. Janek miał grać na bramce.
Przebrał się, wyszedł na rozgrzewkę. I wtedy nastąpił
ten jeden skurcz za dużo. Zmarł w drodze do szpitala,
5 lutego, mając niespełna 26 lat.
- Babciu a masz jakąś fotografię wujka ? – zapytałam
zaciekawiona.
- Tak mam. O, popatrz w tej gazecie jest jego zdjęcie.
Resztę pokażę ci innych razem, ponieważ już muszę
zacząć gotować obiad.
Trzymając w reku „Przegląd Sportowy”, postanowiłam
również trenować kolarstwo, ponieważ lubiłam tę
aktywność fizyczną. Z dnia na dzień coraz bardziej
interesowałam się tym sportem. Oglądałam w telewizji
zawody kolarskie, czytałam artykuły związane z tym
sportem. 

. .
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Zaczęłam więcej jeździć na rowerze, wzmacniając
swoją kondycję. Rodzice kupili mi na urodziny rower
szosowy, inaczej kolarkę. Rozpoczęłam
systematyczne treningi i zapisałam się do klubu.
Trener wystawił mnie do pierwszych poważnych
zawodów. Postawiłam sobie za cel ukończenie trasy.
Miałam wiele wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół,
którzy dodawali mi otuchy. Nadszedł dzień zawodów.
Kiedy stanęłam na starcie, myślałam o moim wujku.
Trasa była dość męcząca, mimo wszystko dotarłam
na metę z dobrym czasem. To zmotywowało mnie do
dalszej pracy i treningów. Kolejne starty przysparzały
mi więcej radości i przynosiły wyniki. W końcu
zakwalifikowałam się do Młodzieżowych Mistrzostw
Kraju. Mój trener pokładał we mnie ogromną nadzieję.
Te zawody zapamiętam do końca życia. Na początku
trasa wydawała się bardzo łatwa do przebycia, jednak
dalsza jej część sprawiała niemało trudności. Na pięć
kilometrów przed metą byłam na czwartej pozycji,
mając jeszcze siły, by walczyć o podium. Trasa
stawała się bardziej zawiła i stroma.Wyjeżdżając z
zakrętu, zobaczyłam jedną z uczestniczek, która
leżała obok swojego roweru. Bez zastanowienia
zatrzymałam się. Kiedy do niej podeszłam, była
nieprzytomna. Od razu zaczęłam reanimację. Po chwili
na miejsce dotarły służby ratunkowe, a ja wróciłam na
trasę, ostatecznie zajmując 47 pozycję. Na mecie
dowiedziałam się, że poszkodowana dziewczyna trafiła
do szpitala i jej życiu nic nie zagraża.

Mimo straty dobrego miejsca w mistrzostwach
cieszyłam się, że mogłam uratować komuś życie.
Nadal startowałam w wyścigach, zbierając nowe
doświadczenia oraz upragnione medale. Zbliżała się
olimpiada, w której miałam wystąpić. Rozpoczął się dla
mnie okres przygotowań, a zarazem wyczerpujących
treningów trwających cztery lata. Nadszedł w końcu
wyjazd na igrzyska. Miałam okazję rywalizować z
najlepszymi. Było to dla mnie powodem do dumy.
Kiedy przystąpiłam do rozgrywek, nie liczyłam na
sukces, liczył się sam fakt uczestniczenia w
olimpiadzie. Kiedy znalazłam się w finale, nie mogłam
w to uwierzyć. Zaczęłam mocniej wierzyć swoje
możliwości, dopingowana przez trenera, rodzinę,
przyjaciół oraz rodaków. Tuż przed startem
skoncentrowałam się tylko na wyścigu i trasie,
ponieważ nie mogłam popełnić najmniejszego błędu.
Dawałam z siebie wszystko, skupiając całą swoją
energię, wyprzedzałam inne uczestniczki. Na krótko
przed metą opadłam z sił, siłą woli zmusiłam się do
dalszej walki. Byłam trzecia, a przede mną jeszcze
odcinek trasy, na którym mogłabym powalczyć o
lepsze miejsce. Walczyłam, resztkami sił dotarłam na
metę, wyprzedzając jedną z rywalek o ułamki sekund.
Zdobyłam olimpijskie srebro. Stając na podium,
dedykowałam w myślach medal wujkowi Jankowi, to
on  był moim niedoścignionym dotąd wzorem do
naśladowania. Kto wie, może gdyby żył i kontynuował
karierę, znalazłby się w tym samym miejscu? Wiem,
że w pewnym stopniu to właśnie jemu zawdzięczam
ten medal, to dzięki niemu zaczęłam interesować się
tym sportem.

Musimy dostrzec na świecie coś więcej
poza naszą jednostką, musimy

rywalizować w równej grze, w sporcie i w
życiu musimy grać „fair”.
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            REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU                
                                 ORTOGRAFICZNEGO 

1. Nazwa konkursu:

Gimnazjum: ,,XI Konkurs o tytuł Gimnazjalnego
Mistrza Ortografii”

Szkoła podstawowa: „II Konkurs o tytuł Mistrza
Ortografii”
2. Patronat konkursu : Dyrekcja Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich
3. Organizator : Lidia Nykiel, Julian Paryś
4. Cele konkursu :
- kształtowanie umiejętności ortograficznych,
- kształtowanie zainteresowań i umiejętności
samodzielnej pracy,
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad
poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- rozwijanie uzdolnień uczniów , ćwiczenie wytrwałości,
- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
- integracja uczniów,
- promowanie uczniów najzdolniejszych.
5.Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III
gimnazjum oraz IV – VI szkoły podstawowej
6. Przebieg (etapy) konkursu
- etap I – klasowy – nauczyciel w danej klasie
przeprowadza test ortograficzny  wśród wszystkich
uczniów . Wyłania laureatów .
- etap II – szkolny – wszyscy laureaci klasowego etapu
piszą dyktando ortograficzne.

7.Termin konkursu
- I etap (klasowy ) – maj  2014r.
- II etap ( szkolny) –maj 2014
8. Skład komisji :
- I etap – nauczyciel uczący ortografii w danej klasie
- II etap – przewodnicząca konkursu : Lidia Nykiel
 członkowie komisji : Julian Paryś
9. Ocena prac konkursowych :
- wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub
popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie
konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej ,
najmniejszej liczbie błędów ) , przeprowadzona będzie
tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z
przygotowanej wcześniej listy.

10. Nagrody dla laureatów
- najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni , a
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa
.

11.Zakres wymaganego materiału :
- pisownia wyrazów z ó –u , rz-ż , ch – h
- pisownia małą i wielką literą
- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem
- pisownia zakończeń ą , ę , om ,em
- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś –si ,ć –ci ,ź –
zi ,ń – ni ,ź – dzi.
- pisownia łączna lub rozdzielna z partykułą „nie"          
       Zapraszamy do udziału!

http://www.zslkucharskie.edupage.org/
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         SZKOLNA KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

1. Nazwisko naszego księdza katechety.
2. Rasa kota pani L. Nykiel.
3. Imię żony pana J. Parysia.
4. Ksywka Kordiana z III gimnazjum.
5. Ulubiony zespół muzyczny naszego
Pana Dyrektora.
6. Imię pana od wf-u.
7. Pasja pana B. Wiktora.
8. Tytuł lektury omawianej w kl. w
gimnazjum na j. polskim.
9. Składa się z łącznika i orzecznika.
10. Imię i nazwisko p. nauczycielki naszej
szkoły lubiącej jeść jabłka.
11. Imię pani sprzątającej w naszej szkole.
12. Marka samochodu ze szkolnego
parkingu.
13. Nazwisko pana konserwatora.
HASŁO:...................................................

 PLOTY, PLOTECZKI...
Hej ludziska ! Mamy dla was najnowsze hity z tego
miesiąca. Najpierw zajrzyjmy do naszych czwartaków,
jak zauważyliśmy u nich nic nowego. Szaleją, jak
zawsze, a uczyć im się nie chce. Przejdźmy do klasy
5, gdzie bardzo dużo się dzieje.  Zauważyliśmy, że Ola
ostatnio strasznie promienieje, może czeka nas nowa
szkolna miłość ? Za to Michał nie kryje swoich uczuć i
ciągle wyrywa nowe panienki. Klasa I gimnazjum
hmm, doszły do nas słychy ze Kuba znalazł sb nowy
obiekt westchnień. Nie wydaje się wam to podejrzane,
że co przerwę chodzi do klasy 2 gimn? czyżby
interesowały go starsze koleżanki ?  Klasa 2, nasze
kochane kociaki coś ostatnio są za bardzo spokojne,
staje się to podejrzane, czyżby to była cisza przed
burzą? Dziewczynom znudziła się już nauka i marzy
im się dyskoteka.  To się dopiero okaże. Na deser
została szlachta ( czt. 3 gimn), która już może
spokojnie odetchnąć po napisanych egzaminach.
Chłopaki przystojniaki zrzucili garniaki! 

.
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4 Girls po egzaminach Nasze piosenkarki

Czempioni z I klasy Specjalistki od Brzechwy

Zostanę kierowcą! Młodzi miłośnicy teatru:)

                
           FOTOGALERIA "SZKOLNEGO ECHA"
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