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I Piknik Rodzinnny,
odebranie certyfikatu,
konkursy o zdrowiu i
uzależnieniach,
Dzień Matki,
egzamin na kartę rowerową,
zajęcia karate w przedszkolu,
wręczenie kasków
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Krakowa,
konkursy językowe,
plotki
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I Piknik Rodzinny

1 czerwca na Stadionie Sportowo – Rekreacyjnym w
Łączkach Kucharskich odbył się I Piknik Rodzinny pod
hasłem „Rodzina, Tradycje, Zdrowie”. Najważniejszym
miejscem była scena ustawiona na asfaltowym boisku.
O godzinie 14.00 pan dyrektor Grzegorz Laska wraz z
panią Teresą Rachwał, która prowadziła całą imprezę,
przywitali wszystkich przybyłych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas Burmistrz Ropczyc –
Bolesław Bujak, Radny Rady Miejskiej – Edward Marć,
Sołtys Łączek Kucharskich – Marek Mucha,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w
Łączkach Kucharskich – Teresa Zegar, ksiądz wikary
z parafii pw. św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich
– Robert Wiśniewski. Następnie rozpoczęła się cześć
artystyczna przygotowana przez najmłodszych
uczniów naszej szkoły z klas I – III sp. Przedstawili oni
program dotyczący rodziny. Recytowali wiersze i
śpiewali piosenki o mamie i tacie. Były również żarty i
skecze o relacjach między dziećmi i rodzicami. 
Zaprezentowali także piękny taniec. Uczniów
przygotowały panie: Halina Zapał, Bogumiła Rusin i
Stanisława Świniuch. Jako drudzy zaprezentowali się
uczniowie z klas I – III gimnazjum, którzy ubrani w
piękne regionalne stroje, przedstawili program o
tradycjach weselnych, jakie panowały w tym regionie.
Uczniowie z wielką swobodą mówili lokalną gwarą,
śpiewali przyśpiewki i pieśni, zaprezentowali też
regionalny taniec. Uczniów przygotowały panie: Lidia
Nykiel i Monika Skiba oraz pan Arkadiusz Zygmunt. W
trzeciej części wystąpili uczniowie klas IV – VI, którzy
zaprezentowali program dotyczący żywienia.
Promowali w nim zdrowy styl życia oparty na
naturalnych produktach pochodzących prosto z
rolniczych upraw.  Negowali jednocześnie spożywanie
żywności typu fast - food. Uczniowie zostali
przygotowani przez panią Anetę Rzeczycką.

Zaproszeni goście

uczniowie klas I - III

Gimnazjaliści

 
                    RODZINA,
 
                  TRADYCJE,
 
                    ZDROWIE

M.S.

M.S.

M.S.
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Na koniec części artystycznej wystąpiły uczennice z
klasy V i VI, które wykonały piosenkę w języku
angielskim oraz grupa harcerzy, która w repertuarze
miała pieśni harcerskie i wędrowne. Obydwie
śpiewające grupy przygotowali pani Paulina Piotrowska
i pan Arkadiusz Zygmunt.
Podczas pikniku najmłodsi uczestnicy mogli korzystać
z dmuchanych zjeżdżalni i i trampolin. Mogli również
pomalować twarz i otrzymać zwierzątko wykonane z
balonu przez klauna. Przygotowano również wiele
konkurencji sportowych dla rodziców i dzieci. Wszyscy
chętni mogli obejrzeć bojowy wóz strażacki i
przejechać się nim, atrakcją były również 2 policyjne
motocykle. Wszyscy głodni i spragnieni mogli zakupić
smakołyki przygotowane przez Radę Rodziców.
Podczas całego pikniku można było zakupić cegiełki, z
których dochód przeznaczony był na rzecz szkoły.
Spośród wszystkich cegiełek zostały rozlosowane
atrakcyjne nagrody.
Piknik był jednocześnie Dniem Dziecka obchodzonym
w naszej szkole i na długo pozostanie wszystkim w
pamięci.
                                                 Monika Skiba

Uczniowie klas IV - VI

Harcerki

Atrakcje dla dzieci

Zawody sportowe

Nagrody

M.S.

M.S.

M.S.

M.S,

M.S.
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Konkurs o ... zdrowiu

 
 
       Rozdanie nagród w konkursie
               "Alkohol mój wróg"

3 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Agro-
Technicznych w Ropczycach odbyło się uroczyste
zakończenie programu z zakresu ochrony zdrowia
oraz profilaktyki przeciwalkoholowej. Spotkanie
uświetnili swoją obecnością m.in. Burmistrz Ropczyc
Bolesław Bujak oraz Wicestarosta Powiatu ropczycko-
sędziszowskiego Dorota Strzyż. Podczas spotkania
nastąpiło rozdanie nagród z konkursu plastycznego
„Alkohol – mój wróg”. Nagrodzeni zostali: Kamil
Depowski i Izabela Bereś z klasy III za zajęcie
odpowiednio I i II miejsca w kategorii klas I – III.
Natomiast w kategorii klas IV – VI sp nagrodzone
zostały zdobywczynie I miejsca: Gabriela Mardeusz i
Natalia Bereś z klasy VI, oraz Sylwia Góral z klasy IV i
Katarzyna Bereś z klasy V zajmujące II i III lokatę.

23 maja 2014r. dwie uczennice klasy III gimnazjum –
Katarzyna Nykiel i Agata Wójcik   reprezentowały
naszą szkołę w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu, który odbył
się w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. W Turnieju
uczestniczyli również przedstawiciele z gimnazjum z
Niedźwiady Górnej, Wielopola oraz oczywiście
gospodarzy. Wszystkie placówki należą do Sieci Szkół
Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Turniej odbył się
na zasadzie gry dydaktycznej „Statki”. Członkowie
poszczególnych drużyn mieli za zadanie wylosować
pole poprzez podanie odpowiednich współrzędnych, a
po natrafieniu na pytanie mieli na nie odpowiedzieć.
Tematyka pytań – a było ich ponad sto, dotyczyła
zdrowia. Liczyły się nie tylko wiedza, ale również
szczęście. Niestety przedstawicielkom Łączek
Kucharskich szczęście nie dopisało, ponieważ bardzo
często trafiały w puste pola i musiały oddawać
możliwość odpowiedzi innym drużynom. Ostatecznie,
po wyczerpującym trwającym trzy godziny starciu,
zajęły III honorowe miejsce. Zwyciężyła drużyna
gimnazjalistów z Niedźwiady Górnej.

.

.

.

.

.

.
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Zdobyliśmy certyfikat

rejonowy Szkoły Promującej Zdrowie!!!

 
Egzamin na kartę rowerową

4 czerwca 2014 roku na V Konferencji popularno-
edukacyjno-informacyjnej pod hasłem: „Sukcesy i
efekty pracy szkoły – kto? jak? kiedy? dlaczego?”
Dyrektor ZS w Łączkach Kucharskich pan Grzegorz
Laska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani
Grażyna Dziedzic odebrali z rąk Koordynator PSSzPZ
Rejonu Dębica pani Anny Szczepanik rejonowy
certyfikat szkoły promującej zdrowie. Jest to
ukoronowanie trwających kilka lat działań szkoły w
zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz 
aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.
Oprócz naszej szkoły powiat ropczycko-sędziszowski
reprezentowała Międzyszkolna  Bursa w Ropczycach.
W sumie  certyfikat otrzymało jeszcze dziewięć innych
placówek. Konferencja była okazją do pochwalenia się
swoimi sukcesami i działaniami. Szkoły robiły to w
różny sposób: poprzez prezentacje multimedialne,
taniec, śpiew. Nas reprezentowały
uczennice klasy VI –Weronika Gorczyca, Gabriela
Kramarz i Gabriela Mardeusz – w krótkiej scence
pokazały, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku
zasłabnięcia.
Przed nami jeszcze wiele pracy, ponieważ już za rok
będziemy ubiegać się o certyfikat wojewódzki.
Liczymy na to, że uczniowie, rodzice i pracownicy
naszej szkoły nadal będą chętnie uczestniczyć w
działaniach organizowanych z tego powodu.
                    Szkolny Koordynator Aneta Rzeczycka

Przed egzaminem

.

28 maja 2014 roku klasa IV zdawała egzamin na kartę
rowerową. Był to dla nich bardzo ważny egzamin,
dlatego wszyscy uczniowie byli bardzo zdenerwowani.
Po dzwonku cała klasa zebrała się przed szkołą i wraz
z panem Wiesławem Maciołkiem udała się na parking
obok sali gimnastycznej. Rozpoczął się egzamin.
Każdy z obawą podchodził ze swoim rowerem i
wykonywał manewry wyznaczone przez
egzaminatora. Dla jednych były to bardzo łatwe
manewry, dla innych trudne. W dalszej części
egzaminu uczniowie musieli pokonać trasę slalomem.
Na wyniki egzaminu cała grupa oczekiwała z
niecierpliwością, a gdy pan Maciołek je ogłosił to
wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, bo wszyscy zdali
pozytywnie ten egzamin. Radości nie było końca.
                                      Dominika WiktorK.M.

.
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Przedszkolaki obchodziły

Dzień Mamy

26 maja w przedszkolu odbyła się uroczysta
akademia.
Przedszkolaki, jak co roku, nie zapomniały o swoich
kochanych Mamusiach i przygotowały
dla nich program artystyczny.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, składały
swoim mamusiom życzenia, gromko śpiewając 100
lat!, po czym  dzieci obdarowały swoje mamy 
wachlarzami wykonanymi z plastikowych widelców.
Ale to nie wszystko, przedszkolaki zatańczyły taniec
„Swing w uliczce”
oraz zaprezentowały dwa krótkie przedstawienia
teatralne: „Wiedźmy” i „Królewna
Śnieżka”. Po wszystkim głos zabrał dyrektor szkoły
Grzegorz Laska, który również złożył przybyłym
Mamusiom życzenia z okazji ich święta i zaprosił
wszystkich na poczęstunek.
Mamusiom występ dzieci bardzo się podobał, niejednej
zakręciła się łza w oku, a przedszkolaki były bardzo
zadowolone i dumne z siebie, bo pokonały stres i
tremę jaka im przed występem towarzyszyła.
                                             
                                                      Marta Mytych

Wachlarze dla mam

.

.

.

.

.
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   Uczniowie klasy II otrzymali

kaski rowerowe

 
 
 

W przedszkolu odbyły się
zajęcia z .....karate

3 czerwca 2014 roku uczniów klasy II szkoły
podstawowej odwiedzili właściciele Biura
Rachunkowego – Państwo Anna i Jan Srokowie.
Zostali oni powitani przez naszego Pana Dyrektora,
który przedstawił ich dzieciom.
Każde  z dzieci otrzymało kask rowerowy,
aby bezpiecznie spędzać czas na wycieczkach
rowerowych.
Wszyscy  byli bardzo zaskoczeni miłą niespodzianką.
Radości było co nie miara. Dzieci przymierzały kaski i
wybierały kolory, które najbardziej pasowały do ich
rowerów. Dały słowo, że od tej pory już zawsze będą
jeździć w kaskach, bo bezpieczeństwo na drodze ze
jest bardzo ważne. To spotkanie upłynęło w miłej i
wesołej atmosferze. Na końcu  wszyscy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie, aby uwiecznić to spotkanie.
Państwo Srokowie to bardzo pogodni i serdeczni
ludzie. Mimo, że spotkanie było krótkie, to wszyscy
bardzo się polubili. Z pewnością przez długi czas będą
wspominać to spotkanie . Mamy nadzieję, że goście
odwiedzą jeszcze kiedyś naszą szkołę. Dyrekcja,
rodzice i uczniowie składają serdeczne podziękowania
sponsorom.
                  Uczniowie klasy II z wychowawczynią

.

10 czerwca 2014 roku gościliśmy w przedszkolu panią
Magdalenę Zegar. Pani Madzia z wykształcenia jest
nauczycielem wychowania fizycznego a jej hobby to
biegi długodystansowe oraz wschodnie sztuki walki a
konkretnie – karate. Karate jest sztuką walki
stworzoną przez mieszkańców Okinawy jako metoda
samoobrony bez użycia broni.
Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w
niecodziennych i ciekawych zajęciach. Pani Madzia
przedstawiła dzieciom  w skrócie, na czym
polega karate, pokazała strój do treningów,
prezentowała pasy oraz system  stopni uczniowskich i
mistrzowskich, opowiadała o maratonach
organizowanych w całej Polsce, w których
uczestniczyła i prezentowała medale, które udało jej
się z dobyć. Zajęcia prowadzone przez panią Madzię
były dla przedszkolaków bardzo ciekawe, dzieci
wykonywały wiele ćwiczeń z elementami karate i
chyba pierwszy raz w życiu ćwiczyły przewroty w
przód i w tył. Trzeba przyznać, że szło im całkiem
nieźle, czego dowodem są medale, które na
zakończenie pani Madzia wręczyła każdemu
przedszkolakowi. Zajęcia bardzo przypadły dzieciom
do gustu i już dopytywały się o kolejne.
                                                        Marta Mytych

.

.

.
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Dzień Projektów Edukacyjnych odbył się w naszej
szkole 12 czerwca br. Uczniowie kl.II gimnazjum
zaprezentowali efekty swojej pracy zespołowej z
następujących przedmiotów: język angielski, religia,
matematyka.
Pierwsza zaprezentowała się grupa z języka
angielskiego, której opiekunem była p. Paulina
Piotrowska. Uczennice: Klaudia Bochenek, Natalia
Kliś, Ewa Pawłowska, Martyna Tokarz i Joanna Wójcik
przedstawiły projekt pt. "Angielski to zabawa". Grupa
zaprezentowała filmik z nagraniem przeprowadzonych
wcześniej gier i zabaw językowych z uczniami klas I-
III SP oraz nagranie fragmentu lekcji j. angielskiego,
która została przeprowadzona  przez uczestniczki
projektu w rytmie hip-hopu. Podczas prezentacji
uczennice zachęcały do odwiedzania utworzonej
strony internetowej.
Druga grupa pod opieką ks. Roberta Wiśniewskiego
przygotowała projekt z religii pt. „Szlakiem
przydrożnych kapliczek”. Chłopcy: Dominik
Kontrabecki, Sebastian Kulpa, Mateusz Misiura i Kamil
Wielgus przedstawili kronikę, w której umieścili zdjęcia
kapliczek z Łączek Kucharskich i Okonina oraz krótką
historię każdej z nich. Zachęcili również wszystkich do
odwiedzenia tych budowli.
Jako ostania wystąpiła grupa z matematyki. Temat
projektu brzmiał „Matematyka wokół nas”. Opiekunem
projektu była p. Marta Zajchowska. Uczniowie: Kinga
Bereś, Karolina Kramarz, Karol Pawlus i Maciej Wiktor
przygotowali krótką prezentację multimedialną, w
której zawarli informacje o tym, jak budowali makietę
szkoły w skali 1 : 30, obliczali ilość  powierzchni jaka
przypada na jednego mieszkańca Łączek Kucharskich
Przedstawili również scenkę pt. „Rozprawa sądowa”,
która w zabawny sposób mówiła, jak duże znaczenie
ma znajomość obliczeń procentowych. Uczniowie
odpowiedzieli także kilka humorów matematycznych, a
na koniec poczęstowali wszystkich pierniczkami w
kształcie figur geometrycznych z wzorami na ich pole
powierzchni. Prezentacje obserwowali dyrektor szkoły,
koordynator projektów, opiekunowie projektów,
pedagog szkolny oraz uczniowie klasy I gimnazjum.
             
         Paulina Piotrowska, Marta Zajchowska

Język angielski

Religia

Matematyka

 
Dzień Projektów Edukacyjnych

.

.

.
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   SZKOLNY KONKURS    
     ORTOGRAFICZNY  
    ROZSTRZYGNIĘTY!

.

.

.

„Honor Polaka plami, kto pisze z błędami”

Wiedzą o tym najlepiej piszący uczniowie naszej
szkoły. Bowiem w środę 19 czerwca odbył się finał
XI edycji konkursu ortograficznego w gimnazjum i
VI finał w szkole podstawowej. Patronat nad
konkursem objął  Dyrektor  Zespołu Szkół w
Łączkach Kucharskich. P. Grzegorz Laska
Organizatorami i członkami jury byli: p. Lidia Nykiel
i p. Julian Paryś.

Cele konkursu były następujące: - 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.

Etap I – klasowy odbył się wcześniej – nauczyciele w
klasach I, II, III gimnazjum oraz IV, V, VI SP 
przeprowadzili test ortograficzny  wśród wszystkich
uczniów i wyłonili laureatów.

Podczas finału 13 osób z gimnazjum i 12 ze szkoły
podstawowej napisało dyktando ortograficzne.

Mistrzem Ortografii w  gimnazjum została
Aleksandra Kukla, wicemistrzowie to:
Ewa Mardeusz, Agata Wójcik i Agata
Szpara.

 Gratulujemy sukcesu!

                                     Lidia Nykiel

.

.

.
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    KOMERS KLASY III  
         GIMNAZJUM

.

.

 
W sobotę 14 czerwca  w Remizie OSP w
Łączkach Kucharskich odbył się komers
klasy III gimnazjum. Zabawa została
zorganizowana przez rodziców naszych
absolwentów. Swoją obecnością
uświetnili ją dyrektor szkoły i niemal
wszyscy nauczyciele oraz pracownicy
szkoły. Rozpoczynając ostatnią już w
gimnazjum zabawę, trzecioklasiści złożyli
podziękowania na ręce dyrektora p.
Grzegorza Laski, wychowawczyni p. Lidii
Nykiel oraz p. Teresy Zegar,
przewodniczącej KGW.
Uczniowie klas I, II i III gimnazjum bawili
się świetnie. Poczęstunek zapewnili 
rodzice trzecioklasistów, za co im
serdecznie dziękujemy.
 
                                           Lidia Nykiel

.

.
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16 czerwca 2014 roku uczniowie klasy IV, V, VI i I G z
naszej szkoły uczestniczyli w rajdzie pieszo –
rowerowym. Trasa rajdu miała następujące etapy:
Łączki Kucharskie – Wielopole Skrzyńskie – Brzeziny
– Góra Chełm. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie
9:30. Wcześniej cała 29 osobowa grupa została
podzielona na 3 ekipy, które jechały w kilkuminutowych
odstępach. Grupę składającą się z uczniów klasy IV
prowadził pan pedagog Bartłomiej Grabski. Grupą
składającą się głównie z uczniów klasy V kierował pan
Julian Paryś, a najstarszych czy też najbardziej
wytrzymałych pod swoje skrzydła wziął pan Bartłomiej
Wiktor. Pogoda była wręcz wymarzona do jazdy na
rowerze. Przed wyruszeniem w trasę zostały jeszcze
przypomniane uczestnikom zasady bezpiecznego
poruszania się w kolumnie rowerowej i pojechaliśmy.
Wszyscy uczniowie bardzo dobrze wypełniali
polecenia swoich opiekunów, dzięki czemu sprawnie i
bezpiecznie pokonywaliśmy kolejne kilometry.
Niestety, jednemu z uczestników sprzęt odmówił
posłuszeństwa i mimo prób
reanimacyjnych nie byliśmy w stanie naprawić roweru.
Przymusowy, prawie godziny postój, odbył się przy
szkole w Niedźwiadzie Dolnej. Kiedy już dotarł drugi
rower wyruszyliśmy, mając świadomość, że 2 grupy
czekają na nas w Wielopolu. Mieliśmy nadzieję (grupa
p. Juliana), że pech nie powróci. Jak to bywa w takich
przypadkach nieszczęścia chodzą parami. Ale o tym
mieliśmy przekonać się później. Do Brzezin wszystko
wyglądało świetnie: doskonałe tempo jazdy,  świetna
współpraca między uczniami, kapitalna atmosfera,
mały ruch samochodów. Gdy minęliśmy Brzeziny, w
Jaszczurowej strzeliła opona jednemu z uczestników i
musiał on zakończyć w tym momencie swój udział.
Poczekaliśmy, aż nasz kolega zostanie zabrany
samochodem domu, a następnie wyruszyliśmy w
„pogoń” za resztą. Górę Chełm zdobyli wszyscy
uczestnicy: na rowerze, z rowerem, a kilka osób bez
roweru. W drodze powrotnej wszyscy chcieli jak
najszybciej znaleźć się przy szkole, gdzie odbył się
grill i ognisko. Uczniowie przygotowali sobie kiełbaski
oraz napoje, a dziewczyny z klasy IV nawet słodkie
szaszłyki. Niektórym było mało, bo kiedy sobie podjedli
to nawet zagrali na boisku szkolnym w piłkę. Kondycja
godna pochwały. Wszystkim gratulujemy sukcesu
jakim było osiągnięcie zamierzonego celu. Niektórzy z
uczestników w trakcie trasy pokonali własne słabości
wspierani przez koleżankę lub kolegę, za co również
należą się słowa uznania. Cieszy fakt, że będąc na
drodze prowadzącej na Górę Chełm, każdy chiał mimo
zmęczenia tę góręzdobyć. Mentalnością dorównywali
najlepszym sportowcom.

Na szczycie Góry Chełm

.

 
 
 

        Rajd rowerowy
        na Górę Chełm

Podejrzewam, że nie była to ostatnia wyprawa
rowerowa tych osób. Następne wyzwanie w nowym
roku szkolnym. Dla tych, którzy nie mogli z nami
wyruszyć z różnych względów oraz dla samych
uczestników na pamiątkę mamy kilka zdjęć z rajdu.  
                                        
                                                 Julian Paryś

.
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Wycieczka najmłodszych do
Krakowa

Na Wawelu

.

.

16 czerwca 2014 roku uczniowie zerówki i klasy I z
rodzicami oraz część klasy III SP była na wycieczce w
Krakowie. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy
było krakowskie ZOO.  Zwiedzanie tego pięknego
parku, w którym żyją zwierzęta egzotyczne i nie tylko
(w klatkach – oczywiście) było prawdziwą
przyjemnością. Spokojnie spacerowaliśmy alejkami i 
podziwialiśmy nie tylko piękne stworzenia, ale też
różnorodne i ciekawe rośliny. Trzeba przyznać, że
ZOO jest dość rozległe i obejrzenie wszystkiego nieco
nas zmęczyło. Na szczęście w samym środku ZOO
jest bardzo przyjemne miejsce, gdzie można usiąść i
coś zjeść, a dla dzieci przygotowano nieduży ale
sympatyczny plac zabaw. Kiedy wszyscy odpoczęli,
ruszyliśmy w stronę autokaru. Pan kierowca zawiózł
nas tuż pod sam Wawel, gdzie oczekiwał już na nas
statek "Legenda". Podczas rejsu po Wiśle mogliśmy
obserwować wiele obiektów niewidocznych z brzegu:
zabytkową zabudowę grodu Kraka, Bulwary Wiślane,
Klasztor Norbertanek czy Most Dębnicki. Kolejnym
punktem naszej wycieczki był Wawel. Odwiedziliśmy
Katedrę, dziedziniec Wawelu, kryptę pod Wieżą
Srebrnych Dzwonów gdzie spoczywa prezydent RP
Lech Kaczyński  wraz z żoną oraz Smoczą Jamę.
Przejście przez nią było dla dzieci wielkim przeżyciem,
zwłaszcza, że  przy wyjściu stał olbrzymi  kamienny
smok ryczący i ziejący ogniem. Kiedy kupiliśmy już
pamiątki na pobliskich straganach, ruszyliśmy ulicą
Grodzką na krakowski rynek. Po drodze widzieliśmy
piękne bryczki wożące turystów, wiele zabytkowych
kamieniczek,  przydrożnych grajków, a na samym
rynku Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza,
Kościół Mariacki, Kościół Św. Wojciecha i  aktorów
udających posągi. Jedna z takich postaci próbowała
się z nami nawet zaprzyjaźnić. Po krótkim pobycie na
Starym Rynku  ruszyliśmy w stronę autokaru, po
drodze kupowaliśmy jeszcze drobne pamiątki,
obwarzanki i oczywiście lody. Pan kierowca cierpliwie
na nas czekał i gdy ostatni uczestnik zajął miejsce w
autokarze powoli żegnaliśmy się z pięknym
Krakowem. Po drodze oczywiście obowiązkowo
wstąpiliśmy do MC’Donalds, który ku uciesze dzieci
miał duży plac zabaw. Wygodny autokar,
sympatyczny pan kierowca,  komfortowa wręcz
pogoda i zadowoleni uczestnicy  pozwalają stwierdzić,
że wycieczka się udała i na długo pozostanie w naszej
pamięci i oczywiście na zdjęciach.
                                       
                                        Marta Mytych

.

.

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 20 06/2014 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Echoo

 
 

Konkursy językowe

18 czerwca 2014 r. w naszej szkole odbyło się
rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników szkolnych
konkursów językowych, które przeprowadzone zostały
w II semestrze roku szkolnego 2013/2014. Konkursy
zorganizowały panie: Patrycja Wiktor i 
Paulina Piotrowska. Konkurs literacki pod hasłem
"Złote Pióro" przeznaczony był dla uczniów klas I-III
gimnazjum. Zadaniem uczestników było
napisanie listu, na temat podany przez nauczyciela
języka niemieckiego lub angielskiego. Każdy uczeń
mógł wziąć udział w 2 konkursach:  "DER GOLDE
FüLLER" i  "GOLDEN PEN". Zwycięzców konkursów
wyłoniono jury, biorąc pod uwagę kompozycję,
poprawność językową, treść, słownictwo oraz
inwencje twórczą.
Laureaci konkursu z języka niemieckiego :
I miejsce - Ewa Mardeusz, II miejsce - Aleksandra
Kukla, III miejsce - Gabriela Marć.
Laureaci konkursu z języka angielskiego :
I miejsce - Nikola Strzok, II miejsce - Kinga Bereś, III
miejsce - Sonia Strzok.
Kolejny konkurs pod hasłem "MY PICTURE
DICTIONARY" skierowany był do uczniów klas I-VI
SP. Zadaniem uczniów było przygotowanie
obrazkowego słownika j. angielskiego. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców biorąc pod uwagę:
oryginalność, staranność wykonania, odpowiednią
liczbę słów, zgodność słownictwa z wybranym

tematem oraz poprawność językową.
Laureaci konkursu z j. angielskiego "MY PICTURE
DICTIONARY" w kategorii wiekowej klas I-III SP:
I miejsce - Michał Gorczyca, II miejsce - Elżbieta
Baran, III miejsce - Magdalena Marciniec.
Laureaci konkursu z j. angielskiego "MY PICTURE
DICTIONARY" w kategorii wiekowej klas IV-VI SP :
I miejsce - Karolina Bereś, II miejsce - Natalia Bereś, III
miejsce - Kamila Dziedzic.
Wyróżnienia: Sylwia Góral, Dominika Ochab, Wojciech
Bereś.
Pan Dyrektor Grzegorza Laska pogratulował
uczestnikom konkursów i wręczył zwycięzcom
ciekawe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Na
zakończenie, uczestnicy konkursów obejrzeli 
wystawę wszystkich prac. Nagrodzone prace z
konkursów literackich zamieszczone zostały na tablicy
ściennej w budynku szkoły.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.
Gratulujemy wyróżnionym i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach!
         
                    Paulina Piotrowska, Patrycja Wiktor

. .

.
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Plotki, ploteczki ...
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Witamy słodziaki !
 
Dużo się działo w tym miesiącu, prawda?
Klasa VI dostała wyniki z egzaminu. Rewelacyjnie wam poszło kochani! Gratulacje. W waszych głowach
na pewno snują się plany na zbliżające się wakacje, hm uważajcie na siebie nasi przyszli gimnazjaliści!
14 czerwca w remizie odbył się komers klasy trzeciej gimnazjum. Jeden  Damian z pierwszej klasy
zadeklarował się, iż będzie brał się za najlepszą dziewczynę, a drugi w tajemnicy powiedział, że woli
starsze od siebie. Chłopcy szalejecie!
Nasz ulubiony „Dziku” ostro dansił na komersie, rośnie nam nowy tancerz w szkole;) .Dziewczyny miały
piękne kreacje, było na czym zawiesić oko.
Przejdźmy do naszych przyszłych trzecioklasistów. Natalka na zabawie była rozchwytywana, lecz Karol
spoglądał na nią co chwilę, jakby chciał ją kontrolować. Chcemy też zaznaczyć, że z Kamila robi się niezłe
ciacho! mrr… Kochani projekty już za wami teraz już tylko oczekujecie pewnie na wakacje, my też;D
Absolwenci naszej szkoły mają dużo roboty. Przygotowania d końca roku szkolnego utrudniają im hm
zauroczenia;p Wyniki egzaminu już znane, gratulujemy całej czternastce. Nieźle się spisaliście!
 Na sam koniec chcemy życzyć sukcesów w nauce,prawdziwej miłości oraz szczęścia w życiu, ponieważ
są to ostatnie plotki pisane przez nas. Kochamy was.

 
                                                                                            Gassip girl
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