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Rozpoczął się nowy rok szkolny! Pierwsze
spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców
miało miejsce 1 września - w poniedziałek
na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły -
Grzegorz Laska powitał wszystkich
zebranych oraz zaprezentował
wychowawców klas. Przywitał również
najmłodszych członków społeczności
szkolnej - pięciolatki. Życzył zebranym
udanego roku szkolnego i samych
sukcesów.

.
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     OTO MY - NOWA REDAKCJA GAZETKI

NASI WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE: 
Dyrektor szkoły - p. Grzegorz Laska
Oddział przedszkolny - p. Marta Mytych
Klasa I SP - p. Stanisława Świniuch
Klasa II SP - p. Halina Zapał
Klasa III SP - p. Bogumiła Rusin
Klasa IV SP - p. Aneta Rzeczycka
Klasa V SP - p. Bartłomiej Wiktor
Klasa VI SP - p. Julian Paryś
Klasa I G - p. Lidia Nykiel
Klasa II G. - p. Marta Zajchowska
Klasa III G.- p. Monika Skiba
p. Paulina Piotrowska, p. Patrycja Wiktor, p. Beata
Rzeszutek, p. Lidia Brzostowska, p. Halina
Olechowska - Cwanek, ks. Robert Wiśniewski       
p. Wiesław Maciołek, p. Arkadiusz Zygmunt,
pedagog - p. Bartłomiej Grabski, higienistka -
p.Zofia Król
PRACOWNICY SZKOŁY:
sekretariat - p. Edyta Florek
p. Grażyna Jasek, p. Barbara Cieśla,       
p. Dorota Zapał, p. Zenon Stasiowski

 Witajcie w nowym roku szkolnym. Ruszamy na nowo
z gazetką "Szkolne Echo". Mamy nadzieję, że
uchwycimy wszystkie najważniejsze momenty z życia
naszej szkoły. Dostarczymy Wam wszystkim - drodzy
Czytelnicy- wielu wrażeń, przekażemy najważniejsze
informacje i dostarczymy rozrywki. 

Naszymi opiekunami są w tym roku : p. Lidia Nykiel, p.
Monika Skiba oraz p. Marta Mytych. W pracy
redakcyjnej pomagać  nam będzie p. Marta
Zajchowska.

A oto skład nowego zespołu redakcyjnego:
Kinga Bereś, Karolina Kramarz, Joanna Wójcik,Klaudia
Bochenek, Sonia Strzok, Alicja Grabowy, Nikola
Strzok, Gabriela Marć, Aleksandra Kukla, Maria Kliś,
Natalia Kosińska, Gabriela Mardeusz, Gabriela
Kramarz, Natalia Bereś, Dominika Ochab, Karolina
Bereś, Natalia Gredys, Weronika Gorczyca, Weronika
Bochenek, Gabriela Misiura oraz chłopaki z kl. II i III
gimnazjum.

Życzymy miłej lektury!

Co się
wydarzyło 
w szkole?

.
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        NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY!

Nowy SU z p. dyrektorem i opiekunami

9 września opiekunowie Samorządu Szkolnego p.
Marta Zajchowska oraz p. Julian Paryś przeprowadzili
wybory do nowego samorządu, który będzie
reprezentował uczniów naszej szkoły w roku szk.
2014/2015. Wzięli w nich udział przedstawiciele
wszyskich rad klasowych.
Najwięcej głosów uzyskała uczennica klasy III
gimnazjum Joanna Wójcik i ona została
przewodniczącą SU. Na zastępcę wybrano również
uczennicę kl. III gimn. Kingę Bereś, skarbnikiem
została Martyna Tokarz (kl. III gimn.), zaś sekretarzem
Aleksandra Karaś z kl. VI. Pozostali uczniowie -
reprezentanci klas- weszli w skład działających w
samorządzie sekcji. Gratulujemy nowemu
samorządowi i życzymy samych sukcesów.
                                                 Red.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

Już po raz XXI odbyła się w Polsce  największa
ekologiczna akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA –
POLSKA 2014” Celem tegorocznej kampanii było
zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka
na środowisko przyrodnicze poprzez unikanie
tworzenia odpadów i selektywną ich zbiórkę.

Nasza szkoła także przyłączyła się do akcji. 19
września 2014 na czwartej lekcji klasy gimnazjalne
wraz z opiekunami wyruszyły sprzątać okolice. Klasa
3G sprzątała obejście stadionu i teren szkoły,
natomiast klasa 2G zbierała śmieci koło drogi  w stronę
Łączek Kucharskich. Klasa 1G udała się w stronę
Okonina i Stobiernej. Uczniowie zebrali 8 worków.
                                                    Red.

W słoneczny dzień sprzątanie to przyjemność

Co się
wydarzyło 
w szkole?

.
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       Co się       
    wydarzyło 
    w szkole?

      NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII        
      SIENKIEWICZA  W NASZEJ SZKOLE

Narodowe Czytanie odbyło się w szkole 10 września
2014r.Nasza szkoła odpowiedziała na apel
p.prezydenta Bronisława Komorowskiego i oficjalnie
wzięła udział w przedsięwzięciu.Wspólne czytanie
okazało  się  wspaniałą okazją, by raz jeszcze przeżyć
zapierające dech w piersiach przygody
Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo choć doskonale
znamy treść jego książek, to przecież podczas każdej
kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica,
Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura
to również doskonały moment, by odczytać ten tekst
na nowo, by zadać mu współczesne pytania,
zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i
Polakach.
Do akcji, przygotowanej przez polonistkę gimnazjum
Lidię Nykiel, przystąpili z wielką ochotą uczniowie klas
gimnazjalnych  oraz klasa VI szkoły podstawowej.
Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem nagród w
konkursie plastycznym towarzyszącym akcji czytania
pod hasłem „Bohaterowie powieści Sienkiewicza”. Pan
dyrektor Grzegorz Laska wręczył zwycięzcom
nagrody książkowe (nb. powieści H. Sienkiewicza).
 I miejsce w konkursie zajęła Gabriela Kramarz (kl. I
gimn.), która namalowała scenę śmierci Podbipięty –
bohatera „Ogniem i mieczem”. II miejsce zajęła Nikola
Strzok (kl. II gimn.), trzecie zaś Natalia Bereś (kl. I
gimn.). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Mateusz
Marciniec (kl. II gimn.), Dominika Ochab (kl. I gimn.),
Jakub Wójcik (kl. II gimn.) oraz Karolina Bereś (kl. I
gimn.) Następnym punktem imprezy były prezentacje
multimedialne przygotowane przez uczennice klasy III
gimnazjum – Kingę Bereś, Martynę Tokarz, Asię
Wójcik i Karolinę Kramarz. Dziewczynki przedstawiły
sylwetkę Henryka Sienkiewicza oraz wprowadziły
młodzież w tematykę trylogii. Kolejnym i
najważniejszym punktem spotkania było czytanie
fragmentów powieści Sienkiewicza. Prowadząca
konkurs p. Lidia Nykiel zaproponowała uczniom i
nauczycielom czytanie fragmentów „Potopu”
Sienkiewicza oraz prześledzenie losów  jednego z
najbardziej lubianych bohaterów – Andrzeja Kmicica.  
Narodowe Czytanie Sienkiewicza zainaugurował
oczywiście pan dyrektor – Grzegorz Laska, który
wprowadził słuchaczy w tematykę utworu.

Byli to: Natalia Bereś, Gabrysia Mardeusz, Artur
Ciochoń, Kuba Wójcik, Ola Karaś, Martyna Książek,
Sonia Strzok, Ola Kukla, p. Julian Paryś,  p. Aneta
Rzeczycka, Asia Wójcik. Wszyscy odczytali
fragmenty „Potopu” niezwykle przejmująco.
Pani Lidia Nykiel zaprezentowała również wybrane
kadry z  filmu „Potop”, by zadośćuczynić uczniom,
którzy wysłuchali fragmentów powieści do momentu
przemiany Kmicica. Dalsze losy w skrócie obejrzeli na
ekranie filmowym.                                    

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w NC

Kuba czyta fragment "Potopu"

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 1 10/2014 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Pani Lidia Nykiel zaprezentowała również wybrane
kadry z  filmu „Potop”, by zadośćuczynić uczniom,
którzy wysłuchali fragmentów powieści do momentu
przemiany Kmicica. Dalsze losy w skrócie obejrzeli na
ekranie filmowym. W przerwach czytania,
zgromadzeni mogli wziąć udział w quizie dotyczącym
wysłuchanych fragmentów powieści, odpowiedzieć na
niezbyt skomplikowane pytania i otrzymać drobne
nagrody. Na koniec uczestnicy Narodowego Czytania
otrzymali pamiątkową pieczęć , którą organizatorzy
mieli okazję wbić do przyniesionych książek H.
Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Łączkach
Kucharskich okazało się bardzo dobrą okazją do tego,
by przypomnieć sobie o wartości niezwykle ważnej i
trochę współcześnie zapomnianej  – wartości książki.
                                                          Lidia Nykiel Słuchacze:)

 Gminne Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce   
  Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Ropczycach

Na Stadionie Miejskim w Ropczycach w dniach 18 –
19.09.2014 r. odbyły się Mistrzostwa Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.
Drużyna naszej szkoły podstawowej wystąpiła w
składzie:

Natalia Więcek, Patrycja Misiura – bieg na
dystansie 60 m,
Natalia Gródecka – bieg na dystansie 600 m,
Katarzyna Bereś – skok w dal,
Patrycja Adamczyk, Natalia Kramarz – rzut
piłeczką palantową,
Jakub Kaznecki – bieg na dystansie 60 m,
Patryk Kliś – bieg na dystansie 1 000 m,
Michał Zegar, Kacper Marć – skok w dal,
Jakub Sochacki, Karol Wrona, Dominik Kliś – rzut
piłeczką palantową.

Do zawodów powiatowych, które rozegrane
zostaną w dniu 25.09.2014 r. na stadionie w
Ropczycach awans uzyskali:

Katarzyna Bereś, która zajęła II miejsce w
skoku w dal,
Jakub Sochacki, który również zajął II miejsce
w konkurencji rzutu piłeczką palantową.

Reprezentacje gimnazjum reprezentowali:
Sonia Strzok, Artur Ciochoń,  Grzegorz Wanat,
Casper Kaznecki – bieg na 100 m
Sebastian Kulpa – bieg na dystansie 300 m,

Klaudia Bochenek, Ewa Pawłowska, Natalia Kliś,
Karol Pawlus, Mateusz Misiura – skok w dla,
Damian Wanat – bieg na dystansie 1000 m,
Sonia Strzok, Ewa Pawłowska, Natalia Kliś,
Klaudia bochenek – sztafeta 4 x 100 m dziewcząt,
Artur Ciochoń, Sebastian Kulpa, Grzegorz Wanat,
Mateusz Misiura – sztafeta 4 x 100 m chłopców.

Awans do zawodów powiatowych uzyskali:
Natalia Kliś – I miejsce w skoku w dal,
Ewa Pawłowska – II miejsce w skoku w dal,
Sonia Strzok – I miejsce w biegu na 60 m,
Sztafeta dziewcząt 4 x 100 m -  zajęła również I
miejsce.

Na wyróżnienie zasługuje też VI miejsce Damiana
Wanata oraz V miejsce Sebastiana Kulpy.
Za udział w zawodach dziękujemy wszystkim
uczestnikom, życząc sukcesów w zawodach
powiatowych.
                                        p. Wiesław Maciołek

   
   Sportowe 
      newsy

.
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25 września br. na stadionie w Ropczycach odbyły się
Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS w Lekkiej
Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Uczniowie,którzy uzyskali awans podczas zawodów
gminnych, startowali w nastęujących konkurencjach:

Skok w dal - Katarzyna Bereś, Natalia Kliś, Ewa
Pawłowska oraz Klaudia Bochenek;

IV miejsce zajęła Natalia Kliś, pozostałe dziewczęta
zajęły dalsze, niepunktowane awansem do zawodów
wojewódzkich miejsca.

Miejsce IV zajął również Dawid Sochacki, ale
uzyskany wynik nie zapewnił mu awansu do dalszych
rozgrywek.

Bardzo dobrze spisała się sztafeta 4x100 m dziewcząt
w składzie: Natalia Kliś, Ewa Pawłowska, Klaudia
Bochenek oraz Sonia Strzok. Sztafeta zajęła w
powiecie III miejsce. W biegu na 100 m wystartowała
Sonia Strzok.

Dziękuję wszystkim za udział w zawodach oraz
włożony wysiłek.
                                    Wiesław Maciołek

  Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa SZS 
         w Lekkiej Atletyce SP i Gimnazjum

 
   Sportowe  
      newsy

Sztafeta - Sonia Strzok

.

Biegi - Artur Ciochoń

Drużyna z zawodów powiatowych

.

.

.
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19 września 2014 roku nasi uczniowie z klasy V i VI
wyjechali na wycieczkę rowerową wraz z opiekunami:
p. Bartłomiejem Grabskim (pedagog szkolny), p.
Julianem Parysiem (j. polski) i z p. Bartłomiejem
Wiktorem (historia). Kierownikiem wycieczki był p.
Bartłomiej Wiktor. Pogoda była wręcz idealna na tego
typu przedsięwzięcie, więc wszyscy wstawili się w
bardzo dobrych nastrojach na parkingu szkolnym
punkt godzina 900.  Wyruszyliśmy podzieleni na 3
grupy. Pierwszą grupę prowadził p. Bartłomiej Wiktor,
drugą p. Bartłomiej Grabski, a trzecią p. Julian Paryś.  

Uczniowie, wprawieni już w tego typu wyprawach, bez
większych kłopotów dotarli na miejsce. W grodzie pan
przewodnik ciekawie opowiedział nam o życiu ludzi z
przeszłości. Na własnej skórze mogliśmy się
przekonać, w jakich ubraniach chodzili, czym się
zajmowali, jakie umiejętności były niezbędne, aby móc
przeżyć w tamtych czasach. Poznaliśmy uzbrojenie
ówczesnych rycerzy – od tych najbogatszych do
biedniejszych, rodzaje broni, którymi się posługiwano
w trakcie walk, jak i polowań na grubego zwierza.
Mogliśmy również przymierzyć zbroje oraz zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcia,  trzymając miecz, tarczę
czy topór. Przewodnik, oprowadzając nas po grodzie,
omawiał każde pomieszczenie, jego cel użytkowy oraz
kto z niego korzystał. Byliśmy w zbrojowni, izbie
niewiast oraz w gospodzie. Na zakończenie wszyscy
sprawdzili się w strzelaniu z łuku oraz chętni zakupili
pamiątki. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną,
zaglądając na krótką chwilkę do sanktuarium w
Zawadzie. Następnie z Zawady do Lubziny i prosto do
szkoły, gdzie nastąpiło zakończenie wycieczki. W tym
roku każdy uczestnik miał sprzęt przygotowany na
100%. Obyło się bez żadnych awarii czy też dziur w
oponach.  
Następna wyprawa rowerowa zapewne pod koniec
roku szkolnego również w bardzo ciekawe miejsce.      

                             mgr Julian Paryś

W Zawadzie

Gród w Stobiernej

Słuchamy przewodnika

    
  Wycieczki  
    szkolne

  
   Wycieczka rowerowa do grodu w Stobiernej

.

.
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      Pierwsze spotkanie      
     Klubu Europejskiego

      
      Mój najpiękniejszy wakacyjny dzień

     Rusza Szkolne      
     Koło Teatralne

 
 Twórczość
 uczniowska

Z działalności  
        kół i      
 organizacji  
 szkolnych...

.

.

19 września odbyło się spotkanie Klubu Europejskiego
działającego w naszej szkole. Opiekunem i
założycielem jest p. Patrycja Wiktor. Tego roku do
klubu należy 28 uczniów z gimnazjum. Głównym
celem spotkania był wybór nowego samorządu.
Najwięcej głosów uzyskała uczennica klasy III
gimnazjum Joanna Wójcik i ona została
przewodniczącą KE. Na zastępcę wybrano również
uczennicę kl. III gimn. Kingę Bereś, skarbnikiem został
Adrian Trałka (kl. II gimn.), zaś sekretarzem Karolina
Bereś (kl. I gimn.). Gratulujemy nowemu samorządowi!

Szkolne Koło Teatralne działa w naszej szkole od kilku
lat. Należą do niego uczniowie klas gimnazjalnych.
Prowadzone jest przez nauczycielkę j. polskiego p.
Lidię Nykiel. Aktorzy mają na swoim koncie kilka
bardzo udanych występów, np. z okazji szkolnego
festynu, Dnia Seniora, czy jasełek
bożonarodzeniowych. 
W tym roku szkolnym do koła teatralnego należą
uczniowie klasy I gimnazjum oraz kilka dziewcząt z
klasy III gimnazjum. 
Życzymy aktorom sukcesów estradowych!

Na wakacjach byłam w Zakopanem. Miejsce to kusi
ogromem atrakcji turystycznych. Wraz z całą rodziną
wyruszyliśmy rankiem, by zdążyć zwiedzić całe
miasto. Na Krupówkach zrobiłyśmy zakupy, następnie
wyruszyliśmy w kierunku skoczni narciarskich. Wielka
Krokiew zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Bardzo
ciekawym doświadczeniem okazała się dla mnie
podróż kolejką linową na Kasprowy Wierch.
Przyznam,że trochę się bałam, gdyż w pewnych
momentach znajdowałam się bardzo wysoko nad
ziemią. Bałam się, że spadnę, ale starałam się nie
patrzeć w dół. Ze szczytu górskiego rozpościera się
przepiękny widok. Nogi bolały mnie niesamowicie, ale
nie miałam wyjścia, trzeba było maszerować. Nigdy
nie zapomnę Zakopanego. 
                                               Dominika Ochab

   Dziesięć przykazań ucznia
1.Nie gryź ołówków! Lasów coraz mniej.
2. Nie kuj na blachę- pamiętaj, że możesz
wykorzystać tylko 10% swojego mózgu.
3. Nie zgrzytaj zębami-twój dentysta ma jeszcze
innych pacjentów. 4. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal
się przyjaciółce, byle nie za mocno. 5. Nie bój się
rozdawania klasówek- módl się, żeby twoja zaginęła.
6.Nie bój się nauczycieli! To też ludzie (chyba). 7.Nie
traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec świata, to
dopiero początek. 8.Przerwa to takie krótkie Święto.
Ciesz się byle nie za głośno. 9. Nie obgryzaj paznokci
na pierwszej lekcji- zostaw trochę na później.
10.Nie ucz się tyle! Raz się żyje!  
                                             Gabrysia Mardeusz

.

.
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Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych
Polskapresse skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. To przede
wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. Wszystkie gazetki
szkolne tworzone w systemie budowane są na makietach dzienników
regionalnych i miają podobny układ kolumn i czcionkę.

.

Program "Szkoła Promująca Zdrowie" (SzPZ) realizowany jest w Polsce
od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu
pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”,
zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr
hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania
(ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach
projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych
poziomach.

.

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji
wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach
do egzaminów zewnętrznych.
W Sesjach z plusem   z matematyki biorą udział uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Wielki sprawdzian z języka polskiego to  kompleksowe przygotowanie do
sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej.
Wielki egzamin  z języka polskiego to kompleksowe przygotowanie do
egzaminu po gimnazjum.  
  

.

.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół
podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła
"Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych
z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń
ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które
nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta,
Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta,
Pływak-Wodniak.

Program ,, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia”
obejmuje uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego
wyrażających zainteresowanie nauką gry w szachy.  Każda szkoła
podstawowa powinna stworzyć możliwość nauki gry w szachy. Celem
minimum programu jest posiadanie przez każdą gminę minimum jednej
szkoły podstawowej, która posiada ofertę nauki gry w szachy.

          Co  
   realizujemy
    w szkole?

            
              PROGRAMY I PROJEKTY

.

.

.

.

.

http://www.malymistrz.pl/main/show_static/5
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/6
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/7
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/8
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/9
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/10
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    WITAMY NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW 
                  W SZKOLE - PIĘCIOLATKI !
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     GALERIA
"SZKOLNEGO
       ECHA"
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z kl. II iIII gimnazjum. Logo ZS w Łączkach Kucharskich

Witamy po wakacjach. W tym numerze przedstawimy Wam  najnowsze plotki po dłuuugich i szaaaalonych
wakacjach. Zaczniemy od najmłodszych, a więc czwartaczki, którzy  jeszcze nie przywykli do nowego
otoczenia, na przerwach starają się nie podpaść żadnemu nauczycielowi, ale nie martwcie się już za nie długo
starsi koledzy wprowadzą was w rytm szkolnego życia.

Klasa piąta… ostatnio zachowujecie się bardzo cicho, ale pozory mylą. Dominik co przerwa widywany jest z inną
koleżanką… Czy my o czymś nie wiemy? W każdym razie życzymy szczęścia i przechodzimy do klasy
szóstej. Na wstępie serdecznie gratulujemy Oli fuchy sekretarza szkolnego. Z pewnością sprawdzisz się w tym
zawodzie. Kasia i Patrycja ze starszą koleżanką  zajęły się sklepikiem szkolnym. Jak widać, co roku to młodsze
kandydatki. 
Przechodzimy do gimbazy. Nasze kociaki bez chrztu czują się bezkarne i brykają jak szalone. Zmiana klasy
dobrze na nich działa, bo dziewczynki co przerwę wypatrują nowych twarzy na szkolnym korytarzu, a chłopcy
mają coraz lepszy kontakt ze starszymi kolegami. No to kici kici witamy w gimnazjum.
Klasa druga. Oprócz straty jednego kolegi wiele się u was nie zmieniło, za to o wiele mniej o was słychać w
pokoju nauczycielskim. Zauważyłyśmy, że Damian coś często zagląda do kociaków. Czyżbyś brał się za
młodsze koleżanki? Pamiętaj mamy Cię na oku.. 
Trzecia gimnazjum króluje. Jako najstarsi w gimbazie pokazują swoje nieznane dotąd charakterki, ale
nauczyciele starają się je poskromić przyszłymi egzaminami. Karol z Maćkiem jeszcze nie myślą o nauce,
chyba myślami są na wakacjach. A co do dziewczyn, to miłość i zabawę odstawcie na drugie miejsce. Teraz
czas na naukę. Egzamin tuż, tuż…

                                 Plotki, ploteczki...

Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na
czerwono.

Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.

.

http://www.zslkucharskie.edupage.org/

