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            DZIEŃ NAUCZYCIELA !

.

Pasowanie pierwszoklasistów

Będę uczył się w szkole, jak kochać
Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy
urosnę. - Ślubuję!

Będę się starał być dobrym kolegą, swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom. - Ślubuję!

15 października w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uczniowie recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i przedstawili
okolicznościową scenkę. Samorząd
Uczniowski przygotował dla wszystkich
nauczycieli przepiękne laurki. Na koniec
uroczystości dyrektor szkoły wręczył
nagrody wyróżniającym się nauczycielom.
                                                MS
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"Wykształcenie to dobro,
którego nikt nam nie odbierze"

Dzień Nauczyciela, zwany od 1982
roku również Dniem Edukacji
Narodowej, obchodzony jest w
Polsce 14 października. Święto  ma
na celu podkreślenie wagi zawodu
nauczyciela, który wiąże się nie
tylko ze sprawowaniem funkcji
dydaktycznej, ale również
wychowawczej. Tego dnia na
cześć pedagogów we wszystkich
szkołach organizowane są
uroczyste apele. Również w naszej
szkole w środę – 15 października
odbyła się uroczysta akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wzięli w niej udział nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Część artystyczna została
przygotowana przez p. Paulinę
Piotrowską, Juliana Parysia,
Arkadiusza Zygmunta oraz Martę
Zajchowską. Uczniowie klasy VI
szkoły podstawowej oraz
dziewczynki z klas gimnazjalnych
zaprezentowali okolicznościowe
wiersze i piosenki. Wręczyli
również swoim pedagogom piękne
laurki. Pan dyrektor Grzegorz
Laska wręczył zasłużonym
nauczycielom nagrody, byli to: p.
Halina Zapał, Bartłomiej Wiktor oraz
Wiesław Maciołek. 
Wszystkim nauczycielom
składamy podziękowania za trud
włożony w nauczanie i
wychowanie, zaś nagrodzonym
gratulujemy wyróżnienia. 

                                                LN

Akademia z okazji dnia Edukacji
Narodowej

       Co się      
    wydarzyło
    w szkole?
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        Próbna ewakuacja 
          w naszej szkole

      Co się 
    wydarzyło
    w szkole?

„Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie" - to hasło 14. Dnia
Papieskiego, przypadającego w tym roku 12
października. W całym kraju odprawiano msze św.
dziękczynne za pontyfikat świętego Jana Pawła II,
odbyły się liczne koncerty i dyskusje, których głównym
motywem była właśnie świętość. W naszej szkole apel
z okazji Dnia Papieskiego zaprezentowali uczniowie
klasy II oraz V szkoły podstawowej. Zostali oni
przygotowani przez p. Halinę Zapał oraz księdza
Roberta Wiśniewskiego. Dziewczynki i chłopcy
recytowali wiersze oraz pięknie śpiewali piosenki
poświęcone osobie papieża. Okazało się, że rosną
nam nowe talenty wokalne.
                                                     LN

W czwartek 9 października odbyła się w naszej szkole
próbna ewakuacja. Jej przebieg nadzorowali: dyrektor
szkoły – p. Grzegorz Laska oraz przedstawiciele
 Straży Pożarnej z Ropczyc. Praktyczne sprawdzenie
organizacji i warunków ewakuacji miało na celu
sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu
powiadamiania o konieczności ewakuacji,
doskonalenie procedur ewakuacji, zminimalizowanie
możliwości wystąpienia paniki i jej skutków, zmierzenie
czasu potrzebnego do opuszczenia budynku przez
wszystkich, sprawdzenie warunków ewakuacji: ilości i
szerokości miejsc ewakuacyjnych oraz sprawdzenie
koordynacji działań służb ochrony.Ewakuacja w naszej
szkole przebiegła sprawnie. Wszyscy uczniowie
szybko opuścili budynek, zebrali się na boisku
szkolnym. Nauczyciele zaś sprawdzili ich obecność. 
                                                 LN
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                         DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski

Dzień Papieski

Po ewakuacji
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Udział naszej drużyny w
Konkursie Ekologicznym

                   Już jestem uczniem!
                Pasowanie pierwszaków:)

       Co się 
     wydarzyło
     w szkole?

Środa 22 października była ważnym dniem dla
uczniów klasy pierwszej. W tym dniu odbyło się
pasowanie i pierwszoklasiści włączeni zostali w poczet
uczniów naszej szkoły. Po wysłuchaniu słów
skierowanych do nich przez starszych kolegów,
zaprezentowali część artystyczną: recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i tańczyli.  Następnie pan dyrektor
Grzegorz Laska pasował ich na uczniów Zespołu
Szkół w Łączkach Kucharskich. Po złożeniu
uroczystego ślubowania, każdy pierwszak  pasowany
ołówkiem złożył odcisk palca w kronice i otrzymał
pamiątkowy dyplom.  W tym tak ważnym dniu rodzice
przygotowali dla swoich dzieci drobne upominki.  
                                                  S. Świniuch

Uczniowie klasy V naszego Zespołu Szkół w składnie:
Sylwia Góral, Kamila Dziedzic, Natalia Więcek i Jakub
Kaznecki, 28 października br. wzięli udział w 
Międzyszkolnym Spotkaniu Ekologicznym, które
zostało zorganizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w
Ropczycach.  Konkurs odbywał się pod hasłem
"Chcesz zdrowo żyć, musisz wiedzieć, co jeść i pić".
Patronat nad zawodami sprawował  Burmistrza
Ropczyc Bolesław Bujak. Drużyny z wszystkich 12 
szkół gminnych uczestniczyły w rywalizacji, biorąc
udział w przygotowaniu zdrowej przekąski, quizie,
ćwiczeniach praktycznych oraz grach i zabawach o
tematyce ekologicznej. Całość zmagań oceniało jury.
Zgromadzeni mieli także okazję obejrzeć występ
małych aktorów w z koła teatralnego ZS Nr 2 pt.
"Śniadanie Wilka" oraz występ szkolnego chóru.
Przedstawiciele naszej drużyny zajęli 6 miejsce.
Przygotowała ich do udziału p. Aneta Rzeczycka. 
                                                        LN

Ślubowanie pierwszaków

Pasowanie

Nasza drużyna na konkursie
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Biwak harcerski w Lubzinie
      Co się
     wydarzyło 
     w szkole?

W dniach 10-12.10.2014 r. harcerze wzięli udział w
biwaku w Zespole Szkół w Lubzinie, który został
zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Ropczyce.
W biwaku wzięło udział około 70 harcerzy z kilku szkół
naszej gminy. Byli to uczniowie  klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz uczniowie klas I-III gimnazjum.
Drużyna z naszej szkoły liczyła 11 uczennic. Druhny,
które reprezentowały naszą szkołę to uczennice klas
IV-VI szkoły podstawowej, tj. Karaś Aleksandra,
Pawłowska Gabriela, Plezia Kamila, Prokopowicz
Patrycja, Kramarz Natalia, Więcek Natalia, Wiktor
Dominika, Bereś Izabela, Malska Marlena, Nykiel
Dominika, Świstak Gabriela. Opiekunami harcerzy byli:
pani Paulina Piotrowska oraz pan Bartłomiej Grabski.
W ciągu trzech dni harcerze wzięli udział w różnego
rodzaju zajęciach, m.in. zajęciach z musztry, lekcjach
śpiewu, świeczkowisku, grze terenowej, rozgrywkach
sportowych. Harcerze bardzo chętnie uczestniczyli w
grach i zabawach integracyjnych. Uczestnicy biwaku
dotarli także do miejsca w lubzińskim lesie, w którym
znajduje się obelisk upamiętniający Polaków
zamordowanych podczas hitlerowskiej okupacji 27
czerwca 1940 roku. W niedzielę, harcerze wzięli
ponadto udział we Mszy świętej w Kościele pw.
Świętego Mikołaja w Lubzinie. Podczas  biwaku
panowała braterska atmosfera, która sprzyjała
przeżyciu harcerskiej przygody i nawiązaniu nowych
znajomości.
                                                        P. Piotrowska

.

Biwak w Lubzinie
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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM
POLICJI

    Niecodzienna lekcja 
    przyrody o owadach

       Co się
     wydarzyło 
     w szkole?

12 października 2014 roku gościliśmy w naszej szkole
przedstawicielkę policji- aspirant Dominikę Kopeć,
która spotkała się z uczniami klas I-III, IV – VI SP oraz
I – III gimnazjum.  Głównym celem spotkania była
pogadanka na temat poruszania się w drodze do i ze
szkoły. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w
rozmowie. Poznały zasady bezpiecznego zachowania
na drodze, przyswoiły sobie treści związane z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nawykiem
zapinania pasów, noszenia kamizelek, elementów
odblaskowych, przechodzenia przez jezdnię w
miejscach dozwolonych. Policjantka  mówiła również o
niebezpieczeństwach, jakie mogą czyhać na dzieci w
kontaktach z obcymi, nieznanymi osobami.  Uczniowie
klas starszych  chętnie zadawali pytania, najczęściej
byli zainteresowani jazdą na rowerze, motorze,
wysokością mandatów za różne wykroczenia
drogowe. Spotkanie było bardzo pouczające, za co
składamy podziękowania przedstawicielom Policji.   LN

9 października w naszej szkole odbyła się
niecodzienna lekcja przyrody – biologii, którą
przeprowadziła pani biolog dr Katarzyna Ryglicka.
Podczas zajęć pani biolog przedstawiła bliżej owady
jako grupy stawonogów, różnorodność budowy ciała
określonych okazów i cykle życiowe. Wszyscy
zgromadzeni mogli na bieżąco o tym przekonać
podziwiając zasuszone okazy: motyle i ćmy polskie
i tropikalne, chrząszcze, ważki, pluskwiaki.  Jednak
największą atrakcją okazała się prezentacja żywych
okazów, takich jak: modliszka, larwa, chrząszcz,
karaczan, szarańcza. Dzieci i młodzież z wielkim
zaciekawieniem oglądała żywe owady, a ci bardziej
odważni mogli ich dotknąć.  
                                                        MS
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Lekcja przyrody

Lekcja przyrody
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              Echo szkolnej dyskoteki
      Co się
    wydarzyło 
    w szkole?

W środę - 1 października - odbyła się w naszej szkole
dyskoteka. Została zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski oraz wychowawców klas IV - VI szkoły
podstawowej i I - III gimnazjum. Uczniowie bawili się w
dwóch grupach wiekowych od godz. 16.00 do 19.00 Do
tańca tym razem przygrywali Maciek i Kordian z byłej
klasy III gimnazjum. Zabawa była bardzo udana,
wszystkie  dziewczynki zostały wspaniale
"wytańczone" przez swych kolegów.  Bardzo
dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za opiekę:)
  
                                                              L.N

Miło szaleć,kiedy czas po temu...

„DeutschWagenTour” to po prostu kolorowy niemiecki
z dostawą do ucznia. 
W 2009 roku w trasę po całej Polsce wyruszyło pięć
niezwykłych samochodów, z których każdy
wyposażony został w starannie wybrane i opracowane
materiały dydaktyczne i promocyjne. To właśnie dzięki
„Deutsch-Wagenom” animatorzy projektu docierają do
najdalszych zakątków naszego kraju i przeprowadzają
z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku wyjątkowe
warsztaty. 
28 października do naszej szkoły przybyła lektor
języka niemieckiego pani Joanna Lay w ramach
ogólnopolskiego projektu DeutschWagen Tour
organizowanego przez Instytut Goethego w
Warszawie. W związku z tą wizytą członkowie Klubu
Europejskiego „Eurodworek” przygotowali ciekawą
inscenizację pt. „Europa da się lubić”. Zapoznali
zgromadzonych gości z tradycjami i zwyczajami
panującymi w wybranych państwach Europy, śpiewali
piosenki w kilku językach obcych i zaprezentowali
kolorowe stroje typowe dla poszczególnych państw.
Warsztaty językowe przeprowadzone zostały dla
trzech grup wiekowych. Uczniowie w ciekawy sposób
poznawali podstawy języka niemieckiego, poprzez
interesujące gry i zabawy utrwalali poznane już 

słownictwo i ćwiczyli wymowę. Nikt nie wyszedł z
warsztatów bez nagrody i "czegoś słodkiego”. Pod
koniec warsztatów pan dyrektor Grzegorz Laska
wręczył nagrody dla laureatów szkolnego konkursu pt.
„Niemcy pędzlem malowane”. W konkursie wzięło
udział prawie 40 gimnazjalistów, którzy wykonali
przepiękne prace przedstawiające zabytki i
interesujące miejsca w Niemczech. Konkurencja była
duża, ale ostatecznie przyznano następujące 
miejsca: I miejsce zajęły Nikola Strzok (II gim)
oraz Kinga Bereś (III gim), II miejsce zajęły Natalia
Bereś (I gim) i Karolina Kramarz (III gim),
natomiast III miejsce należało do Dominiki Ochab (I
gim) oraz Soni Strzok (II gim). 
                                                   P. Wiktor

   „Deutsch Wagen Tour”
          w naszej szkole

.
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 Biegi przełajowe. Stadion w Łączkach  
    Kucharskich -  eliminacje gminne

      Sportowe 
         newsy

02. 10. 2014 r. na stadionie ZS w Łączkach
Kucharskich odbyły się indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i
gimnazjalnych. W zmaganiach wzięło udział 10 szkół z
terenu gminy Ropczyce. Do biegów przystąpiło około
150 dziewcząt i chłopców z klas III – IV, V – VI SP
oraz I – III G. Rywalizacja toczyła się w ośmiu
konkurencjach . Reprezentacja naszej szkoły liczyła
17 dziewcząt i 15 chłopców.  W zawodach
uczestniczyli: Julia Gorczyca, Andżelika Cesarz,
Dominik Prokopowicz, Patryk Chodak, Maksymilian
Zakrzewski, Kacper Prokopowicz, Karol Wrona,
Aleksandra Wójcik, Gabriela Świątek, Karolina Cesarz,
Natalia Więcek, Natalia Gródecka, Dominik Kliś,
Patrycja Adamczyk, Kamila Plezia, Jakub Kaznecki,
Oskar Świątek, Kamil Bochenek, Natalia Kramarz,
Mateusz Adamczyk, Weronika Gorczyca, Emilia
Zakrzewska, Natalia Kliś, Ewa Pawłowska, Klaudia
Bochenek, Weronika Bochenek, Gabriela Kramarz,
Casper Kaznecki, Damian Wanat, Sebastian Kulpa,
Mateusz  Misiura oraz Patryk Kliś. 

Najlepsze wyniki uzyskali: Natalia Więcek kl. II SP – II
miejsce, Oskar świątek kl. IV – III miejsce, Mateusz
Adamczyk kl. IV SP – II miejsce, Weronika Bochenek
kl. I G. – I miejsce, Damian Wanat kl. II G. – I miejsce,
Natalia Kliś kl. III G. – I miejsce, Klaudia Bochenek kl.
III G. – II miejsce, Sebastian Kulpa kl. III G. – IV
miejsce, Weronika Gorczyca kl. I G. – IV miejsce. Na
wyróżnienie zasługują też: Kamila Plezia – 6 m.,
Patryk Kliś – 7 m., Patrycja Adamczyk – 8 m., Dominik
Prokopowicz – 9 m., Gabriela Kramarz – 6 m., Casper
Kaznecki – 8 m. Wszystkim uczestnikom biegów
przełajowych gratulujemy osiągniętych wyników.
Najlepszym – awansu do zawodów powiatowych,
które odbędą się na stadionie w Ostrowie 10
października 2014 r. o godz. 10.00. Opiekę medyczną
nad zawodami sprawowała p. Zofia Król. Można też
było poczęstować się gorącą herbatą, którą
przygotowały panie z obsługi naszej szkoły. 
Dziękujemy. 
                                               W. Maciołek

.
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Biegi przełajowe
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 Powiatowe i Wojewódzkie 
       Biegi Przełajowe

     Puchar dla naszych  
 dziewcząt w piłkę nożną

2.10.2014 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w
Ropczycach odbyły się Drużynowe Zawody w Piłkę
Nożną Dziewcząt. Naszą drużynę reprezentowały:
Natalia Kliś, Ewa Pawłowska, Klaudia Bochenek, Sonia
Strzok, Gabriela Marć, Weronika Bochenek i Natalia
Bereś. W zawodach wzięły również udział drużyny z
ZS w Małej, ZS w Gnojnicy, ZS w Witkowicach, ZS nr
2 w Ropczycach i  ZS na Czekaju. Pierwszy mecz
nasze dziewczyny  przegrały Gnojnicą 0:3. Lecz
szybko się podniosły i wygrały kolejny mecz z
Czekajem 3:1. Kolejne dwa zremisowały z drużynami
z Witkowic i ZS nr 2 w Ropczycach, osiągając wynik
0:0. Ostatni mecz w walce o drugie miejsce rozegrały
z Małą, z którą wygrały 1:0. Jako nagrodę dziewczyny
otrzymały dyplom, puchar i piłkę, na której cała
drużyna złożyła swoje podpisy. Serdecznie
gratulujemy zajęcia II miejsca i życzymy dalszych
sukcesów!  
          G. Kramarz, W. Gorczyca, G. Mardeusz

Na stadionie SZ w Ostrowie 10  października 2014 r.
odbyły się indywidualne biegi przełajowe. Największy
sukces odniosła uczennica kl. III gimnazjum - Natalia
Kliś, która w biegu na dystansie 1000 m zajęła II
miejsce i uzyskała awans do zawodów
wojewódzkich, które odbyły się w Kolbuszowej. Na
wyróżnienie zasługują również wyniki uczniów: Natalia
Więcek - VI miejsce, Klaudia Bochenek - VI miejsce,
Damian Wanat - VII miejsce. W biegach brali również
udział: Mateusz Adamczyk, Oskar Świątek, Weronika
Gorczyca, Weronika Bochenek oraz Sebastian Kulpa.
Uczennica naszego Zespołu Szkół kl. III gimnazjum
- Natalia Kliś wzięła udział w biegach przełajowych
- zawodach  na szczeblu wojewódzkim, które
odbyły się w Kolbuszowej Wystartowała w biegu
na dystansie 1200 m. Mimo iż nie zajęła
punktowanego miejsca, zaprezentowała się bardzo
dobrze.

Natalia na biegach wojewódzkich

Nasze piłkarki ręczne

II miejsce dla naszych dziewcząt

.
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  Twórczość    
 uczniowska

Warto mieć marzenia...

Nie od dziś wiadomo, że młodzi ludzie nie mają
większych szans na zrealizowanie swoich marzeń.
Czemu? A no, bo przecież jesteśmy jeszcze za
młodzi.  Tak przynajmniej twierdzą nasi jakże
kochający i troskliwi rodzice. Ale dość z tym!
Postanowiłam udowodnić im oraz wszystkim, którzy
nie wierzą w młodzież, że nie jesteśmy stworzeni tylko
do zmywania naczyń, czy zamiatania podłogi w
kuchni. A i zapomniałam na wstępie dodać, że mam
własną kapelę składającą się z czterech osób. Ja
jestem wokalistką, pozostałe trzy osoby to moi znajomi
ze starej szkoły – Paweł, Tomek i Ali. Skromnie
powiem, że jesteśmy po prostu świetni! Wracając do
rodziców, jak już wcześniej wspomniałam, chcę im
pokazać, na co mnie stać. W tym celu zgłosiłam nasz
zespół do konkursu muzycznego. I tak teraz sobie
myślę, że to był naprawdę genialny pomysł. Konkurs
odbywał się w mojej nowej szkole, a jury stanowiły
największe szychy w branży muzycznej. Można się
łatwo domyślić, że strach zżerał nas od środka.  To
miał być nasz pierwszy występ przed publicznością.
Nie mam jakiegoś zbytniego talentu, czy czegoś
podobnego, ale w takich chwilach człowiek nie myśli
racjonalnie. Pięć minut przed występem zaczęłam
panikować .  Co, jeśli pomylę tekst? Wszyscy nas
wyśmieją, a ja spalę się ze wstydu. Nie tylko dlatego,
że usłyszy to cała szkoła, ale dlatego, iż miałam
udowodnić coś rodzicom. W końcu nadszedł ten
upragniony moment. Lekko spanikowana chwyciłam
za mikrofon i wtedy już poszło jak z płatka. Po trzech
minutach usłyszeliśmy gromkie brawa. Zeszłam ze
sceny cała w skowronkach.  Nie wiedziałam , co się
wokół dzieje. Nagle spostrzegłam, że zbliża się do
mnie Alan – kapitan szkolnej koszykówki. 
- Nie wiedziałem, że w szkole mamy takie talenty,
ślicznie śpiewałaś!
- Tak uważasz? Dziękuję – odparłam zaskoczona.
- Też interesuję się muzyką. Może kiedyś moglibyśmy
się spotkać i pogadać? O muzyce, rzecz jasna.
- Tak, pewnie, z miłą chęcią.
- No to jesteśmy umówieni – powiedział, po czym
uśmiechnął się i wyszedł z sali.

"Chwycić dłoń Boga i walczyć o
swoje marzenia, wierząc, że ich
spełnienie dokona się zawsze we
właściwym momencie"

                    Paulo Coelho

 "Warto walczyć o marzenia" - opowiadanie 
           Kingi  B. z klasy III gimnazjum

Jeszcze chwilę po tym spotkaniu stałam , gapiąc się
nie wiadomo na co, myśląc nie wiadomo, o czym. I
dotarło do mnie, że właśnie umówiłam się z
najfajniejszym chłopakiem w szkole. O rany! Te jego
niebieskie oczy, oszaleć można! Ale, żeby nie było, że
patrzę tylko na wygląd. Bron Boże! Chłopak jest nie
tylko przystojny, ale i ambitny, mądry, miły, kulturalny i
szarmancki. Po chwili się ocknęłam i
przeanalizowałam, co się dzisiaj stało. Co prawda
konkursu nie wygraliśmy, ale mimo to udowodniłam
już  nie rodzicom, ale samej sobie, że warto walczyć o
marzenia.

                                           Kinga Bereś kl. III g.

.
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     Piszemy wiersze

.

Sklepik

Idę do sklepiku szkolnego,
Myślę wybiorę sobie coś dobrego.
Tu coca-cola na mnie zerka,
Tu miałbym ochotę na cukierka,
A wśród tych łakoci bombonierka
Może jednak zrezygnować z tego?
I zafundować sobie coś zdrowego?
A czy zdrowego znaczy niesmacznego?
A może po prostu coś innego.

Dawid Król- kl VI

  Śmieszny alfabet 
A z arbuzem w piłkę gra ,
B bombowo krzyczy ach ,
C Cecylię gdzieś zaprasza ,
D dywanik wodą zrasza ,
E na ekran patrzy sobie ,
F frędzelki ma na głowie ,
G głośno gamę gra ,
H się śmieje ha , ha , ha !
I z indykiem tańczyć chce ,
J jaskółkę gonić chce ,
K ucieka z wielkim piskiem ,
L zgubiło gdzieś walizkę ,

Ł łatwo się obraża ,
M nam kłopotów przysparza ,
N nikogo nie słucha  ,
O opiera się na uszach , 
P pilnuje porządku ,
R coś burczy w żołądku  ,
S się śmieje tak radośnie ,
T tłumaczy coś o sośnie ,
U urzekło nas wyglądem ,
W coś robi w gniazdku z prądem ,
Y z yeti ucieka daleko ,
Z znów wylało mleko  ,
I tak wszystkie litery zgubiły dobre maniery 

  Karolina Książek kl. IV

  

Jesień

Zbliża się jesień
dużymi krokami,
babie lato pląta się
między płotami.
Kolorowe liście lecą
z drzew, nadejdzie
zima wnet.
Jarzyny z pola wszystkie
już wyrwane, do piwnic
schowane, będziem w zimie jedli
słodziutkie marchewki,
czerwone buraczki i kapustę z beczki
Gdy jesienny nastał czas
poszły dzieci z panią w las
zobaczyły tam jeżyka ,
który pod listkami znikał
i choć grzybów było mało
dobrze się spacerowało.

.
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  Rosną nowi projektanci

Uczniowie klasy VI zamienili się w
małych projektantów i
budowniczych. Podczas zajęć
technicznych projektowali osiedle
mieszkaniowe wraz z całą
infrastrukturą. Uczniowie podzielili
się na 3 grupy (grupa 1 – Patrycja
Adamczyk, Aleksandra Kukla,
Gabriela Pawłowska, Marek
Depowski, Michał Zegar, grupa 2 –
Katarzyna Bereś, Kamila Plezia,
Martyna Książek, Patrycja
Prokopowicz, grupa 3 – Karol
Wrona, Dawid Król, Jakub
Sochacki, Hubert Baran). Bardzo
przejęli się swoją rolą, bo
nawzajem prześcigali się w
pomysłach co, i w którym miejscu
powinno znaleźć się na planie. Po
prawdziwej burzy mózgów
powstały piękne projekty.
Na kolejnych lekcjach uczniowie
mieli stworzyć makiety
zaprojektowanych przez siebie
osiedli mieszkaniowych.
Wyposażeni w niezbędne przybory
rozpoczęli żmudny proces
budowania makiet. Zaczęli od
przygotowania styropianowych
podstaw. Później zajęli się
wykonaniem i ustawieniem 
budynków. W dalszej koleności
powstały piękne place zabaw dla
dzieci oraz elegancko oświetlone
alejki dla spacerowiczów.
Projektanci nie zapomnieli również
o miejscach kultu religijnego,
sklepach z parkingami i budynkach
użyteczności publicznej.
Efekty ciężkiej pracy naszych
młodych projektantów można
podziwiać na zdjęciach.
                              MS

grupa 1

grupa 2

grupa 3

 Twórczość
 uczniowska

.

.

.
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Galeria "Szkolnego Echa" 

Starszaki Mam chusteczkę haftowaną..

Ale świetnie tańczysz Dzień Chłopaka w klasie III gimn.

Dzień Chłopaka w klasie I gimn. Dziewczyny z kl. II i III g.

. .

. .

. .
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            Plotki szkolne

Witajcie w drugiej serii ploteczek w tym roku szkolnym
:)
Zacznijmy od naszych czwartaczków. Widać, że już
zaaklimatyzowaliście się w nowym otoczeniu.
W piątej jak było, tak jest, chłopcy nie mogą się oprzeć
urokom osobistym dziewcząt z klasy. Podobno nasz
Kacperek wyręcza swoją koleżankę Natalię. Widujemy
go czasem z damskim plecakiem ;D
U szóstoklasistów ostatnio cicho. Rzadziej was
widujemy na korytarzach - Czyżbyśmy czegoś nie
wiedzieli? O.o
W końcu przyszedł czas na naszą ulubioną gimbazę.
Tajne źródła donoszą, że dziewczyny z klasy
pierwszej na festiwalu przyglądały się bacznie
pokazom i nie tylko ;D Chłopcy niestety nie mieli na
czym zawiesić oka XD
Klasa druga. Kubuś coś ostatnio częściej przebywa w
3 gimn. Czyżby miało to związek z płcią piękną? mrrrr
;D Hehe, nie zaprzeczaj i tak znamy prawdę ;p
Widzimy ostatnio spadek formy u niektórych chłopców
- my już wiemy co wam chodzi po głowie XD Podobno
na WDŻcie mieliście niezły ubaw :)
Nasi seniorzy, coś ostatnio zmieniają swój look.
Martyna się inaczej czesze, a Karol obciął włosy. A
Natalia z Ewą nadal chodzą z głowami w chmurach.

 To wszystko w tym numerze, do zobaczenia! ;3

Humor z zeszytów 

szkolnych

Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój i stanął
w całej swojej okazałości przed przerażonymi
zalotnikami.
Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia
żona Minosa urodziła dziecko.
Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.
Jednym z filozofów greckich był Demokryt z
Abwery.
Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić
u pana.
Chłop był wyciskany przez pana.
Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i woły,
stoją bosi, ubrani w siermięgi i przepasani
krajkami.
Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz,
aby piorun uderzył w niego, a nie w dom.
Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy.
Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za
biednych, tylko za siebie.

PAMIĘTAJMY!
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