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                "TAK, ON JEST KRÓLEM"   
             JASEŁKA W NASZEJ SZKOLE

.

.

19 grudnia 2014 r. miała miejsce w naszej
szkole premiera jasełek. W tym roku
uczniowie gimnazjum zaprezentowali
sztukę pt. "Tak, On jest Królem.
Przedstawienie obejrzeli zaproszeni na tę
uroczystość goście, m.in. Burmistrz MiG
Ropczyce, przedstawiciel Rady Miejskiej,
sołtys wsi, przewodnicząca KGW, ksiądz
wikary, przewodnicząca Rady Rodziców,
dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie. Uroczystość ta wprowadziła
wszystkich obecnych w atmosferę
zbliżających się Świąt:)

.
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           ECHO  SZKOLNYCH JASEŁEK

     19 grudnia br. o godz. 12.00 w Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich odbyła się premiera
przedstawienia jasełek bożonarodzeniowych. W tym
roku widowisko teatralno – muzyczne nosiło tytuł „Tak,
On jest Królem!”. Zostało przygotowane przez
nauczycieli gimnazjum: Lidię Nykiel, Monikę Skibę,
Paulinę Piotrowską, Arkadiusza Zygmunta oraz p. 
Zenona Stasiowskiego. Nad imprezą patronat
sprawował dyrektor szkoły mgr Grzegorz Laska. Na
widowisko teatralno – muzyczne złożyły się tradycyjne
i bardziej współczesne kolędy, pastorałki i przede
wszystkim sceny z narodzin Jezusa Chrystusa. Tym
razem młodzież Szkolnego Koła Teatralnego
„Wykrzyknik” oraz pozostała młodzież gimnazjalna, nie
tylko zabrała widzów w podróż śladami narodzin
Dzieciątka, ale  sięgnęła po motywy pielęgnujące
nasze narodowe uczucia i emocje, tradycję głęboko
zakorzenioną w naszych sercach. Scenariusz jasełek
, jakże zgodny jest z tradycjami chrześcijańskimi,
niezależnie od światopoglądu, stał się  źródłem
wydarzeń sprzed ponad dwudziestu wieków i odwołał
się do naszych bogatych regionalnych obyczajów
świątecznych. Nic więc dziwnego, że Świętą Rodzinę
otaczają opieką aniołowie z nieba, witają pastuszkowie
i trzej królowie. Do dzieciątka przychodzą również
małe dzieci i wiejscy kolędnicy. Nowo narodzony
Zbawiciel usłyszał góralskie pastorałki  i musiał się
obawiać Heroda, a także niezwykle groźnych
diabełków.  Widzowie sami odpowiedzieli sobie na
pytanie, kto tak naprawdę jest królem – diabeł Belzebo
, czy małe Dzieciątko imieniem Jezus. Scenę finałową
stanowiło wejście grupy kolędniczej z turoniem,
wieśniakami niosącymi gwiazdę betlejemską oraz
śmiercią i diabełkami, którzy życzyli wszystkim
zebranym szczęśliwego Nowego Roku, a także: 

„Żeby wom się urodziła kapusta i groch zimioki, jak
pnioki, tatarka, jak księżo kucharka, proso, zeybyście
nie chodzili boso, bób, zeby nie był głód, w kazdym
kątku po dzieciątku”. 

       Co się    
 wydarzyło w  
      szkole?

Pan Burmistrz wśród młodzieży naszej szkoły

Z turoniem nie było żartów!

Kolędnicy rozbawili publiczność

.

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 5 01/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

Na zaproszenie pana dyrektora, nauczycieli, rodziców
oraz uczniów szkoły odpowiedzieli ważni goście,
którzy przybyli na szkolną bożonarodzeniową
uroczystość. Swą obecnością społeczność szkolną
zaszczycił pan burmistrz Bolesław Bujak, przybyli na
nią również: przedstawiciel wsi: radny - Edward Marć,
sołtys – Marek Mucha, przewodnicząca Koła
Gospodyń wiejskich - Teresa Zegar, ks. Robert
Wiśniewski, przewodnicząca Rady Rodziców -
Grażyna Dziedzic, nauczyciele, rodzice oraz wszyscy
uczniowie szkoły. Po zakończeniu przedstawienia
jasełkowego głos zabrał dyrektor szkoły, który
podziękował wszystkim za zaangażowanie w
realizację tak wielkiego projektu oraz burmistrz MiG
Ropczyce Bolesław Bujak , który podziękował
uczniom  i nauczycielom za przygotowanie jasełek
oraz zaprosił do przedstawienia ich szerszej
publiczności na Hali Sportowo – Widowiskowej w
Ropczycach.  Przekazał również słodki poczęstunek
w postaci kosza cukierków dla wszystkich aktorów.
Radny i sołtys wsi również nagrodzili dzieci
cukierkami. Na koniec dyrektor Grzegorz Laska
zaprosił wszystkich do zakupienia ozdób
świątecznych wystawionych w korytarzu sali na
kiermaszu przygotowanym przez uczniów oraz
rodziców naszej szkoły, a zorganizowanym  przez
koło teatralne i redakcyjne pod kierunkiem p. Marty
Zajchowskiej, Lidii Nykiel i Moniki Skiby. Dyrektor
podziękował twórcom widowiska oraz zaprosił gości
do udziału w spotkaniu opłatkowym. Życzył wszystkim
zebranym wspaniałych Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku.    
                                               Lidia Nykiel

W przedstawieniu udział wzięli: Maria- Natalia Bereś,
Józef – Casper Kaznecki, Herod – Damian Wanat,
rycerz – Karol Pawlus, królowie- Seweryn Zapał,
Paweł Zakrzewski, Tomasz Broda, diabełki – Gabrysia
Mardeusz, Gabrysia Kramarz, Grzegorz Wanat,
pastuszkowie – Artur Ciochoń, Paweł Urbanek, Patryk
Kliś, aniołki prowadzące- Kinga Bereś, Asia Wójcik,
aniołek solista – Ola Karaś, aniołki: Weronika
Gorczyca, Karolina Bereś, Martyna Tokarz,  Karolina
Kramarz, Dominika Ochab, Klaudia Bochenek,
Weronika Bochenek, Gabrysia Misiura, Natalia
Gredys, solista- Michał Zegar, dzieci: Maks Trałka,
Paulina Kramarz, grupa kolędnicza: Alicja Grabowy,
Nicola Strzok, Damian Wanat, Mateusz Marciniec,
Gabrysia Marć, Sonia Strzok, Dominik Zapał, Adrian
Trałka, Tomek Broda, Kuba Wójcik. Uczennice
prowadzące kiermasz świąteczny: Natalia Kliś, Ewa
Pawłowska, Marysia Kliś, Natalia Kosińska, Ola Kukla,
operatorki kamery - Natalia Kliś, Ewa Pawłowska.

Pastuszkowie zasypiają przy ognisku

Diabełki na królewskim tronie

Pan dyrektor pogratulował występu:)
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      Co się    
 wydarzyło w  
      szkole?

     
        Harcerska  "Gwiazdka z Nieba"

         Kiermasz ozdób        
             świątecznych

Komenda Hufca ZHP w Ropczycach, tak jak w
ubiegłych latach,  zorganizowała akcję "Harcerska
Gwiazdka z Nieba", która sprawi, że nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe dla
najuboższych rodzin z naszej okolicy. Uczniowie,
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły chętnie
włączyli się w akcję, która miała na celu zbiórkę
najpotrzebniejszych rzeczy, tj. żywności, środków
czystości, koców, ręczników, przyborów szkolnych,
zabawek, odzieży i obuwia. Akcja zbieranie darów
trwała od 20.11.2014 r. do 18.12.2014 r. i nadzorowana
była przez harcerzy. Uczennice klasy VI dokonały
segregacji zebranych darów i spakowały wszystko do
paczek. Gimnazjaliści pomogli przenieść ciężkie
pakunki, które  dotarły do siedziby Komendy Hufca
ZHP w Ropczycach. Tam z kolei, wolontariusze
przygotowali konkretną pomoc dla rodzin, które jej
potrzebują. Paczki z życzeniami świątecznymi dotarły
do rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia.         

                                                  Paulina Piotrowska Chłopcy pomagają w załadowaniu darów

Harcerze pakują prezenty

Kiermasz ozdób przed jasełkami

Piękne ozdoby naszych uczniów

 W dniach 17 - 19 grudnia br. członkowie szkolnych kół
zainteresowań: teatralnego oraz redakcyjnego
przeprowadzili kiermasz bożonarodzeniowych ozdób
świątecznych. Dzięki pomysłowości i ofiarności
uczniów oraz rodziców mogli zaprezentować
wspaniałe ozdoby na świąteczny stół. Wśród
wystawionych przedmiotów znalazły się piękne
choinki, stroiki, aniołki, bombki, a także przepyszne
pierniczki. Sprzedażą zajęły się uczennice klas
gimnazjalnych: Natalia Kliś, Ewa Pawłowska, Maria
Kliś, Natalia Kosińska oraz Ola Kukla. Kiermasz został
zorganizowany przez panie: L.Nykiel, M. Zajchowską
oraz M. Skibę. 
Organizatorzy kiermaszu składają podziękowania
wszystkim tym, którzy podzielili się tak pięknymi
ozdobami na świąteczny stół.              Lidia Nykiel
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                 Akcja 
        "Góra Grosza"

   Mikołajkowe spotkania

     Turniej Mikołajkowy 
          w Piłkę Nożną

Jak co roku,  także i w tym- w dniach od 26 listopada
do 5 grudnia nasza szkoła uczestniczyła w zbiórce
pieniędzy „Góra Grosza” organizowanej przez 
Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji Góra Grosza
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną. W tym roku
pieniądze zbierały uczennice klasy III gimnazjum –
Klaudia Bochenek, Kinga Bereś oraz Karolina
Kramarz. Łącznie udało im się zebrać 607 monet o
różnym nominale na łączną kwotę 44 złotych 89
groszy. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy. 

.

6 grudnia w naszej szkole panował iście świąteczny
klimat, klasy były pięknie przystrojone, a uczniowie
mieli wspaniałe humory. Gdzie by nie spojrzeć,
czerwieniło się od czapek. Powód był prosty- Mikołajki!
Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie tego święta bez
 kochanego Świętego Mikołaja, który choć ma wiele
pracy, odwiedził naszą szkołę. Do przedszkolaków
przybył w towarzystwie dwóch śnieżynek, które
pomagały mu w rozdawaniu prezentów. Bardzo
zadowolone maluchy pożegnały Mikołaja, który po
krótkiej przerwie dotarł do klas I-III SP. Następnie
Mikołaj odwiedził klasę I gimnazjum, tu
towarzyszyły mu śnieżynki klasowe. Gdy wszyscy
dostali już swoje prezenty, którymi były słodkie
pluszaki, nie obeszło się bez zdjęć.
              G. Mardeusz, G. Kramarz, W. Gorczyca

      
 Święty Mikołaj wręczył również nagrody w
odbywającym się w szkole Turnieju Mikołajkowym
Piłki Nożnej. Zawody zorganizował Samorząd
Uczniowski. Rozgrywki odbywały się według
specjalnych zasad pomiędzy uczniami szkoły
podstawowej oraz uczniami gimnazjum. W szkole
podstawowej zwycięzcami okazali się szóstoklasiści,
zaś w gimnazjum klasa II. Najciekawszym momentem
rozgrywek był mecz pomiędzy nauczycielami, a
uczniami. W tej kategorii zwyciężyli oczywiście
nauczyciele z panem dyrektorem na czele.
Gratulujemy !
                                         Lidia Nykiel

Wręczenie nagród w turnieju

Mikołaj w kl. I G.

.
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   Szkolne  
 wycieczki

  

Najnowsza komedia wyprodukowana przez
Ridleya Scotta ze zdobywcą Oscara, Jimem
Broadbentem, w roli tytułowej.

      Wycieczka uczniów szkoły podstawowej    
                          do kina Helios 

        "Uwolnić Mikołaja" 
              - o filmie

Aby umilić sobie oczekiwanie na święta,  10 grudnia
2014 r. uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej
oraz I gimnazjum pod opieką p. Bartłomieja Wiktora, p.
Anety Rzeczyckiej i p. Edyty Florek wybrali się do kina
Helios na film pt. „Uwolnić Świętego Mikołaja”. Na
miejscu zbiórki stawili się prawie wszyscy i punktualnie
o godzinie 9.30 autobus z roześmianą młodzieżą
ruszył w drogę. Na seans zdążyli idealnie, zaopatrując
się przed wejściem na salę w popcorn oraz colę. Film,
w którym  ojciec i syn łączą siły, by ratować Boże
Narodzenie, kiedy znajdują w garażu śpiącego św.
Mikołaja wraz z zepsutymi saniami, bardzo się 
spodobał i wprowadził wszystkich  w świąteczny
nastrój. Po kinie  głodni uczestnicy wycieczki wstąpili
do pobliskiego MacDonalda. Po zaspokojeniu
apetytów, ze śpiewem na ustach ruszyli w drogę
powrotną.                                  Aneta Rzeczycka

Przed kinem w Rzeszowie

Święty Mikołaj spowodował wypadek swoimi saniami i
jest poszukiwany przez policję. Znajduje schronienie u
9-letniego Toma i jego ojca – Steve’a, który niedawno
wyszedł z więzienia, nie chce pakować się w kłopoty i
trzyma się od stróżów prawa z daleka. Jednak kiedy
Mikołaj trafi za kratki, próbując odbić z przytułku dla
zwierząt swojego renifera, Tom zmusi tatę do
interwencji. Wspólnie postarają się uwolnić Mikołaja i
umożliwić mu powrót do Laponii.

Gatunek: Komedia

Produkcja: USA, Wielka Brytania

Reżyseria: Christopher Smith

Scenariusz: Christopher Smith

Obsada: Jodie Whittaker,Jim
Broadbent (Mikołaj),Rafe
Spall,Warwick Davis,Kit Connor

.

.

.
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http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Christopher_Smith,7492.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Christopher_Smith,7492.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Jodie_Whittaker,1867.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Jim_Broadbent,2708.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Rafe_Spall,43288.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Warwick_Davis,49324.html
http://kultura.dlastudenta.pl/osoba/Kit_Connor,49325.html
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      Sprawdzian i egzamin próbny w naszej szkole

      Sportowe  
        newsy

                           Wodne  Harce
              z udziałem naszych uczniów

.

5 grudnia 2014 r. na basenie w Ropczycach odbyły się
zawody pływackie szkół podstawowych. Drużyny
występowały w sześcioosobowym składzie. Naszą
szkołę reprezentowali m.in. : Kacper Marć, Dominik
Kliś, Natalia Gródecka, Oliwia Kędzior, Natalia Więcek.
Rywalizowano w 5 konkurencjach: wyścig na
materacach, rzut do bramki, wyścig z makaronem,
sztafeta z nurkowaniem. W konkurencji wyścigu na
materacu udział wziął Kacper Marć, zaś w pływaniu z
deską Dominik Kliś. W rzucie do bramki oraz wyścigu
z makaronem startowała cała drużyna. 

W basenie wszyscy uczniowie czuli się jak ryby
wodzie i świetnie się bawili. Ostatecznie Zajęliśmy 4
miejsce na 9 startujących szkół. Za udział w wodnych
harcach każdy otrzymał nagrodę w postaci reklamówki
pełnej słodyczy. 
                                               Natalia Więcek

Egzamin i sprawdzian próbny to w każdej szkole
niezbędny test przed prawdziwymi egzaminami, które
dobywają się rokrocznie w kwietniu. W naszej szkole
szóstoklasiści napisali sprawdzian próbny 2 grudnia,
zaś poszczególne części egzaminu gimnazjalnego
odbywały się od 3 do 5 grudnia 2014 r. Uczniowie pisali
je na sali gimnastycznej. W tym roku szkoła
skorzystała z testów, które przygotowało wydawnictwo
edukacyjne "Nowa Era". Po raz pierwszy sprawdzian
szóstoklasisty składał się z dwóch części: języka
polskiego i matematyki oraz języka angielskiego. Jakie
wyniki uzyskali uczniowie, okaże się już wkrótce.
Mamy nadzieję, że podczas prawdziwych egzaminów
będzie jeszcze lepiej!
 
                                                         Lidia Nykiel

Wodne harce

Przed egzaminem próbnym

.

.

.
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    Piłka Nożna Chłopców - zawody sportowe

        
       Sukcesy w konkursach plastycznych 

.

.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji charytatywnej pt. „Choinki Jedynki”, nad którą
honorowy patronat sprawuje małżonka Prezydenta RP
pani – Anna Komorowska.  Odbyła się ona po raz 13.
Podczas  licytacji  prac dzieci - laureatów konkursu
oraz podopiecznych fundacji Anny Dymnej "Mimo
Wszystko" i Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis
zebrano  ponad 21 tysięcy złotych. Praca uczennicy
klasy VI naszej szkoły – Kamili Plezi została
wyróżniona w konkursie.
Aleksandra Wójcik oraz Izabela Bereś - uczennice
klasy IV szkoły podstawowej- zostały wyróżnione w
konkursie plastycznym "Czasem słońce, czasem
deszcz" zorganizowanym przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie.
Tematyką konkursu było wszystko, co piękne i
radosne, a także szare i smutne w naszym życiu.
Inspiracją do prezentacji scenicznych i plastycznych
miał być utwór literacki poruszający w swej treści
różnorodność nastrojów i przeżyć dzieci. Ważne było
podkreślenie istoty skrajnych emocji. Dziewczynki
wzorowały się na książkach "Tajemniczy ogród" oraz
"Mała księżniczka". Prace powstały pod czujnym
okiem pani plastyczki - Haliny Olechowskiej - Cwanek.
 Gratulujemy!                       Lidia Nykiel

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach odbył się Turniej Piłki
Nożnej klas I-II Gimnazjum. W turnieju wzięło udział osiem szkół.
Reprezentacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Damian Wanat,
Casper Kaznecki, Paweł Zakrzewski, Jakub Wójcik, Tomasz Broda,
Grzegorz Wanat, Patryk Kliś oraz Mateusz Marciniec. Wyniki meczów
naszej grupy: Gimn.Lubzina - Gimn. Łączki Kucharskie 4  :0, Gimn.
Łączki Kucharskie - Gimn. Niedźwiada Górna   2:2, Gimn. Łączki
Kucharskie - Gimn. Mała 1:2, W meczu o miejsce VII drużyna z Łączek
Kucharskich pokonała Gimn. Nr 4 Ropczyce 2-0. Szczególne słowo
uznania należy się Damianowi Wanatowi, który był najmocniejszym
filarem naszej drużyny. Był aktywny w obronie i ataku, zdobył najwięcej
bramek. Na pocieszenie każda drużyna występująca w turnieju otrzymała
nagrodę rzeczową w postaci piłki nożnej. Całej drużynie dziękuję za udział
w zawodach i życzę sukcesów w przyszłości.        Wiesław  Maciołek.

     
     Sportowe    
       newsy

    Konkursy,    
   konkursy...

.

.
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Za  górami, za lasami
Żyła księżna z dworzanami.
Pałac miała jak marzenie,
Każdy spełniał jej życzenie.

Ciągle bale wyprawiała,
Moc przyjaciół zapraszała.
Lecz, gdy zima przychodziła,
Księżna zawsze sama była.

Bo jak zima, to i święta,
Każdy jeden to pamięta.
Księżna też nie zapomniała,
Całą służbę odprawiała.

„Kto to widział, aby w święta
Tak pracować, jak zwierzęta?”
Tymi słowy ich żegnała.
No i zostawała sama.

Chciała jechać do rodaków,
Ale to był prawie Kraków.
Świąt nie chciała spędzać sama,
Więc czym prędzej płaszcz ubrała.

Wyleciała wprost na rynek.
Co tam chłopców i dziewczynek!
Księżna sama oniemiała,
Że ich wcześniej nie widziała.

Nagle przyszedł jej do głowy
Pomysł jakże wyborowy.
Posiedziała, pomyślała,
Wreszcie głośno zawołała:

„Przecie pałac stoi pusty,
Dajcie grochu i kapusty!”
I Wigilię wyprawiła,
Wszystkie dzieci zaprosiła.

Wspólnie teraz świętowali,
Jezusowi cześć składali.
Później dziadek, paląc fajkę,
Opowiedział taką bajkę.

Święta to prawdziwa moc,
Bo co roku w cichą noc,
Mesjasz się w stajence budzi,
By zjednoczyć wszystkich ludzi!

  
    Twórczość  
   uczniowska

                     "Święta, święta..." 
              I miejsce w klasowym konkursie
literackim

            Natalia Bereś (kl. I gimnazjum) 
                   zdobyła I miejsce 
    w klasowym konkursie literackim na  
       wiersz o tematyce świątecznej.          
                                             Gratulujemy!

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 5 01/2015 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

               "Święta" 
   II miejsce w konkursie

Idą święta, czas radości,
trzeba spędzić je w radości.
I niech dobro wśród nas gości,
byśmy nie trwali w złości.

Mama krząta się po kuchni,
by Wigilia była smaczna.
Tato smaży na patelni
rybę, co była cudaczna.

Dziadek choinkę przyniósł,
taką dużą i szeroką,
że aż szafę wyniósł, ,
żeby zmieścić ją do środka.

Dzieci drzewka podziwiają,
świecidełka zakładają.
Bombki, łańcuchy zawieszają,
dają wszystko, co ,mają.

Gdy pierwszą gwiazdkę ujrzą na niebie,
wspomną tych, co myślą o tobie.
Gdy pierwsza zgaśnie, a druga zabłyśnie,
czas życzenia złożyć sobie.

Mama woła na kolację,
do wigilijnego stołu.
Wszyscy mają swoją rację,
żeby nadszedł czas spokoju.

Tata rozdał nam opłatki,
te białe, bo kolorowe są dla Łatki.
Łatka zje z pszenicy kłosem
i zaryczy ludzkim głosem.

Dwanaście dań jak apostołów
szybko znika nam ze stołu.
I radosny śpiew kolędy,
słychać w naszym domu.

Po kolacji czas wytchnienia,
może spełnią się życzenia.
Usiądź wygodnie koło komina
i znowu włącz Kevina.

Czas Jezusa już nadchodzi,
wszyscy biegną go powitać.
Tam na niebie blask prowadzi,

Ludzie spieszą do kościoła,
by usłyszeć od anioła.
Że Pan Jezus w żłobie leży,
pośród zwierząt i pasterzy.

Po skończonej już pasterce,
wszyscy w wielkiej są rozterce.
Bo Pan Jezus Malusieńki,
trafił do zimnej stajenki.

Każdy chętnie go przygarnie,
w sercu do domu zabierze.
Aby Pan nie zginął marnie,
bo z ludźmi zawarł przymierze.

Rano dużo jest radości,
i z daleka widać gości.
Zjechała się cała rodzina,
bardzo miła ta gościna.

Ciocia, wujek i kuzynki,
stoją wokół choinki.
Nasze drzewko podziwiają 
i cukierki podjadają.

Po północy, wyjście z domu,
by coś zrobić po kryjomu.
Panny chłopcom kukły dają
chłopcy pannom zaśmiecają.

Nadszedł czas szaleństwa,
cieszą się wszystkie maleństwa.
Czas Sylwestra to zabawa,
fajerwerki to podstawa.

Po radosnych świętach,
czeka nas kolęda.
Nasz duszpasterz dom odwiedza
i w modlitwie nas poleca.

Dominika Ochab  kl. I gimnazjum

. .
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                    Plotki, ploteczki...

       ŚWIĄTECZNE ŻARCIKI
Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod
choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich
prezentów.

- Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z pokoju do
matki zajętej w kuchni.
- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka.
Za chwilę chłopiec krzyczy:
- Mamo, mamo, firanki się świecą!

STOPKA REDAKCYJNA
Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich
39-106 Łączki Kucharskie 469
tel. (17)2213790

e-mail: lopuch2@poczta.fm
www.zslkucharskie.edupage.org

Opiekunowie: Lidia Nykiel, Monika Skiba, Marta
Mytych

Redaktorzy: Gabriela Mardeusz,Gabriela Kramarz,
Natalia Bereś, Dominika Ochab,Karolina Bereś,Natalia
Gredys, Weronika Gorczyca, Weronika
Bochenek,Gabriela Misiura, Kinga Bereś, Karolina
Kramarz, Joanna Wójcik, Klaudia Bochenek, Sonia
Strzok, Alicja Grabowy,Nikola Strzok, Gabriela Marć,
Aleksandra Kukla, Maria Kliś,Natalia Kosińska.

Witamy was kochani ze świeżymi ploteczkami :). Już
po Mikołaju, Święta się zbliżają ;3 Tyle powodów do
radości, nie ma co :)
Zacznijmy od naszych juniorów. Dziewczynki
zasypują fejsa zdjęciami, a szczególnie swoimi
wspomnieniami dzieli się Dominika ;3 Chłopcy często
szalejecie na korytarzach, chyba poczuliście Ducha
Świąt :D
Przejdźmy do klasy piątej. No nie poszaleliście na
zawodach w pływaniu, stać was na więcej :D Niestety
nie braliście udziału w Turnieju Mikołajkowym :/ ale nie
straciliście frajdy, bo przecież prezenty rozdawaliście
sobie w poniedziałek ;33
W szóstej klasie aż roi się od talentów, szczególnie
Ola daje czadu na próbach:) oby tak dalej ;33
Czas na naszą ukochaną gimbazę :D Kociaki szaleją
nie tylko na próbach :) Dajecie niezłe popisy aktorskie
moi drodzy xD Niektóre dziewczyny coś ostatnio
chodzą smutnawe :/ nie przejmujecie się chłopakami,
nie ma czym xD

Część dziewczyn z drugiej gimbazy  często chodzi z
głowami w chmurach,hmmm... ciekawe dlaczego?:)
Chłopcy na próbach wyglądacie zabójczo! ;3
Nasz szlachta po egzaminach odpoczywa :D 
 ;3 Po jasełkach znów do roboty niestety ;/ no cóż,
jakoś sobie poradzicie xD 
To na tyle w tych ploteczkach, papatki ;33

. .

mailto:lopuch2@poczta.fm
http://www.zslkucharskie.edupage.org/
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