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 Szkolny opłatek 

  19.12 w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera.
Przed południem odbywały się klasowe wigilie.
Podsumowano coroczny konkurs ciasteczek świątecznych
zorganizowany przez panią Annę Szczygieł . Wszyscy
uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody. W samo
południe zebraliśmy się w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas goście:
wiceburmistrz Stanisław Ryczek, dyrektor MBP Jadwiga
Kusior, dyrektor DDK Paweł Chojnowski, przedstawicielka
ZOSiP Henryka Światłowska, Przyjaciel naszej szkoły
Krystyna Ludwicka. Licznie przybyli emerytowani
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły: Celina Machaj,
Janina Mikos, Bogumiła Doktor, Wiesława Libera, Barbara
Fido, Leszek Kotlorz. Radę Rodziców reprezentowały panie:
Ewa Mróz, Dorota Chojnacka i Teresa Kiwior. Piękny
program przedstawili uczniowie klas: Ia, Ib, Id, IIb I IIc .
Młodzież do występu przygotowały nauczycielki:R.Błasiak,  
 M. Kawa i S. Marciniec. Piękne zaproszenia na
uroczystość wykonali uczniowie pod kierunkiem
nauczycielek: W. Rodak G. Tabor . Odbył się też kiermasz
stroików świątecznych, przygotowanych przez uczniów pod
kierunkiem nauczyciela Z. Plebanka.

Wieczór kolęd 2015

Wspólne kolędowanie

Wieczorem 15.01  po raz piętnasty odbył się tradycyjny Wieczór Kolęd. Uczniowie wraz z
rodzicami i nauczycielami zgromadzili się na sali gimnastycznej, by w świątecznym nastroju

wspólnie śpiewać kolędy. Każda z klas zaśpiewała po jednej kolędzie a chórek szkolny wykonał
kolędy, które mogliśmy usłyszeć na opłatku szkolnym. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój

i atmosfera była całkiem wesoła.

ILONA KRAWCZYK W DUECIE
 Z ANDRZEJEM KRZYWYM

  Uczennica naszej szkoły, Ilona Krawczyk, nagrała
piosenkę w duecie z Andrzejem Krzywym, wokalistą
zespołu De Mono. Piosenka „Chcę z tobą spędzić święta
”  znalazła się na płycie „Czarodzieje Uśmiechu” ,
zawierającej dziewięć przebojów z repertuaru Majki
Jeżowskiej  w nowych, autorskich aranżacjach, śpiewanych
przez znanych artystów w duetach z dziećmi, laureatami
organizowanego od dziewięciu lat Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Płytę
„Czarodzieje uśmiechu 4” można było kupić wyłącznie w
restauracjach McDonald’s w dniach 11-31 grudnia. Jej cena
wynosiła 8,90 zł. Całkowity dochód z jej sprzedaży
wspomoże realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda
ogólnopolski program „NIE nowotworom u dzieci”. Dzięki
tym „cegiełkom” Fundacja wybuduje dom/hotel dla rodzin
małych pacjentów, przebywających na oddziałach
onkologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Prokocimiu. Wszyscy gratulujemy Ilonie i życzymy
dalszych sukcesów. Mamy nadzieję że akcja pomoże
chorym dzieciom i ich rodzicom przetrwać trudny czas
pobytu w szpitalu.
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Nasi redaktorzy mają swoje pasje . Oto artykuł z dziedziny historii wojskowości -przeczytajcie
Jak wyglądał i czym walczył:

żołnierz niemiecki w czasie II wojny światowej
Cz. 1 - Umundurowanie

Wszyscy znamy wizerunek żołnierza niemieckiego, czy to z filmów, gier czy książek. Znamy to -
ubrany w szarozielony zwykły mundur i oczywiście z klasycznym MP40 na szyi.
Niemców można było poznać od razu poprzez charakterystyczne nakrycie głowy. Hełm zwany
Stalhelm został wyprodukowany już w 1915 roku i był rewolucyjny. Dzięki swojemu układowi chronił
m.in. kark i oczy, podczas gdy nakrycia z innych krajów zdołały ochraniać tylko ciemię.
Szarozielone spodnie to była norma. Podczas ataku na ZSRR, w 1941 roku, wprowadzono spodnie
zimowe. Buty - sznurowane trzewiki, wysokie buty spadochroniarskie (wyglądające podobnie jak glany)
lub buty paradne.
Najważniejsza była jednak górna część munduru. Zwykła bluza polowa (feldbluse) w wersjach od M36
do M45 nie była jednak standardem. W wojsku niemieckim dużą popularnością cieszyły się bluzy
maskujące lub kangurki w kamuflażach - błotnym (sumpftarn), leśno-zimowym (splittertarn),
palmowym (palmentarn), liścia platanu (platanentarn, potocznie zwany platan w wersjach 1/2, 2, 3/4),
liścia dębu (eichentarn) czy liścia grochu (erbsentarn). Dużą zaletą bluz polowych czy maskujących
była ich wygoda i skuteczność. Wiele z nich było dwustronnych. Kilka miesięcy po operacji
"Barbarossa" Niemcom dokuczał okropny chłód (temperatury w Rosji sięgały -35°C). Po wielokrotnym
zwracaniu się do obywateli o odzież zimową, postanowiono  wprowadzić do produkcji grube kurtki i
spodnie zimowe, dwustronne. Parki* były dostępne w kolorach sumpftarn/biały lub splittertarn/biały
(jako iż sam jestem posiadaczem repliki kurtki sumpftarn/biały mogę zaświadczyć o wygodzie i
skuteczności), tak samo spodnie.
    Kuba Ryczek, II c
*parka - kurtka zimowa

 II NAGRODA MATEUSZA W KONKURSIE NA
NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO
ŻYDOWSKICH ZABYTKACH
   Mateusz Szwajkosz z klasy II b otrzymał
drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na
najlepszy przewodnik po żydowskich zabytkach
własnej miejscowości, zorganizowanym przez
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Mateusz
wykonał swoją multimedialną pracę w ramach
szkolnego projektu, którego koordynatorkami są
nauczycielki: Lucyna Chojnowska i Grażyna
Tabor . Gratulacje

        
  Spotkanie z dietetykiem
W ramach realizowanego w naszej szkole
programu profilaktycznego SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE, odbyły się dwa
spotkania z dietetykiem – panią Aleksandrą
Czocharą. Na pierwszym spotkaniu omówiono:
znaczenie właściwie dobranej diety dla uzyskania
odpowiedniej masy ciała , rola  aktywności
ruchowej, choroby zaburzenia żywienia
(anoreksja i bulimia) – rozpoznanie objawów,
przyczyny, konsekwencje. Dziewczęta nauczyły
się także obliczać wskaźnik wagowo – wzrostowy
(BMI).
Tematem kolejnego  wykładu były składniki
pokarmowe , ich rola,i znaczenie przestrzegania
 zasad prawidłowego odżywiania dla rozwoju
fizycznego. Pani dietetyk podała przykłady pięciu
posiłków o prawidłowej kaloryczności. Odbyła się
też degustacja zdrowej przekąski.
Pamiętajmy, że dieta to zdrowe odżywianie a nie
odchudzanie. Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy,
aby jeść.
W spotkaniu zorganizowanym przez panią Agatę
Włodarczyk uczestniczyły uczennice klas: Ia, Ic,
IIa, IIb, IIIa, IIIc.

spotkanie z dietetykiem

II NAGRODA MATEUSZA W KONKURSIE NA
NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO
ŻYDOWSKICH ZABYTKACH
   Mateusz Szwajkosz z klasy II b otrzymał
drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na
najlepszy przewodnik po żydowskich zabytkach
własnej miejscowości, zorganizowanym przez
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Mateusz
wykonał swoją multimedialną pracę w ramach
szkolnego projektu, którego koordynatorkami są
nauczycielki: Lucyna Chojnowska i Grażyna
Tabor . Gratulacje!

  Nowoczesne lekcje j. polskiego i geografii

   16 XII w naszej szkole odbyły się dwie lekcje
pokazowe, będące częścią projektu Laboratorium
Dydaktyki Cyfrowej. Pani Maria Opił
a przeprowadziła w klasie IIIc lekcję geografii
metodą projektową. Natomiast pani Lucyna
Chojnowska w klasie IIb przeprowadziła lekcję
języka polskiego z wykorzystaniem metody
odwróconej klasy i metody problemowej. Celem
obu lekcji było zaprezentowanie możliwości
wykorzystania narzędzi cyfrowych w praktyce
szkolnej.

lekcja geografi

   

        POWIATOWE ZAWODY SZACHOWE 

             W dniu 15 grudnia 2014r . w Zespole
Szkół Publicznych w Luszowicach rozegrano
Turniej Szachowy Powiatu Dąbrowskiego
 dla uczniów szkół gimnazjalnych. Do zawodów
przystąpili uczniowie ze szkół w Radwanie,
Dąbrowie Tarnowskiej, Luszowicach, Oleśnie
oraz Szczucinie.
 III miejsce  w kategorii chłopców zajął
Winicjusz Wanicki  z klasy III a. 

Dodajmy, że nie po raz pierwszy nasi uczniowie
zdobyli czołowe miejsce w tej dyscyplinie sportu. 
                                                     Gratulacje!

        Wyjazd na lodowisko do Dębicy      

W dniu 27 stycznia wybraliśmy się na lodowisko
do Dębicy. Była to wycieczka dla wszystkich
klas. Na miejsce dojechaliśmy o  11.
Przygotowanie się do wyjścia na lód zajęło nam
trochę czasu. Trzeba było wypożyczyć łyżwy i
dopasować do swojego rozmiaru buta, co nie
każdemu udało się za pierwszym razem. 
Niektórzy jeździli bardzo dobrze, niestety nie
wszystkim od razu się to udało. Mimo to wspólna
zabawa dostarczyła nam wiele niezapomnianych
przeżyć.-nawet tym, którzy na własnym ciele
poczuli twardość lodu. Wycieczka przebiegła
zgodnie z planem. Zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele odzyskali siły na powrót do szkoły,
bo wyjazd pozwolił nam się zrelaksować i
odprężyć.

archiwum szkoły
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                                                                    Szkolne Dziady

Pewnego wieczoru zebraliśmy się w szkole. Około osiemnastej budynek był zamknięty, ale jeden z
przyjaciół, który mi towarzyszył, od dawna wiedział, gdzie pan woźny chowa klucz do bocznego
wejścia. Usiedliśmy w klasie, którą remontowano, więc nikogo tam nie było. Od początku mieliśmy na
myśli przywoływanie duchów. Wcześniej przeszukaliśmy internet i doczytaliśmy się, iż najlepszym
sposobem będzie wylewanie wody utlenionej na różne przedmioty i oczekiwanie na pojawienie się
ducha. 
   Nie wiedzieliśmy, jaki charakter osoby wyjdzie z danego przedmiotu. Wiesiek nie mógł się doczekać
pierwszego stwora i w mgnieniu oka polał przygotowaną wcześniej wodą pierwszy przedmiot, który
miał w zasięgu ręki. Był to klucz, którym otwieraliśmy szkołę. Po kilku minutach poczuliśmy lekki
powiew przez okno.
Nagle... pojawił się duch w brązowej szacie i ze skrzynką narzędzi w ręku. Był on za życia woźnym,
który lubił często komuś podokuczać. Zostawiał odkręcone krany w łazienkach, bazgrał po meblach, a
na koniec wmawiał nauczycielom, że widział uczniów, którzy to robili. Jego zachowanie nie było w
porządku. Powiedział nam tylko, że gdyby mógł, przeprosiłby wszystkich, których zranił. Dodał później,
że ,,Nie warto robić rzeczy, których potem można żałować". Następnie uciekł bez słowa wraz z
powiewem wiatru, który strącił dziennik leżący na środkowej ławce.
   Kazik z Markiem kłócili się o to, kto następny poleje przedmiot wodą utlenioną. Zdecydowałem, że
zrobię to ja. Wybrałem dziennik lekcyjny, który w tej chwili leżał na panelach. Na tego ducha nie
czekaliśmy tak długo, jak na poprzedniego. Przez ścianę wpadła kobieta z jasnymi włosami, w
czerwonej sukni. Zawiniła wpisywaniem celujących ocen tylko tym, których lubiła. Jako nauczycielka
większość czasu przesiadywała nad sprawdzaniem kartkówek i sprawdzianów. Nie znała losu innych,
cały czas zajmowała się tylko sobą. Zacytowała nam zdanie : 
- ,,Czasem warto pomyśleć o przyszłości innych, a nie oszukiwać samych siebie".
   Nawet nie zauważyłem, kiedy wyszła. W sumie nawet mi się spodobał ten obrzęd. Szkoda tylko, że
duchy były tak krótko. Chciałem przywołać jeszcze jednego, ale cała brygada moich przyjaciół usnęła z
nudy. Stwierdziłem, że kiedyś jeszcze się spotkamy i powtórzymy to, co robiliśmy tego wieczoru.
Zbudziłem chłopaków i przez szare korytarze szkoły wyszliśmy bocznymi drzwiami. 
       Natalia Burzec    I c   :)
PS. zapraszamy wszystkich piszących do szuflady, aby pochwalili się swoją twórczością.

              LEKCJA PRZY ŚWIECACH

26 listopada w klasie I c odbyła się niecodzienna
lekcja języka polskiego. Postanowiliśmy omówić
"Dziady" cz. II A. Mickiewicza w nieco inny
sposób. Podzieliliśmy między sobą role
bohaterów dramatu i przeczytaliśmy tekst z
podziałem na role właśnie. Na dokładne
przeczytanie i zrozumienie tekstu mieliśmy tylko
dwa dni, jednak wystarczyło to i nauczyliśmy się
pięknie czytać swoje kwestie. Każdy z uczniów
przyniósł świece. Usiedliśmy w kręgu i
zasunęliśmy rolety, a  na środku ułożyliśmy
zapalone świece i tak zaczęła się lekcja. Osoby
czytające: Guślarz - Mateusz Minor, Starzec -
Norbert Sołtys, Chór- Damian Bezak, Paweł
Dziedzic, Marcin Skrzek, Aniołek- Magda
Chojnacka, Widmo złego pana- Wiktoria
Brzychczy,  Kruk- Patryk Pietras, Sowa- Natalia
Burzec, Dziewczyna- Weronika Bączek. Moi
koledzy zapytani o wrażenia z tych nietypowych
zajęć ocenili je bardzo pozytywnie. 
                                   Veronica Bączek  I c

lekcja polskiego

                                             
                                  KONCERT KOLĘD DLA SENIORÓW

We wtorkowy wieczór 13 stycznia nasi uzdolnieni muzycznie uczniowie na zaproszenie
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wystąpili w Ośrodku Spotkania Kultur  z koncertem kolęd
i pastorałek. W koncercie wzięli udział: Ilona Krawczyk, Izabela Łapa, Stefania Mirek, Kamila Golemo,
Monika Błasiak, Klaudia Żurawska, Aleksandra Wałaszek, Monika Drąg, Natalia Mędala, Anna Ujek,
Dawid Sowa. Konferansjerami byli: Katarzyna Rarus i Mateusz Minor, akompaniował Jakub Kiełb, nad
oprawą muzyczną czuwała Oliwia Giza.
Podobny koncert oraz przedstawienie bożonarodzeniowe przedstawiliśmy pensjonariuszom Hospicjum
i DPS w naszym mieście.

występ dla seniorów

   Zagraliśmy z Wielką Orkiestrą

Kabaret "Szalone Drożdżówki" wystąpił w
niedzielę 11 stycznia w DDK podczas koncertu w
ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy . Udział wzięli: Gabriela
Jurczyk, Joanna Marek, Natalia Bajda, Monika
Świątek, Agnieszka Jarmuła, Dominika Bieś,
Gabriela Zagraniczny, Kinga Miękina, Paulina
Miękina, Gabriela Panek, Wiktoria Pogonowska,
Katarzyna Kozik, Anna Zych, Natalia Moździerz,
Weronika Bączek, Dawid Rodak, Dominik Sak
oraz absolwenci: Bartłomiej Zaucha i Patryk
Połeć. Oprawą dźwiękową zajmował się Dawid
Bieś.

WOŚP
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Na meczu Wisły Kraków

Warsztaty teatralne Występ na WOŚP

Konkurs ciasteczkowy

Wieczór Kolęd

kiermasz przedświateczny

po opłatku szkolnym

Agata i SylwiaWystęp Oli

Chór Tryumfalny Spotkanie z podróżnikiem Festiwal Kolęd

                    Szkoła w obiektywie
                zdjęcia z ostatnich  tygodni

archiwum szkoły

Lucyna Chojnowska Lucyna Chojnowska
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