
SZK@LNE ECH@

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół w Łączkach
Kucharskich
Łączki Kucharskie 469
39-106, Łączki Kucharskie

Numer 6 01/15

    BABCIU,  DZIADZIU - KOCHAJĄ WAS WSZYSTKIE    
                                 WNUCZKI I WNUKOWIE!

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka - kl. II SP

W numerze:

Dzień Babci i Dziadka- s.  2
Występy jasełkowe - s. 3 
WOŚP - s. 4
Zabawa choinkowa - s. 5
Wizyta w kinie, konkursy - s. 6
Jak spędziliśmy ferie? - s. 7-8
Zawody sportowe - s. 9
Z twórczości uczniowskiej - s. 10-11
Ploteczki szkolne- s. 12
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     Dzień Babci I Dziadka

Zaproszeni goście

Przedszkolaki

Klasa I SP

Klasa II SP

        " Kocham mocno Babcię, Dziadka
                To nie żarty moi mili
         Dzisiaj im życzenia składam
              By sto latek jeszcze żyli."

29 stycznia br. najmłodsi uczniowie szkoły-
przedszkolaki, kl. I, II i III SP  uczcili swe Babcie i
Dziadków. Pod kierunkiem nauczycieli
wychowawców, pań: Marty Mytych, Stanisławy
Świniuch, Bogumiły Rusin oraz Haliny Zapał
wystąpiły w programie artystycznym
przygotowanym na tę właśnie okazję. Na występ
złożyły się wiersze, tańce, piosenki i krótkie
inscenizacje. Bardzo ważnym punktem spotkania
były życzenia i piękne laurki złożone przez wnuki
swoim Babciom i Dziadkom. Na koniec głos zabrał
dyrektor szkoły, który pogratulował Seniorom tak
wspaniałych wnuków oraz zaprosił na słodki
poczęstunek. Spotaknie odbyło się w Remizie OSP
w Łączkach Kucharskich.  

                                                                     LN
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   Pokazaliśmy jasełka      
 szerszej publiczności!

8 stycznia 2015 r. zespół teatralny oraz młodzież
naszej szkoły miała okazję zaprezentować jasełka
bożonarodzeniowe na Hali Widowiskowo – Sportowej
w Ropczycach podczas noworocznego  spotkania
opłatkowego  samorządowo-ludowego.  W spotkaniu
tym wzięło udział ok. 250 osób, w tym przedstawiciele
samorządu, osoby duchowne, radni, sołtysi i
przewodniczący osiedli ,  prezesi firm oraz
reprezentanci różnych stowarzyszeń działających na
terenie powiatu, tj.: Ochotniczych Straży Pożarnych,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje
pozarządowe. Uroczystość prowadził przewodniczący
Rady Miejskiej p. Józef Misiura. Ks. prałat Leopold
Kordas - Powiatowy Kapelan Związku OSP RP,
dziekan dekanatu ropczyckiego wraz prałatem ks. dr.
Stanisławem Mazurem - proboszczem ropczyckiej
fary, odmówił krótką modlitwę. Następnie pobłogosławił
opłatki, którymi się wspólnie podzielono.
Podsumowania minionego roku dokonał burmistrz
Ropczyc Bolesław Bujak. Po części oficjalnej
przyszedł czas na przedstawienie jasełkowe , które,
trwało ok. 40 minut. Bogate dekoracje oraz
dynamiczna gra aktorów spowodowały, że jasełka
bardzo się wszystkim widzom podobały. Aktorzy
zebrali  wiele braw i gratulacji.

22 stycznia br. uczniowie naszej szkoły wystąpili w
przedstawieniu jasełkowym „Tak, On jest Królem” w
Centrum Kultury w Ropczycach na zaproszenie
prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Ropczycach Edmunda Janowskiego oraz
przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
W spotkaniu kulturalno – oświatowym uczestniczyli
członkowie oddziałowej sekcji oraz zaproszeni goście.
Zgromadzonych powitała przewodnicząca sekcji
EiR Alicja Celler i zaprosiła do obejrzenia
przedstawienia jasełkowego . Następnie przyszedł
czas na wystąpienia, podziękowania i życzenia
noworoczne. Na zakończenie spotkania prezes
oddziału ZNP podsumował ubiegłoroczną działalność
ZNP, wręczył młodzieży słodycze  oraz podziękował
za występ twórcom widowiska p. L. Nykiel, M. Skibie,
P. Piotrowskiej, A. Zygmuntowi oraz dyrektorowi
szkoły G. Laska

                                                         L N

Występ w hali widowiskowej w Ropczycach

Spotkanie opłatkowe ludowo - samorządowe

Centrum Kultury w Ropczycach

.
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Spotkanie noworoczne
drużyn harcerskich

XXIII Finał WOŚP z
udziałem naszej szkoły!

23 stycznia 2015 roku nasze harcerki: Mardeusz
Gabriela, Bereś Katarzyna, Aleksandra Karaś oraz
Książek Martyna wzięły udział w noworocznym
spotkaniu organizowanym dla drużyn harcerskich z
powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Spotkanie
zorganizowała I Drużyna Wędrownicza działająca przy
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach. Nasze harcerki miały możliwość
zaprezentować swoje możliwości wokalne oraz
spotkać się z drużynami z innych szkół przy
wspólnym poczęstunku. Przedstawicielki naszej
drużyny przygotował do występu pan Arkadiusz
Zygmunt. Opiekę nad harcerkami sprawował pan
Bartłomiej Grabski.
                                            Paulina Piotrowska

Spotkanie noworoczne

Harcerze kwestowali również w naszej szkole

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w
XXIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tegoroczny finał dedykowany był trzem tematom: "Dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla
godnej opieki medycznej seniorów". W dniach 7-9
stycznia 2015 r. wolontariusze, uczennice gimnazjum:
Weronika Gorczyca, Gabriela Kramarz, Karolina
Kramarz i Joanna Wójcik, przeprowadziły zbiórkę
pieniędzy wśród uczniów wszystkich klas i
pracowników naszej szkoły. Tegoroczna suma
zebrana w szkole wyniosła 222,81 zł. 11 stycznia w
Ropczycach na rzecz WOŚP kwestowało 100
wolontariuszy, wśród nich również nasze harcerki.
Kwesta rozpoczęła się wcześnie rano na ulicach
terenu miasta Ropczyce. Od godz. 15.30 kolejna
część finału miała miejsce na hali widowiskowo-
sportowej, gdzie odbyły się: występy zespołów
tanecznych i wokalnych z ropczyckiego Centrum
Kultury,  pokaz klubu karate KYOKUSHINE, występy:
szkoły muzycznej YAMAHA, Szkoły Muzycznej I
stopnia oraz Zespołu Pieśni i Tańca Halicz.

Dodatkowe atrakcje to zabawa "Po nitce do
szczęścia", gry planszowe, stoisko gastronomiczne
ZSA-T oraz stoisko kosmetyczne. Na zakończenie
odbył się koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu
Grzegorza Trychty z Ropczyc, następnie o godz.20.00
tradycyjne światełko do nieba. W sumie udało się
zebrać 30 847,07 zł. Pieniądze pochodzą z kwesty,
licytacji przedmiotów jak również ze stoisk w hali
widowiskowo-sportowej. Dziękujemy wszystkim za
udział w tej szlachetnej akcji, szczególnie naszym
wolontariuszkom: Weronice, Gabrysi, Karolinie i Asi. 

                                   Paulina Piotrowska

.

.
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     Zabawa choinkowa 
              za nami:)

Najmłodsi

Jak w krainie baśni

Starszaki

31 stycznia br. odbyła się w naszej szkole zabawa
choinkowa. Została przygotowana przez rodziców, zaś
opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele
wychowawcy. Pierwsza grupa, czyli najmłodsi
uczniowie klas 0, I, II i III bawili się przy
akompaniamencie orkiestry, zaś pozostali kl. IV- VI SP
 i I - III gimnazjum w rytm muzyki dyskotekowej. 
Podczas zabawy, zwłaszcza wśród najmłodszych,
można było zauważyć przeróżne postaci z bajek-
królewny, księżniczki, wróżki,motylki, biedroneczki itd.
Gimnazjaliści co prawda nie przebierali się w postaci z
bajek, ale również wyglądali odświętnie. Po
męczących tańcach - kaczuszkach, wężach,
chusteczce- mogli się posilić, wypić soczek i zjeść
pysznego hamburgera przygotowanego przez
rodziców. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się
kończy, zabawa również. Na kolejną karnawałówkę
trzeba czekać cały okrągły rok.  

Uczniowie składają podziękowania za zorganizowanie
zabawy wszystkim nauczycielom, panu dyrektorowi,
pracownikom szkoły oraz rodzicom.

                                                      LN
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Obejrzeliśmy trzecią część
"Hobbita"- wizyta w kinie

19 stycznia br. uczniowie klas I, II i III gimnazjum
wybrali się do Rzeszowa do kina Helios na film pt.
"Hobbit: Bitwa pięciu armii". Mieli okazję po raz trzeci
śledzić losy bohatera szkolnej lektury Bilba Bagginsa
oraz dowiedzieć się, czy drużyna dowodzona przez
Thorina Dębową Tarczę dotarła do Samotnej Góry
oraz czy Bilbo i jego towarzysze pokonają smoka i
odzyskają legendarny Erebor. Film wszystkim
uczniom bardzo się podobał, zwłaszcza, że oglądali go
w 3D. Po projekcji wszyscy udali się do McDonalda,
by się posilić przed powrotem. Opiekunami i
organizatorami wycieczki były panie: Lidia Nykiel,
Monika Skiba oraz Marta Zajchowska. LN

Udział w konkursie języka  
            angielskiego 

18 lutego 2015 r. uczennice II klasy gimnazjum:
Aleksandra Kukla, Nikola Strzok oraz Sonia Strzok
wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie
Translatorskim z języka angielskiego. Konkurs został
zorganizowany przez Zespół Szkół  im. ks. dra J.
Zwierza w Ropczycach. Zadaniem uczestników było
przetłumaczenie fragmentu tekstu z języka
angielskiego na język polski. Każdy z uczestników
miał do dyspozycji słownik, a treść tekstu związana
była ze szkołą i systemem edukacji. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści
zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Opiekę
nad uczennicami naszego gimnazjum sprawowała p.
P. Piotrowska

W kinie Helios po projekcji

Zaraz rozpocznie się film...

Ola, Sonia i Nikola - kl. II gimnazjum

Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, będącej
wstępem do słynnego "Władcy Pierścieni", to opowieść
pełna niesamowitych wydarzeń i magicznych postaci.
Przedstawia odwieczną walkę dobra ze złem. Po
wielkim sukcesie pierwszych dwóch części trylogii –
"Hobbit: Niezwykła podróż" oraz "Hobbit: Pustkowie
Smauga", nadszedł czas na film zamykający
niezwykłe dzieło Petera Jacksona: "Hobbit: Bitwa
Pięciu Armii". Drużyna dowodzona przez Thorina
Dębową Tarczę dotarła do Samotnej Góry, której
skarbu strzeże potężny Smaug. Czy Bilbo i jego
towarzysze pokonają smoka i odzyskają legendarny
Erebor? Odpowiedź na to pytanie już znamy!

.

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 6 03/2015 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZK@LNE ECH@

                Jak spędziliśmy ferie zimowe? 
         Warsztaty kulinarne w ZS Agro - Techincznych

W pierwszy dzień ferii tj. 2 lutego 2015 roku  w Zespole
Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach odbyły się
zajęcia zorganizowane przez nauczycieli przedmiotów
gastronomicznych, informatyki i języka angielskiego
zawodowego. Wzięły w nich udział 4 uczennice z klasy
III gimnazjum – Kinga Bereś, Klaudia Bochenek,
Karolina Kramarz i Joanna Wójcik. Na początku pani
Dorota Dudzińska przedstawiła prezentację
multimedialną o zdrowym odżywianiu się. Później
odbył się krótki test związany z tematyką prezentacji.
Przystąpiła do niego Joanna Wójcik i zajęła pierwsze
miejsce. W tym samym czasie pozostałe dziewczyny
brały udział w zajęciach z języka angielskiego
zawodowego. Na koniec wszyscy uczestnicy udali się
do kuchni, gdzie mogli sami przygotować: kanapki,
ciasteczka, sałatki i zdrowe drinki. Można też było
poznać sztukę składania serwetek i dowiedzieć się, jak
poprawnie ustawić zastawę stołową. Opiekę nad
uczennicami sprawowała p. Monika Skiba.
                                                Joanna Wójcik

Warsztaty kulinarne

.

Zawody odbyły się 30.01.2015 w ZS w Gnojnicy
Dolnej. Rozgrywki poprzedziło krótkie przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu uczniów tej szkoły. Później
drużyny z Łączek Kucharskich, Gnojnicy Dolnej,
Gnojnicy Woli i Niedźwiady Górnej zaczęły się
rozgrzewać. Pierwszy mecz: Łączki Kucharskie-
Niedźwiada Górna zakończył się wynikiem 5:3. Po 5
minutowej przerwie szkoła z Łączek musiała zagrać
kolejny mecz z Gnojnicą Dolną, ten wygrała drużyna z
Gnojnicy. Chłopcy byli załamani po tym, co się stało.
Drużyna z Łączek odpoczywała po dwóch trudnych
meczach. Podczas odpoczynku można było zakupić
gofry, które robiły dziewczyny z klasy 3 gimn. z
Gnojnicy. Pod koniec turnieju zagrali oni ostatni mecz z
Gnojnicą Wolą, który zakończył się remisem. Na
końcu turnieju ogłoszono wyniki: 1. Gnojnica Dolna 2.
Łączki Kucharskie 3. Niedźwiada Górna 4. Gnojnica.
                                Damian Wanat

Drużynowy Turniej Piłki Nożnej klas Gimnazjalnych
w Gnojnicy Dolnej

.

.
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Podczas ferii zimowych w hali widowiskowo-sportowej
w Ropczycach odbył się II Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego im. Władysława Sąsiadka. Jego
organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego OSP w Ropczycach oraz Ropczyckie
Centrum Sportu i Rekreacji. Uroczystego otwarcia
dokonał Burmistrz Ropczyc  Bolesław Bujak , życząc
uczestnikom wielu sukcesów oraz sportowej
rywalizacji w duchu fair play. W zawodach udział
wzięło 130 uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Ropczyce.
Zawodnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach
wiekowych zarówno wśród dziewcząt, jak i
chłopców. Trzech najlepszych zawodników z
poszczególnych kategorii wywalczyło awans do
zawodów powiatowych. Po zakończeniu Turnieju
zwycięzcy odebrali nagrody i medale z rąk
Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w
Rzeszowie Władysława Tabasza, Dyrektora
Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji Adama
Wojdona oraz kierownika referatu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Tomasza Pociaska. Fundatorem nagród
rzeczowych był Gminny Szkolny Związek Sportowy w
Ropczycach. Nasza szkoła również wzięła udział w
turnieju. Uczniowie zostali przygotowani przez p.
Grzegorza Laskę oraz p. Wiesława Maciołka. 
                                                                     Natalia Bere
ś

Sukces w swych kategoriach osiągnęli:

kl. V SP dziewcząt  - 3 miejsce -  
Natalia Więcek

 kl.  I gimnazjum  dziewcząt - 1 miejsce-
 Natalia Bereś

kl. II gimnazjum dziewcząt - 2 miejsce -
Sonia Strzok

 kl. III gimnazjum dziewcząt - 3 miejsce -
 Kinga Bereś

kl. IV SP  chłopców – 3 miejsce
 Maksymilian  Zakrzewski

      II Turniej Tenisa
 Stołowego im Władysława
      Sąsiadka z udziałem    
    naszych sportowców:)

Uczestnicy zawodów

Zacięta walka na stole

.

.
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Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt klas
gimnazjalnych

W dniu 18.02.2015 na Hali Widowiskowo-Sportowej w
Ropczycach odbył się turniej piłki siatkowej dla
dziewcząt klas gimnazjalnych.
W turnieju wzięły udział uczennice klas I – III
gimnazjum w składzie: Kinga Bereś, Natalia Bereś,
Karolina Kramarz, Gabriela Marć, Weronika Bochenek,
Ewa Pawłowska, Natalia Kliś, Joanna Wójcik, Gabriela
Kramarz oraz Weronika Gorczyca. W turnieju wzięło
udział 7 zespołów podzielonych na dwie grupy: I grupa
– Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej, Gimnazjum nr 1
w Ropczycach, Gimnazjum nr 5 w Ropczycach; II
grupa – Gimnazjum nr 2 w Ropczycach, Gimnazjum w
Łączkach Kucharskich, Gimnazjum w Małej,
Gimnazjum nr 4 w Ropczycach. Zawody odbywały się
do dwóch wygranych setów, które trwały po 20 minut.
Po wygraniu z drużynami z Gimnazjum nr 4 w
Ropczycach i Gimnazjum w Małej nasze siatkarki
rozegrały mecz o III miejsce z drużyną z Gimnazjum
nr 5 w Ropczycach, który niestety przegrały.
Ostatecznie w Turnieju Siatkarskim nasza szkoła
zajęła IV miejsce. 
Wszystkim zawodnikom dziękuję za udział i włożony
wysiłek.
                                  Wiesław Maciołek

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego uczniów
szkoły podstawowej

Pod koniec stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w
Łączkach Kucharskich odbył się Turniej Tenisa
Stołowego dziewcząt i chłopców klas IV – VI sp.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas V – VI w
składzie: Jakub Kaznecki, Karol Wrona, Natalia
Więcek, Karolina Cesarz, Patrycja Adamczyk,
Aleksandra Karaś. Nasi reprezentanci stoczyli wiele
zaciekłych meczy, jednak nie wszystkie zakończyły
się sukcesem. W końcowej klasyfikacji dziewczęta
zajęły IV miejsce, a chłopcy wywalczyli V miejsce.

                                        

                                         Wiesław Maciołek

Siatkarki podczas meczu .
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"Niezapomniana wycieczka" - opowiadanie Natalii

Opowiem, co mi się przytrafiło na ostatniej wycieczce,
planowanej przez szkołę już od dłuższego czasu.
Wczesnym, sobotnim rankiem zebraliśmy się na
parkingu i zaczęliśmy planować, co będziemy robić w
autobusie, opowiadaliśmy, kto co ze sobą wziął, ale
Bartek do nikogo się nie odzywał, tylko ciągle grał na
telefonie. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, wzięliśmy się
za rozbijanie obozu. Było przy tym dużo zabawy, gdyż
mało kto potrafił rozbić namiot, lecz Bartek pomimo
naszych próśb, nawet nie spróbował i nadal grał na
komórce, czekając, aż ktoś go wyręczy. Prawdziwa
zabawa zaczęła się wieczorem. Rozpaliliśmy ognisko,
a Michał i Zosia wyciągnęli gitary. Wspólnie
śpiewaliśmy piosenki i graliśmy w gry. Oczywiście, jak
zwykle brakowało jednej osoby, ale Bartkowi nikt nie
mógł przegadać, żeby do nas dołączył. Dochodziła już
jedenasta, Kasia opowiadała jedną ze swoich słynnych
historyjek o duchach, gdy nagle coś poruszyło się w
krzakach. Wszyscy odskoczyli jak poparzeni. Nasi
najodważniejsi koledzy postanowili sprawdzić, co to
było. Powoli podeszli do miejsca, z którego
usłyszeliśmy dziwny dźwięk i w jednej chwili wybiegli
stamtąd, krzycząc w niebogłosy, że zobaczyli ducha.
Cały nasz zastęp w mgnieniu oka znalazł się w
namiotach. Zaczynaliśmy żałować, że pojechaliśmy na
tą wycieczkę, gdy spostrzegliśmy, że nasz druh
zachodzi się ze śmiechu. W jednej chwili dotarło do
nas, że to był tylko żart, ale dla bezpieczeństwa resztę
nocy woleliśmy już spędzić w namiotach.
Po powrocie do szkoły, był tylko jeden temat. Wszyscy
podekscytowani przygodami, opowiadali
wychowawczyni, co działo się podczas wyjazdu. Gdy
pani zapytała Bartka, co on zapamiętał z wycieczki,
odpowiedział, że nie działo się nic ciekawego. Do tej
pory pamiętam zdziwienie całej klasy. Postanowiliśmy,
że na kolejny wyjazd zabierzemy Bartkowi komórkę i
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie
stwierdził później, że nic się nie działo.

                                             

                                          Natalia Bereś 

.

.

     Niejeden młody człowiek zdziwiłby się, gdyby
podsumował, ile godzin w ciągu miesiąca spędza
nad swoim telefonem komórkowym.
Czternastoletnia Ania      powiedziała: „Zamiast
oszczędzać czas,telefon komórkowy często go
kradnie”. Nawet jeżeli w twoich warunkach
posiadanie takiego telefonu wydaje się
uzasadnione, ważne jest, byś kontrolował, ile
czasu   poświęcasz na korzystanie z niego.

.

.
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Autocharakterystyka

        Mam na imię Nikola. Mam czternaście lat i uczę
się w drugiej klasie gimnazjum. Mieszkam w domu
jednorodzinnym wraz z kochanymi rodzicami i siostrą.
Jestem średniego wzrostu. Mam średniej długości
ciemne blond włosy i niebieskie oczy.
Lubię się ubierać tak, jak jest mi najwygodniej, czyli
jeansy plus do tego jakaś bluzka. To nie znaczy, że
cudem jest spotkać mnie w sukience lub spódnicy jeśli
wymaga tego okazja.
       Jestem człowiekiem spokojnym, wrażliwym ale
też trochę nieśmiałym. Do moich pozytywnych cech
charakteru zaliczają się na pewno rozsądek,
punktualność i sumienność. W szkole staram się mieć
dobre oceny. Nie zawsze to wychodzi, bo jestem
troszkę leniwa. Lubię „mieć dużo czasu”, np. przed
jakimś wyjściem być gotowa już 20 minut wcześniej.
Nie lubię, gdy czas mnie goni. W dość rozsądny
sposób podchodzę do większości sytuacji i spraw.
Lubię poznawać nowe osoby i zawierać znajomości. Z
porządkami nie mam problemów. Moja szafa na
ubrania i szuflada z kosmetykami to świętość. Nikt tam
nie ma wstępu.
O wadach będzie trochę trudniej napisać, bo jak każdy
nie lubię ich sobie wytykać. Jak wcześniej
wspomniałam jestem troszkę leniwa. Polega to na tym,
że zamiast pójść się uczyć na następny dzień, wolę
oglądnąć jakiś serial w TV. Mama często mówi mi, że
mam „słomiany zapał". Najczęściej zaczynam coś
robić, a potem tego nie kończę. Jak większość jestem
też niecierpliwa. Nieubłaganie czekam na koniec roku
szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Nie lubię
występować publicznie, sytuacji kiedy wiem, że
wszyscy patrzą na mnie. Próbuję ich unikać i dlatego
często się nie zdarzają.
Próbuję walczyć z tymi wadami, aczkolwiek nie
zawsze mi się to udaje. Uwielbiam spędzać czas z
koleżankami. Czasami pojechać z nimi do kina na
fajny film albo do miasta na pizzę. Połazić po sklepach,
pójść na lody i przesiedzieć resztę dnia na placu
zabaw, gadając o tym i o tamtym. Oprócz tego lubię
pojeździć na rowerze, zazwyczaj z siostrą, oglądnąć
fajny film albo przeczytać dobrą książkę, niekoniecznie
znanych autorów.                                                            
                                           Nikola

Nikola Strzok

      Autocharakterystyka

to charakterystyka o sobie pisana przez  
siebie. 

Jest to forma zaprezentowania swojej
osoby, życiorysu, osiągnięć. 

Powinna zawierać: 
- przedstawienie postaci

- wygląd zewnętrzny
- cechy charakteru

- podsumowanie, ocenę siebie.

.
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Plotki, ploteczki
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Witajcie po feriach! Dużo się działo w ostatnich miesiącach nie uważacie? :D 
Zacznijmy więc od klasy czwartej. U nich niestety nic nowego. Szaleją, jak zawsze, a uczyć to się nie ma kto
:) Nasze kochane piątaczki, a konkretnie dziewczynki zaszalały na zawodach z tenisa stołowego. Nie brakowało wrażeń nieprawdaż Natalka? ;p Zacięcie
walczyłyście w każdym secie. Oby tak dalej :D

Szósta klasa buja w obłokach, zamiast przyłożyć się do nauki! Oj, nieładnie ;3 Za niedługo macie przecież ważny
sprawdzian, więc nie marzyć się teraz o walentynkach :D A chłopcy też ostatnio nam przycichli i nic o nich nie
słyszymy xD Czyżby to była cisza przed burzą? :D Ola z Michałem zaszaleli na występach i powalili wszystkich
na kolana ;p Życzymy dalszych sukcesów :D
Kolej na nasze kociaki,  u których zawsze się coś dzieje :) Zacznijmy od występów, na których daliście czadu! :D
Ludzie aż nie mogli od was oderwać wzroku xD Chłopaki jak i dziewczyny dali z siebie wszystko na scenie ;p
Zawody w tenisie stołowym można zaliczyć do udanych :D Natalia oczywiście wygrała i rozsławiła naszą szkołę
xD A siatkówkę dziewczyny ćwiczą i ćwiczą :) Trzymamy kciuki za was na zawodach :D
Druga gimnazjum, tak jak wszyscy zaszalała na występach :D Takiej grupy kolędniczej nikt jeszcze nie widział
:D - jesteście nie do podrobienia xD
A tenis stołowy? Była zacięta walka, ale nie wszystkim się udało, bo tylko Sonia stanęła na podium ;p Nikola coś
ostatnio chodzi częściej uśmiechnięta :D Miłość wisi w powietrzu i chyba cię dopadła, czyż nie ? :) Póki co,  nie
będzie głębiej wnikać, ale pamiętaj, że cię obserwujemy xD
Nasza Szlachta pokazała jak potrafi zaszaleć na scenie :D A co oprócz tego? Kinga jako jedna z nielicznych z
naszego gimnazjum stanęła na podium w tenisie stołowym i jedzie na następny etap do Sędziszowa :D
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, ale nie tylko w tenisie, również w siatkówce, bo dziewczyny z
trzeciej grają zabójczo i z pewnością pokonają niejedną drużynę :D 
No to będzie na tyle ;p Nie ma co więcej opowiadać, więc kończymy ;3 Pamiętajcie, że miłość jest w powietrzu,
więc się strzeżcie xD

Siatkarki podczas wręczenia dyplomów .
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