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Przebierańcy z klasy I gimnazjum

.

SPIS TREŚCI:
wydarzenia z życia szkoły
  s. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 
wydarzenia sportowe        
  s. 11, 12
twórczość uczniowska      
    s. 12,13
plotki                                    
s. 13
zwyczaje wielkanocne        
  s. 14

LN

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 7 04/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZK@LNE ECH@

Warsztaty przyrodnicze

25 lutego 2015 r. w Zespole Szkół im. ks. dra Jana
Zwierza w Ropczycach odbyły się III Warsztaty
Przyrodnicze dla Szkół Gimnazjalnych. Celem
zorganizowanych warsztatów było zachęcenie
uczniów do rozwijania zainteresowań przedmiotami
przyrodniczymi i zawodowymi. Naszą szkołę
reprezentowały: Kinga Bereś, Karolina Kramarz,
Martyna Tokarz i Joanna Wójcik pod opieką p. Anety
Rzeczyckiej. W zajęciach wzięli udział uczniowie z
dziesięciu szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko-
sędziszowskiego oraz strzyżowskiego. Zebranych
powitał Dyrektor Zespołu Szkół - p. Mariusz Pilch oraz
organizatorzy – nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół.
Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego p. Witold Darłak. Później do
zebranych przemówiła p. Dorota Wiater z Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ropczycach.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych zostały
przygotowane zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia
językowe, nauka obsługi robota, krzyżówki i quiz.
Uczniowie zostali także zaproszenie na mały
poczęstunek. Na zakończenie wszyscy obejrzeli
prezentację pt.: „Ekologiczny dom” oraz wysłuchali
informacji na temat oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
przygotowanej na rok szkolny 2015/2016.
                                         
                                                Joanna Wójcik

Kinga steruje robotem

5 marca br.  uczniowie z klas gimnazjalnych- Kinga
Bereś, Aleksandra Kukla oraz Mateusz Marciniec
reprezentowali naszą szkołę na I powiatowym
konkursie matematycznym im. prof. Stanisława
Viscardiego "Viscardius", organizowanym przez
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach. Pomimo wzorowego przygotowania,
uczniom nie udało się zająć wysokich miejsc,
zważając na to, że była duża konkurencja, gdyż do
konkursu zgłosiły się szkoły z całego powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego. Do konkursu uczniów
naszej szkoły przygotowała p. Marta Zajchowska. 
27 marca Aleksandra Kukla była na uroczystym
rozstrzygnięciu konkursu. Otrzymała dyplom i nagrodę
za zajęcie 10 miejsca.  
                                             
                                    M. Zajchowska

                     X miejsce 
             Aleksandry Kukli 
    w I Powiatowym Konkursie      
  Matematycznym "Viscardius"

Ola z nagrodą
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

W bieżącym miesiącu rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Narkotyki,
dopalacze….. nie, dziękuję!!!. Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję
wizualnie pokazać, dlaczego narkotyki i dopalacze są szkodliwe dla
zdrowia. Komisja konkursowa w osobach: p. Haliny Olechowskiej-Cwanek
oraz p. Anety Rzeczyckiej wybrała najlepsze prace, a były to: 
SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce – Katarzyna Bereś (kl. VI SP)
II miejsce – Karol Bochenek (kl. IV SP)
III miejsce – Michał Gorczyca (kl. IV SP)
GIMNAZJUM
I miejsce – Kinga Bereś (klasa III G)
II miejsce – Natalia Bereś (klasa I G)
III miejsce – Karolina Bereś (klasa I G)
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali  z rąk Dyrektora
Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich pana Grzegorza Laski dyplomy,
nagrody książkowe oraz drobne upominki rzeczowe.
                                   Aneta Rzeczycka

Wystawa nagrodzonych prac

Wystawa nagrodzonych prac

Konkurs plastyczny pod hasłem: 
"Rodzino - TRZYMAJ FORMĘ"

Zasady  konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swoich pracach
przedstawią tematykę zdrowego stylu życia w aspekcie:  a) zdrowego
odżywiania i zbilansowanej diety  b) aktywności fizycznej  c)
kreowania wizerunku człowieka wolnego od szkodliwych uzależnień.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkoły
podstawowej i I – III gimnazjum  Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich.
3. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane  w
formacie A3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Każda praca powinna mieć swój tytuł.
5. Najlepsze, nagrodzone prace zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i wezmą udział  w konkursie
plastycznym na szczeblu wojewódzkim.
Prace prosimy składać do  17 kwietnia 2015r.  w pokoju nauczycielskim 
Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich

                 Zapraszamy do udziału w konkursie!
                          Czekają ciekawe nagrody

.

.
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Która panna dla rycerza? 
Ciekawa lekcja języka polskiego:)

Jak wszyscy
wiemy, zmorą
większości
gimnazjalistów
w zakresie
nauki z języka
polskiego są
obowiązkowe
lektury.
Szczególnie
nieprzychylnie
uczniowie
patrzą na
książkę
Henryka
Sienkiewicza pt.
„Krzyżacy”.
Jest to
najobszerniejsza
lektura w
gimnazjum,
której
przeczytane, Uczniowie I gimn.

Rozpoczęła się debata,  uczniowie niemal kipieli słuchając o zaletach
swojej rywalki. Nie raz wszczynały się nawet kłótnie pomiędzy stronami.
Nasz rycerz uważnie wysłuchał argumentów, mów końcowych Danusi i
Jagienki po czym przeanalizował wszystkie za i przeciw. W końcu
wygłosił przemówienie, w którym ogłosił, że mimo iż szanuje i kocha obie
dziewczyny, jego serce jest oddane Danusi. Na koniec wyrecytował
wspaniały wiersz o swych uczuciach do ukochanej i w ten sposób lekcja
dobiegła końca.
Jak widać, omawianie lektury może być bardzo przyjemne, wesołe i
sprawiać wiele radości, czego doświadczyli uczniowie klasy pierwszej.
Tak więc wyciągając z tego naukę, należy optymistycznie nastawiać się
do lektur szkolnych i nie oceniać książki po okładce czy liczbie stron, bo w
jej treści może się chować wielka tajemnica.

                                                            Natalia Bereś

nie mówiąc już o jej omawianiu. Nie mniej jednak wiadome jest, że to podstawa polskiego patriotyzmu i męstwa,
więc każdy powinien przeczytać ją przynajmniej raz w życiu.
Aby pokazać, że omawianie lektury wcale nie jest nudne, klasa I gimnazjum 3 marca przygotowała bardzo
ciekawą lekcję pt. „Która panna dla rycerza?”.
W książce główny bohater-Zbyszko z Bogdańca- poznaje dwie panny, jak się później okazuje miłości jego życia,
lecz jest zmuszony aby wybrać jedną z nich. Nasi najmłodsi gimnazjaliści zostali postawieni w podobnej sytuacji.
Oto jak temu podołali.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich mała na celu wyszukanie wszystkich możliwych
wiadomości, wad i zalet o Danusi. Druga grupa miała przygotować to samo na temat drugiej wybranki serca
Zbyszka, Jagienki. Celem obydwu grup było przekonanie rycerza, w którego wcielił się Casper, aby to właśnie
ich pannę wybrał. Na lekcję, Danusia (Gabrysia) oraz Jagienka (Natalia) odświętnie ubrane, przybyły ze swoimi
swatkami mającymi w zanadrzu mnóstwo argumentów, dlaczego to właśnie ich pannę powinien wybrać rycerz.
Rozpoczęła się debata, uczniowie niemal kipieli, słuchając o zaletach swojej rywalki. Nieraz wszczynały się
nawet kłótnie pomiędzy stronami. Nasz rycerz uważnie wysłuchał argumentów, mów końcowych Danusi i
Jagienki, po czym przeanalizował wszystkie za i przeciw. W końcu wygłosił przemówienie, w którym ogłosił, że
mimo iż szanuje i kocha obie dziewczyny, jego serce jest oddane Danusi. Na koniec wyrecytował wspaniały
wiersz o swych uczuciach do ukochanej i w ten sposób lekcja dobiegła końca.
Jak widać, omawianie lektury może być bardzo przyjemne, wesołe i sprawiać wiele radości, czego doświadczyli
uczniowie klasy pierwszej. Tak więc wyciągając z tego naukę, należy optymistycznie nastawiać się do lektur
szkolnych i nie oceniać książki po okładce, czy liczbie stron, bo w jej treści może się chować wielka tajemnica.
                                                                                                    Natalia Bereś
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10 marca 2015 roku  najstarsi uczniowie gimnazjum
udali się do Ropczyc na Dni Otwarte zorganizowane
przez szkoły ponadgimnazjalne. Na początku
trzecioklasiści odwiedzili Zespół Szkół Agro-
Technicznych  im. W. Witosa. Po budynku szkoły
oprowadzała ich nauczycielka z tejże szkoły. Mieli
okazję zobaczyć pracownie, w których kształcą się
przyszli kucharze, kelnerzy, geodeci, informatycy,
ekonomiści, projektanci krajobrazu i wiele innych
zawodów. Na zakończenie zostali zaproszeni do Sali
Obsługi Klienta, gdzie mieli okazję oglądać pokaz
umiejętności barmanów. Jako drugą szkołę
gimnazjaliści zwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. T.
Kościuszki. Tam po budynku szkoły oprowadzały 2
uczennice ogólniaka. W tej placówce uczniowie mogli
zobaczyć sale lekcyjne i zapoznać się z ofertą
edukacyjną. Na koniec nasi trzecioklasiści zostali
zaprowadzeni do Labiryntu, gdzie koncertował zespół
muzyczny. Trzecią szkołą zwiedzaną przez
gimnazjalistów był Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza.
Tam grupę przejęła nauczycielka tej szkoły i pokazała
najciekawsze pracownie. Była pracownia fotograficzna
z ekspozycją narzędzi i aparatów fotograficznych, tam
też całej grupie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
Dalej były pracownie techniczne z obrabiarkami
numerycznymi i nowoczesnymi urządzeniami
elektronicznymi, pracownia dla mechaników
samochodowych. Następnie uczniowie udali się na
parking ZS, gdzie odbywał się pokaz policyjny,
strażacki i wojskowy. Nasi uczniowie odwiedzili też
bibliotekę i znajdującą się tam wystawę „Żołnierzy
Wyklętych”, oraz obejrzeli filmik zachęcający do nauki
w tej placówce. Na koniec udali się na Halę
Widowiskowo – Sportową, gdzie na stoiskach
prezentowały się pozostałe kierunki oraz organizacje
działające w szkole. Przed samym odjazdem
gimnazjaliści zwiedzili jeszcze Warsztaty Zespołu
Szkół Agro-Technicznych. Tam obejrzeli sale, w
których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności.
Obejrzeli też plac manewrowy, na którym uczniowie
ćwiczą jazdę samochodami i ciągnikami. Podczas
 wyjazdu opiekę nad trzecioklasistami sprawowała
wychowawczyni, p. Monika Skiba i p. Marta
Zajchowska.
                                                  MS

Pokaz barmański

Prezentacja obrabiarek numerycznych

WYJAZD TRZECIOKLASISTÓW NA "DNI OTWARTYCH DRZWI" 
DO ROPCZYCKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

MS
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WYJAZD GIMNAZJALISTÓW DO SĘDZISZOWA
MŁP. NA MUSICAL "PIĘKNA I BESTIA"

        Zapewne każdemu z nas w dzieciństwie rodzice
bądź dziadkowie przed snem czytali przepiękne baśnie
i bajki. Może teraz nie wszyscy się do tego przyznają,
ale to właśnie z nich dziewczynki stwarzają swój ideał
księcia na białym koniu, a chłopcy dzięki bajkom chcą
zostać przystojnym i odważnym rycerzem. Nie ma
więc co ukrywać, że w każdy lubi do nich powracać.
        W związku z tym 11 marca wybraliśmy się pod
opieką pani Lidii Nykiel, pani Moniki Skiby, pani Marty
Zajchowskiej oraz pani Zofii Król do Sędziszowa
Małopolskiego na spektakl pt. „Piękna i Bestia”.
Przedstawienie zostało wystawione przez uczniów
liceum, którym talentu i zaangażowania do pracy przy
tym spektaklu nie brakowało. Wciągnęli widownię w
czarodziejski świat baśni i wszyscy wspólnie
przeżywaliśmy losy bohaterów. Towarzyszyło nam
wiele emocji, radość, smutek, żal i przerażenie.
Oczywiście całość nie byłaby tak piękna, gdyby nie
cudowne piosenki w wykonaniu aktorów, które
zamieniły przedstawienie w musical. Po zakończeniu
występu aktorzy otrzymali od całej publiczności
ogromne brawa, do których z pewnością zdążyli już
przywyknąć po niejednym tak wspaniałym występie.
Mamy nadzieję, że i my wystawimy w najbliższym
czasie równie udane przedstawienia.
        Kiedy już opuściliśmy salę teatralną chłopcy nie
przepuścili okazji do zrobienia sobie selfie z aktorami
przedstawienia. Następnie udaliśmy się do pizzerii,
gdzie każdy zjadł coś smacznego i wróciliśmy
autobusem do szkoły.
                                                  Natalia Bereś

Przed spektaklem

Scena z musicalu

Scena ze sztuki Piękna i Bestia
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              Dzień Geodety w Zespole Szkół 
            Agro-Technicznych w Ropczycach

19 marca czworo uczniów z klasy III gimnazjum:
Natalia Kliś, Sebastian Kulpa, Karol Pawlus i Maciej
Wiktor wzięło udział w Konkursie „Geodezja na
wesoło” zorganizowanym w ramach Dnia Geodety
przez Zespół Szkół Agro – Technicznych im. W.
Witosa w Ropczycach. 
Wszyscy przybyli uczniowie zostali podzieleni na
grupy 2-osobowe i przystąpili do konkurencji
geodezyjno – sportowych. Uczestnicy musieli
zmierzyć odległość między punktami przy pomocy
tachimetru, a także umiejętnie poruszać się z tyczką
geodezyjną na torze przeszkód. 
Nasi uczniowie okazali się najlepsi i zajęli czołowe
lokaty: I miejsce – Maciej Wiktor i Karol Pawlus,    II
miejsce – Sebastian Kulpa. 
Po konkursie uczniowie zostali zaproszeni na
poczęstunek i podsumowanie Dnia Geodety na aulę
widowiskową. Tam zostały wręczone dyplomy i
nagrody. Podczas wyjazdu opiekę nad uczniami
sprawował pedagog szkolny p. Bartłomiej Grabski.
                                                                                         
                                                    MS

Maciej Wiktor - I miejsce

Sebastian Kulpa - II miejsceKarol Pawlus - I miejsce

.
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Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

20 marca - w piątek powitaliśmy w szkole Wiosnę. Nikt
już w zasadzie nie pamięta, że kiedyś dzień ten miał
dodatkową nazwę - Dzień Wagaraowicza. Tradycją
szkoły stało się bowiem witanie Wiosny w sposób
radosny. Większość naszych kolegów i koleżanek
przeszła swoistą metamorfozę. Po korytarzu
szkolnym pląsały mimy z klasy I gimnazjum, kotki z
VI, Pippi z IV, nawet żołnierze z II gimnazjum.
Szczęśćie można było sobie wywróżyć u wróżki Karoli
z kl. III gimnazjum, a Patrycja z kl. I podobała się
chyba wszystkim . Podejrzewamy rónież, że żaden z
uczniów nie dostał dziś jedynki! Samorząd Uczniowski
wybrał najlepiej przebraną klasę i wręczył pamiątkowe
dyplomy. I miejsce zajęły klasy I i II gimnazjum.
Gratulujemy pomysłów.  
                                     LN

25 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach
odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczno –
Przyrodniczy klas II gimnazjum pod hasłem „I Ty
możesz pomóc przyrodzie”. Uczestnicy z naszej
szkoły, czyli Alicja Grabowy, Mateusze Marciniec i
Aleksandra Kukla zostali przygotowani i dowiezieni
przez panią Martę Zajchowska. Konkurs rozpoczął się
o godzinie 9.00. Uczniów powitał pan dyrektor
Wojciech Żuchowski, po czym przeszli oni do
rozwiązywania testu. Arkusz składał się z 15 zadań
zamkniętych i 5 zadań otwartych. Po godzinnych
zmaganiach uczestnicy dostali poczęstunek w postaci
tradycyjnych  kanapek i herbaty, po czym udali się na
zwiedzanie izby regionalnej. Komisja konkursowa w
tym czasie oceniała prace uczniów.  Nasi gimnazjaliści
dali z siebie wszystko, lecz tylko Aleksandrze Kukli
udało się uzyskać nagrodę i wyróżnienie. 
                                                                                         
                                      Marta Zajchowska

Trzecioklasiści

Terroryści z II gimn.

Uczestnicy konkursu mat. - przyr.

Wyróżnienie dla Aleksandry
Kukli w Konkursie

Matematyczno - Przyrodniczym

LN

LN
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I miejsce dla Natalii Bereś w II Powiatowym
Konkursie o Józefie Mehofferze

Uczestniczki konkursu o Mechofferze

Obserwacja zaćmienia
Słońca

17 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbyła się druga
edycja powiatowego konkursu „Znany, sławny, ceniony
– życie i twórczość Józefa Mehoffera”. Konkurs
skierowany był do uczniów gimnazjów powiatu
ropczycko – sędziszowskiego. Miał on na celu nie
tylko popularyzowanie wiedzy o wybitnym
przedstawicielu secesji wywodzącym się z Ropczyc,
ale także kształtowanie w młodym pokoleniu postawy
współodpowiedzialności za kulturę regionu. Został
przygotowany przez panie polonistki liceum ,
prowadzącą była p. Marta Rząsa. W konkursie wzięli
udział uczniowie z następujących szkół: Gimnazjum nr
2 w Ropczycach Gimnazjum im. por. Karola Chmiela
w Zagorzycach Górnych ,Publiczne Gimnazjum im.
ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim,
Gimnazjum w Ociece , Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czarnej Sędziszowskiej , Gimnazjum im. K. K.
Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim oraz
Gimnazjum w Łączkach Kucharskich. Naszą szkołę
reprezentowały trzy uczennice klasy I gimnazjum :
Gabrysia Mardeusz, Natalia Bereś oraz Karolina
Bereś. Wykazały się one szeroką  wiedzą dotyczącą
biografii Józefa Mehoffera, nurtów w sztuce, do których
nawiązywał twórca i gruntowną znajomością prac
plastycznych artysty.
I miejsce w konkursie zajęła reprezentantka naszej
szkoły – Natalia Bereś. Gratulujemy  osiągniętego
sukcesu i życzymy kolejnych! Do konkursu uczennice
 przygotowała p. Lidia Nykiel.  
                                                                   LN 20 marca 2015 miało miejsce całkowite zaćmienie

Słońca.W Polsce zaćmienie było widoczne jako
częściowe. Zasłonięciu uległo od 63% tarczy
słonecznej w regionach południowo-wschodnich do
75% na północnym zachodzie kraju. Na
przeważającym obszarze Polski niebo było
bezchmurne i panowały bardzo dobre warunki do
obserwacji. 
Uczniowie naszej szkoły mogli zaobserwować to
niecodzienne zjawisko podczas lekcji geografii i
przyrody. Panie Patrycja Wiktor i Aneta Rzeczycka
przygotowały dla uczniów stare klisze rentgenowskie i
stare przeźrocza, żeby ochronić ich wzrok. Zjawisko
bardzo podobało się młodzieży i na długo go
zapamiętają.
                                                 MSObserwacja zaćmienia Słońca
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Charakterystyka Juranda ze Spychowa

Tenis Stołowy w Sędziszowie Małopolskim

7 marca 2015 roku na sali gimnastycznej
sędziszowskiego gimnazjum odbył się Indywidualny
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i
Chłopców.
Do powiatowego turnieju z naszej szkoły
zakwalifikowały się trzy uczennice: Kinga Bereś,
Natalka Bereś oraz Sonia Strzok. Niestety z powodu
choroby w turnieju nie wzięła udziału Kinga.
Bardzo dobrze zaprezentowała się uczennica klasy I
gimnazjum Natalia Bereś, która w swojej kategorii
wiekowej zajęła V miejsce na około 20 zawodniczek.
Wszystkim uczestnikom zawodów dziękuję za udział i
życzę sukcesów w przyszłym roku szkolnym.
                                           Wiesław Maciołek

.

W książce pt. „Krzyżacy” postacią tragiczną był
Jurand ze Spychowa. Nie miał żony, ponieważ zmarła
ze strachu po najeździe Krzyżaków. Miał tylko córkę
Danusię, która była pod opieką Anny Danuty. Przed
nieszczęściami, jakie go spotkały, był mężem
ogromnej postawy, z płowym włosem i również
płowymi włosami. Zawsze stanowczy, ostry i
zawzięty. Natomiast po nieszczęściach zamiast oczu
miał dwie czerwone dziury, brakowało mu również
prawej dłoni. Był słaby i jego postawa się zmieniła.
Nienawidził Krzyżaków, żądał zemsty, czuł do nich
wstręt. Po tym, jak porwali mu córkę i po pobycie w
więzieniu krzyżackim, był wytrwały: przeszedł wielką
przemianę duchową. Okazał miłosierdzie swojemu
oprawcy, co było bardzo odważnym czynem. Dał mu
wolną rękę, wypuścił go, mimo tego co on mu zrobił.
Był bardzo mocnym rycerzem, mścił się na Niemcach.
Żaden z Krzyżaków nie wyszedł z jego rąk żywy.
Jurand był posępny, bezlitosny dla siebie i innych. Po
porwaniu córki okazał Zbyszkowi wiele serca i
przyjaźni. Nieszczęścia, jakie go spotkały, zmieniły go,
i jego stosunek do innych. 

Na początku książki jakoś nie polubiłam Juranda, był
surowym rycerzem. Z czasem zaczęłam rozumieć, że
robił to z wielkiej miłości, jaką żywił do swojej zmarłej
żony. Jurand był jednym z moich ulubionych
bohaterów tej książki. Jego postępowanie co do
Krzyżaków było słuszne.
                                           Gabriela Kramarz

Kadr z filmu "Krzyżacy"

.

.
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 „Wyprawka, wędrówka, tułaczka – podróż 
niejedno ma imię”

Plotki, ploteczki

Człowiek od niepamiętnych czasów podróżował.
Przemieszczanie się leżało i leży w jego naturze. Jedni
wyprawiają się do odległych krain, inni wędrują
wydeptanymi ścieżkami, jeszcze inni skazani są na
tułaczkę. Słuszne jest zatem stwierdzenie, że podróż
niejedno ma imię.
Zacznę od tego, że podróż to pewnego rodzaju
wyprawa, daleka, zaplanowana i zorganizowana w
określonym celu. Bohaterem literackim, który wyruszył
na wyprawę był Bilbo Baggins – hobbit z powieści
Tolkiena. Wraz z krasnoludami i czarodziejem
Gandalfem postanowił odzyskać skarb Samotnej Góry
skradziony im przez Smauga. Wyprawa ta, pomimo
wielu niebezpieczeństw , zakończyła się powodzeniem
misji.
Drugą formą podróży jest wędrówka – krótka,
niekoniecznie zaplanowana eskapada. Motyw ten
ukazano w powiastce filozoficznej pt. „Mały Książę”.
Tytułowy bohater wędrował po planetach, poznając
rożne ludzkie oblicza. Owa wędrówka uczyniła go
bogatszym intelektualnie i uczulonym na ludzkie
słabości.
Natomiast tułaczka to negatywne odzwierciedlenie
podróży. Jest długa, męcząca i wymuszona.
Literackim przykładem tułaczki po świecie jest Józef
Skawiński – bohater „Latarnika”. Przeznaczenie
„rzucało nim po wszystkich kontynentach, od Austrii po
obie Ameryki. Przez tułaczkę popadł w zwątpienie na
lepszy los i zobojętniał na najbliższe otoczenie.

Reasumując, uważam, iż stwierdzenie, że „podróż
niejedno ma imię” jest ze wszech miar słuszne. W
zależności od interpretacji może być długą,
zaplanowaną wyprawą, krótką wędrówką lub
wymuszoną przez los tułaczką. Jednakże, bez
względu na to, zawsze jest przemieszczaniem się z
miejsca na miejsce.
                                              Aleksandra Kukla

Wędrówka

Dużo się ostatnio działo:D  Nasze kociaki coraz częściej wychodzą z klasy i idą na pole. Oby tak dalej ;3 Wyjazd
do teatru zaliczacie do udanych, czyż nie? :) Chłopcy wyrabiają sobie kondycję na lekcjach, przerwach i po
szkole ;3 A Dzień Wiosny w waszej klasie był świetny, jeśli chodzi o kostiumy :D Baaardzo dużo mimów i
oczywiście nie zapominamy o Patrycji ;) Klasa druga też zaszalała z kostiumami :D Jak można się było
spodziewać masa terrorystów, Smerfetka i Lady Gaba:) Pierwsze miejsce zasłużenie xD A no cóż w teatrze się
chyba wszystkim podobało ;) Jak już zauważyliśmy Nikola chodzi ciągle rozmarzona, ciekawe dlaczego? Mamy
Cię na oku ;) Klasa III, nasi absolwenci ostro przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego :D Teraz dużo do
roboty macie Bierzmowanie też niedługo, więc czas się przygotowywać xD W Pierwszy Dzień Wiosny już u was
nie było dużo osób przebranych :/ No ale cóż, Ci, którzy byli mieli świetne stroje :D Trzymajcie się i bądźcie
czujni, wiedzcie, że cały czas was obserwujemy :D

.
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Najpopularniejsze tradycje, zwyczaje i obrzędy
kultywowane w okolicach Wielkiej Nocy.
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Zakaz pieczenia chleba – W okresie tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiego Tygodnia gospodynie
nie mogły wypiekać chleba. reklama Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś suszy. Dlatego winna
gospodyni zostawała ukarana poprzez wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej wody. 
Pogrzeb żuru i śledzia – w dawnych czasach okres postu był bardzo ściśle przestrzegany, ograniczano wtedy
spożywanie praktycznie wszystkie, mięsa, cukru nawet nabiału. Jedzono praktycznie tylko żur i śledzie. Dlatego
w Wielki Piątek z radości ku końcowi postu, urządzano tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Wszyscy mieszkańcy wsi z
okrzykami radości zakopywali w przygotowanym dole „znudzone” pożywienie, z którym rozstawali się na cały
rok. W niektórych regionach Polski zasypywano dodatkowo garnek z popiołem, który symbolizował koniec
smutku i nadejścia radości. 
Topienie Judasza – w Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę, symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu jej
przez całą wieś, wrzuca ją do wody i obrzuca kamieniami do momentu aż pójdzie na dno. 
Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na świąteczne
śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć zwartość koszyczka różni się w
zależności od regionu, to w każdym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy i chrzanu. 
Pisanki – Pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolory symbolizuje coś
innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielona,
brązowa i żółta wyrażają radość. W naturalny sposób jajka można zafarbować gotując je w łupinach cebuli,
kwiatach malwy lub kory dębu. 
Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek. Pogańskie święto, symbolizujące budzenie się przyrody do życia oraz
oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej oblana panna, tym większe szanse na
szybkie zamążpójście. 
                                                                                                       Red.
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