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ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. A. CHRUŚCIELA W GNIEWCZYNIE

KURIER SZKOLNY
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych
sukcesów w szkole i życiu prywatnym.
Redaktorzy Kuriera szkolnego
Zawsze do góry, zawsze
Ty nauczyłeś jak w świecie złud
pod prąd, by znaleźć źróodnaleźć w głębi siebie
dło życia
stałeś
Pod niebem bezniebnym,
Bo prawdą byłeś, bo w Prawdzie żyłeś i
wśród kwiatów, drzew,
z Prawdą umierałeś.
wśród setek gór do zdoI choć cierpienie bliskim Ci było i ból
bycia.
przeszywał Twe ciało
Na przebaczeniu budując
świat, z nadzieją patrząc
Twój wieczny uśmiech i czyste serce zło
świata zwyciężało.
w jutro
Swą niezłomnością uczyłeś nas jak walW rytm górskich potoczyć ze złym losem
ków, przy świetle gwiazd,
Jak się nie poddać, jak być i trwać i biec
choć nie raz było trudza Bożym głosem.
no…
Patrząc niezmiennie w
Ty nas umacniasz na każdej z dróg, Ty z
nami pielgrzymujesz
Prawdy oblicze, Miłością
Wiedziesz przez Orędzie do Prawdy
kształtując sny,
bram, wędrówki tok kreujesz.
Brałeś w ramiona starszych i dzieci i ocierałeś
Ty nauczyłeś jak w świecie złud odnaim łzy.
leźć w głębi siebie
Swój mały cel, swe Westerplatte, Złotą
Pielgrzymowałeś najdłużGwiazdę na niebie.
szą z dróg, niosąc w
swych dłoniach cały świat
Coś o co walczyć nie będzie wstyd, coś
Z młodzieżą krzycząc
co jest warte poświęceń,
„Totus Tubus”, z każdym
Coś co jest godne człowieczych łez, za
grzesznikiem będąc jak
co dasz więcej i więcej…
brat.
I coś za co umrzeć nie będzie żal,
Nie było miejsca na zło i
umrzeć tak pięknie– jak Ty
grzech, nie było nienawiści
Umrzeć z uśmiechem w spokojny czas, wkraczając w nowe–
Przy Tobie każdy uczył się równości i Miłości.
lesze dni.
Bo Miłość droga była Ci, wszystko Ci rozwiązała
I takiej śmierci nas nauczyłeś, Ty który z śmiercią stanąłeś w
Dlatego uwielbiałeś ją, gdziekolwiek by przebywała.
twarz
A kiedy nawet śmierci mrok zajrzał Ci prosto w oczy
I choć sto łez świat przez to wylał, wieczność przybyła, bo
Widziałeś w niej nowy początek, drogę po której trzeba krouciekł czas…
czyć.
Lecz choć odszedłeś jesteś w nas– w sercu, myśli, modlitwie
Widziałeś w niej nowy początek, drogę po której trzeba kroNa każdym kroku, każdego dnia, na każdej dusz lidzkich niczyć.
wie.
I chociaż strach wciąż gościł w nas, Ty– Ojciec i Opiekun
I będzie na wieki– pośród nas, a z Aniołami– w niebie
Mówiłeś cicho „Nie lękaj się budować jutra bez grzechu”
Bo tak jak Ty szukałeś nas, tak my znaleźliśmy Ciebie.
W swojej modlitwie wciąż zatopiony w nieskazitelnym skuI głosić będziemy na wieki, tę prawdę jakże wierną
pieniu
Że był taki Człowiek, w którym niebo ujrzało, że jest splecioProsiłeś o pokój, błagałeś o życie nienarodzonych wielu.
ne z ziemia….
We wszystkich zakątkach świata obecny, na Straży Prawdy
Wiersz naszej absolwentki Katarzyny Kojder
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Quiz wiedzy o Słudze Bożym Ojcu
Świętym Janie Pawle II
DLA KLAS IV –VI
1.Gdzie i kiedy urodził się Karol Wojtyła – Jan
Paweł II?
a). w Krakowie 1918r.
b). w Wadowicach 1920r.
c). w Lublinie 1920r.
2. Który z wymienionych faktów łączy Karola
Wojtyłę z jego ojcem?
a). obaj mieli tak samo na imię
b). przyszły papież był jakiś czas
zawodowym żołnierzem jak jego
ojciec
c). ojciec podobnie jak syn pisał
sztuki teatralne
3. Jakie rodzeństwo miał Karol
Wojtyła?
a). brata
b). brata i siostrę
c). siostrę
4. Jak miała na imię matka Karola Wojtyły?
a). Ewa
b). Emilia
c) Ewelina
5. Gdzie rozpoczął naukę Karol
Wojtyła po ukończeniu Szkoły
Podstawowej?
a). w Państwowym Gimnazjum im.
Marcina Wadowity w Wadowicach
b). w Państwowym Gimnazjum im.
Marcina Wadowity w Krakowie
c). w Prywatnym Gimnazjum im.
Marcina Wadowity w Krakowie
6. Czy Karol Wojtyła jako uczeń pełnił służbę
przy ołtarzu?
a). nie- nigdy nie był ministrantem
b). był ministrantem, ale rzadko służył do Mszy
świętej
c) był aktywnym ministrantem
7.Której z wymienionych organizacji był członkiem Karol Wojtyła?
a). III Zakon św. Franciszka
b). Sodalicja Mariańska
c). ruch Światło Życie
8. W którym roku podjął studia w tajnym Seminarium Duchownym?
a). w 1941r.
b). w 1942r.
c). w 1943r.
9. Który papież nominował Karola Wojtyłę
biskupem Archidiecezji Krakowskiej?
a). Paweł VI
b). Pius XII
c). Paweł XII
10. Wymień nazwę soboru, w którym brał
udział biskup Karol Wojtyła?
a). Sobór Watykański II
b). Sobór Watykański I
c). Sobór Jerozolimski
11. W którym roku papież Paweł VI ogłosił
nominację arcybiskup Wojtyły
na kardynała?
a). maj 1967r.
b). maj 1968r.
c). październik 1968r.

12. Podaj dokładną datę wyboru kardynała
a). 22 października 1976
b). 16 października 1978
c). 10 października 1978
13. Jak brzmi hasło Jana Pawła II, które wyrażało jego miłość do Maryi?
a). Sursum corda
b). Totus Tuus
c). Memento mori
4. Kiedy miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego?
a). 23 września 1990r.
b). 17 grudnia 1992r.
c). 13 maja 1981r.
15. Jak nazywa się modlitwa, którą każdego dnia
w południe odmawialiśmy
razem w łączności z Janem Pawłem II?
a). nieszpory
b). Anioł Pański
c). Apel Jasnogórski
16. Kto był osobistym sekretarzem
Jana Pawła II?
a). kard. Franciszek Macharski
b). kard. Angelo Sodano
c). abp. Stanisław Dziwisz
17. Jaki związek ma liczba 264 z Papieżem Janem Pawłem II?
a). poprzednik Jana Pawła II był Papieżem przez
264 dni
b). Papież odwiedził 264 kraje
c). Jan Paweł II był 264 następcą Św. Piotra
18. Jak nazywa się okres sprawowania władzy w
Kościele przez Papieża?
a). pątnik
b). panteon
c). Pontyfikat

19. W którym roku Jan Paweł II odwiedził Zamość?
........................................
20. Ile pielgrzymek odbył Jan Paweł II do Polski?
........................................
21. W którym roku Jan Paweł II
był po raz ostatni w Polsce?
........................................
22. Podaj datę i godzinę śmierci
Jana Pawła II?
........................................
23. Jak nazywa się następca Jana
Pawła II?
a). Joseph Ratzinger
b). Angelo Sodano
c). Józef Glemp
24. Kiedy Ojciec Święty Benedykt
XVI ogłosił rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego Jana Pawła II?
a). 18 maja 2005r.
b). 13 maja 2005r.
c). 16 października 2005r.
Odpowiedzi znajdziesz na str. 11
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PRZED BEATYFIKACJĄ...

Jak przygotowujemy się
do beatyfikacji?
W RZYMIE
Uroczystości
potrwają trzy
dni. Pierwszego
maja w bazylice
watykańskiej
wystawione zostaną szczątki
Jana
Pawła II. Mszę
beatyfikacyjna
odprawi papież Benedykt XVI. Uroczystości zakończy msza dziękczynna. W uroczystościach beatyfikacyjnych w Watykanie może uczestniczyć około dwóch
milionów pielgrzymów z całego świata. Wierni, którzy
nie zdecydują się na wyjazd do Rzymu, będą mogli
skorzystać ze specjalnie przygotowanego na ten czas
programu telewizyjnego

U NAS
W GNIEWCZYNIE
Chcemy przeżyć
ten niezwykły
czas również wyjątkowy, dlatego
na niedzielne,
mamy nadzieję
słoneczne popołudnie, przygotowujemy we
współpracy z
RAM-m następujące działania:
• Bieg papieski– wezmą w nim udział gimnazjaliści
• Program słowno– muzyczny
• Akcję charytatywną” POLA NADZIEI”- sprzedaż
narcyzów wykonanych przez naszą szkołę. Otrzymane pieniądze zostaną przekazane chorym na nowotwory dzieciom.
• Występ gniewczyńskiego chóru i Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Tryńczy
• Pieśni religijne bliskie Papieżowi , w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły.
• Pieśni religijne w wykonaniu młodzieży.

CIEKAWOSTKI
Uwaga, szef patrzy!
Znana jest skłonność Karola Wojtyły do żartów.
Jego osobisty lekarz opowiada jak podczas jednej
z podróży Jan Paweł II nie czuł się zbyt dobrze,
po wcześniej zjedzonych plackach kartoflanych.
Doktor zaproponował kilka kropel „Napoleona”.
Papież zapytał wtedy na jakiej są wysokości.
Lekarz poszedł zapytać, wrócił i podał pułap, na
jakim znajdował się samolot. Papież wzniósł rękę
do góry i powiedział:
- „Nie mogę, Szef za blisko”.
Dobre źródło informacji
Papież na pytanie dziennikarzy jaki jest stan jego
zdrowia odpowiedział:
- „Nie wiem, nie czytałem porannych gazet.”
Jakie powitanie lubimy najbardziej
Jedna z sióstr zakonnych, które pomagały
papieżowi w codziennych sprawach, zwróciła się
do polskiego księdza z prośbą, aby nauczył ją
kilku słów po polsku. Uzasadniła, że miło byłoby
Ojcu Świętemu, gdyby mogła się z nim przywitać
w jego ojczystym języku. Ksiądz spełnił jej
prośbę. Następnego dnia podając śniadanie,
siostra zwróciła się do Jana Pawła II
- „Jak się masz, koteczku”.
A to pech!
Podobno po wyborze na Papieża, Jan Paweł II
powiedział do księdza Dziwisza...
- „No widzisz Stasiu... i już po nartach.”
Ech, popapieżyć...
Jan Paweł II do odwiedzającego go polskiego
księdza:
– Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć.
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Poczta Walentynkowa
w Święto Zakochanych
W dniu Św. Walentego 14 lutego w naszej
szkole zorganizowana została "Poczta
Walentynkowa". Zaadresowane życzenia każdy mógł wrzucić w zeszłym
tygodniu do skrzynki, która znajdowała się w bibliotece szkolnej. Pod koniec zajęć lekcyjnych "walentynkowi listonosze" przekazali pocztę adresatom. Najwięcej kartek z życzeniami- 55
sztuki - otrzymała klasa Ia Gimnazjum. Łącznie wysłano
237 walentynki.

” Mistrz Ortografii”
Trzech uczniów naszej szkoły- Sylwia Bosak, Paula Konieczna, Tomasz Krupa i Gabrysia Deput- wzięło udział w VII Międzyszkolnym
Konkursie Ortograficznym Klas IV- VI Szkół
Podstawowych” Mistrz Ortografii” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr1 w Przeworsku
Walczyli jak lwy o tytuł mistrza ortografii. Nie udało
się tym razem, chociaż byli o krok od podium. Konkurencja była bardzo duża – ponad 60 uczniów,
a poziom wygórowany jak na dyktandzie ogólnopolskim organizowanym przez polską telewizję.
Z posępnymi minami wrócili do domu, no bo któż
chce przegrywać. Ale to nie koniec świata! To wezwanie do dalszej pracy. Mistrzem zostaje się nie tylko dzięki darowi nieba, ale również dzięki własnej
ciężkiej pracy.

Kopali porządnie!
III miejsce dla naszych

lektorów
2 marca br. w Błażowej odbył
się turniej w piłce nożnej halowej Liturgicznej Służby Ołtarza, Łańcuckiego. Parafię
Gniewczyna Łańcucka reprezentowali lektorzy, którzy są uczniami naszego gimnazjum. Drużyna zajęła III miejsce w Mistrzostwach Archidiecezji Przemyskiej na szczeblu Archiprezbiteratu. Gratulujemy i
cieszymy się z sukcesu!
Drużyna lektorów: Jarosław Pieczek, Jakub Słysz,
Piotr Majcher, Kamil Pelc, Adam Słysz, Mateusz Kida,
Michał Dałomis, Krzysztof Sołek.
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Wyróżnienia w Konkursie
Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”

W dniu
19 luty 2011r. w zabytkowym pałacu w Zarzeczu odbyło się podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom”.
W wyniku konkursu zorganizowanego przez Zarząd
Oddziału Województwa Związku Ochotniczej
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnienie w kategorii wiekowej- gimnazjum otrzymała
Iwona Czepiela. Wyróżnienie w kategorii szkoły
podstawowej przyznano Michalinie Niemiec. Dyplom podziękowania, za trud włożony w przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu otrzymał
p. Marek Kozak.
Gratulujemy!

Najmłodsze słowiki
Przegląd Piosenki Przedszkolnej
"Estradka Małolatka"
W dniu 11 marca 2011r. w sali Wiejskiego Domu
Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej odbył się III
Gminny „Przegląd Piosenki Przedszkolnej
"Estradka Małolatka", w którym udział wzięli
uczniowie ze Szkół Podstawowych w Gniewczynie
Łańcuckiej, Tryńczy i Gorzyc. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz interpretacyjne.
Nie było kolejnych miejsc, bo jakże trudno wskazać,
kto śpiewa bardzo dobrze, a kto trochę inaczej, dlatego
tylko że wypadł przedni ząbek. Były za to dla
wszystkich piękne książki i dyplomy
uczestnictwa.
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KOMPLEKSY PRZESZKADZAJĄ...
Trudno o dziewczynę pozbawioną kompleksów. Zwłaszcza w czasach, kiedy wygląd zewnętrzny utożsamiany jest z rzeczywistą wartością człowieka.
Czego najbardziej się wstydzimy?

Jestem brzydka,
jestem gorsza!

Wszystko co
powinnaś wiedzieć
o kosmetyce...

Przyznanie się do swoich kompleksów nie jest
też dla nas łatwe. Uciekamy od takich sytuacji,
które zmusiłyby nas do wyrażenia samooceny.
Wydaje nam się, że całe nasze otoczenie, cały
Z igły robimy widły!
świat
widzi w nas tylko to, co w naszym przePrzywiązywanie uwagi do wyglądu zewnętrznego
świadczeniu
jest „brzydkie”. Po co więc jeszcze
jest czymś naturalnym i towarzyszącym nam przez
całe życie. Ale tylko wtedy, kiedy nasza zewnętrzna o tym mówić. W sytuacji podbramkowej, w
szczerej rozmowie z kimś bliskim, częściej mó„powłoka” nie staje się miarą naszych sukcesów i
miarą osiąganego w życiu szczęścia. Niestety my wimy „jestem brzydka” niż „czuję się brzydka”. Nasza niska samoocena wynikająca z przekobiety nie potrafimy odciąć się od naszej zewnętrzności i skupiać tylko i wyłącznie na walorach wartościowania znaczenia naszego ciała sproswojej osobowości. To, jak dobrze wyglądamy, jest wadza nas do myślenia, że należymy do gorszej
dla nas równie ważne, jak to, że każdego dnia mu- kategorii ludzi. Mamy mniejsze prawa i przywilesimy zjadać śniadanie, iść do szkoły. Ba! Jest dużo je, wolimy stać z boku niż pchać się na piedeważniejsze. Bo nawet jeśli budzimy się w doskona- stał. Nasze marzenia, plany nierzadko pozostają
tylko w naszych głowach bez rzeczywistej realiłym humorze, jesteśmy wypoczęte
zacji. Czemu? Nie
i pełne pozytywnej energii czujemożemy
zwalczyć namy, że rozpoczęty dzień będzie
szych
kompleksów,
dobry, wystarczy tylko krótka wizyktóre według nas, są
ta w toalecie, widok małego pryszznaczną przeszkodą
cza na nosie i wszystkie nadziew osiąganiu zamierzoje zostają pogrzebane. Jak dobrze
nych celów. I tak na
by nie było, jest źle. Gorzej, jest
bok odsuwamy marzetragicznie. Mała krosta staje się
nia o dobrej szkole
wyznacznikiem całego naszego
czy studiach w dużym
dnia. Mamy ważne spotkanie - jemieście, bo uznajemy,
steśmy przekonane, że przez maże lepsza będzie dla
łego pryszcza nie zakończy się z
nas szkoła w najbliżpowodzeniem, mamy randkę, szym małym mieście,
boimy się odrzucenia przez chłoniedaleko
od
domu
rodzinnego.
Nie będziemy
paka i komiczności w jego oczach, mamy ważny
zmuszeni
do
kontaktów
międzyludzkich
na szesprawdzian, klasówkę - ale to pryszcz zajmuje naroką
skalę.
Takich
przykładów
można
wymieniać
sze myśli, przecież siedzenie na sali wypełnionej
dużo. Wolimy zrobić dwa kroki wstecz, niż jeden
zdającymi nie daje nam możliwości
wielki krok
ukrycia się. I tak drobnostki urastają
Zdaniem
psychologa
do przodu.
do skali wielkich spraw.
Wszystkie nasze kompleksy związane z
W
rzekomymi brakami w wyglądzie zewnętrznym powodowane są chęcią osiągnięcia
wyglądu dziewczyna idealnej. Dobrze wiemy, jak
chłopcy rozanielają się nad kolorowymi zdjęciami
atrakcyjnych pań. I nie ma nic złego w samej
chęci podobania się, do momentu, gdy nie wkracza ona we wszystkie sfery naszego życia i staje
się czymś przodującym na każdej płaszczyźnie.
Bo musimy wiedzieć, że mężczyźni cenią nas nie
tylko za nasze walory zewnętrzne. Choć trudno w
to uwierzyć szukają czegoś więcej. Dostrzegają

czym tkwi problem?

nasze wnętrza. A
my same musimy
zrozumieć, że nasza zewnętrzność, jest ważna,
ale nie najważniejsza. Potrzebujemy więcej
wiary w siebie, musimy zadbać o podwyższenie
swojej samooceny. Niestety nikt za nas tego nie
zrobi, jeśli my same nie poczynimy starań by
przekonać się, że wszystkie nasze za duże,
krzywe czy zbyt małe części ciała są właśnie
takie, jakie być powinny.
Piękno nie ma jednego wzorca, odnaleźć można je przecież w wielu wymiarach.
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M Ł O D E G O

C Z Y T E L N I K A

• Na ogół nie spóźnia
się na lekcje. Jeśli jednak
z ważnych powodów
Szkolny savoir-vivre
spóźnił się, po wejściu
Zasady dobrego zachowania się ucznia w szkole
do klasy podchodzi do
• Wchodząc do
nauczyciela i mówi: Przepraszam za
budynku szkoły, otwiespóźnienie i wyjaśnia nauczycielowi pora drzwi i przepuszcza w wejwód spóźnienia.
ściu nauczycieli, pracowników
• Osobę wchodzącą do klasy
szkoły, kobiety jeśli takie oso(nauczyciela lub innego pracownika
by są w pobliżu.
szkoły) uczniowie witają poprzez powstaWita nauczycieli i innych pranie z miejsca. Analogicznie postępują w
cowników szkoły, mówiąc
przypadku wyjścia gościa z klasy.
dzień dobry, skłaniając przy tym głowę. Jeżeli
• Wchodząc do sali lekcyjnej, by przekazać
uczeń siedzi, powinien się podnieść. Kłaniając
klasie jakąś informację, zwraca się do nasię wyjmujemy ręce z kieszeni. Ukłon powinien
uczyciela prowadzącego lekcję z zapytaniem
wyrażać uprzejmość, szacunek i być jednakoCzy mogę przekazać klasie?
wo grzeczny dla wszystkich.
• Dzwonek na przerwę przypomina nauczyciePozdrawia nauczycieli i innych pracowników
lowi (nie uczniowi), że jest koniec lekcji.
szkoły również na ulicy po lekcjach.
Książki i zeszyty chowa do plecaka na wyraźNie musi mówić dzień dobry za każdym razem,
ne polecenie nauczyciela.
ilekroć widzi tę osobę. Widząc kogoś tego sa• Do nauczyciela lub innego pracownika szkomego dnia nie po raz pierwszy, wystarczy
ły zawsze zwraca się roszę pani, proszę pana.
uśmiechnąć się i skinąć głową w kierunku spoGdy pyta o nauczyciela podaje jego nazwisko
tkanej osoby.
(nigdy imię) np. Szukam pani Kowalskiej a
Pamięta o odpowiednim obuwiu na zmianę.
nie Szukam pani Ewy.
Wchodząc do szkoły uczeń zdejmuje czapkę i
• Rozmawiając z nauczycielem lub innym pranie zakłada jej nawet na przerwach.
cownikiem szkoły,
W szatni, oddając kurtkę i buty na przechowaprzyjmuje postawę zanie na czas lekcji, nie przepycha się, lecz czesadniczą: stoi, ręce
kać cierpliwie na przejście (nie zapomina o
opuszczone wzdłuż tusłowach proszę, dziękuję).
łowia (nigdy nie w kieNa zatłoczonym korytarzu szkolnym nie biega,
szeni), głowa i wzrok
nie przepycha się. Porusza się prawą stroną
skierowany w stronę
schodów, korytarza (nie przesiaduje na korytaosoby z którą rozmarzu uniemożliwiając innym poruszanie się), nie
wia. Jeśli nauczyciel
blokując przejścia innym. Pamięta o słowach
siedzi i zaprasza ucznia, aby usiadł, rozmowa
proszę (gdy kogoś przepuszcza), dziękuję (gdy
odbywa się w pozycji siedzącej, przy czym
jego przepuszczają), przepraszam (gdy kogoś
uczeń siedzi wyprostowany, z nogami zgiętypotrąci). Po dzwonku na lekcję ustawia się
mi pod kątem prostym (taka postawa świadwraz z innymi parami przed salą lekcyjną po
czy o szacunku do osoby rozmówcy).
stronie drzwi. Pierwszeństwo mają dziewczęta, • Nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego. Jeza nimi stają chłopcy.
śli musi porozmawiać z nauczycielem, zwraNa krześle siedzi wyprostowany, a nie rozparty
ca się do innej osoby wchodzącej do pokoju,
jak w domowym fotelu. Nie leży również na
by poprosił nauczyciela na korytarz.
blacie stolika. W czasie lekcji nie żuje gumy.
• Wchodząc do sekretariatu, gabinetu medyczNa lekcjach uważa, nie przeszkadza nauczycienego, biblioteki itp. mówi dzień dobry i
lowi i rówieśnikom. Naprawdę nie jest w doprzedstawia swoją sprawę zaczynając od
brym guście narzucanie klasie swojej osoby.
słów Proszę o, Poproszę o.
• W szkole nie używa telefonu komórkowego.

„Ada to ... wypada”
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Humor
.Na zakończenie
roku szkolnego
dyrektor zwraca się
do
uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież
Mamusiu, ja Ciebie i tatusia nigdy nie
opuszczę!
- A czemu Ty tak Jasiu grozisz rodzicom?
Lekcja przysposobienia obronnego:
- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy
wewnętrzne?
- Wewnętrzne.
- A dlaczego?
- Bo trudniej pacjenta
Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurna, a ja przepisałem…
Nauczycielka wysyła mnie do gabinetu dyrektora
za coś, czego nie zrobiłem...
- A czego nie zrobiłeś?
- Pracy domowej.
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Czy wasza
też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy.
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny
i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To
kwas siarkowy...
O czym powinni pamiętać nauczyciele wychowania
seksualnego?
- Aby nie zadawać prac domowych!

KURIER SZKOLNY
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Uśmiej się do łez
- Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
Jasio wykopał w piaskownicy
granat i zaniósł go do mamy.
-mamo patrz co znalazłem !
-Jasiu wywal to szybko do pieca bo nas
wszystkich pozabija !
Rozmowa między dwoma przedszkolakami :
-Gdzie się urodziłeś?
-Na wsi, a ty?
-W szpitalu.
-A co ci było?

Negatywne emocje nie są szkodliwe,
o ile wyrażamy je w odpowiedni
sposób. Szkodliwe jest natomiast
gromadzenie ich w sobie.
Joan Borysenko

Dziewczyny często mają problemy z uzewnętrznieniem złości i gniewu. Przeważnie uśmiechają się jeszcze wtedy uprzejmie. Mimo iż nie maja ku temu powodu, i
właściwie chciałby, jakoś ostro zareagować lub pienią się z wściekłości. A przecież takie ustawiczne łykanie emocji może łatwo doprowadzić do choroby.
Skończ więc z tym wizerunkiem wiecznie
miłej kobiety.
Miej odwagę pokazać też surową minę.
Nie kryj swoich prawdziwych uczuć,
bądź czasem zuchwała i zirytowana, nawet wściekła, o ile to koniecznie. Domagaj się swoich praw. Powiedz uprzejmie,
ale wyraźnie i jednoznacznie, jakie masz
zdanie a danej sprawie. Koniec z tym
grzecznościowym ,,dyżurnym” uśmiechem.

Jeśli chcę zachować zdrowie, musze
skończyć z wizerunkiem wiecznie
miłej osoby.
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W ł a s n a

t w ó r c z o ś ć

„Ślimakowa wróżka”

Opowiadanie twórcze
Dawno, dawno temu w małej chatce żyła
sobie dziewczynka imieniem Kasia. Miała długie,
jasne włosy, alabastrową cerę i przepiękne niebieskie
oczy. Była bardzo pracowita, dobra i czuła. Kochała i
opiekowała się wszystkimi zwierzętami, zwłaszcza ślimakami spędzała z nimi całe dnie i traktowała je jak
prawdziwych przyjaciół.
Pewnego dnia, gdy wracała ze szkoły, na zakręcie potrącił ją samochód. Lekarze przez kilka godzin
walczyli o jej życie, jednak nie udało się jej uratować.
Ślimaki o śmierci ich ukochanej przyjaciółki dowiedziały się od znajomego ptaka, który właśnie w tym
momencie przelatywał nad szpitalem. Zapadła grobowa
cisza, słychać było tylko szelest liści. Odezwał się najmłodszy ze ślimaków:
- To niemożliwe, przecież pamiętam dobrze, jakby to
było wczoraj, jak siedziała tu na głazie, szeroko się
uśmiechała i opowiadała nam wspaniałe bajki.
- Przecież to było wczoraj złośniku – odezwała się jego
siostra.
- Uspokójcie się – powiedział dziadek ślimak – musimy
się teraz zastanowić, co możemy dla niej zrobić, jak
możemy wynagrodzić jej dobroć.
- To zróbmy z niej ślimakową wróżkę, która będzie
nas strzec - odezwała się ślimakowa babcia ciągnąc
za sobą wielką księgę z zaklęciami.

Gotuj z nami!!!
Ciastka czarno - białe
Potrzebne składniki:
150g cukru pudru, 300g masła,
szczypta soli, 400g mąki pszennej, 30g kaka o, mąka do posypania stolnicy, 1 białko

Wykonanie:
Cukier puder przesiać do miski,
zgnieść z masłem i solą. Dodać
mąkę. Ciasto podzielić na dwie porcje. Do jednej dodać kakao. Obydwie porcje zawinąć
w folię i na 2 godziny włożyć do lodówki. Każdą porcję podzielić na dwie części, połowę ciemnego ciasta
położyć na stolnicę posypaną mąką, rozwałkować na
grubość 2 mm. Jedną warstwę ciasta posmarować
białkiem, całość zawinąć jak roladę. Ciasto ponownie
włożyć do lodówki. Piekarnik rozgrzać do 190°C.
Schłodzone ciasto pokroić na plasterki o grubości
0,5mm i położyć na blachę. Piec około 10 minut. Pozostawić je na blasze do przestygnięcia.

KURIER

SZKOLNY

- Ale gdzie ją znajdziemy?
- Jak to gdzie, na cmentarzu.
- Więc chodźmy!
Wszyscy wspólnie ruszyli na cmentarz.
Po godzinie byli na miejscu. W powietrzu unosiło się wiele dusz, ale Kasia
wyróżniała się od innych, siedziała na
gałęzi jednego z drzew i smuciła się:
- Kasiu to my, tu na dole!
- Co wy tu robicie? – spytała zaskoczona.
- Przyszliśmy, aby ci pomóc, nie ruszaj się. Zaczynaj babciu.
- Na me życzenie, niech Kasia w wróżkę się zmieni.
W jednej chwili w miejscu zwykłych ubrań pojawiła się
przepiękna suknia, z tyłu wyrosły wspaniałe skrzydła, a na
głowie widniała złota korona.
- Co to? Co się stało?
- Zrobiliśmy z ciebie ślimakową wróżkę, która będzie nas
strzec. Jeżeli chcesz, możemy to odwrócić.
- Nie proszę, nie róbcie tego, jestem taka szczęśliwa.
- Hurra, niech żyje wróżka opiekunka! – krzyczały ślimaki.
Kto wie może do dziś ślimakowa wróżka fruwa po łące i
broni swoich ukochanych, małych przyjaciół.
Karolina Kosior kl. II a Gim.

Wiosna, ach wiosna…!
Nareszcie wiosna!
W kwietniu natura robi
się z każdym dniem bardziej przyjazna. Jest coraz cieplej. Drzewa okrywają się znowu zielonymi
liśćmi, a w ogrodach
przez noc budzą się do
życia całe grządki pierwiosnków, tulipanów i
narcyzów.
W tym miesiącu pozwól
sobie każdego dnia na
krótką przerwęprzerwę- po to, aby
zachwycić się pięknem
otaczającego cię świata.
Spójrz w górę, na błękitne
niebo, wdychaj delikatną woń kwiatów. To wszystko jest
darem dla ciebie, darem, który powinnaś się delektować
wszystkimi zmysłami. Pełna wdzięczności zbudź się do życiacia- podobnie jak cała przyroda. Przypomnij sobie, jak to
cudownie móc oddychać i być cząstką tego świata.
Chciałbym zainicjować coś nowego.

P r o b l e m y

s z k o l n e
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DOMOWE ZGRZYTY
Najczęstsze powody
nieporozumień:

PSYCHOLOG
Konflikty między rodzicami a nastolatkami, nie są problemem jedynie dzisiejszych czasów, a ich przyczyn należałoby szukać w odmiennym spojrzeniu
na życie przez obydwie strony konfliktu.
Rodzice chcą, aby ich szanowano, zawsze uważają,
że ich racje są niepodważalne, a nastolatkowie są
przecież jeszcze dziećmi, których nadal należy instruować - co im wolno, czego nie. Młodzież natomiast czuje, że dorasta, że zmienia się fizycznie, a
ponieważ wyglądają już jak dorośli, to dochodzą do
wniosku, że również należy ich tak traktować. Jednak
już u progu swojej "dorosłości" popełniają wiele błędów i chcą, by być dla nich wyrozumiałym. Dostając
tzw. "szlaban" czują się jak dziecko. Młodzież nie znosi żadnych ograniczeń, chociaż nie wie, że w prawidłowym wychowaniu należy ciągle wytyczać granice.

- brak lub za niskie kieszonkowe,
- złe oceny w szkole
- za długie przesiadywanie przed
komputerem,
- ograniczenia co do późnego wracania do domu,
- brak czasu ( rodziców dla Was ),
- zbyt częste kontrole, ograniczenia
- za dużo obowiązków,
- zbyt mocny makijaż do szkoły i nie odpowiedni ubiór.

ZROZUMIEĆ RODZICÓW
Wiemy że rodzice pragną, abyśmy wyrosły na mądre,
silne i odważne. Dlatego często są wobec nas surowi.
I druga strona medalu. My młodzi, czując niejednokrotnie, że nie realizujemy oczekiwań rodziców, jesteśmy przygnębieni i smutni. Często też, gdy nasze
cele mijają się z koncepcjami rodziców, szukamy
wsparcia u rówieśników.
Dobrze jest, gdy wokół siebie mamy grupa odpowiedzialnych osób, ale co dzieje się kiedy jest inaczej?

W każdym konflikcie najważniejsza jest
rozmowa. Gdy wyjawimy co tak naprawdę
"siedzi nam w głowie", i co tak naprawdę
czujemy, dorośli na pewno nas zrozumieją i dojdzie do jakiegoś porozumienia (np. będziesz
mógł/mogła wrócić do domu po 22, jednak
wcześniej odkurzysz salon; pójdziesz dziś spać
o której chcesz, pod warunkiem, że nie spóźnisz
się do szkoły itp.).

Po co ten makijaż!?
Wypowiedzi rówieśników...
A po co Ci makijaż? Uważam, że to jedynie ratunek dla
dziewczyn, które chcą coś ukryć. Teraz będziesz piękna ,a
za kilka lat nie będziesz mogła żyć bez pudru, bo chemia
tak Ci zniszczy skórę… Nastolatka
Im wcześniej zaczniesz się malować, tym szybciej będziesz potrzebowała tego więcej. Na tuszu się nie skończy, za chwile dojdzie pomadka, cienie, zaraz ta cała
tapeta. Ja pierwszy raz rzęsy pomalowałam w gimnazjum, koleżanka mnie zmusiła przed dyskoteką, chociaż
uważałam ze mam fajne naturalnie ciemne rzęsy. Do tej
pory nie maluję się jakoś za specjalnie. Powiem takwtedy kiedy trzeba. W wieku 13 lat ( bez urazy) powinnaś wyglądać dziecinnie, gorzej gdybyś wyglądała w
wieku 13 lat na więcej niż masz... Gorąca 13...Litości, co
się na tym świecie porobiło, 13 letnia dziewczyna to jeszcze dziecko...
Gimnazjalistka
Ty się puknij w łeb dziecko. Zaczniesz od tuszu, potem
podkład, bo koleżanki tak robią... A w wieku 20 lat będziesz zasuszonym rodzynkiem, z twarzą jak pędząca
czterdziestka... OLA

ROZMOWA ŹRÓDŁEM
POROZUMIENIA

Pamiętajmy - rodzic też
człowiek, zrozumie!
ZDANIEM KOSMETYCZKI
Makijaż do szkoły przede
wszystkim powinien być
dyskretny i nie rzucać
się w oczy. Najlepiej, żeby nastolatka używała jasnych odcieni cienia do
powiek, lekko tuszowała
rzęsy i starała się unikać
konturówki do oczu. Usta mogą być pomalowane
błyszczykiem, idealny będzie bezbarwny lub jasnoróżowy. Młoda dziewczyna powinna unikać
ciemnych kolorów, robiąc makijaż do szkoły.
Brązowe cienie do powiek, czarna konturówka do
oczu oraz czerwona pomadka do ust, idealne będą
na imprezę lub urodziny koleżanki. Jeżeli nie
chcemy, aby nasza nastoletnia córka malowała się
do szkoły, powinnyśmy wytłumaczyć jej, że jest
na to jeszcze za młoda i musi poczekać kilka lat.

STR.12

Osiągnięcia sportowe

GIMNAZJUM
4 lutego 2011r. w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży szkolnej w
mini- koszykówce dziewcząt (SP) . Drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce i będzie reprezentować powiat przeworski w zawodach rejonowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Sukcesy sportowe
W dniu 3 marca 2011r. w Medyce odbyły się Rejonowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini- piłce ręcznej dziewcząt (SP). Nasz drużyna wygrywając wszystkie mecze
uplasowała się na I miejsce i tym samym będzie reprezentować szkołę na zawodach wojewódzkich.
30 marca 2011r. w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku odbyło się
uroczyste podsumowanie
dokonań sportowych szkół z
terenu powiatu za rok szkolny 2009/10. Nasza szkoła w
łącznej punktacji dziewcząt
i chłopców, w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej zajęła V miejsce.

Kolejny sukces drużyny dziewcząt
W poniedziałek, 11 kwietnia 2011r. w Przemyślu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Koszykówce
Dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły wygrywając wszystkie mecze zajęła I miejsce
na podium, dzięki czemu będzie walczyć w
półfinałach wojewódzkich.

Zespół Szkół w Gniewczynie w finale
wojewódzkim
W dniu 6 kwietnia 2011r.
w Dynowie odbyły się
półfinały wojewódzkie w
piłce ręcznej dziewcząt.
Nasza Szkoła Podstawowa w tym turnieju uplasowała się na pierwszym miejscu pokonując Zespół Szkół w Dynowie 13:11 i Szkołę
Podstawową nr 3 w Rzeszowie 20:5.
Nasze dziewczyny będę reprezentowały
szkołę w finale wojewódzkim piłki ręcznej.
Zespół Redakcyjny: Opiekun: Grażyna Kogut red. Kinga
Rachfał, Marlena Musiał, Iwona Czepiela, Kinga Majcher

W Zespole Szkół w Zarzeczu, w dniu 8 grudnia
miały miejsce Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini- piłce ręcznej. Uczennice naszej szkoły
pokonując rywali zajęły I miejsce. Reprezentacja dziewcząt wystąpi w zawodach rejonowych.
Skład drużyny: Gardziel Barbara, Mazur Dominika,
Grabowiec Kamila, Kosior Dominika, Gardziel Agata, Janusz Patrycja, Rachfał Aleksandra, Konieczny
Diana, Duży Alina, Drozd Katarzyna, Niemiec Misia, Bosak Sylwia

Dlaczego nie chcemy ćwiczyć na wf– ie?
Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego stały się plagą naszych czasów. W niektórych szkołach korzysta z nich zaledwie 25% uczniów.
Dla wielu z nich WF to istny koszmar. Dlaczego?
Wypowiedzi specjalistów. Czy zgadzamy się z nimi?
Jednym z problemów jest struktura lekcji, czyli organizowanie wyłącznie
zadań polegających na rywalizacji. Oczywiście tego typu ćwiczenia są
bardzo ważne, jednak nie mogą być jedyną formą zajęć. Konsekwencje
takiego prowadzenia WF-u widoczne są szczególnie w młodszych klasach,
gdzie uczniowie jeszcze długo po zakończeniu lekcji obwiniają się nawzajem o niepowodzenie w grze. Popularne jest też stawianie na środku
boiska dwóch kapitanów, którzy na zmianę wybierają osoby do swojej
drużyny. Przy czym oczywiście najpierw wybierani są najlepsi w danej
grze (u młodszych dzieci najbardziej lubiani). Tym sposobem mamy
zawsze grupę uczniów, których omija się wzrokiem i wybiera do grupy
na końcu jako zło konieczne. Możemy sobie wyobrazić, że na dłuższą
metę jest to upokorzenie nie do wytrzymania, a niestety wiele mniej
sprawnych ruchowo dzieci doświadcza go systematycznie przez lata.
Problem stanowią też zbyt duże wymagania, przerastające możliwości
uczniów. Nauczyciele wymagają zaliczenia stania na rękach czy skoku
przez kozła nie zdając sobie sprawy, że ich podopieczni mogą odczuwać
paniczny lęk przed tego rodzaju czynnościami. Tymczasem muszą to dodatkowo zrobić na ocenę w obecności całej klasy, chociaż i bez tego wykonanie takiego zadania jest dla nich traumą. W okresie dorastania pojawia
się przeszkoda jeszcze większa niż wszystkie powyższe, mianowicie
kompleksy. Wielu uczniów, a szczególnie uczennic, wstydzi się swojego
ciała, a co za tym idzie przebierania się w szatni i paradowania w krótkich spodenkach. Boją się uzyskania ksywki i zrobią wszystko, by uzyskać zwolnienie z WF-u.
Tymczasem uczniowie z wysokimi ambicjami, uzyskujący wysokie oceny
przedmiotowe, którzy są przy tym często niezdarni podczas zajęć sportowych, niecierpią WF-u, bo zaniża im średnią ocen.
Są też tacy, którzy po prostu żyją w myśl zasady, po co się męczyć
i unikają wysiłku niczym ognia tylko dlatego, że zwyczajnie im się nie
chce. Mamy też grupę młodzieży, którą można umieścić pod szyldem
"sport tak, WF nie", ci preferują wyłącznie wybrane dyscypliny sportu i mają "gdzieś" angażowanie się w inne. Lista powodów zwalniania
się z zajęć jest długa i można by ją pisać w nieskończoność, może jednak
znajdą się jakieś argumenty przemawiające za uczestniczeniem w lekcjach
wychowania fizycznego?
Opracowała Kinga Rachfał

STR.10

Sprawdzian
napisany!
5 kwietnia 2011 r. szóstoklasiści
przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu. Uczestnictwo w nim
jest jednym z warunków ukończenia
szkoły podstawowej. Było trochę
tremy, ale wszystko poszło dobrze.
Jak dobrze, dowiemy się pod koniec
maja, kiedy otrzymamy oficjalne
wyniki. Sprawdzian wyglądał tak samo, jak w latach poprzednich, zarówno jeśli chodzi o procedury, jak i o zakres
materiału oraz badane umiejętności szóstoklasistów.

...w poszukiwaniu autorytetów...
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W tym numerze:
Quiz wiedzy o Słudze Bożym Ojcu
Świętym Janie Pawle II

2

Jak przygotowujemy się do beatyfikacji?

3

4 kwietnia 2011 r. w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie odbył się finał Sukcesy naszej szkoły
4
PODKARPACKIEGO KONKURSU POEZJI WSPÓLCZESNEJ dla uczniów szkół
5
gimnazjalnych pod patronatem Marszałka KOMPLEKSY PRZESZKADZAJĄ...
Województwa Podkarpackiego
Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży
6
do pogłębienia znajomości literatury współczesnej wydanej po „Ada to ... wypada” Szkolny savoir-vivre
1980 r. oraz przybliżenie ważnych dla kraju wydarzeń i postaci z
9
nimi związanych. Konkurs zorganizowany był po raz pierwszy i DOMOWE ZGRZYTY
od razu zdobył duże uznanie. Udział zgłosiło 67 uczestników z
całego Podkarpacia Naszą szkołę reprezentowała Kinga Szczot10
ka z 3 a. Jej recytacja zwróciła uwagę profesjonalnemu jurorowi - „Dzień Otwartych Drzwi”
aktorce miejscowego teatru. „ Masz warunki głosowe i talent,
tylko trochę popracuj nad tremą i zapraszamy na drugi
rok….” – usłyszała Kinga od mistrzyni słowa w kuluarach
WDK. I chociaż nie uplasowała się na czołowych pozycjach,
Nie daj się namówić!
to dodało jej skrzydeł. Teraz wie, że może konkurować się z
najlepszymi. Należy dodać, iż na tym konkursie było ich
sporo- niektórzy recytowali jak zawodowi aktorzy. To z ta- 27 marca br. gościlikich właśnie grup rekrutują się przyszli artyści.
śmy w szkole dwuosobowy ze„Szukałem
spół aktorów
z teatru kraWas...”
kows ki e go.,
który przyjeW dniu 21 marca
chał do nas z edukacyjnym występem do2011 r. odbyła się
tyczącym uzależnień. Na przykładzie zawycieczka autokaroprezentowanych scenek zobaczyliśmy, jak
wa dla uczniów klas
łatwo i szybko ulegamy złym wpływom
I-III Gimnazjum na film „Szukałem Was”.
środowiska i jakie niesie to ze sobą traProjekcja filmu odbyła się w kinie Helios w
giczne,
osobiste i społeczne skutki.
Rzeszowie. „Szukałem was” to pełnomeCzy zostaliśmy przekonani, do mótrażowy film o życiu i przesłaniu, jakie powienia NIE papierosom, alkohozostawił dla nas Jan Paweł II. Film jest
dziełem młodych polskich twórców, którzy ukazali
lowi, narkotykom, dopalaczom i tym
pontyfikat Jana Pawła II z dzisiejszej perspektywy.
wszystkim, którzy nas do nich przekonuBardzo nam się podobał, momentami wzruszał
ją? Czy już rozumiemy, że asertywność,
do łez. Był również okazją do chwili zadumy
to nie tchórzostwo lecz odwaga?!
nad postacią „Naszego” Wielkiego Papieża.

STR.10

KURIER SZKOLNY

„Dzień Otwartych Drzwi”
w Zarzeczu
21 marca odpowiadając na zaproszenie dyrektora
szkoły w Zarzeczu uczniowie klas III gimnazjum odbyli wycieczkę autokarowa na dzień otwarty szkoły.
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z ofertą
kształcenia Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat planowania swojej
ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Zwiedzających czekały liczne atrakcje na przygotowanych tematycznie stoiskach, prezentujących oferowane przez szkołę kierunki kształcenia. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa medycznego i sprzętu specjalistycznego, przygotowany przez pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Przeworska, a także występ uczniów liceum z edukacją policyjną,
którzy zaprezentowali scenkę rodzajową dotyczącą przestępstw teleinformatycznych. Młodzi adepci policji uświadomili młodzieży, że za publikowanie obraźliwych treści i
gróźb za pomocą telefonów komórkowych i komputera jest
ścigane i grozi karą pozbawienia wolności. Promocja poszczególnych zawodów odbywała się na skrupulatnie przygotowanych stanowiskach, gdzie uczniowie, pod kierunkiem
nauczycieli przybliżali gimnazjalistom tajniki zawodów,
kształcących przyszłych ekonomistów, informatyków, kelnerów, techników żywienia, kucharzy małej gastronomii i nowoczesnych rolników. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia wielu prezentacji multimedialnych, wzięcia udziału w

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
30 marca w Jagielle odbył się Gminny Konkurs
Humanistyczny pod hasłem „ Kraj lat dziecięcych Czesława Miłosza”
Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów.
Uczestnicy prezentowali
swoja wiedzę z zakresu
Laureaci konkursu
języka polskiego i historii rozwiązując test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Poza sprawdzeniem
stopnia przyswojenia materiału z wyżej wymienionych
przedmiotów, konkurs miał na celu integrację środowiska i
promowanie
uczniów zdolnych.
Nasza kol. Ola Jasz
z 6a zajęła drugie
miejsce Gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięscy nagrody książ- Uczestnicy i organizatorzy
kowe.

licznych konkursach i skonsumowania poczęstunku. Oferty poszczególnych stanowisk zapewniały młodzieży dobrą zabawę, połączoną z elementami poznawczymi,
poszczególne grupy brały udział w
konkursie, przygotowanym w unikatowej na skalę powiatu przeworskiego pracowni multimedialnej, wyposażonej w
wysokiej klasy stanowiska językowe. Ponadto
uczniowie sprawdzili swoje siły w konkursach:
„Mistrz klawiatury”, „Kopciuszek”. Dla miłośników
dobrej kuchni przygotowano pokaz i degustację włoskich pierogów rawiolli i konkurs sprawnościowy
„Bicie piany”, a także test na daltonizm węchowy.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz, przygotowany przez młodych kelnerów, prezentujący okolicznościowe nakrycia stołów. Zaproszeni uczniowie
obejrzeli również internat, oferujący 120 miejsc noclegowych, bibliotekę szkolną wraz z centrum multimedialnym, miło spędzili czas, otrzymali atrakcyjne
nagrody (maskotki, wiosenne kubeczki z rzeżuchą,
własnoręczne wypieki i inne gadżety). Na zakończenie młodzi ludzie zwiedzili zabytkowy park, Pałac
gdzie mogli poszukać oznak wiosny i przy wtórze
zaprzyjaźnionych ze szkołą hałaśliwych gawronów
podziwiać walory Zespołu Szkół Rolniczych im.
Wincentego Witosa.

I POWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

9 kwietnia br.
odbył się po raz
pierwszy POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„KOLOROWY MIKROFON” w Przeworsku.

Wzięło w nim udział trzydziestu uczestników - dzieci
do lat siedmiu. Naszą szkołę reprezentowały:Klasa
Oa: Ola Gujda - solistka
Madzia Lis, Kamilka Rzeczyca, Marcelinka Rachfał, Weronika JasicZespół Biedroneczki.
Klasa I:Patrycja Barańska – solistka
Weronika Dąbrowicz – solistka
Laureatką została m.in.. Ola Gujda

