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Piszemy o sobie i szkole!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragniemy Wam życzyć,
aby ten czas był czasem przemiany serc.
Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę,
dawał nadzieję i umacniał miłość.
Życzymy Wam, aby Zmartwychwstanie dokonało się
w Waszych sercach
i aby dokonywało się każdego dnia.

Red. Kuriera Szkolnego
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Jak się uczyć do egzaminu
gimnazjalnego?
Żarty się skończyły, do egzaminu zaledwie… Najwyższy czas rozpocząć solidne przygotowania i konkretną naukę. Tylko…jak to zrobić? Przeczytaj nasze
porady, pomogą ci zaplanować ostatnie i skuteczne powtórki.
Lepiej uczyć się z kimś czy samemu?

Jak zacząć i zmusić się do nauki?
Chyba najlepiej podziała spojrzenie na kalendarz. Oblicz, ile dni pozostało do egzaminu,
odejmij te popołudnia, które masz zajęte przez
różnego rodzaju spotkania, treningi itd. A potem zastanów się, czy nadal uważasz, że masz
dużo czasu? Kilka weekendów i popołudnia w
dni powszednie. I nic poza tym. A materiału
całkiem sporo. Owszem, nie obowiązuje cię aż
tak drobiazgowa wiedza jak do klasówki z
konkretnego działu, ale chyba lepiej nie zakładać z góry, że na egzaminie pewne zadania z
matematyki czy polecenia z polskiego będziesz
omijał, bo wiedza kompletnie wyleciała z głowy.

Uczyć się wszystkich przedmiotów czy tylko tych, z których nie
czujesz się pewnie?
Jeśli masz wymagającego nauczyciela od jakiegoś przedmiotu, który lubi ponadto od czasu
do czasu pomęczyć was zadaniami tekstowymi, a ty masz dobre oceny z tego przedmiotu –
możesz sobie darować naukę. Przeznacz ten
czas na inne przedmioty. Postaraj się jednak
tak rozłożyć powtórki, aby nie zabrakło czasu
na żaden przedmiot. Ucz się ich na zmianę –
jednego dnia matematyka, w kolejne historia
czy biologia. Nie zostawiaj któregoś przedmiotu na koniec – może się okazać, że zabraknie ci
czasu.

To zależy, jakie jest twój partner w nauce. Pamiętaj, że
oboje musicie czerpać korzyści z tej nauki. Jeśli cały ten
czas będziesz poświęcał na tłumaczenie koledze materiału, który jest dla niego niejasny a dla ciebie oczywisty –
to większych korzyści z takiej nauki nie będziesz miał.
Podobna sytuacja będzie, jeśli zamiast się wzajemnie motywować, stracicie czas na plotki i gadanie o niczym.
Skoro podjęliście decyzję o wspólnej nauce, podzielcie
między siebie materiał – a ty przygotujesz skrót wiadomości z WOS-u, a kolega z historii albo z omawianych
szkole lektur. Nie licz jednak na to, że taka wspólna nauka wystarczy. Powtarzać materiał czy rozwiązywać
przykładowe testy musisz sam – tylko to daje gwarancję
przyswojenia materiału.

Robić notatki czy czytać podręczniki i
zeszyty?
Zdecydowanie robić notatki! Na dużych kartkach, które
można będzie potem nawet powiesić na ścianie. Dobra
notatka musi być czymś pomiędzy swobodnym bazgrołem a rzetelnym zapisem wiadomości. Notując, stosuj
strzałki, wykrzykniki, podkreślenia, zmieniaj wielkość
liter, kolory długopisów. Notowanie wszystkiego równiutko w rządkach, w porządnych zdaniach nie bardzo ma
sens, bo w ten sposób tworzysz kolejny zeszyt czy podręcznik. Notatka musi być bardzo indywidualna – wszystkie skróty, rysuneczki itd. Są jak najbardziej na miejscu.

Jak dużo przykładowych testów trzeba
rozwiązać?
Konkretną liczbę trudno podać – niektórym wystarczy
kilka, innym kilkanaście dni. Na pewno bez przykładowych tekstów się nie obejdzie – musisz zorientować się,
jakiego rodzaju pytania pojawiają się w arkuszu, jak są
sformułowane z którymi masz największy problem.
Analizuj swoje odpowiedzi – jeżeli w każdym z przykładowych testów humanistycznych problem miałeś z pytaniami dotyczącymi budowy wiersza, to już wiesz, co jest
Twoim słabym punktem. Bo to jest właśnie największa
zaleta rozwiązywania testów – przekonasz się, które tematy są Twoją „piętą achillesową”.
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Krok I
Krok I

Krok II

Określ na czym stoisz
Podziel materiał na TRUDNY, ŚREDNI i ŁATWY
Musisz wiedzieć na co potrzebujesz
najwięcej czasu, a co wystarczy tylko sobie przypomnieć.

Mówiąc wprost– jaki jest stan Twojej
wiedzy, co umiesz, czego nie, a co tak
sobie. Jak to zrobić? Najlepsza metoda
to testy.

Krok III
Krok IV
Plan z kalendarzem
Zaznacz w kalendarzu, kiedy
masz zamiar się uczyć, w jaki
sposób powtarzać. O ile to
możliwe, nie rezygnuj z dodatkowych zajęć sportowych, spotkań ze znajomymi.

Przedstaw swój plan
rodzicom
Jeżeli potrzebujesz pomocy, powiedz
im to jak najszybciej. Poszukajcie
korepetytora. A może w niektórych
działach w ystarczy pomoc
rodziców?

Działaj!

Krok V
V
Krok

Spokojnie i konsekwentnie. Nie zostawiaj najgorszych rzeczy na koniec. Kiedy się uczysz, poświęć się temu stuprocentowo, nie
rozpraszaj się włączonym komputerem czy telewizorem. Godzina pełnego skupienia jest więcej warta niż trzy przerywane innymi zajęciami.

Co zrobić, żeby nie zwariować– czyli tuż przed egzaminem…
1. Ostatni raz powtórz materiał…ale nie! Pod żadnym pozorem nie kartkuj stosu książek! Zajrzyj do sporządzonych notatek, wykresów, fiszek itp..
2. Wyśpij się, tylko nie przesadzaj! Zadbaj o to, aby spać tyle godzin ile zwykle. Zbyt długie spanie wróży poranny ból głowy i ospałość, zbyt krótkie z kolei osłabienie.
3. Rano pamiętaj o lekkim śniadaniu. Ciężki posiłek może osłabić wydolność intelektualną. Nie zapomnij wziąć
kawałka czekolady, która uzupełni niedobór magnezu i usprawni pracę umysłu.
4. Zadbaj o towarzystwo osób, które Cię nie denerwują. Lęk jest zaraźliwy. Nie wprowadzajmy więc strachu ,
napięcia, przypominając sobie czy osobie bliskiej na okrągło o czekających egzaminach. Jeśli ktoś pracował systematycznie, na pewno sobie poradzi. Wzbudzajmy wiarę we własne siły, umiejętności, chwalmy za każde osiągnięcie, choćby było niewielkie.
5. Przed wejściem na sale weź trzy głębokie wdechy. Czytając polecenia skup się na ich treści, a nie na ilości
punktów.
6. Jeżeli pojawią się problemy z koncentracją wykonaj jedno z poniższych prostych ćwiczeń:
• Narysuj czarną kropkę o średnicy 5 cm, następnie wpatruj się w nią do czasu, aż dookoła nie pojawi się świetlista aureola.
Spróbuj przypomnieć sobie szczegóły wyglądu spotkanych dzisiaj osób.
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Najszybszym ptakiem na
świecie jest
sokół wędrowny,
który potrafi osiągnąć
prędkość 240
km/h

Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe świata.
Osiąga do 7,5
metra długości
i 5 ton wagi.

Największym
krokodylem na
świecie jest
krokodyl różańcowy? Jego długość dochodzi
do 8 metrów.
Ptasznik Goliat to największy pająk na
świecie. Dorasta nawet do 30 cm. Jego
waga dochodzi do 250 gramów. Występuje w kolorach od brązu do czerni. Jad
nie jest zagrożeniem dla życia lub zdrowia dorosłego człowieka. Należy jednak
wziąć pod uwagę nieprzyjemne w skutkach ukąszenie kłami jadowymi dorastającymi do 2,5 cm.

Kałamarnica
olbrzymia ma
największe
oczy. Ich średnica dochodzi
do 40 cm

Najdłuższy wąż świata
mierzy prawie 15 metrów długości i waży
około 450 kg

Największym kotem na ziemi jest
tygrys syberyjski. Może mieć
nawet 3
metry długości i ważyć
około 300 kg.
Największym kotem na ziemi jest
tygrys syberyjski. Może mieć
nawet 3
metry długości i ważyć
około 300 kg.

Zarówno żółwie wodne, jak i lądowe, są chronione przez kostny pancerz, pokryty dużymi, mocnymi łuskami. Pancerz miewa
długość do 25 centymetrów o barwie jasnożółtej, jasnobrązowej, lub
oliwkowo-brązowej.

Opracował: Artur Krupa kl. Ib

„Tchnij moc, tchnij miłość…”
Od 8-10 marca byliśmy na rekolekcjach w Zboiskach
przed Sakramentem Bierzmowania. Towarzyszyła nam grupa
rówieśników z Grzęski. Wyjazd miał na celu przygotować nas
duchowo do przeżycia tego tak ważnego sakramentu. Opiekunem naszej grupy był ks. Paweł Serwański- rekolekcjonista, i kadra animatorek. Plan rekolekcji obejmował konferencje, msze
święte, prace w grupach, wspólną adorację i Drogę Krzyżową.
Każde spotkanie miało inny temat: mówiliśmy o Bożej miłości,
grzechu, wierze i nawróceniu oraz o Duchu Świętym.
Wyrażamy ogromną wdzięczność organizatorom, prowadzącym
rekolekcje, a przede wszystkim naszemu katechecie ks. Arturowi
Drozdowi. Mamy nadzieję, że spotkanie to wyda obfite owoce.
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Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w XVIII Edycji Konkursu
Matematycznego OXFORD Wśród 33 uczniów znalazło się 12 najlepszych.
Oto lista laureatów:
Tomasz Krupa kl. 6 100p/100p - laureat stopnia I – go z wyróżnieniem
Mateusz Żemojdzin kl.6 100p/100p – laureat stopnia I – go z wyróżnieniem
Karolina Janusz kl.6 96p/100p – laureat stopnia I – go
Łukasz Niemiec kl.6 92p/100p – laureat stopnia II – go
Aleksandra Konieczny kl.5 88p/100p – laureat stopnia III – go
Maciej Rzeczyca kl.5 88p/100p – laureat stopnia III – go
Rafał Powroźnik kl.5 84p/100p – laureat stopnia IV – go
Paweł Bosak kl.5 84p/100p – laureat stopnia IV – go
Ewelina Jasz kl.5 84p/100p – laureat stopnia IV – go
Beata Chruściel kl.5 84p/100p – laureat stopnia IV – go
Filip Kogut kl.4 84p/100p – laureat stopnia III – go
Bogdan Bosak kl.4 80p/100p – laureat stopnia V – go

GRATULUJEMY!

Książka i możność czytania to jeden
z największych cudów cywilizacji
Pod takim hasłem 6 lutego odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Pięknego Czytania, który miał
na celu wyłonić Mistrza pięknego czytania
Wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół z terenu Gminy Tryńcza – Ubieszyna, Tryńczy, Gorzyc
i Gniewczyny.
Eliminacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych- uczniowie klas 2-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6
i 1-3 gimnazjum. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Uczniowie zarówno tekst wyuczony jak i wylosowany czytali wzorowo- płynnie z dykcją i z intonacją.
Jurorzy wyłonili Mistrzów:
GRATULUJEMY!!!
W kat. klas 2-3 SP został Jakub Groch -Gorzyce
W kat. klas 4-6 SP- Kinga Kubajewska - Ubieszyn
W kat. klas 1-3 Gim. została Anna Ryfa- Gniewczyna
Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, a uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczyste podsumowanie eliminacji odbyło się na hali sportowej.
Mistrzowie mieli możliwość zaprezentowania się
przed całą szkołą. Konkurs uświetniły pięknym
wokalem gimnazjalistki: Wiktoria Turek,
Gabrysia Ciupa, Natalia Drzystek,
Paulina Pawlak, Agata Konieczny.
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Od tego się zaczęło...
Pierwowzorem Walent y n e k
był zwyczaj obchodzony
w
starożytnym
Rzymie.
14
lutego
obchodzony
Płodności
był
Dzień
i Macierzyństwa. Z tej
okazji
każda
młoda
niezamężna
kobieta
wrzucała do wielkiego dzbana kartkę ze
swoim imieniem. Następnie kawalerowie losowali kartki. Tą, którą wylosował stawała się jego partnerką na
świąteczne zabawy, a zdarzało się,
że i na całe życie.

Dlaczego Św. Walenty?
Patronem Święta Zakochanych
jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym Rzymie za panowania cesarza
Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia
w związki małżeńskie. Św. Walenty
złamał zakaz i potajemnie udzielał
ślubów. Został za to wtrącony
do więzienia. Tam poznał i uzdrowił
ze ślepoty córkę więziennego strażnika a później udzielił jej ślubu.
Za
ten
czyn
cesarz
skazał
go na śmierć. Św. Walenty zostawił
na pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego
Walentego".

Jak obecnie wyglądają
walentynki
Obecnie Dzień Zakochanych
obchodzony jest w prawie każdym
miejscu na świecie. Wszędzie
przybiera
bardzo
komercyjny
charakter
(liczne
serduszka,
kartki, róże). Są jednak pewne
różnice,
które
sprawiają,
że
Święto
w
poszczególnych
miejscach
jest
obchodzone

w trochę inny, wyjątkowy sposób.
We Francji zamiast kartek
jest zwyczaj wysyłania bukietów
kwiatów z zaproszeniem na koncert
lub do teatru. Natomiast
we
Włoszech
upowszechnił się zwyczaj
kupowania
ukochanej
osobie odzieży w czerwonym kolorze. Nieco
inaczej Walentynki wyglądają
w
Japonii.
Tam
panie
obdarowują
mężczyzn
czekoladkami.
Są dwa rodzaje czekoladki
"giri-choko"
dawane
przyjaciołom i znajomym i czekoladki "Honmei-choko" - dawane tej
jednej ukochanej osobie.
To tylko nieliczne przykłady
tego, w jaki sposób obchodzone
jest Święto Zakochanych w poszczególnych krajach. Niestety nie sposób wymienić wszystkich. Najlepszymi obserwatorami i ekspertami
w tej kwestii są Polacy mieszkający za granicą. Mają oni na co
dzień kontakt z kulturą i mieszkańcami danego rejonu. Warto odwiedzić takie miejsca w sieci,
są one cennym źródłem informacji.
Przykładowo takim miejscem jest
ser wis
ww w.z n ajo map olo ni a.c om
Znajdują się tam Polacy żyjący na
emigracji. Z pewnością chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami
i obserwacji na temat sposobów
obchodzenia Dnia Św. Walentego.
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POCZTA WALENTYNKOWA

Przez cały tydzień przed feriami mogliśmy wrzucać „listy”
do skrzynki. Nazbierało się ich bardzo dużo. Papierowe pudło przyozdobione w serca na te okoliczność
zostało wypełnione po brzegi. W ostatni dzień walentynkowi listonosze doręczyli je adresatom.
W ostatni dzień przed feriami atmosfera w szkole była niezwykle miła. Sprawiły to nie tylko otrzymane
z wyrazami sympatii i miłości liściki. Walentynkowy nastrój spotęgowały piękne papierowe ozdoby,
które przystroiły wszystkie drzwi na głównym szkolny korytarz.
Dzień zakochanych można obchodzić w różny sposób. Uczniowie naszej szkoły wybrali również walentynki na sportowo. Ze względu na to, że 14 luty wypadał na feriach, już 6 lutego odbył się turniej walentynkowy. W rozgrywkach wzięli udział wszyscy uczniowie od klasy 4 do 3 gimnazjum. Każda klasa podzielona na grupę dziewcząt i chłopców mogła wybrać sobie dyscyplinę, w której będzie brała udział.
Uczniowie mieli do wyboru: piłkę ręczną, piłkę nożną oraz piłkę siatkową. Wszystkie drużyny dzielnie
walczyły do końca. Było mnóstwo emocji! :)
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30 stycznia 2013r. w Zespole Szkół w Tryńczy 8 uczniów Gimnazjum i 30 Szkoły Podstawowej naszej
szkoły odebrało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce, za I semestr roku szkolnego 2012/13.
O przyznaniu nagrody decydowała średnia ocen z wszystkich przedmiotów (min 4,75 w Gimnazjum
i 5,0 w Szkole Podstawowej). Stypendium wręczał Wójt Gminy Tryńcza, a spotkanie uświetnił m.in.. występ naszego zespołu tanecznego Twist. Wszyscy stypendyści otrzymali słodki poczęstunek.
GRATULUJEMY!

Akcja zbierania trwa nadal!!!
Nie wyrzucaj nakrętek, przynieś do szkoły
Tak niewiele kosztuje zbieranie nakrętek, a ile
może sprawić radości potrzebującym. Nie
bądźmy obojętni na ludzkie cierpienie, chciejmy pomagać!!!
Od początku roku szkolnego do odwołania trwa
akcja „Nakrętki”. Zgromadzone do tej pory plastiki
zostały przekazane Podkarpackiemu Hospicjum dla
Dzieci.

Towar sprzedawany jest firmie recyklingowej,
która zakupione zakrętki przerabia na surowiec
wtórny (plastikowy granulat). Uzyskane w ten
sposób pieniądze fundacja przekazuje na leczenie - leki, opatrunki medyczne, rehabilitację
dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla podopiecznych.

Liczymy na was!!!
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Z elementarza księdza
Twardowskiego

Trzej najwięksi wrogowie
człowieka: pycha, próżność
i pycha pokory
Próżność: podoba mi się
to, że o mnie mówią.

Co myślimy o pokorze?

Pycha pokory: mam najlepsze intencje, nie chce być ani pyszny, ani
próżny, ale po cichu cieszę się, że
mnie chwalą, i to podwójnie: po
pierwsze za to, że nie chcę być
pyszny i próżny; po drugie cieszę
się, że jestem chwalony za to, że
nie chcę być chwalony.

Słowo niemodne w dzisiejszym niepokornym świecie.
Odebrała mu sławę fałszywa
pokora. Anglicy o kimś, kto
umniejsza siebie, mówią:
„Łowi komplementy”. Po to
umniejsza własne zasługi, by
usłyszeć coś dobrego. Goście chwalą: „Jaki wspaniały
sernik!”. Gospodyni skromnie odpowiada: ”Nie, dziś
mi się nie udał”, ale po cichu i tak wie, że jest bardzo
słaby.
Wszystkie panie są zadowolone, kiedy usłyszą:
„ Jak się pani świetnie trzyma!” gdybym miał takie nogi jak pani, to bym ich nie ukrywał.
Kiedy Archanioł Michał zobaczył w lustrze wody swoją wspaniałość, powiedział: „Któż jak Bóg!” I odtąd
malujemy go jako brzydala z rogami, kopytami i
ogonem, chociaż ktoś powiedział: „Rysowałem
diabła bez rogów, bo samiczka”.
Ktoś powiedział,
że miłość jest bezinteresownym oddaniem się komuś
drugiemu. Ale miłość jest też pokorą. Uczy wsłuchiwania się, nie gniewa się, przebacza,
nie zniechęca się
mimo upokorzeń.
W miłości nawet
zadany ból, choć jest bólem, to leczy i pomaga.

Pycha: to zachwyt, zachwycam się sam sobą.

Człowiek pokorny ma poczucie
własnej godności. Nie zaprzecza, że jest dobrym programistą,
muzykiem, biznesmenem, ale
nie przypisuje tego tylko sobiejest wdzięczny Bogu i ludziom.
Ileż
otrzymujemy od
Dlaczego im nie dziękować ?

ludzi!

Często uciekamy od pokory, jak od czegoś wstydliwego, a przecież to
miłość jest pokorą. Człowiek, który kocha, myśli
o drugim, nie o sobie.
Potrafi umniejszyć się,
cierpieć za kogoś, czuwać przy nim godzinami, nie
zważając na siebie.
POKORA NIE JEST SŁOBOŚCIĄ , ALE WIELKA POTĘGĄ
CZŁOWIEKA, DLATEGO, ŻE
MIŁOŚĆ JEST POTĘGĄ

W świecie żyją mali wielcy
nauczyciele pokory.
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Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły w dniu
12 stycznia w Przemyślu wzięła udział w Rejonowych Zawodach w piłkę koszykową dla gimnazjum. W wyniku rozgrywek drużyna naszych
dziewczęta zajęły III miejsce.
GRATULUJEMY!!!

Uczniowie

naszej szkoły na przełomie stycznia
i lutego odbywali wycieczki klasowe na Biały Orlik
do Tryńczy. Jazda na łyżwach dla niektórych z nich
była nie lada wyzwaniem, gdyż dopiero uczyli się
stawiać pierwsze kroki na lodzie. Kilkanaście minut
jazdy blisko bandy, by utrzymać równowagę i w razie
potrzeby móc się podtrzymać przed upadkiem nie
zawsze wystarczało. Inni śmigali na łyżwach śmiało
i szybko. Ale nie najważniejsze były umiejętności.
Liczył się wyjazd poza szkołę, dobra zabawa i czas
spędzony na Świerzym powietrzu w gronie przyjaciół.

WIELKANOC TUŻ TUŻ...
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Wulgaryzmy to wyrazy, wyrażenia lub zwroty uznawane przez użytkowników danego języka jako nieprzyzwoite, ordynarne. Ze względu na sytuacje w jakich się ich używa podzielić je można na trzy podstawowe grupy:
Pierwszą są przekleństwa, czyli grupa słów używanych, aby rozładować napięcie występujące z powodu uniesienia emocjonalnego lub negatywnych bodźców docierających do
jednostki
Druga grupa to wulgaryzmy używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby bądź
grupy ludzi.
Trzecia grupa to wulgaryzmy używane w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub kogoś.

łamania norm
społecznych

słów nie mających normalnie znaczenia wulgarnego, jednak nabierającego go w danym
kontekście ( np.szmata)

śmierci
oraz zwłok
ludzkich

sfery załatwiania potrzeb fizjologicznych

danych grup społecznych

Najczęściej
spotykane wulgaryzmy odnoszą się do:

wydzielin ciała

części ciała

Czy za wulgaryzmy możemy być ukarani?
W miejscu publiczny:
Używanie wulgaryzmów regulowane jest często nie tylko przez normy społeczne, ale i prawne.
W Polsce art. 141 kodeksu wykroczeń mówi: Kto w miejscach publicznych umieszcza

nieprzyzwoite napisy, rysunki albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze
grzywny do 1500 złotych.

Co nas czeka za używanie brzydkich słów w szkole:
rozmowa z wychowawcą klasy- upomnienie
wpisanie uwagi negatywnej do dziennika
W przypadku powtarzającego się incydentu:
rozmowa z dyrektorem szkoły
powiadomienie rodziców lub wezwanie ich do szkoły
obniżenie oceny ze sprawowania
jeżeli nie poprawimy swojego zachowania– przeniesienie do innej szkoły.

KURIER SZKOLNY
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Cukierki kosztują 5 złoty czy 5 złotych? Kupujemy Według profesora
spodnie za 70 złoty czy 70 złotych? Za wycieczkę
zapłacimy 1000 złoty czy 1000 złotych?

Według „Słownika poprawności
językowej”
złoty w użyciu rzecz. «jednostka
monetarna Polski równa stu
groszom»
Jeden złoty.
Dwa, trzy, cztery złote.
Pięć, sześć złotych.
Parę, kilkadziesiąt złotych.
Wydać, zarobić kilkaset złotych.
Kupić, sprzedać coś za złotego.
Sprzedawać coś po złotemu, po dwa, trzy złote.

ZAPAMIĘTAJMY!
Mówimy: 1 złoty, 2 złote, 3 złote, 4 złote, 5 złotych,
10 złotych, 1000 złotych. A zatem cukierki kosztują
5 złotych, spodnie kupimy za 70 złotych, za wycieczkę zapłacimy 1000 złotych.

Pól żartem pół serio
Gdy znajdziemy się w strefie euro, nie będziemy mieli problemów lingwistycznych z nową walutą, gdyż
nazwa euro w naszym języku jest nieodmienna.
Nadal jednak mamy złotówkę i warto poprawnie
się nią posługiwać, również językowo.

Miodka:
Najbardziej denerwującym, a zarazem masowym
zjawiskiem fonetycznym
współczesnej polszczyzny
jest realizowanie połączeń
typu pięć złotych, trzysta
złotych itp. w złej formie pięć złoty, trzysta złoty. Na dziesięć ekspedientek doprawdy jedna
używa poprawnych konstrukcji z wygłosowym –ch (wzdycha profesor)
Skąd się bierze to fatalne niepoprawne pięć,
siedem czy dziesięć- dziesiąt osiem złoty? –
Trudno się tu dopatrywać bezpośredniej
analogii do mianownika złoty, skoro wchodzi
on tylko w związek z liczebnikiem jeden:
jeden złoty ( ale już dwadzieścia jeden czy pięćdziesiąt jeden złotych). Daje tu raczej o sobie
znać niechlujstwo fonetyczne. Spółgłoska
„ch” wymawiana jest przez wielu użytkowników polszczyzny z osłabioną artykulacją –
nawet na początku czy w środku wyrazów.
Pozycja wygłosowa, czyli na końcu słów,
jeszcze potęguje te
tendencje, w tym konkretnym przykładzie
wspierane może również przez mianownik
złoty.

Sukces w półfinale konkursu
„Odważ się być mądrym”
27 lutego 2013r. uczniowie naszej szkoły: Aleksandra
Rzeczyca, Krystian Sobala i Daniel Konieczny brali udział
w półfinale wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej
„sapere aude”- odważ się być mądrym. Główną ideą Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę
rozwoju dzisiejszego społeczeństwa. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się Ola

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!!!

Rzeczyca.
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lutego 2013r. odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Przemyślu. Nasze dziewczyny
zajęły I miejsce, pokonując drużyny z Przemyśla, Pruchnika i Medyki. Trzymamy kciuki za nasze zawodniczki
w półfinałach wojewódzkich.
Skład drużyny: Wiktoria Dąbrowicz, Klaudia Krutysz,
Martyna Michalik, Gabriela Deput, Aleksadra Wojtuń,
Karolina Janusz, Paula Konieczna, Aleksandra Jadam,
Anna Jadam, Martyna Walanus, Oliwia Niemiec,
Aleksandra Konieczny, Beata Chruściel, Anna Kozak.

III miejsce w zawodach rejonowych!!!
06.03.2013 r. gimnazjalistki naszej szkoły wzięły udział w rejonowych zawodach w piłce ręcznej
w Przemyślu. Dziewczęta osiągnęły następujące wyniki :
Gniewczyna - Przemyśl 8-12, Gniewczyna – Stubno 11-2, Gniewczyna – Oleszyce 11-3, Gniewczyna
– Rozbórz Długi 4-12.
W ogólnej klasyfikacji zajęły III miejsce.

Gratulujemy sukcesu!

Skład drużyny: Aleksandra Rzeczyca, Monika Wojtuń, Anna Rachfał, Justyna Kozak, Dominika
Małek, Barbara Gardziel, Kamila Grabowiec, Dominika Mazur, Sylwia Bosak, Michalina Niemiec,
Kasia Drozd, Diana Konieczny, Kasia Kulpa, Ola Rachfał, Alicja Rachfał, Małgorzata Cieluba,
Gabrysia Janusz, Klaudia Ficek.

KURIER SZKOLNY
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6. 03. 2013 roku w archiprezbiteriacie łańcuckim odbył się II etap XIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach - o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim. W półfinale wzięli udział
uczniowie naszego gimnazjum: Aleksandra Rzeczyca, Justyna Kozak oraz Piotr Wojtuń.
Ola Rzeczyca rozwiązując test zajęła 8 miejsce. Cieszymy się z wysokiego wyniku koleżanki.

A teraz my dowiedzmy się więcej
o ks. Franciszku Blachnickim
Ks. Franciszek Blachnicki – ur. 24 marca 1921 r. w Rybniku; zm. 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy); polski ksiądz
katolicki, kandydat na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec Ruchu
Światło- Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania
Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia konsekrowanego
Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Walczył z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej, więzień KL Auschwitz.
Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Krakowie – święcenia przyjął w 1950 r.; inicjator Krucjaty
Wstrzemięźliwości, założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodu, Międzynarodowego
Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Carlsbergu. Odznaczony
pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego znajduje się w kościele
pw. Dobrego Pasterza w Krościenku n. Dunajcem.

Naucz się podejmować ryzyko. Mogą to być najbardziej pasjonujące momenty w Twoim życiu.
Nancy Foreman
Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, a natura
robi się z każdym dniem coraz bardziej przyjazna. Drzewa
okrywają się znowu zielonymi liśćmi, a w ogrodach budzą się
do życia całe grządki pierwiosnków, tulipanów
i narcyzów.
W tym miesiącu pozwólmy sobie każdego dnia na krótką przerwę– po to, aby zachwycić się pięknem otaczającego nas świata. Popatrzmy w górę, na błękitne niebo, wdychajmy delikatną
woń kwiatów. To wszystko jest
darem dla nas, darem którym powinniśmy się delektować wszystkimi zmysłami. Pełnią wdzięczności
zbudźmy się do życia– podobnie
jak cała przyroda. Przypomnijmy
sobie, jak to cudownie móc oddychać i być cząstką tego świata.
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Rośnie liczba dzieci uzależnionych
od gier komputerowych i Internetu!
MUSIMY SOBIE UŚWIADOMIĆ!
Nowe technologie odciągają nas od czytania książek. Wolimy posiedzieć przy komputerze, telewizji niż wziąć
do ręki książkę. To dużo łatwiejsze, wygodniejsze, nie wymaga naszego wysiłku intelektualnego.
Już prawie 20 proc. dzieci jest uzależnionych od komputera, gier
komputerowych. – alarmują specjaliści!!!

Dobra rada dl rodziców!

Godzina przy komputerze w nagrodę za
przeczytanie książki?
Ile czasu spędzamy przed komputerem, telewizorem, a ile
poświęcamy na czytanie, naukę? Popatrzy!

Oto wyniki ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku w naszej szkole w ramach
projektu edukacyjnego przez uczniów: D. Koniecznego, A. Słysza, Ł. Grabowca, A. Wiechcia, S. Rupara

Ile czasu zajmuje ci odrabianie pracy domowej?

Jak spędzasz czas wolny?

W szkole na lekcji religii
ksiądz mówi do dzieci:
- Narysujcie dzieci aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z
dwoma skrzydłami a Jasio
z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z
trzema skrzydełkami? pyta ksiądz.
Wraca Jasio ze szkoły i mówi:
A ksiądz widział z
- Tato, oszczędziłem ci trochę piedwoma?
niędzy.
- Tato, czy dzisiaj mamy
piękny dzień?
- Nie, czemu pytasz?
- Bo pani od polskiego
powiedziała, że któregoś
pięknego dnia zwariuje
przeze mnie!

- To świetnie! A w jaki sposób?
- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę wypracowanie to dasz
mi na bilet do kina.

Ile czasu spędzasz przy komputerze?
Wuefista każe
Pani w szkole pyta Karola:
dzieciom robić
- Karol gdzie leży Afryka?
"rowerek".
Karol nie wie ale pani zadała mu do
Wszyscy wykonu- domu, żeby sprawdził i zapytał się
ją ćwiczenie, tylko taty.
Jasio położył się
Karol przychodzi ze szkoły i pyta się
na plecach i trzy- taty:
ma nieruchomo
- Tato gdzie leży Afryka?
nogi w górze.
- Synu gdzieś musi to być blisko bo
- A Ty co?- pyta nauczyciel.
mój kolega murzyn do pracy dojeżdża
- A ja jadę z górki...
rowerem.

