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Warto wiedzieć

Wielkanoc w innych krajach
Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a od siedemnastu
wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Mieści się w przedziale czasowym pomiędzy 22 marca i 25
kwietnia, ale nie ma stałej daty, dlatego określane jest jako święto ruchome. Nazwę tego święta, najbardziej typową dla ludów słowiańskich,
przyjęliśmy od Czechów wraz z chrześcijaństwem, a nawiązuje ona do Wielkanoc w USA
cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą.
Można by powiedzieć, że właWielkanoc w Niemczech

U naszych sąsiadów zza miedzy, Wielkanoc jest oczywiście obchodzona i to zgodnie z tradycjami. Ciekawy dla nas
może być dobór świątecznych potraw, mianowicie muesli z
owocami, jaja z kawiorem, chleb orzechowy, biały ser z ziołami, uformowany w kształt jajeczek oraz hackepeter. Jest to typowo niemiecka potrawa, na którą składają się grubo zmielona
metka plus pikantne przyprawy, świeża papryka, cebula i natka
pietruszki. Smakuje ponoć przepysznie, może warto spróbować.
Oczywiście zgodnie z tradycją pojawia się babka drożdżowa z
rodzynkami, czyli nasza wielkanocna baba. Także święcone,
malowane jaja. Po świątecznym śniadaniu Niemcy lubią zabawiać się tłuczeniem jaj, chodzi o to, by właśnie skorupka jaja
przeciwnika uległa uszkodzeniu, zaś własne jajko jak najdłużej
zachowało się cało i zdrowo. Ponadto święta wielkanocne naszych sąsiadów zza Odry, widziane okiem Polaka, nie są tak
barwne jak nasze, niemniej, to tylko dość subiektywna ocena.

Wielkanoc we Francji
Właściwie to jeśli zapomnicie o
dacie Świąt Wielkanocnych, to
możecie ich we Francji nie zauważyć. Zważywszy na to, że
święta mają charakter świecki, w
Wielką Niedzielę otwarte są sklepiki, restauracje, puby i inne niedzielne geszefty.
Zatem wszystko toczy się starym, codziennym rytmem. Jeszcze niedawno kultywowano wiele tradycji, jak malowanie jajek, przygotowywanie święconki, czy poranny zwyczaj mycia się w strumyku. Do dzisiaj zachował się
zwyczaj obdarowywania czekoladowymi jajkami. Dzieci już w
czwartek rozpoczynają budowę gniazd w przydomowych
ogródkach, aby wcześnie rano znaleźć w nich jajka czekoladowe, zostawione przez wielkanocnego zajączka. Prawdę mówiąc
i ten zwyczaj już powoli zanika i rodzina, w której dzieci już
dorosły, właściwie nie zna smaku i czaru Wielkanocnych Świąt.

ściwie niczym nie różni się
Wielkanoc amerykańska od
polskiej. Stół tak samo sowicie zastawiony, wielkanocny
zajączek dla dzieci w niedzielny poranek. Mszę odprawia
się w sobotę wieczorem i w
niedzielę rano. Ciekawą tradycją dla nas jest zapewne przedświąteczna zbiórka
odzieży i żywności dla biednych. Zgodne jest to z tradycją Celtów, którzy bardzo uroczyście obchodzili
czas wiosennego
zrównania dnia z
nocą, upamiętniając
to darami dla ubogich. Oczywiście
święconka i malowanie jaj również są
Amerykanom nieobce. Dziwnym dla nas
może być zwyczajem, że wielkanocnym symbolem jest nie baranek, ale
królik wielkanocny. Co prawda na naszych stołach
goszczą one wespół. Baranek doskonale kontaktuje się
z królikiem lub cukrowym zajączkiem. W Ameryce
jednak zając lub królik są symbolami płodności i one
rozpychają się na stołach wielkanocnych lub w wielkanocnych koszykach. Niedziela wielkanocna
jest także dniem parad i to w iście amerykańskim stylu, dużo, kolorowo i głośno. Pokazywane są wówczas różne stroje, przeważnie
historyczne, a na okazję parady, zamknięta
zostaje główna ulica w mieście. Novum dla
Polaka, może być pracujący, amerykański poniedziałek. Któż jednak ma najwięcej wolnych
dni świątecznych? Oczywiście my Polacy.
Inni, niestety, muszą pracować. Za to po południu odbywają się zawody toczenia jajek. Czyje jajko, bezkolizyjnie i bezawaryjnie (czytaj: bez stłuczonej skorupki) dotoczy się z pochyłego wzgórka na
dół, tego czeka rok szczęśliwy i radosny. Ciekawostką
dla nas może być wiara w jajko wielkanocne. Otóż w
USA, wierzono, że jajko ugotowane w Wielki Piątek, a
zjedzone w niedzielny poranek, przyniesie wiele szczęścia. Zaś ten, kto takie jajko przechowa przez sto lat, to
uzyska z niego... ogromny diament.
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Wielkanoc na Litwie

Wielkanoc w Szwecji

Jeśli ktokolwiek z nas na Litwie
czas świąteczny spędzać zechce,
to nijakiej różnicy nie zobaczy.
Tak samo, jak na polskim, tak
na litewskim stole i baby drożdżowe, i szynki przepyszne,
kiełbasy, pasztety, galarety, nóżki świńskie, mazurki, serniki i jajka oczywiście. Może niezbyt nam znana budowana z jajek piramidka, która z czasem zostaje po prostu .zjedzona. Śniadanie
Kowno
wielkanocne rasowego Litwina ciągnie się od rana do
późnego wieczora. Mówią
wtedy, śniadanie z obiadem, za jednym zasiadem.
Oczywiście i mocnych
trunków nie może zabraknąć, zresztą bez ich
pomocy trudno byłoby zapewne strawić te wszystkie pyszności. Oczywiście poniedziałek jest lanym
poniedziałkiem i też dość wesołym, gdyż w międzyczasie wędrują grupy żaków – alelujników, którym trzeba się wykupić jajkiem lub połacią pysznej
kiełbasy. I myślę, że Litwin, którego los zaniesie
do polskiego stołu, też nie zauważy zbyt wielkiej
różnicy i powinien czuć się, jak u siebie w domu.

Wielkanoc
w Austrii rozpoczyna się wielkanocnym śniadaniem, cokolwiek dla nas egzotycznym i zapewne
zbyt słodkim. Niemniej, zgodnie z tradycją, Austriacy podają na swój świąteczny stół słodki naleśnik, wypełniony masą serową, doprawiony wanilią i
cukrem. Oczywiście, aby było
smaczniej, podaje
się sałatkę z wędliny i warzyw,
do tego ciasteczka
anyżowe i słodkie
bułeczki. Deser,
to słodkie leguminy z kremem truskawkowym lub czekoladowym. Słodkości, smakołyki, jednym słowem,
podobnie jak u nas, oby stół był zastawiony i
oby wszystko zostało zjedzone. A ponadto czas
wolny umilany jest spacerami, wyjazdami za
miasto i tak te wiosenne święta Austriakom

mijają.
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Ciekawą
tradycję Świąt Wielkanocnych ma Szwecja. Właściwie to święta rozpoczynają się
już w Wielki Czwartek, za sprawą gromadek poprzebieranych dzieci, które kolędują od drzwi do drzwi z prośbą o pieniądze
lub łakocie. Może to cokolwiek przypominać amerykańskie halloveen, ale dotyczy
to tradycji Wielkanocnej. Ponadto tradycja każe, by w Wielki Piątek wstać bardzo rano i ściągnąć
kołdrę ze śpiącej osoby. Natomiast w średniowieczu kultywowano zwyczaj chłostania, chłostali się i słudzy, i panowie, mężowie i żony, dzieci i rodzice, kawalerowie i panny. Być może ten zwyczaj już nie istnieje, niemniej bez
problemu można kupić przepiękne, kolorowe rózgi, fantastycznie ozdobione piórkami i koralikami. Zwyczaj świątecznego, niedzielnego śniadania jest kultywowany do dnia
dzisiejszego. Może zestaw potraw jest dla nas cokolwiek
egzotyczny, ważne jednak, że i tak chodzi o Dzień Zmartwychwstania
Pańskiego.

Wielkanoc w Anglii

W tym kraju, na czas obecny najwięcej przebywa naszych rodaków. Stąd zapewne ciekawym ten kraj i jego wielkanocne zwyczaje, dla nich czyni. Wielkanoc na Wyspach,
to cztery wolne dni, które jakoś trzeba spędzić.
Mieszkańcy
Londynu
wyjeżdżają po prostu za miasto, a
mieszkańcy małych miasteczek
robią co mogą. Jednym z takich
zajęć jest wielkanocny shopping,
bowiem już w wielkanocny poniedziałek zaczynają się wielkie
wyprzedaże. Co ciekawsze, tak
genialnie obchodzone, że palca
nie wetkniesz w tłumy, odwiedzających domy towarowe ludzi. Drugim sposobem jest obsiadywanie pubów lub wylegiwanie na trawnikach w gronie rozbrykanych królików, których w Anglii wszędzie
pełno. Oczywiście na ten czas przygotowuje się wielkie kosze z jedzeniem i piciem i jeśli można zasłabnąć, to raczej z przejedzenia,
niż z niedożywienia. Dzieciaki zresztą mają swoje królicze słodkości, które znajdują w niedzielny poranek. Są to wielkie, czekoladowe
jaja, wypełnione słodyczami, wyzwalają rodziców od problemu z
przygotowaniem obiadu. Rozrywką dla wielu znudzonych już zakupami, jedzeniem, leżeniem lub świętami po prostu są Egg Roling.
Są to organizowane w parkach wyścigi w turlaniu jajek. Oczywiście
ważne by jajko jak najszybciej, i oczywiście z nietkniętą stłuczeniami skorupką, dotarło do mety. Dla najbardziej znudzonych przewidziane są tańce na ulicach. Zespoły w strojach ludowych pokazują
swój kunszt i kto ma szczęście, ten może sobie pooglądać. Królowa
też przyczynia się do uatrakcyjnienia świąt Wielkanocnych. Tradycją zachowaną do dzisiejszego dnia jest rozdawanie w Wielki Piątek,
Piątkowych Pieniędzy. Oczywiście mówimy tu o pensach, ale wybitych specjalnie na tę okazję i poszukiwanych przez numizmatyków.
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TRYPTYK BAJKOWY „PIĘKNA STRONA DOBRA”

Spotkanie z
piękniejszą stroną
dobra
8 marca 2012r. gościła w
naszej szkole Pani Ma-

ria Elżbieta Szulikowska, autorka uroczych bajek z budującym morałem: dobro w życiu owocuje
słonecznymi dniami,
dobrym samopoczuciem, szczęściem.
Zaczarowany rumak, niestrudzony
podróżnik,
wierny Kubuś i Rycerz,
księżycowa Marysia – to
bohaterowie tego zaczarowanego świata. Ilustracje do nich wykonało 14
młodych plastyków.
Pani Maria opowiadała
o sobie, czytała fragmenty bajek i udzielała odpowiedzi na zadawane
pytania. Jak sama powiedziała, pochodzi z
Rzeszowszczyzny.
Jest mocno związana ze
świętokrzyskim środowiskiem literackim, zwłaszcza z TPSP oraz „ Radostową”.

Po spotkaniu mogliśmy kupić prezentowane
tytuły bajek wzbogacone autografem autorki.
Ten wspólnie spędzony „czas w świecie bajek” będziemy długo pamiętać.

Z autorką baśni Panią
Marią Szulikowska spotkała się indywidualnie
Karolina Kosior, nasza koleżanka z III a G. Karolina pisze baśnie dla dzieci.
Obecnie ma ich około 200.
Na podstawie kilku, wspólnie z koleżankami, opracowała projekt „Baśnie uczą
i bawią”. Zaprezentowany
najmłodszym uczniom naszej szkoły – w formie teatrzyku kukiełkowego spotkał się z niekłamanym zachwytem
przedszkolaków. Pani Maria opowiadała Karolinie o początkach swojej kariery i udzieliła jej kilku wskazówek.
Wyraziła również chęć korespondowania z początkująca pisarką.
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Karolina Kosior

Chmurolandia
Dawno, dawno temu była sobie wspaniała kraina, o
nazwie Chmurolandia . Znajdowała się na chmurach.
W tym wspaniałym świecie żyły magiczne stworki, nazywały się one Chmurlaczki . Były dobre, łaskawe i hojne. Na
chmurach znajdował się także inny świat nazywany Groźniolandią. Mieszkały w nim wielkie i straszne ogry. Między
mieszkańcami obu światów toczyła się wojna o tajemniczy
talizman, którego strzegły cztery smoki. Każdy z nich posiadał wielką moc. Pierwszy podporządkował sobie wodę, drugi powietrze, trzeci ogień, a czwarty ziemię. Amulet znajdował się w świecie na dole nazwanym przez mieszkańców
Chmurolandii Ziemią. Mapa do tego cennego przedmiotu
znajdowała się na srebrnej pustyni, która była bardzo niebezpieczna i straszna. Władca Groźniolandi chciał mapy
i klejnotu tak bardzo, że nie zważając na wielkie niebezpieczeństwo wysłał jednego ogra ze swojej armii na pustynię
w poszukiwaniu mapy. W czasie, gdy Złośnik, bo tak nazywał się ten potwór, przygotowywał się do podróży, w
Chmurolandii król zwołał naradę boskich aniołów, aby zapobiec zdobyciu mapy przez Groźniolandię.
- Słuchajcie – powiedział – mój zły brat wysyła Złośnika w
poszukiwaniu mapy, musimy zdobyć ją jako pierwsi.
– Dlaczego ? – spytał jeden z aniołów.
– Bo gdy mój wredny brat dostanie ten talizman zniszczy
nasz świat i nie będzie miał litości.
– Musimy go powstrzymać! – krzyknęli wspólnie.
– Tylko jak Złośnik już wyruszył?
– Ja go dogonię – odezwał się głos z końca sali.
– To bardzo niebezpieczne.
– Jestem gotowa na wszystko, byleby uratować nasz wspaniały świat.
– Dobrze! Idź Bello, ale uważaj na siebie!
- Będę ostrożna obiecuję. Wyruszę od

Z ręką na sercu
Konkurs frazeologiczny
Dla uczniów klas IV – VI SP
1.Z ręką na sercu
2.Coś jest komuś na rękę
3.Dać komuś wolną rękę
4.Pójść komuś na rękę
5.Jak ręką odjął
6.Jeść komuś z ręki
7.Lecieć komuś przez ręce
8.Lekką ręką
9.Machnąć ręką na coś
10.Mieć coś pod ręką
11.Mieć czyste ręce
12.Mieć pełne ręce roboty
13.Mieć ręce i nogi
14.Mieć złote ręce
15. Mieć związane ręce

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Na własną rękę
Nosić kogoś na rękach
Od ręki
Patrzeć komuś na ręce
Podnieść rękę
Złapać kogoś za rękę
Załamywać ręce

Odpowiedzi szukaj
na stronie 9
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razu do zobaczenia moi przyjaciele.
Bella wyruszyła w drogę. Nie zauważyła, że
Złośnik był tuż za nią. Po czterech godzinach dotarła
do srebrnej pustyni, nie miała jednak pojęcia, którędy
iść dalej. Nadal nie widziała ogra, który śledził każdy
jej ruch. Po dwóch godzinach marszu dotarła do jaskini, ponieważ sypało coraz mocniej, postanowiła
wejść do środka. Złośnik schował się za ogromnym
głazem i czekał co się wydarzy. Gdy anioł wszedł do
środka, zobaczył mapę leżącą na wielkim kamieniu
rozjaśnionym blaskiem srebra. Bella była jednak bardzo ostrożna, dlatego na wszelki wypadek zrobiła
drugą mapę i schowała ją do kieszeni. A z drugą w
ręce wyszła z jaskini. Nagle przed nią stanął Złośnik,
popchnął ją i zabrał mapę. Dziewczyna otrząsnęła się
i ile sił w skrzydłach poleciała do Chmurolandii, aby
zdążyć przed ogrem. Po godzinie dotarła do domu.
Pokazała mapę królowi i z jego błogosławieństwem
ruszyła na Ziemię. Po chwili dotarła na miejsce. W
tym czasie Złośnik oddał mapę swojemu władcy, który ruszył w drogę. Bella, znalazła amulet. Tak jak się
spodziewała leżał w grocie, w środku lasu, jednak
nigdzie nie było widać smoków.
– Może to mit – pomyślała .
Wzięła amulet. Po chwili pojawił się król Grożniolandii, wyrwał naszyjnik dziewczynie.
– Jestem królem świata !– krzyknął – zniszczę
wszystko, co dobre i piękne. Zaczynając od ciebie
pannico.
W tym momencie pojawiły się smoki, lecz zanim cokolwiek zrobiły władca zmienił ich w kamień. Bella
nie tracąc czasu, rzuciła kamieniem i wybiła mu amulet. Odczarowała smoki, które za karę zamieniły złego władcę w posąg. Dziewczyna anioł oddała im naszyjnik, był zbyt potężny. Wróciła do domu, gdzie
wszyscy powitali ją jak prawdziwą bohaterkę. Groźniolandia bez złego władcy stała się dobra i piękna.
Zły krół został jako posąg w grocie na Ziemi na zawszę. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
Dopasuj podane związki frazeologiczne do ich objaśnień.
Gdy masz wątpliwości, skorzystaj ze słownika frazeologicznego języka polskiego. Powodzenia!
A: Przyłapać kogoś
na kradzieży
B: Rozpaczać, użalać się
C: Kontrolować kogoś, pilnować
D: Bez niczyjej pomocy
E: Szczerze, otwarcie
F: Umieć coś świetnie zrobić
G: Uwielbiać kogoś
H: O czymś, co jest dobre,
ułożone
I: Być bardzo zajętym
J: Nie dopuścić do żadnego
oszustwa
K: Mieć łatwy dostęp do cze-

goś
L: Nie mieć swobody działania
M: Zamierzyć się z czegoś
N: Zrezygnować z czegoś
O: Coś komuś opowiada
P: Ułatwić komuś coś
S: Łatwo, bez wysiłku
T: Podporządkowywać się
komuś
U: Ustąpić całkowicie, bez
śladu
V: Pozwolić komuś samodzielnie decydować
W: Od razu, natychmiast
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Wiosenne refleksje
WIOSNĄ ...ludzie są szczęśliwsi, zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze
swoich domów, aby pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody.

Pierwszy dzień wiosny- ale kiedy?

Nikt nigdy nie
zgłębił zamysłów
wiosny.
Bruno Schulz

JAK POWITALIŚMY WIOSNA
W NASZEJ SZKOLE?

A to ciekawe!
ZDANIEM NAUKOWCÓW
21 marca to data umowna, natomiast wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili, gdy słońce przekracza równik i ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny po raz ostatni na wiele lat przypadł na 21 marca. Od bieżącego
roku wiosnę witać będziemy dzień wcześniej - 20
marca. Tak będzie aż do 2047 roku. Wiosna dobiegnie końca 21 czerwca, kiedy to najdłuższym
dniem w roku rozpocznie się astronomiczne lato.
Klasy najmłodsze od 0– 3 SP od godz. 9 przedstawiały przygotowane przez poszczególne zespoły
inscenizacje o tematyce wiosennej. Było miło, wesoło i bardzo kolorowo. Każda klasa stanęła na wysokości zadania i po mistrzowsku przygotowała swoje
spektakle. Brawa należą się zarówno za scenografie
jak i grę aktorską. Na zakończenie pierwszego wiosennego dnia odbył się przegląd piosenek i wierszy
o tej samej tematyce. Teraz już na pewno zawita do nas Wiosna w całej swej krasie!

Klasy starsze– 4-6 SP i Gimnazjum miały zajęcia dydaktyczne do 1120 . Potem, do 1310 odbywały się rozgrywki
międzyklasowe w piłkę ręczną. W przerwach „Konkursy
NAJ”: -na najładniejszy strój wiosenny, na najlepszą piosenkę
o wiośnie, na najbardziej oryginalną Marzannę, na najpiękniejszy kwiat wiosenny własnoręcznie wykonany, na najwyższą frekwencję klasy w tym dniu.
Nie zabrakło także pomysłów na oryginalne i zabawne przebranie. Jury w składzie nauczycieli i rodziców przyznało nagrodę Dawidowi Drysiowi, który wykazał się najlepszym strojem. Nagrodą publiczności wyróżniony został Karol Żelaz- Wszyscy bawili się znakomicie, emocji nie zako. Najlepszą frekwencją w tym dniu wykazała się klasa
brakło. Wiele klas trudem przygotowania,
IIb Gimnazjum- 90%, IVb i VIb SP- 100%.
organizacją i ogromnym poczuciem humoru
W nagrodę zwycięscy w następnym dniu nauki byli
mile zaskoczyło nauczycieli, kolegów i koleżanzwolnieni z pytania.
ki, a także samych siebie.
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ŚMIECH TO ZDROWIE

Uśmiech jest jak słonce,
które spędza chłód z ludzkiej twarzy. Wiktor Hugo
O Jasiu
Nauczyciel angielskiego pyta Jasia:
-Jasiu, jak będzie "Policja" po angielsku?
-Dogs.
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, kim byś chciał być, jak dorośniesz?
Jasiu: -Lekarzem
-A będziesz leczył ludzi czy zwierzątka ?
- Jasiu, czemu liżesz rękaw mojej bluzki?
- Moja mama twierdzi, że ubiera się pani bez smaku,
chcę sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście.
- Jasiu, jak na stole będą cztery muchy, a ja zabije jedną
to ile zostanie? (pyta nauczycielka)
-Tylko ta zabita proszę
Kiedy się uśmiechasz
pani.
i serce się śmieje.
Jasio mówi do mamy:
Uśmiechem
zarażasz
- Mamo, mamo patrz łysy!
A mama na to:
cały świat… i choćby
- Cicho, bo usłyszy!
trwało to tylko chwilA Jasiu:
kę, jaśnieje
- To co, on nie wie, że jest łysy?! dookoła i roztacza w
Cha, cha , cha , cha ,
koło piękny blask...

cha…………………

DZIEŃ KOBIET W SZKOLE

B

yło miło i szarmancko. Chłopcy spisali się
na piątkę. Nie zapomnieli o nas, swoich koleżankach, ani o paniach- nauczycielkach. Były
tulipany, słodycze, głośne „Sto lat” i piękne, z
serca płynące życzenia.
Niech żyje Dzień Kobiet!
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O blondynkach
-Przychodzi blondynka do lekarza i mówi:
- Boli mnie, gdy dotykam się palcem o tu (pokazując
udo), oraz tu (pokazując ramię), a także tutaj
(pokazując policzek). Lekarz diagnozuje: - Ma pani
złamany palec.
Jadą trzy blondynki windą. Nagle coś się zepsuło i winda stanęła między piętrami. Jedna z nich przerażona
tłucze w ścianki, ale nic to nie daje. Druga zrezygnowana usiadła w kącie. Wreszcie trzecia po półgodzinnym
namyśle mówi:
- To co dziewczyny, krzyczmy razem!!!
A blondynki:
-Razem, razem , razem !!!!
Czym się różni kura od blondynki?
- Blondynka ma 51 węzłów mózgowych a kura 50.
- Po co blondynce ten jeden?
Żeby nie robiła kupki na podwórku.
Dlaczego żaba jest lepsza od blondynki?
Odp. Bo żaba przynajmniej kuma.
Brunetka mówi do blondynki:
- Chcesz cukierka miętowego?
Blondynka na to:
- Jasne, a o jakim smaku?
Czym różni się blondynka od papieru toaletowego????
Odp.: Papier się rozwija
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NIEZWYKŁE
WIDOWISKO
NA LODZIE

Szczególnie zachwyciły nas wielobarwne i bajkowe stroje aktorów
i wysoki poziom wykonywanych
figur. Przez chwilę mogliśmy oderwać się od szkolnej rzeczywistości
i przenieść się w świat baśni i fantazji. Żałujemy tylko, że nie ubraliśmy
się ciepło, bo to przecież było lodowisko. Doskonałym podsumowaniem wyjazdu był McDonalds–
ciepła herbatka i małe „Co nieco”.

29 marca br. klasy IV– VI w liczbie
35 osób miały okazję obejrzeć niecodzienne widowisko jazdy figurowej
na lodzie oparte na fragmentach najpiękniejszych baśni świata– Kot w
butach, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna itd.
Uczniowie mogli podziwiać niezwykłe umiejętności profesjonalnych
tancerzy Młodzieżowej Moskiewskiej Rewii na Lodzie. Wrażenia estetyczne zapierały dech w piersiach.

Gminne Zawody Sportowe w mini
piłce nożnej halowej dla dzieci klas
I-III SP

PALMY WIELKANOCNE

A

by popularyzować mini piłkę nożną
halową wśród najmłodszych oraz propagować czynne uprawianie sportu,
27.03.2012r. zostały zorganizowane Gminne
Zawody Sportowe dla dzieci klas I-III. Zawody odbyły się w Zespole Szkoły Podstawowej w Jagielle, uczestniczyło w nich 5
drużyn z terenu gminy Tryńcza. Nasza
szkolna drużyna w składzie: Mateusz Michalik, Konrad Niemiec, Jakub Kuźniar, Filip
Kogut, Michał Niemiec, Dawid Rachfał zajęła drugie miejsce. Gratulujemy hartu ducha i waleczności.

Tydzień poprzedzający
Niedzielę Palmową był
czasem niezwykle pracowitym i kolorowym w naszej szkole. Uczniowie,
przy pomocy nauczycieli
i rodziców przygotowywali wspaniałe palmy wielkanocne - symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Kilku metrowe palmy zdobiono
własnoręcznie wykonanymi kwiatami z bibuły, gałązkami jodły,
świerka
i bukszpanu, zostały
zwieńczone barwnymi wstążkami i suszonymi trawami. Wykonane
palmy zostały uroczyście wniesione do kościoła parafialnego w
Niedzielę Palmową i ceremonialnie poświęcone. Praca to trudna
i wymagająca licznych przygotowań, ale nie rezygnujmy z niej!
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Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie - muszą
zakończyć się przyjaźnią.

Przyjaciel jest prezentem, który
dajesz samemu sobie.
Robert Louis Stevenson
de Saint E

Przyjaźń to jedno z najważniejszych
i najbardziej potrzebnych uczuć
w życiu każdego człowieka.
"Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem,
w którym (...) odbija się dusza nasza; on
jest otwartą księgą naszych myśli, czynów
i upodobań, podczas gdy inni, obojętni
ludzie są księgami w grubą skórę oprawnymi i zamkniętymi na kłódkę".
Bolesław Prus
Być przyjacielem - to umieć patrzeć na drugiego w chwilach radości i w chwilach smutku oraz potrafić dzielić
z nim te chwile.
Być przyjacielem - to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada każda istota, i potrafić je podziwiać.
Być przyjacielem - to prosić o przebaczenie, przebaczać
i umieć o tym zapomnieć.
Być przyjacielem - to znaczy stanąć u boku tego, kto stracił
wszelką nadzieję i darzyć go miłością.

Jeżeli ktoś cię nie
lubi - zastanów się:
1. Czy czasem sam sobie
na to nie zasłużyłeś?

2. Czy on nie ma racji?
3. Co możesz zrobić, aby
zmienił o tobie zdanie?
4. Jak on widzi całą sprawę?
5. Czy ogólnie jesteś lubiany/a?

Joanne Rowling

Dekalog przyjaźni, czyli dziesięć
przykazań przyjaźni
1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wadami.
2. Zrozum jego trudne momenty.
3. Pamiętaj o jego urodzinach.
4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy
jesteś daleko.
5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy.
6. Nie bądź zazdrosny.
7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko ty.
8. Nie bądź złośliwym wobec niego.
9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na myśli
drugą.
10. Nie naigrywaj się z niego w towarzystwie
starszych
Gdy jest mi smutno
I kłopoty mam,
On mi mówi - nie martw
się Zaraz Ci pomogę
Znaleźć wyjścia drogę
I problemy pójdą w dal.

Mój przyjaciel dobry
jest,
Ja go lubię i on mnie.
I choć mam kłopotów sto,
Nie opuści nigdy mnie na krok.
Warto nad sobą trochę popraPrzyjaciela dobrze mieć,
Razem z nim weselić się,
cować.
Choćby nawet było źle,
Umiej być przyjaciePrzyjaciela zawsze dobrze mieć.

lem!
Jak zjednywać sobie
przyjaciół?
1. Uśmiechajcie się.
2. Rozmawiajcie.
3. Szanujcie się.
4. Pomagajcie sobie.
5. Dzielcie się.

Znów w szkole dwója,
W domu krzyk i zgiełk.
Przyjaciel martwi się,
Zaraz mi pomoże
Znaleźć wyjścia drogę,

Odpowiedzi: 1:E, 2:O, 3:V, 4:P, 5:U,
6:T, 7:R, 8:S, 9:N, 10:K, 11:J, 12:L,
13:H, 14:F, 15:L, 16:D, 17:G, 18:W,
19:C, 20:M, 21:A, 22:B .

NR 3 /2012R

Sukcesy szkolne
„Kościół Wspólnotą i naszym domem”
W tym roku, to w naszej szkole odbył się Konkurs Biblijny
dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej. Zjechało wielu duchownych na czele z prałatem ks.
Szałankiewiczem i wielu uczniów z okolicznych miejscowości Uczestnicy rozwiązywali test na etapie dekanalnym,
który trwał 90 minut. Składał się z 17 pytań i dotyczył znajomości Dziejów i Listów Apostolskich. Według opinii jurorów i uczestników był niezwykle trudny. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. W pierwszej dziesiątce
z naszej szkoły znaleźli się Gabiela Deput (Vb) i Piotr
Wojtuń (VIb). GRATULUJEMY Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowany został słodki poczęstunek.

Olimpiada o Wielkich Polakach

2 marca odbył się szkolny etap konkursu o
tytuł Mistrza Ortografii. Współzawodniczyli ze sobą uczniowie poszczególnych
klas, by wyłonić mistrza klasowego. 15 marca w finale zmagali się z ortografią najlepsi.
Najlepszymi spośród najlepszych zostali:

Piotr Wojtuś ucz.kl.VIb – Mistrz
Ortografii
Aleksandra Konieczna ucz. kl.IVb– IIm.
Łukasz Niemiec ucz. Kl.Va – IIm

II etap Konkursu Wiedzy Technicznej
7 marca 2012r. w ZSTiO w Jarosławiu
odbył się II etap Konkursu Wiedzy

2

3 lutego 2012r. w Publicznym Gimnazjum
nr.1 odbył się w Łańcucie
półfinał XII Edycji Olimpiada o Wielkich Polakach. Postacią tegorocznej olimpiady
był ksiądz pochodzący z naszej diecezji bł. Bronisław
Markiewicz. W konkursie
udział wzięli uczniowie z bliska 40 szkół.
Wśród 97 uczestników olimpiady znalazły się
nasze koleżanki: Aleksandra Rzeczyca, Anna
Ryfa, Patrycja Herkt. Gratulujemy Ani
Ryfie, która otrzymała wyróżnienie!

Mistrz
Ortografii
klas 4-6

Technicznej pod hasłem "sapere
aude" - odważ się być mądrym.
Organizatorem konkursu był podkarpacki kurator oświaty, a współorganizatorem Stowarzyszenie Nauka i Rozwój.
Naszą szkołę godnie reprezentowali
uczniowie: Aleksandra Rzeczyca, Gabriela Kojder i Piotr Kuca, którzy zajęli czołowe miejsca na etapie szkolnym. Piotr uzyskał 31pkt. -o jeden
za mało, by uzyskać pewną kwalifikację na finał wojewódzki i co najmniej tytuł "finalisty". Gratulujemy!

Wyróżnienie artystyczne w XIII
Wojewódzkim Konkursie
„Sacrum w Literaturze i Sztuce
17 marca 2012r. w
Prywatnym Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek w
Jarosławiu odbył się
finał
Wojewódzkiego
konkursu pt. „Sacrum w
literaturze i sztuce”. Patronat
nad konkursem objęli m.in.:
ks. Bp. Adam Szal Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, Mirosław Karapyta
Marszałek Województwa Podkarpackiego i Jacek
Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.

W finale konkursu plastycznego wzięły udział
trzy uczennice naszego
gimnazjum
Weronika
Konieczny, Gabriela Kojder oraz Izabela Gurak.
Wyróżnienie oraz nagrodę
z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Adama Szala otrzymała Weronika Konieczna
z klasy IIb . Opiekunem artystycznym grupy jest p. Marek
Kozak. To już XIII edycja konkursu, który wyróżnia się
wysokim poziomem organizacji i prezentacji wystąpień
recytatorskich,
muzycznych
oraz
plastycznych.
Nasza szkoła ma dobre tradycje uczestnictwa. Pamiętamy rok 2010 gdzie uczeń Konrad Kubrak ( dziś IIIG)
zdobył Grand Prix konkursu.
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WIOSENNY HOROSKOP
Ryby 19.02-20.03
Nadchodzą zmiany. Bez względu na ich finał, będą dobre
dla Ciebie na dłuższą metę. Zdejmij z oczu zasłonę iluzji,
zacznij patrzeć na świat takim, jakim jest naprawdę. Będziesz miał wiele okazji do głębokiego przeżywania emocji i uczuć. Bądź empatyczny, ale nie bierz na siebie problemów innych i nie uzależniaj się od nich. Dobrze przygotuj się na sprawdzian z matematyki, będzie trudny!
Wodnik 20.01– 18.02
W tym miesiącach coś w Twoim życiu może całkowicie
się rozpaść. Opuścisz się w nauce, lepiej bądź przygotowany na każdą lekcję j. angielskiego. Ten rozpad od długiego czasu był nieunikniony. Pomoże Ci to wziąć się do
nauki. Koniecznie znajdź czas dla siebie. Przemęczenie w
niczym Ci nie pomoże, może jedynie zaszkodzić.
Koziorożec 22.12– 19.01
Czas porzucić ciężar, który od wielu lat nosisz na swoich
barkach. Czas zakończyć sprawy, które minęły, a które
podtrzymujesz przy życiu poprzez stałe myślenie o nich.
Daj sobie odpocząć, zaufaj swojej Intuicji. Jednak nie cofaj się w nauce, to może ci zaszkodzić
Doprowadzi to przede wszystkim do zagrożeń na koniec
roku.
Strzelec 22.11– 21.12
Odniesiesz w tym czasie nie jeden sukces. Nie poddawaj
się przeciwnościom i unikaj sytuacji, które mogą być dla
Ciebie destrukcyjne. Jesteś na właściwej drodze. Bądź
pilny w nauce i przygotuj się na kartkówkę z biologii. To
czas realizacji marzeń i spełniania życzeń, jeśli tylko sobie
na to pozwolisz. Nie martw się tak bardzo o dzień jutrzejszy – jeszcze nie nadszedł.
Skorpion 23.10– 21.11
To czas, w którym będziesz mógł nabrać
więcej zaufania, zarówno do samego siebie, jak i innych, a także do sytuacji, jakie
będą miały miejsce w Twoim życiu. Pamiętaj, że nic nie dzieje się przypadkiem. Każda chwila czegoś może Cię nauczyć i tylko
od Ciebie zależy, jak dużo z niej wyniesiesz. Żyj chwilą i naucz się na sprawdzian
z historii.
Waga 23.09– 22.10
Będziesz potrzebować harmonii. Pamiętaj,
że waga rzadko kiedy bywa nieruchoma i
równa, często coś ją przeważa. Teraz skoncentruj się na
nauce i miej zadania, bo możesz dostać jedynkę. Pojawi
się wiele trudnych spraw i jeśli pozwolisz na dysharmonię
zupełnie stracisz kontrolę. Bądź cierpliwy, nie trać czasu
na niepotrzebne sprawy, popracuj nad własną wolą
Panna 23.08– 22.09
Czas zrobić porządek ze swoją przeszłością. Podjąłeś

wiele działań, które okazały się złe nie tylko dla Ciebie.
Teraz przyjdzie czas rozliczenia się z tymi, którzy zostali
skrzywdzeni. Na początek czas wybaczyć sobie, zrozumieć popełnione błędy i wyciągnąć lekcję. Pan Jurkiewicz
zapyta Cię na następnej lekcji, radzę Ci się przygotować.
Lew 23.09– 22.10
Ten okres będzie dla Ciebie szczególny, jakbyś otworzył
wielki worek z prezentami. Zaczną się spełniać Twoje marzenia, jednak bądź przygotowany na następną lekcję
geografii. Z realizacją celów też będzie dobrze, uda Ci się
osiągnąć wiele, a to przyniesie Ci jeszcze więcej dobrego.
Korzystaj z darów Wszechświata i zacznij żyć pełnią życia.
Rak 22.06– 22.07
Trudne wybory i kompromisy stale będą się przeplatać.
Ważne jest to, żebyś umiał się przygotować na kartkówkę
z j. polskiego. Na kompromisy należy zwrócić szczególną
uwagę, niektórzy mogą bowiem chcieć osiągać cele Twoim kosztem. Nie ryzykuj bez potrzeby i słuchaj intuicji.
Uważaj na wszelkiego rodzaju uzależnienia.
Bliźnięta 21.05– 21.06
Odwagi właśnie będziesz szczególnie potrzebować w ciągu tych miesięcy . Będziesz potrzebować odwagi do bycia
sobą, do podejmowania własnych decyzji i do brania za
nie odpowiedzialności. Odwagi do stawiania pierwszych
kroków, a także – do bycia szczerym, również z samym
sobą. Przyda się również większa refleksyjność. Pozwoli
Ci ona dostrzec rzeczy, które mogą cię zaciekawić. W
czwartek dostaniesz dobrą ocenę z chemii.
Byk 21.04– 20.05
Czas odciąć się od schematów zarówno duchowych jak i
materialnych. Czas zacząć działać bardziej świadomie i
pewnie. To czas, w którym
masz okazję do zakończenia
porównywania się z innymi.
Każdy jest doskonały i ma coś
cennego do przekazania innym – również Ty. Uważaj!
Będziesz miał kłopoty z fizyką.
Baran 21.03– 20.04
Nadchodzące miesiące wiosenne to czas, aby przestać
odkładać sprawy na później,
gdyż nie rozwiążą się one same, a im szybciej się nimi
zajmiesz, tym lepiej, bo wiele z nich uda się pomyślnie
załatwić. W szkole będziesz starał się o lepsza ocenę z
niemieckiego. Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo
wówczas zasób możliwości znacznie się zmniejszy i
będzie coraz trudniej doprowadzić je do końca.

NR 3 /2012R

Gminny Przegląd Piosenki
i Recytacji Wczesnoszkolnej
Estradka Małolatka w
Gniewczynie
Łańcuckiej

Najmłodsi
uczniowie
szkoły podstawowej z
terenu gminy
w dniu 17 marca 2012 r. wzięli udział w Gminnym
Przeglądzie Piosenki i Recytacji Przedszkolnej
„Estradka Małolatka” w Gniewczynie Łańcuckiej. Przegląd został zorganizowanym przez Trynieckie Centrum. Zadaniem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci, popularyzacja śpiewania, recytacji i tańca wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a tak-

Podstawówka w kinie „Multikino” !

że wzajemna wymiana doświadczeń i pomysłów. W kategorii
solisty III miejsce egzekwo otrzymały:
Weronika
Dąbrowicz (IIa) i
Al e k sa n d ra
Gwóźdź (Ib). Natomiast
Weronika
Jasic (Ia) i Kamila
Rzeczyca (Ia) zajęły
III miejsce za występ jako zespół
wokalny. W kategorii recytacja I miejsce zajął Dawid
Gwóźdź (Ia), a II
miejsce Nikola Konieczny (IIa). Każdy z występujących artystów otrzymał dyplom uczestnictwa oraz słodki poczęstunek. Gratulujemy.

GIMNAZJUM W TEATRZE
WANDY SIEMASZKOWEJ

W szkole nie tylko uczymy się, ale
mamy również okazję do wspólnych
spotkań i wyjazdów Tak było 5 marca b. r. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nauczycieli wychowawców
pojechaliśmy (klasy IV-VI szkoły podstawowej) do Multikina na film pt. „Alvin i wiewiórki 3”. Film opowiadał
o najsłynniejszych wiewiórkach świata powracających, by
przeżyć niezwykłe przygody na tropikalnej bezludnej wyspie, gdzie trafiają po tym, jak przypadkowo wypadają za
burtę statku, którym płyną na wakacje. Po filmie mieliśmy czas na poznanie galerii Millenium Hall i odpoczynek w jej holach.

NASZE OPINIE!

♦
Te wiewiórki są super! Cieszę się , że nakręcili 3
część! Michał
♦
Bardzo lubię tego typu filmy. Ania
♦
Chcę więcej wiewiórek, więcej muzyki, więcej przygód! Konoman
♦
Szkoda, że Multikino jest w Rzeszowie, bo byłbym
tam codziennie! Paweł
♦
Kocham te wiewiórki i cieszę się z 3 części! Szacun
dla producentów. Najlepsze jest to jak Dave krzyczy.

"OŻENEK" to świetna komedia i celna satyra obyczajowa autorstwa Mikołaja Gogola. Chociaż dramat powstał
w połowie dziewiętnastego wieku, nie stracił nic ze świeżości. Charakter człowieka jest odporny na zmiany i
upływ czasu. Świetnie się bawiliśmy! Gimnazjaliści

Jest to centrum łączące w sobie wiele różnych funkcji:
handlową, kulturalno-rozrywkową, społeczną, rekreacyjną, hotelową i konferencyjno-biznesową, a także gastronomiczną. Można tu zrobić zakupy, pójść do klubu, kina, posiedzieć z przyjaciółmi przy kawie, obejrzeć wystawę, odpocząć przy grającej fontannie.

Zespół Redakcyjny: Opiekun: Grażyna Kogut
Największa w regionie galeria. Sklepy światowych
Redaktorzy numeru:G. Ciupa, P. Korzystka,
marek, restauracje, bary, butiki, dziewięć sal kinoA.
Rzeczyca,
G. Kubrak, S. Bosak, J. Kozak, K. Michalik
wych, ruchome schody i chodniki, grająca fontan-
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CZY WIESZ, ŻE…..

Przeciętna europejska krowa
daje w ciągu 10 miesięcy prawie 5 000 litrów mleka
( codziennie wynosi to 16l ).
Kury z farm hodowlanych składają 250 jaj rocznie.
Najwilgotniejszym miejscem na świecie jest Tutunendo
w Kolumbii.
Roczne opady wynoszą tam 1170cm.
Najcieplejszym miejscem jest Dallol w Etiopii, gdzie
przeciętna temperatura wynosi 34,4oC w cieniu.
Najwyższa temperatura zanotowana na świecie to 58oC
w Al. Aziziya, w Libii.
Twoje serce potrafi bić od 30 do 200 razy na minutę.
Jeśli dożyjesz 75 lat to:
-wykonasz 600 milionów oddechów,
-twoje serce uderzy 3000 milionów razy,

-twoje serce przepompuje 200 milionów litrów
krwi, wystarczająco dużo, aby nowojorski Central Park zamienić w basen o głębokości 15 m.
Krew płynie tętnicami z prędkością 1 m na sekundę.
Wielkie uszy słoni i królików pomagają im w chłodzeniu ciał.
Kangur olbrzymi oddaje skoki do 9 m długości.
Żółwie dożywają sędziwego wieku. Jeden z wielkich żółwi znalezionych na Mauritiusie w 1766 r. żył jeszcze 152
lata.
Samogłów oceaniczny składa na raz ponad 50 000 jaj.
Wybrał Artur z kl. 6b

SKĄD SIĘ WZIĘŁY
HAWAJE?

T

ŻYCIE NASZEGO PUPILA
MOŻE BYĆ ZAGROŻONE!
CZY MOŻNA
KARMIĆ PSA
CZEKOLADĄ?
Co dobre dla ludzi,
może być szkodliwe
dla niektórych zwierząt. Tak jest właśnie
w przypadku czekolady. Zawarty w niej związek chemiczny-alkaloid o nazwie teobromina, jest trujący dla kotów, psów, koni
i papug ponieważ organizmy tych zwierząt nie potrafią
go przetworzyć. W efekcie po zjedzeniu czekoladowego smakołyku mogą w nim wystąpić drgawki, zawał
serca, a w skrajnym wypadku nawet śmierć.

e malownicze wyspy na
Oceanie Spokojnym powstały w wyniku działalności
wulkanicznej, mimo iż nie leżą
na granicy płyt litosfery, z czym
zazwyczaj związane jest występowanie wulkanów ( Japonia, Filipiny, Islandia). Hawaje znajdują się nad tzw. Plamą gorącą, czyli miejscem, gdzie z wnętrza Ziemi wypływa na powierzchnię płynna magma. Ponieważ płyta tektoniczna, na której leżą Hawaje, cały czas się przemieszcza,
a plama gorąca jest nieruchoma, kolejne wyspy powstają
jedna obok drugiej, tworząc cały łańcuch. Najmłodsze
wyspy archipelagu Hawajów są zarazem największe
(Hawai, O’ahu). Leżą one w południowo-wschodniej części łańcucha. Występuje też na nich najwięcej czynnych
wulkanów. Najstarsze, na północno-zachodnim końcu
archipelagu, stopniowo ulegają erozji
i stają się coraz mniejsze.

Czasami mówimy "A mój pies
zjadł pół tabliczki czekolady i jakoś
Dlatego czekoladą lepiej podzielić się z bratem
żyje...". Może to być prawda. Przelub siostrą, a psa nagrodzić wspólną zabawą.
cież niektórzy ludzie są bardziej
podatni na pewne choroby, a inni
Ilość spożyIlość spożytej czekolady...
mniej. Tak samo jest u psów. Jednak lepiej nie
Waga psa
tej teobroryzykować... Głównie liczy się wielkość czworo...mlecznej
...gorzkiej
miny
noga. Tak wyglądają dawki śmiertelne czekola2,25 kg
120 g
15 g
200 mg
dy dla poszczególnych psów:
4,5 kg

240 g

30 g

400 mg

9 kg

0,45 kg

75 g

900 mg

13,5 kg

0,56 kg

112,5 g

1300 mg

18 kg

1,13 kg

135 g

1800 mg

22,5 kg

1,35 kg

165 g

2250 mg

27 kg

1,68 kg

202,5 g

2700 mg

31,5 kg

2,14 kg

255 g

3400 mg

Jak widać, czekolada gorzka jest
najgroźniejsza.
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Osiągnięcia sportowe

Mecz towarzyski z absolwentami
We wtorek, 5 marca na hali sportowej odbył się
mecz towarzyski w piłkę ręczną chłopców. W spotkaniu wzięła udział reprezentacja gimnazjum i absolwenci
naszej szkoły. Zwyciężyła drużyna absolwentów. Mecz
odbył się w sympatycznej atmosferze, pod opieką
p. Wojciecha Gujdy i p. Darka Saneckiego. Absolwenci
III miejsce w Rejonie 2 marca 2012r. odbyła szkoły chętnie odwiedzają „stare mury”. Natomiast dla
naszych sportowców jest to cenne doświadczenie, które
się Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Rejonowe
zaprocentuje w przyszłorocznych rozgrywkach.
zawody odbyły się w Przemyślu. Drużyna naszego GimnaObie
drużyny już dziś planują kolejne spotkanie.
zjum, reprezentując powiat Przeworsk zajęła III miejsce
Dziewczyny rozegrały 4 mecze:

Półfinały wojewódzkie dziewcząt

Gniewczyna- Rozburz Długi 8: 11
Gniewczyna- Przemyśl
3: 8
Stubno- Gniewczyna
8: 10
Gniewczyna- Wielkie Oczy 8: 6
Bardzo cieszymy się z tak wysokiego wyniku. Drużynie
serdecznie gratulujemy. Skład drużyny: Herkt Patrycja,
Motyka Weronika, Kosior Karolina, Walanus Sylwia, Jedynak Michalina, Gardziel Anna– kl. III, Kosior Dominika, Duża Alina, Gardziel Basia, Mazur Dominika, Grabowiec Kamila, Bosak Sylwia, Konieczny Diana - kl.I,
Rachfał Anna, Kozak Justyna, Rzeczyca Aleksandra- kl. II

19 marca 2012r. reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w Półfinale Wojewódzkim w Mini- Piłce Ręcznej Dziewcząt. Zawody dla szkół podstawowych odbyły się w Przemyślu. Nasza drużyna zajęła III miejsce.
Opiekunami składu byli pan W. Gujda i D. Sanecki.
Skład reprezentacji: Kulpa Katarzyna, Rachfał Alicja, Cieluba Małgorzata, Ficek Klaudia, Gardziel Natalia, Janusz Gabrysia, Wiktoria Dąbrowicz, Deput Gabriela, Janusz Karolina, Konieczna Paula, Guzicka
Agnieszka, Kosior Kamila

REJONOWE MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Futsal U-12 w naszej szkole

23 lutego w Przemyślu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej dziewcząt Szkoły Podstawowej
w piłce ręcznej. Nasz szkoła zajęła drugie miejsce i tym
samym awansowała do zawodów wojewódzkich.

28 marca 2012r. na hali sportowej
w naszej szkole odbyły się turnieje
szkół podstawowych w mini- piłce
nożnej chłopców Futsal U-12. Wyniki turnieju przedstawiają się naA oto wyniki:
stępująco: Tryńcza- Gorzyce 3-0,
Gniewczyna - Jagieła 6-0, Jagieła
SP Orły - SP Gniewczyna 4:6
Gorzyce 2-5, Gniewczyna- TryńSP Gniewczyna - SP Cieszanów 8:6
cza 1-1, Tryńcza- Jagieła 4-0, Gniewczyna- Gorzyce 7-0.
SP nr 4 Przemyśl - SP Gniewczyna 8:1
Najlepsi strzelcy to uczniowie z Gniewczyny: Rafał MichaSP Gniewczyna - SP Rozbórz Długi 7:4
lik, który zdobył 7 bramek, Wiktor Kłos- 6 bramek. Dalej
Skład drużyny: Klaudia Ficek, Agnieszka Guzicka, Kata- Dawid Sroka z Gorzyc zdobył 3 gole, oraz uczniowie z
rzyna Kulpa, Alicja Rachfał, Małgorzata Cieluba, Natalia Tryńczy Karol Jędruch i Mateusz Wojtyna, którzy wywalGardziel, Wiktoria Dąbrowicz, Wiktoria Michalik, Gabriela czyli dla swojej drużyny po 3 bramki. Gratulujemy!

Deput, Gabriela Janusz, Karolina Janusz, Kamila Kosior, Paula Konieczna, Klaudia Krutysz.

Piłka Siatkowa Dziewcząt
12 marca 2012r. w
Kańczudze odbyły się
Powiatowe Zawody w
Mini Piłkę Siatkową
Dziewcząt. Reprezentacja naszej podstawówki
zajęła IV miejsce. Skład
drużyny: Michalik Wiktoria, Janusz Gabriela, Kulpa Katarzyna, Rachwał Alicja,
Cieluba Małgorzata, Ficek Klaudia, Konieczna Paula, Janusz Karolina, Krutysz
Klaudia, Dąbrowicz Wiktoria, Deput Gabriela. GRATULUJEMY!

I miejsce w koszykówce dla podstawówki

16 lutego
2012r. w hali sportowej naszej
szkoły odbyły się Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
mini koszykówce dziewcząt. W
zawodach uczestniczyły drużyny
z Gniewczyny, Przeworska i Zarzecza. I miejsce i awans na zawody rejonowe wywalczyły nasze dziewczęta- reprezentacja
Szkoły Podstawowej. Skład
drużyny: Ala Rachfał, Kasia
Kulpa, Wiktoria Michalik, Klaudia Ficek, Wiktoria Dąbrowicz,
Gabrysia Deput, Patrycja Turek, Gabrysia Janusz, Gosia Cieluba,
Natalia Gardziel, Paula Janusz, Karolina Konieczna. Hura! Hura!

