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Świat jest cudowny, ale nie zobaczymy tego
siedząc przed komputerem!
Wiosna uznawana jest za najpiękniejszą

i najbardziej lubianą porę roku. Przyroda budzi się do życia, kwitnie mnóstwo roślin, a zwierzęta odbywają gody. Wiosną można posłuchać wspaniałych ptasich treli.

Fakt, ze żyjące wokół nas ptaki wydają głosy, jest dla
nas tak oczywisty, że nie zwracamy na to zjawisko
uwagi. Dopiero gdy zamilkną, stwierdzamy, że coś się stało, że czegoś nagle zabrakło.

JAK POWSTAJE PTASI
ŚPIEW?
Ptaki wydają głos dzięki innym narządom, niż spotykane w organizmie
człowieka. Głosy ptaków powstają w
tzw. krtani dolnej, leżącej głęboko w
ciele. Tchawica, która łączy krtań dolna z krtanią właściwą, pozbawioną
strun głosowych, pełni m. in. funkcję
wzmacniania głosu. Toteż ptaki wydające potężne dźwięki - np żurawie –
maja długą tchawicę. Dzięki właściwościom anatomicznym ptak może śpiewać dłużej bez
przerwy, i to przy otwartym dziobie.

My ludzie, nie zastanawiając się nad funkcją śpiewu ptaków, ulegamy jego urokowi. Rolnik jest pewien, że skowronek chce ulżyć
jego ciężkiej pracy, słowik wielbi
zakochanych, a
kos siedząc wieczorem na najwyższym punkcie
dziękuje za przeżyty dzień i spokojną noc.
Ale tak naprawdę, śpiew jest
sposobem przekazywania najważniejszej wiadomości w życiu
ptaków- z reguły
jest on adresowany do samic
i mówi- „ jestem zdrów, mam miejsce na dom, przybądź i zostań moja partnerką”

PO CO I DLA KOGO SPIEWAJĄ?
Głosy ptasie to przede wszystkim ich język w ramach
gatunku, a również sposób porozumienia się z otoczeniem- z przedstawicielami innych gatunków.
Sygnałem głosowym informują też ptaki otoczenie
przedstawicieli swojego gatunku i inne zwierzęta o
niebezpieczeństwie. Alarm wszczyna ten, który pierwszy zauważy drapieżnika; jest to zwykle krótki, wysoki
ton. Na ten sygnał inne ptaki milkną i chowają się w
gąszczu.

ZAPAMIĘTAJMY!
Abyśmy mogli uczestniczyć jako słuchacze w tych melodyjnych misteriach natury, musimy wiedzieć, że ptaki śpiewają wówczas, kiedy mogą obok nas żyć, kiedy mają
względny spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Zatem, zamiast przesiadywać przed telewizorem lub
przy komputerze, wyjdźmy z domu, czasem niedaleko
i posłuchajmy cudownych ptasich koncertów.

KTO SIĘ SMIEJE
ZWYCIĘŻA!
Czy dzisiaj już się śmiałaś, albo rozśmieszyłaś kolegów w szkole lub rodzeństwo w domu?
Jeszcze nie? W takim razie pospiesz się, nie ma chwili do stracenia!
Śmiech to nie tylko najlepsze lekarstwo, ale także najlepsza droga szczęścia, do sukcesu.
Ludzie pogodni, którzy lubią się śmiać, są też skuteczniejsi w pracy. Z pogodnym nastawieniem szybciej też wiedza wchodzi do głowy. Kiedy emanujemy
optymizmem i pewnością siebie otrzymujemy lepsze oceny. Stres i niewiara
w siebie blokuje nasze zdolności i umiejętności wyrażania myśli. Instynktownie też pokładamy większe nadzieje w człowieku, który patrzy na świat przez
różowe okulary, niż w ponuraku.
Do której grupy ty należysz? Czy obnosisz się wszędzie z zatroskanym
czołem? Staraj Się wyczarować na swojej twarzy uśmiech– nikt nie uzna, że
to głupia mina, bądź tego pewna. Wszyscy będą myśleć: „ To wspaniała
dziewczyna, z pewności jej się powiedzie”.

Kiedy się śmieję
i jestem pogodna,
emanuje ze mnie
pewność siebie
i optymizm.
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W okresie dorastania, a przypada on szczególnie na szkołę podstawową i gimnazjum, zjawiskiem powszechnym jest
tworzenie się samorzutnych grup rówieśniczych takich jak: „najbliżsi przyjaciele”, „małe paczki”, „szersze grupy
koleżeńskie”, „bandy”.
Przyjaźń w tym okresie jest bardzo ważna. Stawiamy sobie w tej dziedzinie wysokie wymagania. Musi istnieć zrozumienie, zaufanie, gotowość pomocy, uznania cech osobowości. Wszelkie odchylenia uważa się za zdradę. Czyż
nie tak?
Atrakcyjność takiej grupy polega m.in. na tym, że pozwala odbudować poczucie własnej wartości oraz poczucie
bezpieczeństwa zachwianego przez niepowodzenia szkolne i niewłaściwą atmosferę w domu.
Musimy sobie uświadomi, że grupa rówieśnicza ma ogromny wpływ na nasze zachowanie oraz na nasz system
wartości.

RODZAJE GRUP
RÓWIEŚNICZYCH
Podział ze względu na liczebność:
Grupy duże składają się z kilkuset lub większej grupy osób, które nie znają się osobiście, a kontaktują się
za pośrednictwem wybranych osób, np. społeczność.

Grupy małe składają się z kilku lub kilkudziesięciu
osób, które nawiązuję bezpośrednie kontakty, np.
uczniowie jednej klasy.

Podział ze względu na sposób powstawania i instytucjonalne usankcjonowanie:
Grupy formalne zorganizowane są przez odpowiednie instytucje,
mają określone zadania i system kontroli, np. społeczność szkolna,
samorząd uczniowski, organizacje dziecięce i młodzieżowe.

Grupy nieformalne powstające spontanicznie, nie są organizowane w sposób
planowy i zamierzony.

Małe paczki/ najbliżsi przyjaciele

Szersze grupy koleżeńskie

drobne grupy młodzieżowe, ściśle ze sobą zaprzyjaźnione
( od 3-6 osób), mniej lub bardziej trwałe, które mają
wspólne zainteresowania i problemy. Początkowo grupy
te są jednopłciowe stopniowo przechodzą w mieszane.
Niekiedy trwają do dorosłości lub przez całe życie.
Członkowie tej grupy starają się unikać nadzoru dorosłych, spędzają ze sobą dużo czasu.
Wpływ paczki na zachowanie młodocianych jest olbrzymi. Czasami członkowie całkowicie podporządkowują
się danej grupie aby nie zastać odrzuconym.

Grupy nieformalne, liczniejsze niż paczki, mniej ekskluzywne od nich. Tworzą się że względu na podobieństwo
poglądów i zainteresowań. Nie wszyscy są ze sobą w
równym stopni zaprzyjaźnieni. Nie ma w nich przywódców ani zaplanowanej działalności. Lubią spędzać ze
sobą czas, głównie o charakterze towarzyskim.

Bandy

Są zjawiskiem negatywnym. Unikajmy ich! Dotyczą
głownie chłopców w podobnym przedziale wiekowym.
Zrzeszają najczęściej osoby odrzucone w złym środowiSkutki dodatnie - poczucie pewności, bezpie- sku domowym, nie akceptowane społecznie przez róczeństwa, ważności człowieka wynikającej z akceptacji
wieśników w szkole. Szukają oni zaspokojenie swych
grupy, wytwarzanie się umiejętności współżycia społecz- potrzeb społecznych, głównie przynależności uznania.
nego, dostosowanie się i współdziałania, hamowanie ego- Są podobne do paczek, ale kładą większy nacisk na osiągnięcie sowich złych celów ( przestępczość, agresywcentryzmu, poszanowanie wspólnych interesów.
ność). Wymagają większej solidarności od członków..
Skutki ujemne - rozwieją snobizm u swoich
Rola przywódcy nieformalnego jest silniejsza, posiada
członków, ekskluzywną lojalność wobec nich a uczucie
duży autorytet i wymaga bezwzględności, posłuszeństwa
wrogości dla nie członków. Zwiększają napięcie miedzy
i uległości. Postają w stałym konflikcie z dorosłymi.
dziećmi a rodzicami w wyniku rozbieżności miedzy wyWykazują również wrogi stosunek wobec innych grup
maganiami rodziców i paczki.
rówieśniczych..
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Pani Janina Jaroń we wzruszający sposób przybliżyła nam działalność tej niezwykłej placówki meUdało się! Pola Nadziei, dla tych którzy dycznej, którą założyła i którą kieruje po dziś dzień.
mają mniej szczęścia niż my, zakwitły
W nastrój zadumy nad kruchością życia i jego przemijaniem wprowadziły uczestników sumy dzieci
w Gniewczynie
z klasy trzeciej szkoły podstawowej śpiewając pioZakwitły, to mało powiedziane, obrodziły dorodsenki religijne. Opranie! Wielu ludzi
wę liturgiczną mszy
wracając z poprzygotowała
młoszczególnych
dzież gimnazjalna pod
mszy świętych
kierunkiem ks. Artura.
w niedzielę 28
kwietnia do domu, trzymało w
Dziękujemy wszystdłoni
żonkila,
kim ofiarodawcom.
jako symbol naWielkie podziękowadziei i okazanenia należą się również
go serca. Zorgatym wszystkim, którzy
nizowana przez
przyczynili się do zorszkołę
akcja
ganizowania tak ważcharytatywna na
nej inicjatywy.
rzecz dzieci chorych, objętych
opieka Podkarpackiego Hospicjum przeszła
nasze oczekiwania. Uzbieraliśmy trzy tysiące pięćset złotych. Cała suma została wpłacona na konto fundacji. Centralnym punktem akcji była
suma o godzinie 10:30, w której uczestniczyła założycielka
Fundacji Podkarpackie Hospicjum
dla
Dzieci.

Finał akcji Pola Nadziei
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12 czerwca 2013r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole byłego posła,
podróżnika. Pan Andrzej Ćwierz podzielił się z nami swoimi wrażeniami z
ostatniej wyprawy na Hawaje. Nasz gość z pasją opowiadał o swoich przeżyciach, opisywał zwyczaje i codzienność odwiedzanego kraju, oraz dzielił się swoimi przygodami. Pokazywał również fotografie przywiezione z tych odległych
zakątków.
Była to fascynująca lekcja geografii, połączona z historią, a przeplatana akcentami patriotycznymi. Umówiliśmy się już na kolejne spotkanie po następnej wyprawie naszego gościa.
DZIĘKUJEMY!!!

Cieszymy się z bardzo dobrych wyników klas VI ze
„Sprawdzianu szóstoklasisty”. Uczniowie uzyskali
wysoką średnią punktów. Ilustruje to doskonale zaWojew ództw o
mieszczony wykres. Przeanalizujmy go jeszcze raz
Pow iat
dokładnie. Na maximum 40 punktów klasa A zdobyGmina
ła 27,7 klasa B- 25,8. Tym samym szkoła zajęła
Szkoła
7 stanin (w skali 1-9), co oznacza wynik wysoki.
klasa B
Stanin jest to pomiar, który odpowiada na pytanie
jaką pozycje zajmuje osiągnięty wynik przez ucznia
klasa A
na tle wyników osiąganych przez cała populację.
0
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30
Średni
wynik
dla:
gminy24,5 powiatupunkty
23,0 województwa- 24,3 kraj- 24,03
W kategorii standardów nasi tegoroczni szóstoklasiści poradzili sobie świetnie z pisaniem ( na 10 punktów
zdobyli 7,8), oraz czytaniem (7,5 p. uzyskane na 10), dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji
(2,5p na 4), słabiej z wykorzystaniem wiedzy w praktyce (4,4 punkty na 8p.)
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Mateusz Żemojdzin- 37, Tomasz Krupa- 36, Aleksandra
Wojtuń i Karolina Janusz – 35, Łukasz Niemiec, Michał Nowicki- 34, Piotr Bosak, Magdalena Czerwonka, Katarzyna Ficek, Gabriela Deput - 32, Paula Konieczna-31 punktów, Angelika Kowal– 30, Klaudia
Krutysz– 30.
Wyniki sprawdzianu 2013r.

Akcja zbierania nakrętek nadal trwa!!!
Świetnie nakręciliśmy się na
pomoc potrzebującym!
Od ferii zimowych zebraliśmy kolejnych
sześć dużych worków nakrętek, które zostały przekazane Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci. Uzyskane z ich sprzedaży
pieniądze fundacja przeznaczy na leczenie
podopiecznych - leki, opatrunki medyczne,
rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny
dla podopiecznych.
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Już wkrótce wakacje. Przed nami dwa miesiące letniego wypoczynku. Zaplanujmy go już teraz. Nie wszyscy z nas
będą odpoczywać gdzieś daleko na koloniach lub wczasach rodzinnych. Ci którzy pozostaną w Gniewczynie, mogą
namówić rodziców na niedrogi choćby jednodniowy/ niedzielny wypad, by zobaczyć ciekawe miejsca w naszym
rejonie.
Kasia
Proponuję skansen w Sanoku. Jest cudownie!
Kiedy spaceruje się po nim, ma się wrażenie
„innego świata”

O skansenie
Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie.
Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w
Polsce.
Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania
zagród na terenie Muzeum zgromadzono w nim ponad 100
obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX
wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalnogospodarczych i gospodarczych, w Parku znajdują się również
obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne
cerkwie bojkowskie, jedna okazała cerkiew łemkowska z samego
początku XIX w. i kilka malowniczych kapliczek), budynki
użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz obiekty
przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie). Zarówno świątynie jak i większość budynków mieszkalnych oraz gospodarczych,
posiadają w pełni urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza (m.in. warsztaty rzemieślnicze: tkackie, garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych łyżek, koszy wiklinowych itp.).

Bartek
Ja uwielbiam Zamek w Łańcucie. Moim zdaniem dla odwiedzających jest ciekawszy niż Wawel
. A do tego jeszcze ten piękny ogród! Można go zwiedzać indywidualnie lub przyłączyć się
do grupy.

Zamek w Łańcucie -Zamek Lubomirskich i
Potockich – dawna rezydencja magnacka
1 września 2005 roku zespół zamkowoparkowy został przez Prezydenta RP wpisany
na listę Pomników historii.

Arboretum co to takiego? mianem tym określa się wyodrębniony obszar,
na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa arbordrzewo.
Arboretum Bolestraszyce
-rok założenia 1975, położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla,
należy do cennych zabytków przyrody i kultury Małopolski. W Bolestraszycach jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity
malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych
ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń,
na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy
oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin.

Kto jeszcze nie był w Bolestraszycach k. Przemyśla niech się koniecznie wybierze z rodzicami na wakacjach. Koszty podróży niewielki, a
wrażenia ogromne.
Cudowny ogród zwany Arboretum
Monika

KURIER
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Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo - manierystycznej w Polsce, należy również do najpiękniejszych zamków w Europie, a znajduje się zaledwie o ok. 70 km od Gniewczyny. Możemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Namówić rodziców na zakupy w Przemyślu i przy okazji
zwiedzić Zamek- to zaledwie 10 km od miasta.

Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Dwie ściany parawanowe
Zamku zdobione są piękną ażurową attyką. W narożach znajdują
się cztery okrągłe baszty - Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka (ich nazwy symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię świata, obejmującą doczesność i wieczność). Z Dziedzińca Zamkowego, okolonego arkadowymi podcieniami, podziwiać można niezwykle rzadko spotykane przepiękne sgraffitowe dekoracje przedstawiające sceny biblijne,
medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów.
Karpacka Troja w Trzcinicy po Jasłem
Polecam, byłam tam na wycieczce klasowej. Jest to skansen archeologiczny. Warto go obejrzeć! Miejsce nowe i
bardzo ciekawe.
Marta

Skansen Karpacka Troja powstał w miejscu odkrycia jednego z
najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi,
którego początki sięgają wczesnej epoki brązu. Dokonano na
nim odkryć archeologicznych datowanych na początki epoki
brązu i wczesne średniowiecze.
Obiekt powstał w latach 2007-2009. Jego otwarcie nastąpiło w
czerwcu 2011r.
Karpacka Troja to połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz
nowoczesnej placówki muzealnej. Cały kompleks składa się z
terenu grodziska oraz parku archeologicznego leżącego u jego
podnóża. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z
epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje
wiosek otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczesnego średniowiecza. Otwarcie Skansenu zaplanowane było na lipiec 2010 r., jednakże ze względu na powódź, która nawiedziła region w czerwcu 2010 r. i dotkliwe zniszczenie obiektu inaugurację działalności placówki
przełożono na drugą połowę czerwca 2011 r.
Kacper
Bieszczady. Tu wszystko jest godne uwagi. Polecam!
Doskonałe miejsce na weekendowy wypad z całą rodziną. Można dobrze zjeść i wypocząć.

Zalew Soliński. Część Bieszczad.
Zbiornik zaporowy ma powierzchnię ok. 22 km² i największą w Polsce pojemność (472 mln m³). Jezioro ma bardzo rozwiniętą linię brzegową (ok. 166 km przy średnim stanie wody z lustrem na poziomie 420 m n.p.m.), z licznie występującymi zatoczkami – ujściami strumieni. Maksymalna głębokość zbiornika to 60 m przy zaporze. Poniżej zapory znajduje się
elektrownia wodna o mocy 200 MW.
Karol
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Chłopcy są różni. Są wysocy, przystojni, bruneci, są szczupli, wyrachowani, umięśnieni, są opaleni blondyni, są humorzyści i tajemniczy, pełni wdzięku i czarujący, szaleni, źli i niebezpieczni, tacy,
z którymi lepiej się nie zadawać. Są mili chłopcy, są luzaki, atrakcyjni, dranie, mózgowcy, są uwodziciele, kujony, dziwaki, harcerze, poeci i gwiazdy szkolnych drużyn sportowych. Wrażliwi i melancholijni, bezczelni i beztroscy, intelektualiści i intryganci, aktywni i wysportowani, dzicy i ekscentryczni ...ta lista nie ma końca.
Teraz twoja kolej. Podlicz punkty i dowiedz się, jaki chłopak najbardziej by do ciebie pasował.
Miłej zabawy !
1. Czy wygląd chłopca jest dla ciebie ważny ?
♦
Lubię przystojnych chłopców, ale w niekonwencjonalnym, trochę szalonym typie
♦
Podobają mi się różni chłopcy, jeśli tylko mają wysportowane ciało i miłą twarz
♦
Wygląd bohatera jest super, ale zachowanie bohatera liczy się jeszcze bardziej
♦
Powiedzmy to sobie szczerze –chłopak powinien być tak przystojny, jak tylko się da

4
2
3
1

2. Która z tych cech u chłopców jest dla ciebie najważniejsza?
♦
Wspólne zainteresowania i ta sama hierarchia wartości
♦
Ciekawa i intrygująca osobowość, śmiałość
♦
Charyzma i piękne wyrzeźbione mięśnie
♦
Umiejętność wyrażenia uczuć
3. Co natychmiast zraziłoby cię do chłopaka?
♦
Brudne paznokcie
♦
Zbyt duża pewność siebie
♦
Zbyt poważne podejście do naszego związku
♦
Nieszczerość
4. Na który z tych tekstów dałabyś się poderwać?
♦
Mam wrażenie, że się znamy — czy już się kiedyś nie spotkaliśmy?
♦
Masz piękne oczy
♦
Czy my kiedyś byliśmy na randce? Nie? Koniecznie musimy to nadrobić…
♦
Niesamowite! Nie miałem pojęcia, że lubisz jazz/piłkę nożną/ filmy Quentina Tarantino

3
1
4
2

5. Jak twój chłopak powinien się zachowywać w obecności swoich kumpli?
♦
Na luzie — luzaki mi się podobają
♦
Powinien pokazywać, że mu na mnie zależy: trzymać mnie za rękę, obejmować i tak dalej
♦
Tak samo jak wtedy, kiedy jesteśmy tylko we dwoje — powinien po prostu być sobą
♦
Wolałabym, żeby pozbył się kumpli, najlepiej się czuję, kiedy jesteśmy sam na sam

4
1
2
3

1
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4
3

6. Czym powinien się interesować twój chłopak?
♦
Sportem, na przykład pływaniem, tenisem i piłką
♦
Sztuką, na przykład muzyką, malarstwem
♦
Rozrywką, na przykład chodzeniem po kafejkach, kinem i zakupami
♦
Powinien mieć zainteresowania intelektualne, na przykład muzea techniki, zabytki i organizacje polityczne
7. Chodzisz z chłopakiem, który zaczyna być wobec ciebie zaborczy. Co ty na to?
♦
Takie zachowanie mi pochlebia– oznacza, że chłopakowi bardzo na mnie zależy
♦
Oczekuję takiego zachowania od swojego chłopaka– ja też jestem zaborcza
♦
Do pewnego momentu wytrzymuję, ale potem mówię mu, żeby się opanował
♦
Nie cierpię, kiedy ktoś mnie kontroluje, więc go rzucam
8. Jak rodzice opisaliby twojego idealnego chłopaka?
♦
Kawał chłopa
4
♦
Podrywacz
1
♦
Wygląda na miłego chłopca
2
♦
Staroświecki romantyk
3

2
4
1
3

1
3
4
2
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9. Dokąd twój idealny chłopak powinien cię zabrać na randkę?
♦
♦
♦
♦

Na kameralną romantyczną kolację dla dwojga
Na szaloną zabawę do wesołego miasteczka
Na spacer po plaży i rybkę do smażalni
Takie miejsce powinno być dla mnie niespodzianką

3
4
2
1
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10. Co chłopak powinien ci kupić na urodziny?
♦
Coś drogiego biżuterii
♦
Puchatego pluszowego misia, który mówi „Kocham cię”
♦
Seksowną bieliznę
♦
Bilety na koncert mojego ulubionego zespołu albo na moją ulubioną sztukę
11. Kiedy chłopak powinien ci wyznać miłość?
♦
Na pierwszej randce
♦
Po paru miesiącach chodzenia ze sobą
♦
Po roku chodzenia ze sobą
♦
Nigdy

3
2
1
4

1
3
4
2

12. Z którym z poniższych mężczyzn najchętniej umówiłabyś
się na randkę?
♦
Orlando Bloom
3
♦
Johnny Depp
4
♦
James Bond
1
♦
Justin Timberlake 2

WYNIKI!!!
12-20 PUNKTÓW
Twój idealny chłopak musi atrakcyjnie wyglądać– tak żeby wszystkim dziewczynom szczęki opadły na jego widok– właściwie powinien być tylko odrobinę
brzydszy od ciebie. W grę wchodzą tylko prawdziwe ciacha. Twój chłopak musi
też być fanem sportu– i to czynnym, a nie kibicem w kapciach. Musi mieć boskie
ciało, pięknie wyrzeźbione mięśnie i dużo pewności siebie. Tobie też jej nie brakuje– dziewczyny lgną do niego jak pszczoły do miodu, ale dla niego istniejesz
tylko ty. Nie oczekujesz od niego wielkiej miłości, ale spodziewasz się dobrych
manier, klasy, wyrachowania i romantyzmu…. No i oczywiście biegłości w sztuce całowania. Lepiej, żeby twój mężczyzna niczego ci nie narzucał– wtedy od razu go rzucisz i poszukasz
sobie innego przystojniaka. W końcu wybór jest tak wielki, a czasu
tak mało…

21-29 PUNKTÓW
Twój idealny chłopak to dobry kumpel, ale mający w sobie to coś.
Twój idealny związek to Homer i Marge Simsonowie. No dobrze, może nie do końca, ale rozumiesz, o co mi chodzi! Lubisz przystojnych
chłopców, ale na pierwszym miejscu stawiasz dobrą zabawę. Twój
chłopak powinien być wyluzowany– zawsze musi być sobą, żebyś i ty
mogła pozostać sobą. Odstraszają cię zbyt pewni siebie chłopcy i tacy,
którzy za bardzo się starają. Zależy ci na dobrym towarzystwie, troskliwości i szacunku– no i oczywiście na
śmiechu i wielu romantycznych chwilach.

30-38 PUNKTÓW
Romeo, Romeo, gdzie jesteś, Romeo? Marzysz o romantycznym bohaterze, rycerzu w lśniącej zbroi, który będzie pisał dla ciebie wiersze i wykonywał teatralne gesty, a potem, porwie cię w ramiona i odjedziecie razem
ku zachodzącemu słońcu. Najważniejszy jest romantyzm. Szukasz bratniej duszy– chłopaka w stu procentach uczciwego lojalnego, z którym czułabyś wyjątkową
duchową więź. Uważaj jednak: masz tendencję do zakochiwania się aż po same uszy, a
wtedy zapominasz o całym bożym świecie. A
droga ta, nadobna panno, często wiedzie ku
zatraceniu… czy jak to tam szło.

39-48 PUNKTÓW
Hm… Przepadasz za złymi chłopcami– muzykami rockowymi i buntownikami,
ekscentrycznymi aktorami. Lubisz przygody, kiedy coś się dzieje. Nie oczekujesz
od chłopców czekoladek, kwiatów ani romantycznych bzdur. Ekscytuje cię indywidualność, nie konwencjonalność, oryginalność i inne „ości”, które mi w tej
chwili nie przychodzą do głowy. Szukasz chłopaka z błyskiem w oku, takiego, który ma w sobie to coś, i chętnie pójdziesz za nim na koniec świata– uważaj tylko,
żeby nie wskoczyć za nim na zbyt głęboką wodę.
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Tym, co nas uszczęśliwia, nie jest fakt,
że mamy czegoś dużo, lecz to, iż potrafimy korzystać z tego
w stopniu dostatecznie intensywnym.
C.H. Spurgeon
Również całkiem proste rzeczy mogą nas
uszczęśliwić -o ile wiemy, jak z nich należycie
korzystać. Innymi
słowy: nawet najwspanialsze wakacje nie sprawią
nam radości, jeżeli
nie będziemy
umieli czerpać
z nich dobrodziejstw.

W jaki sposób nauczyć się korzystać z przyjemności w naszym życiu? Jest to umiejętność, która wymaga zainteresowania i
wdzięczności. Staraj się przystanąć co pewien
czas, aby rzucić okiem na piękne rzeczy wokół ciebie i dostrzec je.
Tak wiele jest okazji
do radości —musimy
tylko szerzej otworzyć
oczy! Ucieszyć może nawet
obowiązkowa lektura z języka polskiego przeczytana
na leżaku w słonecznym ogrodzie, albo kwiaty na łące, zwłaszcza po długiej zimie.
Pamiętajmy! Radość każe nam nieraz
uzbroić się w cierpliwość i trochę poczekać
na siebie, ale staje się przez to tym większa.

Zainteresowanie i wdzięczność — oto
klucze do prawidłowego korzystania
z życia.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzą wyczekiwane
wakacje. Niech będą dla wszystkich przyjemne, a zwłaszcza bezpieczne. By jednak tak było musimy słuchać przestróg dorosłych i wychowawców, a przede wszystkim myśleć!!!

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:
1. Rower i wrotki
· Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na
niej wyjątkową ostrożność
· Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po
jezdni, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego
· Zabezpieczaj rower przed kradzieżą
· Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał
kask ochraniający głowę
· Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z
przejść dla pieszych

2. Nad wodą
· Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych
· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie
znasz
· Nie wchodź do wody po posiłku
· Zawsze słuchaj poleceń ratownika
· Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców
· W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli
innym

· Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość
· Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj
go

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo
· Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone
od jezdni i wykopów
· Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko
· Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych
· Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej
· Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym
· Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub
spaceru) z nieznajomymi
· Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj
ostrożność
· Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet
jeśli robi wrażenie łagodnego

HUMOR
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ŚPIEWAJĄCE MYSZY ?

SANDAŁY W TRYBY?

Podczas rewolucji przemysłowej we Francji
Zdaniem uczonych myszy umieją śpiewać ! I to bardzo melodyjnie ! Prowadzone doświadczenia potwierdziły, że mysz robotnice wrzucały swoje sandały (zwane wówposiada głos w dwóch oktawach. Niestety, człowiek nie może czas sabotami) w tryby maszyn pracujących .
Czy teraz kojarzycie , skąd wzięła się nazwa
go usłyszeć, gdyż są to dźwięki niedostępne dla ludzkiego
ucha. A szkoda!
SABOTAŻ?

CZY WIECIE,ŻE…
...sport poprawia inteligencję? Okazuje się, że biegając czy pływając, ćwiczymy
nie tylko mięśnie, ale i
mózg !Ochotnicy którzy
przez pół roku regularnie
ćwiczyli, mieli nie tylko lepsze samopoczucie. Zwiększyła się również możliwość
ich zapamiętywania i kojarzenia faktów. Wszystko to
za sprawą krwi, która jest
wówczas lepiej dotleniona,
co pozwala na dłuższą pracę
umysłową.

NIEZBĘDNE OKULARY
Powiększonymi szkłami posługiwano się już w starożytności.
Jednak okulary zostały wynalezione na początku XVI wieku
przez Salviano Degli Armata.
Wpadł on na pomysł szlifowania soczewek, które osadzał w
kawałku sztywnej skóry. Całość
przymocowywał do nakrycia
głowy troczkami. Teraz na
szczęście są szkła kontaktowe i
nikt nie musi wiedzieć, że mamy
wadę wzroku.

SNY ZWIERZĄT

Zwierzęta, tak jak i ludzie, miewają sny. Tak przynajmniej
PIJMY KAKAO!
Europejczycy zetknęli się z kakao na początku XVI wieku na terytorium twierdzą uczeni. Możemy sprawdzisiejszego Meksyku. Był to ulubiony napój Azteków. Później zrobił fu- dzić to, obserwując naszych małych podopiecznych. Papugi pororę w Madrycie. Nie minęło wiele czasu, a już żadna dama na dworze
madryckim nie zaczynała dnia bez filiżanki słodkiego kakao. Okazało się, dobno mówią przez sen. Psy w
że kakao jest nie tylko dobre, ale też zdrowe. Ziarno tego drzewa zawiera skutek marzeń sennych szczekają,
mikroelementy mające bezpośredni wpływ na psychikę człowieka. Cynk warczą lub merdają ogonem.
wywołuje uczucie zadowolenia, rozjaśnia umysł, a także zwiększa energię. Szkoda, że zwierzęta nie potrafią
opowiedzieć nam, co im się śniło.

LODY TRUSKAWKOWE!!!
• 450g truskawek
• niecałe 1/2 szkl. cukru
• 250 ml śmietanki (może być słodka 30%)
1. Truskawki zmiksować z cukrem, ubić śmietankę i połączyć ją z truskawkami.
2. Nie zjeść wszystkiego, zostawić coś na lody! :D
3. Masę przelać do pojemnika i wstawić do zamrażarki - lody będą gotowe po kilku godzinach - należy je jednak co jakiś czas przemieszać widelcem.
SMACZNEGO!!! :)

KURIER SZKOLNY

str.13

„Pierwszy wspólny festyn rodzinny okazał się bardzo udany. Sobotnie popołudnie było
okazją do spędzenia czasu z rodziną w wyjątkowym klimacie”.
25 maja 2013r. odbył się I Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Wspaniała okazja do wspólnego
świętowania. Rozpoczął go pokaz dorobku artystycznego szkoły. Rodzice mogli podziwiać umiejętności wokalno –
taneczne swoich dzieci. Gościnnie wystąpili absolwenci szkoły oraz zespół „Presto” z Ubieszyna. W tym dniu było,
dla każdej grupy wiekowej, dużo niespodzianek. Najmłodsi szaleli na trampolinie i dmuchanej zjeżdżalni. Również zwiedzanie wozu strażackiego i policyjnego było dla nich nie lada atrakcją. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz wschodnich sztuk walki.
Starsi podziwiali Oddział Konny Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie oraz grupę rekonstrukcyjną ułanów z Gniewczyny.
Dzieci chętnie brały udział w konkursach z nagrodami. Dzięki
sponsorom i ogromnemu zaangażowaniu rodziców stoły wypełnione były łakociami. Były lody, słodycze, napoje oraz grilowane
kiełbaski. Festyn zakończył się dyskoteką.
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Nasze osiągnięcia

W powiecie najlepsi ! Sukcesy sportowe chłopców z klas IV
Uczniowie klas IV SP 21 maja 2013 r. wzięli udział w Finale Powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców
i Dziewcząt w Zarzeczu. Współzawodniczyło ze sobą pięć szkół. Wszyscy
walczyli zaciekle. Naszym chłopcom udało się zdobyć I miejsce. Dziewczynki
ostatecznie zajęły IV miejsce. Gratulujemy!!!
Dzięki temu sukcesowi chłopcy będą mogli reprezentować naszą szkołę
w finałach wojewódzkich w Rzeszowie. Dziękujemy im za godne reprezentowanie szkoły i hart ducha.
Skład drużyny chłopców: Bartłomiej Rachfał, Krzysztof Chajec, Filip Kogut, Krzysztof Brud, Jakub Kuźniar,
Michał Wiśniowski, Jakub Sroka, Piotr Powroźnik, Kacper Jagieła

7 maja 2013r Kolejny test dla starszaków zespołu TWIST i debiut grupy młodszej!
Tym razem szkolny zespołu tańca towarzyskiego TWIST zaprezentował swoje umiejętności na Wojewódzkim
Przeglądzie Tańca „O gęsie pióro”, który odbywa się corocznie w Stalowej Woli. Młodzi tancerze nie bali się stanąć w szranki z 40 innymi zespołami i poddać ocenie wykwalifikowanego jury.
Starsza grupa miała już za sobą pierwszy stres związany z występami na tak dużej scenie i przed większą widownią. Dla młodzików był to debiut! Mimo tremy uśmiech prawie nikomu nie znikał z twarzy. Nieważne od wyniku,
który poznamy w czerwcu,
pani instruktor już dziś jest bardzo
dumna z swoich podopiecznych i trzyma kciuki za kolejne ich
występy!

„Młody Ekonomista 2013"
6 czerwca 2013 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej "Młody Ekonomista 2013". Wzięło
w nim udział 15 najlepszych matematyków z terenu naszej gminy.
Konkurs przeprowadzany był na dwóch poziomach (klasy piąte
i klasy szóste).

Laureatami zostali:
- na poziomie klas szóstych:
I miejsce - Mateusz Żemojdzin ze szkoły podstawowej w Gniewczynie i Radosław Pytel ze szkoły podstawowej w Tryńczy
II miejsce - Hanejko Arkadiusz ze szkoły podstawowej w Tryńczy
III miejsce - Hanejko Mateusz ze szkoły podstawowej w Gorzycach
- na poziomie klas piątych:
I miejsce - Paweł Bosak ze szkoły podstawowej w Gniewczynie
II miejsce - Joanna Półćwiartek ze szkoły podstawowej w Tryńczy
III miejsce - Kinga Kubajewska
w Ubieszynie.

ze

szkoły podstawowej

GRATULUJEMY!!!
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Konkurs sportowy w Zarzeczu
28 maja 2013r. odbył się powiatowy konkurs sportowy w Zarzeczu pod nazwą
„Baw się z nami”. Były między innymi takie konkurencje jak: bieg sztafetowy, bieg w workach,
rzut piłeczką do „żywego kosza”.

Nasi uczniowie (10 zawodników z klas II-III SP) zdobyli I miejsce i puchar.
7 czerwca 2013r. w rejonowych zawodach w Przemyślu drużyna zajęła IV miejsce.

GRATULUJEMY!!
17 maja w Szkole

Kl. 1-3 I miejsce

Podstawowej w Ubieszynie odbyły
się gminne zawody sportowe klas IIII pod nazwą „Baw się z nami”.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Michał Czyrny,
Nikola Konieczna,
Karolina Kulpa,
Mateusz Michalik
i Konrad Niemiec. Uczniowie zdobyli I miejsce, otrzymali puchar
i awansowali do konkursu

powiatowego.

Gminny Konkurs Ortograficzno - Gramatyczny
11 czerwca 2013r. uczniowie klasy IIIa (Konieczna Nikola, Piróg Weronika, Węgrzyn Sylwia) i klasy IIIb (Michał
Koba, Nina Konieczny i Amelia Powroźnik) SP przystąpili do Gminnego Konkursu
Ortograficzno – Gramatycznego.
Jednym z elementów konkursu było dyktando, które wzorowo
napisał Michał Koba – nie popełnił ani jednego błędu.
W konkursie uczniowie zajęli następujące miejsca:
Nikola Konieczna - II miejsce,
Michał Koba – III miejsce
Wyróżnienia otrzymały: Weronika Piróg i Nina Konieczny.
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Piękna nasza Polska cała!
Maj , czerwiec to miesiące licznych wyjazdów klasowych i wycieczek szkolnych.
Korzystamy z nich chętnie, bo to najczęściej jedyna okazja poznania Ojczyzny.

Gdzie byliśmy w tym roku szkolnym, co zobaczyliśmy, czego nauczyliśmy
się nowego o naszym kraju?

Kl. V

Klasy IV i V Bystre

Klasy I Gim Jarosław

Klasy III Gim. Bolestraszyce,
Żurawica, Przemyśl

Kl. IV
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Klasy IIISP Kraków Wieliczka

Rzeszów „Fantazja” kl. 0
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14 czerwca 2013r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku
odbyło się uroczyste rozdanie nagród uczestnikom powiatowego konkursu
„Mistrz Matematyki 2013”.
Mateusz Żemojdzin , zajął II miejsce w tym konkursie. Uczennica
klasy III Gim. Gabriela Kojder zdobyła wyróżnienie (miejsce V).
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
nagrody książkowe z rąk Starosty
Powiatowego Zbigniewa Kiszki.

Serdecznie gratulujemy!!!

Podwójny sukces młodych lekkoatletów
14 czerwca 2013r. na stadionie Resovii w Rzeszowie odbył się finał
wojewódzki w trójboju lekkoatletycznym. Po pięknej walce drużyna
z kl. VI zajęła VII miejsce pokonując duże miejskie ośrodki sportowe.
Miejsce na podium i brązowy medal zdobył lider drużyny Bartłomiej
Rachfał. Skład drużyny ZS Gniewczyna w zawodach Wojewódzkich
w trójboju lekkoatletycznym: Bartłomiej Rachfał, Krzysztof Chajec,
Krzysztof Brud, Filip Kogut, Michał Wiśniowski, Bartłomiej Kuźniar
(zawodnik rezerwowy).
GRATULUJEMY!!

Od kilku dni znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego. Przedstawiają się one następująco w poszczególnych
grupach przedmiotowych.
Gratulujemy kolegom i koleżankom, którzy napisali najlepiej:
j. polski- max 32pkt.: Wojciech Chajec 29, Justyna Kozak 28, Karolina Kojder 27, Aleksandra Rzeczyca 27, Natalia Grunt 26, Gabriela Kubrak 25, Anna Ryfa 25, Arkadiusz Kruk 25, Karolina Zamorska 25; historia i wiedza o
społeczeństwie- max 33 pkt.: Aleksandra Rzeczyca 30, Anna Ryfa 29, Wojciech Chajec 29, Adrian Wiecheć 26;
matematyka– max 29pkt.: Aleksandra Rzeczyca 27, Karolina Zamorska 27,Wojciech Chajec 26, Gabriela Kojder
26, Justyna Kozak 25, Natalia Grunt 23, Arkadiusz Kruk 23; przedmioty przyrodnicze– max 28pkt.: Aleksandra
Rzeczyca 26, Wojciech Chajec 24, Justyna Kozak 24, Arkadiusz Kruk 23; j. angielski (poziom podstawowy)- max
40pkt.: Aleksandra Rzeczyca 40, Wojciech Chajec 38, Kamil Lasek 36, Gabriela Kubrak 34; j. angielski (poziom
rozszerzony)- max 40.: Wojciech Chajec 34, Aleksandra Rzeczyca 34, Gabriela Kubrak 32
Historia i WOS
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Matem atyka
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Język angielski poziom rozszerzony
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Przedm ioty przyrodnicze

„10 lat minęło jak jeden dzień”
Rozstania dla wszystkich są smutne, ale konieczne żeby iść dalej.
Tak i my musieliśmy pożegnać się z klasami III Gim. było nam z wami bardzo dobrze. Jako starsi
koledzy byliście dla nas przykładem. Będziemy za wami tęsknić.
Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Niech „pociąg życia” zawiezie was do obranego celu.

