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ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. A. CHRUŚCIELA W GNIEWCZYNIE

KURIER SZKOLNY
Warto przeczytać!
Piszemy o sobie i szkole.

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko nam się rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
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Święty Mikołaj jest nam
wprawdzie bardzo bliski,
ale co tak naprawdę o nim
wiemy?
To jeden z najpopularniejszych świętych
chrześcijańskich całego Kościoła i na
Wschodzie i na Zachodzie.
Żył bowiem w czasach, kiedy jeszcze nie
było podziału na katolicyzm i prawosławie. W Kościele wschodnim zwany Cudotwórcą i przedstawiany na niezliczonych ikonach. Na Zachodzie szczególnie
czczony w średniowieczu, wyobrażany
na witrażach gotyckich katedr pod jego
wezwaniem i na renesansowych freskach.
Znalazł się wśród Czternastu świętych Wspomożycieli.
Przez wiele lat święty Mikołaj należał do najszerzej znanych
i czczonych w całym Kościele świętych. Dopiero w wiekach
średnich na Zachodzie palmę pierwszeństwa w popularności
przejął św. Antoni z Padwy (zm. 1231).
Greckie imię Mikołaj znaczy etymologicznie tyle, co
"zwycięski lud". Ma ono wiele odmian: Nicolas, Nikolaj,
Klaus, Mikulasz, Miklos, Nichol itd.
Zwyczaj Bożonarodzeniowego obdarowywania przywędrował do Polski z Niemiec. Tam, w średniowiecznych szkołach
zakładanych pod imieniem Mikołaja, w okresie świątecznym
rozdawano zapomogi i stypendia ubogim uczniom.

Św. Mikołaj!
Święty bardzo
zapracowany

K

ojarzymy go najczęściej
ze zwyczajem obdarowania dzieci ( ale nie tylko tych
grzecznych) prezentami. Święty ten jest patronem nader zapracowanym: ,, cudotwórca,
wspomożyciel ubogich, obrońca dziewic, opiekun żeglujących, wskrzesiciel umarłych
i… ucieczka w każdej potrzebie ”.
To nie wszystko:
Św. Mikołaj uznawany był za
patrona Rosji, a także kancelistów, uczonych, notariuszy, jeńców wojennych, młynarzy, piekarzy,
podróżnych, małych
chłopców, panien pragnących wyjść za
mąż. Mieszkańcy wsi uważali go za opiekuna zarówno pasterzy, jak i wilków. Na
podhalu w dniu św. Mikołaja wszyscy pasterze zbierali się i szli do spowiedzi do
miejscowego księdza, przynosząc mu w
ofierze kury, gęsi, aby im wilki owiec i
krów nie zjadały.

JAK BYŁO
NIEGDYŚ?

ADWENT
Grudzień jest miesiącem cudów – czekają
na nas tradycyjne obyczaje, obrzędy i uroawniej w tych dniach luczystości. Prawdziwe bogactwo objawia się
dzie częściej modlili się,
nam nie w paczuszce owiniętej barwnym papieprzystępowali do spowiedzi i korem z pięknymi tasiemkami, lecz w cennych momunii,
a w poniedziałki, środy
mentach, które dzielimy wraz z innymi ludźmi.

D

i piątki zachowywali post. Starali
się podkreślić ich odmienność
nie tylko zachowaniem, ale również ubiorem i wyglądem domów. Górale podhalańscy nosili
SEN ZIEMI
w tym okresie ciemne stroje pozbawione ozdób. Świąteczne poDziś pojęcie prawie nieznane
rządki i przygotowania rozpoczyNiegdyś w czasie adwentu nie wolno było pranało zwyczajowo 13 grudnia,
cować w polu. Wierzono, że naruszenie uśpioczyli w dzień św. Łucji. Odstępnej ziemi grozi jej niepłodnością przez następny
stwa
od tego terminu mogły mieć
rok albo nawet siedem lat– w zależności od renieprzyjemne skutki, na przykład
gionu. Dawniej sen kojarzył się ze śmiercią,
dla zgody w rodzinie. Z osobą
był jej bratem. I sen i śmierć umożliwiały kontej świętej nie łączyły się szczetakt z tamtym światem i jego mieszkańcami.
gólne formy kultu, natomiast
Zakłócenie spokoju ziemi, kiedy wędrodzień, któremu patronuje Łuwały po niej dusze zmarłych i inne duchy ( nie
cja
uważano
za
najkrótszy
w roku, za porę grazawsze przyjazne człowiekowi), mogło zaszkoniczną
między
tym,
co
było,
a tym, co będzie.
dzić przywracaniu czasu życia.
Czasem zapominamy, że stanowimy wszyscy
część świata. Żyjemy na Ziemi, aby wzbogacić
jej istotę dziełem miłości, które możemy jej ofiarować wyłącznie my, ludzie!

KURIER SZKOLNY
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Mikołaj dla hospicjum
„Idzie, idzie Święty z długą siwą brodą,

a dwa aniołki za ręce go wiodą.
Niosą w wielkich koszach: słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki, lalki, żołnierzyki….”

“Hospicjum to dobrostan
dla Dziecka i Rodziny”
Zadania
Fundacji
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
jest
specjalistyczną organizacją, działającą
na terenie województwa podkarpackiego. Została powołana, aby
objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami
nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Domowa opieka paliatywna
jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Nadrzędnym celem Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci
jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom
pobytu we własnych domach.

HOSPICJUM DOMOWE
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
zajmuje się domową opieką paliatywną nad nieuleczalnie chorymi
dziećmi. Chore dziecko przebywa
z rodzicami we własnym domu, a
pracownicy hospicjum przyjeżdżają na wizyty.
Akcja „Pomóżmy Michałkowi”

N

a czym
polega
praca hospicjum:
Celem pracy Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest
poprawa jakości życia Podopiecznych, poprzez otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną,
psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną.
Dzięki tej opiece Podopieczni mogą spędzić ostatnie
dni swego życia w domu, a nie w szpitalu.
Hospicjum odciąża rodziny chorych Dzieci i pomaga
im w prowadzeniu normalnego życia - stara się maksymalnie pomóc rodzicom w stworzeniu możliwości
prowadzenia domowej opieki nad ich dzieckiem.
Opieka sprawowana przez Podkarpackie Hospicjum
dla Dzieci, obejmuje również wspomaganie całej rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie
żałoby - tak długo jak rodzina sobie
tego życzy i potrzebuje.
Wszystkim, którzy okazali
współczucie i wsparli akcję
Mikołajkową serdecznie
dziękujemy !

W ostatnich tygodniach listopada
przeprowadziliśmy zbiórkę darów Mikołajkowych dla chorych dzieci, podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
W tegorocznej akcji zgromadziliśmy sporą
ilość zabawek, gier, kosmetyków do pielęgnacji
i innych potrzebnych artykułów.
Równocześnie przekazaliśmy ogromne ilości plastikowych nakrętek, które zbieraliśmy od ponad
pół roku. Chcemy w ten sposób pomóc hospicjum
zgromadzić fundusze na tak szlachetną działalność. 29 listopada grupa wolontariuszy wraz
z opiekunami zawiozła zgromadzone podarunki.
Spotkała się z panią Janiną Jaroń, założycielką
Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci, która
przekazała wszystkim darczyńcom gorące podziękowania za okazane serce. Wizyta w tym szczególnym miejscu skłoniła nas do refleksji nad losem nieuleczalnie chorych i cierpiących dzieci.
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Zapachami zbudujemy
świąteczny klimat?
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Czego szukać w sklepach?
Olejek pomarańczowy, olejek cynamonowokorzenny, mandarynkowy, goździkowy, cytrynowy, olejek muszkatołowy z
gałki. Jabłkowy, truskawkowy, pieczone jabłko i wiele, wiele innych.

Kiedy pojawiły się
pierwsze żarówki, świece odeszły w zapomnienie. Kojarzone były z
biedą i zacofaniem.
Dzisiaj wróciły do łask z
wielką klasą. Są oznaką
elegancji. Tworzą wyjątkowy nastrój, są niezwykłą dekoracją, a
świece zapachowe dostarczają nam również
niezwykłych wrażeń
zapachowych.
Zmysł zapachu
Bodźce zapachowe dochodzą do mózgu najszybciej ze wszystkich.
Jakimi zapachami zbudujemy
Wpływają zatem na nasze samopoczucie i zdrowie.
Dom pełen smaków i pachnideł
świąteczny klimat?
Możemy tworzyć takie nastroje zapachami i dekoracjami.
Wonią goździków w piernikach, cynamonu
Już dziś kupimy w sklepie olejki zapachowe lub świece w kompocie, skórek pomarańczy i cytryn, czy
o nazwie: pieczone jabłko z cynamonem, wanilia, man- mandarynek. Aromatem imbiru, kardamonu,
darynka, pomarańcza. Potem wystarczy zamknąć
pieprzu i gałki muszkatołowej.
oczy… i tworzyć obrazy w wyobraźni.
Świece zapachowe idealnie pasują do świątecznego klimatu, a ich blask stworzy bajkowy nastrój. Ale są drogie!

Jak odtworzyć niektóre zapachy
inaczej?
METODY DOMOWE
Zapach lasu
Wystarczy 10 kropli olejku sosnowego, jodłowego
lub jałowcowego wlać na powierzchnię wody, która jest podgrzewana małą świeczką, by wypełnić całe pomieszczenie świątecznym
leśnym zapachem. Już niestraszne
nam będą niepachnące gałązki i
iglaki. Olejki sosnowy i jodłowy
poprawiają nastrój, usuwają napięcie i zapobiegają zmęczeniu i senności. Olejki eteryczne są silnymi
środkami bakteriobójczymi, stąd ich
stosowanie również dezynfekuje
pomieszczenia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii, służy więc zdrowiu,
chroniąc przed infekcjami dróg oddechowych.

Pachnącą ozdobą będą
też płatki kwiatowe rozsypane na płytkim naczyniu. Ale gdzie je znaleźć w ogrodzie zimą?
Upieczmy korzenne pierniczki,
niech cały czas stoją na stole,
a dom będzie pachniał imbirem,
kardamonem, pieprzem i gałką
muszkatołową. Na całe pomarańcze nabijamy symetrycznie
goździki – pięknie pachną
i ładnie wyglądają.
Do podgrzewacza ze świeczką możemy dać kilka
kropli zapachu do ciasta lub soku z cytryny.
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CHWILA REFLEKSJI
Grudzień jest miesiącem cudów– czekają na nas tradycyjne obyczaje, obrzędy i uroczystości. Prawdziwe
bogactwo objawia się nam nie w paczuszce owiniętej
barwnym papierem z pięknymi tasiemkami, lecz w
cennych momentach, które dzielimy wraz z innymi
ludźmi.
Czasem zapominamy, że stanowimy wszyscy część
świata. Żyjemy na Ziemi, aby wzbogacić jej istotę dziełem miłości, które możemy jej ofiarować wyłącznie my,
ludzie.
Ten miesiąc to właściwy moment, abyśmy przypomnieli
sobie wszyscy, że dżemie w nas nieugaszona tęsknota
za sensem jednością. Szczęście da nam dopiero pełna
wiedza o naszej cudownej wyjątkowości.
Uczcijmy wspólnie bogactwo życia.
NIE MUSZĘ SAM/A TWORZYĆ SENSU SWOJEGO ŻYCIA; OTRZYMUJĄ GO W DARZE.

•

•
•
•
•
•
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ZŁOTE MYŚLI
Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno
myśleć.[ Ralph Emerson ]
Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz.[ Safona ]
Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak
skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.[ Epikur ]
Prawdziwa przyjazń to doskonała harmonia
tego, co ludzkie z tym, co boskie.[ Cyceron ]
Wykreślić ze świata przyjaźń... to jakby zgasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym
ani piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie.
[ Cyceron ]
Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. [ Meander ]
Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. [ Roman Mleczko ]
Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają
przyjaciół.[ Voltaire ]

Przyjaźń
to magia

Dodać eliksir koleżeński, następnie wodę
i 2 duże łyżki cukru na osłodę.
Wymieszać w dużej misce
Nasypać cukru waniliowego i uśmiechy
wrzucić 4
Wymieszać wszystko i zacząć powoli gotować na palniku.
Dołożyć odrobinę pikanterii, by nie było
nudno
Oraz saszetkę pomysłów, by ich nigdy nie
zabrakło
Wszystko wymieszać i gotować przez 10 minutek
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PRZYJAŻŃ
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10 ZASAD DOBREGO KOLEŻEŃSTWA / PRZYJAŹNI
1. Nie wypowiadaj na głos wszystkiego, co Ci

przyjdzie do głowy. Zwróć uwagę na to,
jak mówisz, bo jest to często ważniejsze
od tego, co mówisz.
2. Jeśli coś obiecujesz - obiecuj ostrożnie i zawsze dotrzymuj swoich obietnic,
bo jest to podstawą zaufania i przyjaźni.
3. Bądź uprzejmy. Jeśli masz do powiedzenia coś miłego - zawsze to powiedz.
Pochwal czyjąś pracę, doceń czyjeś starania, zauważ zmianę na lepsze. Nie
przesadzaj - bądź w tym naturalny.
4. Okazuj swoim koleżankom swoje
przyjazne zainteresowanie; niech każdy
w Twojej obecności czuje, że jest dla
Ciebie ważny, ale nie narzucaj się.
5. Bądź pogodny; jeśli jest okazja - uśmiechaj się do ludzi.
6. Staraj się słuchać, a słuchając patrz na tego, kto do Ciebie mówi; nie wtrącaj się "nie na temat", ale daj znać,
że słuchasz - np. kiwając głową, mówiąc "aha", zadając
drobne pytania.
7. Pozwól innym mieć swoje zdanie.
8. Jeśli nie odpowiada Ci czyjeś towarzystwo, to po prostu
go unikaj, zamiast wdawać się w kłótnie, wyśmiewać
czy obmawiać.
9. Jeśli komuś nie odpowiada Twoje towarzystwo - nie narzucaj się.
10. Nie mów komuś tego, czego sam nie chciałbyś usłyszeć
o sobie.

KURIER SZKOLNY
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Krótka informacja
encyklopedyczna

Ile o nim wiesz?

K

arp osiąga ponad 1 m długości i masę ponad 30
kg (największy złowiony ważył 46,10 kg i mierzył 113 cm. Najcięższy złowiony w Polsce karp ważył
34 kg przy długości 110 cm. Ma ciało wydłużone, wrzecionowate, prawie okrągłe w przekroju poprzecznym.
Odżywianie
Wigilijny karp jest bardzo popularny w Polsce,
Żywi się larwami owadów, mięczakajednak – jak się okazuje – przywiązanie do tej
mi, skorupiakami oraz innymi organizmami zwierzęcymi
ryby jest rzadko spotykane w innych państwach.
oraz roślinami. Aktywny przeważnie wieczorem i w noJedzenie karpia w Wigilię jest zatem jedną
cy, pokarm pobiera z dna.
z typowo polskich tradycji.
Rozród
Dojrzewa w 3–4 roku życia, samce rok wcześniej niż salaczego to właśnie karp zajmuje honomice. Trze się w maju i czerwcu w płytkiej, silnie zarośniętej
rowe miejsce na wigilijnym stole?
wodzie Ikra jest przyklejana do roślinności wodnej, wylęg
Powodów jest kilka:
następuje po 3–5 dniach. Larwy zaraz po wylęgu mierzą oko- Po pierwsze: jest to ogólnodostępna, hodowana w
ło 5 mm i mają duży woreczek żółtkowy oraz specjale gruczo- Polsce, ryba. Jej cena więc, nie może być wysoka.
ły, które umożliwiają im przyczepianie się do roślinności
Po drugie: karpia łatwo przyrządzić i skonsumowodnej przez okres 3–14 dni. Po wchłonięciu woreczka żółt- wać. Łuski są duże i nieregularnie rozmieszczone,
kowego odżywiają się planktonem. Po osiągnięciu około 2 cm co oznacza, że bez problemów można je usunąć.
Ości są grube i trudno je przeoczyć na widelcu.
długości zaczynają odżywiać się fauną denną.
Poza tym jest ich tylko 99.
Znaczenie gospodarcze
Po trzecie: mięso karpia jest cenionym składniW Polsce karp jest jedną z najważniejszych ryb gospodarkiem
dietetycznym, bogatym w białko i witaminy,
czych. Jest hodowany w stawach od tysięcy lat. Chętnie połaa ubogim w tłuszcz.
wiany przez wędkarzy .
Po czwarte: karp posiada bardzo mało części nieW wielu krajach jest uważany za szkodnika. W Polsce karp
jadalnych (w stosunku do jadalnych), choć znam
stanowi 80% zarybień wód otwartych.
osoby, które kochają rybie oczka (wcale nie pod

D

względem sentymentalnym) oraz zupę na rybiej
Opinia negatywna
głowie.
Karp to wigilijny
symbol komunistyczny!
Oto jeden ze sposobów
Wbrew panującym opiniom tradycja
przyrządzenia karpia na
podawania karpia na stół wigilijny nie
Wigilię. Spróbuj sam!
jest stara, bowiem wywodzi się z czaarzywa obierz i umyj. Marsów PRL-u.
chew i seler pokrój w słupKarp jest wymysłem minionej epoki, kieki, a pora w półksiężyce. Na pateldy przeważnie wszystkiego brakowało.
ni rozgrzej margarynę i podsmaż
Był łatwo osiągalnym źródłem białka nawarzywa przez ok. 10 min.
wet dla ludzi ubogich. Karp jest więc
symbolem biednej Polski. Symbolem kraju, w którym nie Na drugiej patelni rozgrzej olej. Karpia przybyło lodówek. Dlatego tak często karpia przynosiło się praw solą, obtocz w mące i smaż na oleju. Na
niehumanitarnie w siatce, później trzymało w wannie, by talerz wykładaj warzywa, a na nie układaj porcje
tuż przed wigilią wymierzyć mu ostateczny cios.
karpia. Posyp posiekaną natką pietruszki.
„Karp jest ohydny, tłusty i kojarzy mi się z biedą. TraCIEKAWOSTKA
dycja mówi jasno: na stole powinna być ryba. Ryba na
miarę czasów w jakich żyjemy. Nie tkwijmy w minio- W Australii karp uważany jest za szkodnika
pierwszego stopnia. Każdy wędkarz, który
nej epoce. Stać nas na lepsze produkty. Niech to będzie
znak, że Polska jest nowoczesna i nie trzyma się bezzłapie karpia, ma obowiązek go uśmiercić
myślnie przyzwyczajeń, których nie potrafi sobie wy- i wyrzucić. Nikt tam karpi nie je, nawet najCzy podzielasz tę opinię?
tłumaczyć.”
biedniejsi wybierają inne ryby.
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Trafione prezenty
dają podwójną radość!
Wszyscy lubimy dostawać prezenty, a Mikołaj
czy Gwiazdka są ku temu tradycyjną okazją

J

ak zwiększyć swoje
szanse
na prezent, o którym faktycznie marzymy? Wystarczy zaadaptować do naszych warunków stary, amerykański wynalazek…
Ten wynalazek to – Lista Prezentów
Może się wydawać, że to trochę niefajnie sugerować innym, co mają kupić. Niektórzy twierdzą
wręcz, że wypacza to ideę Świąt – w końcu mamy
się wykazać znajomością tej drugiej osoby i dać jej
coś, co wiemy, że jej się spodoba. W końcu liczy
się gest, prawda?
Cóż, nie do końca!

Oczywiście, swojej drugiej połówce, przeważnie
wiemy, co przydatnego kupić. Ale co z rodzicami,
rodzeństwem, czy kolegami z klasy…? Tu już można
mieć duże wątpliwości, bo w końcu tylko oni wiedzą,
co chcieliby faktycznie dostać. Lista prezentów jest
świetnym środkiem, który usuwa te problemy. Niespodzianka i tak jest, bo nie wiemy przecież które
punkty z listy znajdziemy pod choinką – ale mamy
ten luksus, że na pewno się z nich ucieszymy. A to,
co my kupimy, na pewno ucieszy obdarowanego.
My gimnazjaliści, drogą sondaży,
stworzyliśmy swoją Listą Prezentów
Przedstawiamy nasze marzenia i oczekiwania::

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lalka z Monster High
Nowy laptop
Telewizor płaskoekranowy
Nowy rower
X-boxa, słuchawki
Głośniki
Sanki
Rękawiczki bramkarskie
Deskorolkę profilowaną
KTM
Skutera
Brata, siostrę
Buty, torbę
Sandały
Zegarek, prostownicę
Telefon komórkowy
Prawo jazdy, BMX GT
Spodnie,
kurtka
Biurko,
lokówkę

W jaki sposób stworzyć
taką listę?
Oczywiście, w dobie informatyzacji, najwygodniej jest wykorzystać Internet…
lista na NK.pl
Zaletą opublikowania listy w tym serwisie jest to, że nawet
stosunkowo obcy ludzie – jak koledzy – mogą z serwisu
korzystać, a także banalnie łatwo ją znaleźć
lista na Facebook.com
Tu jest to ciutkę bardziej skomplikowane, ale też się da.
Listę można wrzucić na kilka sposobów:
• jako zdjęcie
• jako link do serwisu zewnętrznego, w którym taką listę
zrobiliśmy
• jako “wydarzenie” z odpowiednim opisem
lista w innych serwisach społecznościowych
Praktycznie w każdym serwisie, z którego korzystamy, daje
się gdzieś w opisie czy profilu dodać choćby kilka punktów
opisujących prezenty, które sprawią nam przyjemność. Warto następnie, dzień przed Świętami, zamienić je na… życzenia świąteczne.
lista od Allegro
Jeżeli jesteśmy absolutnymi fanami tego serwisu aukcyjnego, możemy użyć narzędzia o nazwie PREZENTY ALLEGRO

Istnieje już kilka oddzielnych serwisów, w których możemy łatwo i intuicyjnie tworzyć listy prezentów. Przykładowo, pozwalają na to:
• LISTA OSOBISTA
• MÓJ PREZENT
• PREZENTY ONLINE

Bardziej
tradycyjnie? Ok!
Można również, zamiast aluzji,
powiedzieć wprost – “chciałbym
mieć takie coś”, ewentualnie, jeżeli pamiętamy z lat ubiegłych,
że to nie działa, skorzystajmy z
„…..o, to mi możesz kupić pod choinkę”.
Jednak niezależnie od tego, czy stworzymy listę, czy
opowiemy wszystkim o wymarzonych prezentach i tak
zapewne w części przypadków dostaniemy zupełnie
nie to. Przygryzamy wtedy język i uśmiechamy się
szeroko, dziękując za prezent.
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Krótka historia papieru

J

ak wiele rzeczy używanych w życiu coWarto poznać kilka innych
dziennym, także papier wynaleziono przypadkiem.
prostych zasad oszczędzania
Po raz pierwszy otrzymapapieru:
no go w Chinach, jako po• zeszyty wykorzystuj do końca –
zostałość po myciu jejeśli skończył się przedmiot lub
dwabnej waty. Czynność tę
rok szkolny, możesz tam robić
CZY GO OSZCZĘDZASZ?
wykonywano na matach.
notatki
Polegała ona na zwilżaniu i
•
poproś rodziców, by przynosili Aby wyprodukować tonę papieru tj. po- ubijaniu jej kijami. Po zdjęciu
z pracy zadrukowane z jednej
waty na tychże matach osanad 10 tys. kartek formatu A4, trzeba
dzał
się cienki nalot, który po
strony kartki – będziesz mógł
ściąć ok. 17 drzew.
ich używać, drukując „na brud- I my możemy temu zapobiec? Wystarczy wyschnięciu nadawał się do
oszczędzać papier i zbierać makulaturę. pisania. Potem trzeba było
no” lub do robienia notatek
Prawdopodobnie stosu makulatury na- poczynić jeszcze kilka udo• nie drukuj jeśli nie musisz
szego
wzrostu, oddany do skupu, ratuje skonaleń.
• podręczniki odkupuj od starPonieważ jadwab był bardzo
jedno drzewo.
szych kolegów (jeśli to możlidrogi, tak jest do dziś, Chińwe)
czycy zastąpili go włóknami tańszych roślinnymi (np.
• ksiązki i gazety, których już nie czytasz, oddaj zna- łykiem morwy) i szmatami lnianymi.
jomym (możesz też spytać w bibliotece, czy tam
Potem z Chin do….
się nie przydadzą)
Chińczycy kilkaset lat strzegli tajemnicy wytwarzania
• podczas zakupów wybieraj
papieru. Jako pierwsi wykradli ją Koreańczycy,
produkty bez tekturowych opaa potem Japończycy.
kowań, np. pudełko po paście
Do
Europy papier dotarł
do zębów i tak od razu trafią
Ile kartek papieru dziś zużyłeś.
tak zwanym jedwabnym
do kosza
Czy było to konieczne?
szlakiem – trasą prowa•
nie wyrzucaj torebek po predzącą z Azji przez Afrykę
zentach – możesz je wykorzydo Europy, która kupcy
stać ponownie
przewozili towary.
•

segreguj odpady, a papiery
wrzucaj do worka na makulaturę lub odpowiedniego pojemnika.

Pierwsza papiernia na naszym
kontynencie powstała w Hiszpanii w połowie XII w.
Do Polski wynalazek ten dotarł
300 lat później.
Pierwsza papiernia na ziemiach
polskich powstała w Prądniku
Czerwonym pod Krakowem pod
koniec XV w.

Ile przez ostatni miesiąc zużyłeś
papieru? Czy było to konieczne?

ZIEMIA
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!

Dane obrazujące tempo
wycinania lasów równikowych:

Wycinka lasów nie ustaje, a drzew, które odpo1 hektar na sekundę
wiadają za pochłanianie dwutlenku węgla
860 kilometrów kwadrai produkcję tlenu, wciąż ubywa. Każdego
towych dzienne
roku na Ziemi ubywa ok. 13 milionów hekta310000
kilometrów kwarów lasów, w tym także tych tropikalnych
dratowych rocznie.
określanych mianem zielonych płuc Ziemi.

W Dusznikach Zdrój
znajduje się Muzeum Papiernictwa.
To jedyny w Polsce obiekt, który działa do dziś.
Można tam zobaczyć różne rodzaje papieru oraz
poznać metody ich wytwarzania.
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Ważne uroczystości szkolne
Uroczystość Pasowania
pierwszoklasistów na uczniów
My, uczniowie klasy pierwszej,
zobowiązujemy się być pilnymi
w nauce,
Wzorowymi w zachowaniu,
godnie reprezentować dobre imię
naszej szkoły.
Szanować wszystkich, którzy pracują
w szkole, aby było w niej lepiej.
Swą nauką i zachowaniem sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubujemy!
Pierwszaki z naszej szkoły, oficjalnie wstąpiły do uczniowskiej
braci 15 listopada bieżącego roku szkolnego. Moment ślubo-

wania i pasowania był bardzo uroczysty i podniosły. Każdy
uczeń został przez Panią Dyrektor pasowany na żaka szkoły.
W tym szczególnym wydarzeniu pierwszoklasistów wspierali
rodzice, nauczyciele wychowawcy oraz starsze koleżanki i koledzy.

Na tę uroczystość pierwszaki przygotowały program artystyczny, w którym wyraziły swoją radość z tego, że już chodzą
do szkoły oraz swoje wobec niej oczekiwania. Wśród wierszy,
piosenek i konkursów o szkole, przyjaźni, zaprezentowały
również swoje zdolności aktorskie wystawiając inscenizacje
„O Jasiu, pszczole, wietrze i dzięciole”.

Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały od
dyrekcji szkoły upominki i słodycze oraz serdeczne
życzenia od uczniów klas trzecich. W uroczystości
wzięli też udział rodzice, którzy ze wzruszeniem
obserwowali swoje pociechy, a także przygotowali
dla nich słodki poczęstunek.

Był to dzień, który wszystkim przyniósł wiele wrażeń, emocji i radości. Dlatego pozostanie długo w pamięci pierwszoklasistów.
Bitwa na głosy

Radość z Niepodległej Polski
11 listopada jest najważniejszym Świętem
Narodowym. W tym
roku dzień ten wypadł
w niedzielę, dlatego już
w piątek uczciliśmy
95 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
uczniowie szkoły podstawowej przygotowali
wzruszający
program
słowno–
muzyczny przedstawiający drogę Ojczyzny do wolności.
Wspólne odśpiewaliśmy narodowe pieśni, wprowadzając
nastrój zadumy nad
wolnością i tradycją
patriotyczną.

W dniu 5 grudnia 2013 roku w naszej szkole
odbyła się druga mikołajkowa edycja
"Bitwy
Bitwy na głosy".
głosy"
Pomysł zrealizowania takiej imprezy zaczerpnęliśmy z programu telewizyjnego.
W tegorocznej edycji wzięły udział trzy drużyny: Barbary Gardziel i Michaliny Niemiec,
Gabrieli Głowiak i Dominiki Kosior oraz
Kuby Zielińskiego i Natalii Drzystek. Każda
z grup zaśpiewała po dwie piosenki. Chcemy
podkreślić, że jest to inicjatywa nas samych.
Uwieńczeniem uro- Nauczyciele nie nadzorują naszych prób ani
czystości było złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza wyborów." Bitwa na głosy" to świetna okazja
pod pomnikiem gen. A. Chruściela „Montera”- bohatera po- do integracji uczniów młodszych ze starszymi, dlatego chcemy ją kontynuować.
wstania warszawskiego.

KURIER SZKOLNY
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HUMOR ŚWIĄTECZNY
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
Jasio pyta Tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy
do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między
Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!
W noc wigilijną chłop wchodzi do obory, patrzy na krowy i mówi:
- Powiedzcie coś. Podobno w tą noc zwierzęta
mówią.
- Nie umiemy po polsku, jesteśmy rasowe krowy holenderki.

KURIER SZKOLNY

więty Mikołaj

Ś pyta dzieci w

szkole:
- Co chcecie dostać ode mnie na święta?
- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia.
- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś.
- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz?
- Chcę do toalety.
Mama pyta Jasia:
- Kto cię nauczył mówić
"cholera jasna"?
- Święty Mikołaj.
- Święty Mikołaj?
- Słowo daję! Kiedy wszedł
w nocy do mojego pokoju
z prezentem i walnął się w
szafę, tak właśnie powiedział!
Święty Mikołaj siedzi nad
przeręblą trzymając w
ręku wędkę. Podchodzi do
niego Jasi i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNWE NA …
USTACH WSZYSTKICH!

Dopasuj podane związki frazeologiczne do ich objaśnień.
Gdy masz wątpliwości, skorzystaj
ze słownika frazeologicznego języka polskiego.
Powodzenia!

16. Urabiać.

P. Milczeć.

16

15. Dawać upust czemuś.

N. Powiedzieć to, co ktoś właśnie chciał powiedzieć w danej
chwili.
O. Znaleźć się w sytuacji, której nie ma z kim porozmawiać.

15

14. Z ust do ust.

14

M. Nie chcieć się wypowiedzieć na jakiś temat.

13

13. Urodzić się ze srebrną łyżką w ustach.

12

L. Nie wygadać się.

11

12. Zamknąć komuś usta.

10

K. Zmusić do milczenia.

9

11.Odejmować sobie od ust.

8

J. Pracować bardzo ciężko.

7

10. Wyjąć coś komuś z ust.

6

I. Wyładować się.

5

9. Zamykać komuś usta.

4

H. Ktoś pod wpływem emocji nie może wymówić słowa.

3

8. Nie mieć do kogo ust otworzyć

1 2

G. Mieć wyjątkowe szczęście w życiu.

J

7.Nie mieć co do ust włożyć.

I

F. Skąpić sobie wszystkiego.

B

6. Nabrać wody w usta.

G

E. Zmusić do milczenia.

K

5.Nie puszczać pary z ust.

F

D. Nie mieć nic do jedzenia.

N

4.Usta się komuś nie zamykają.

E

C. Nic nie jeść.

M D O

3.Trzymać usta (gębę) na kłódkę.

L

B. Pomiędzy ludźmi.

A

2. Zapomnieć języka w ustach.

P

A. Ktoś jest straszną gadułą.

C H

1. Nie mieć nic w ustach.

K U R I E R
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Czy chipsy to przekleństwo dla
hipsy to jedna z
najczęściej spożyWszystko byłoby dodzieci i młodzieży?
wanych przekąsek
brze, gdyby nie ten
przed telewizorem, w kinie, na
przeklęty akrylamid
imprezach i przy komputerze.
Są smaczne, słone, poprawiają huAkrylamid powstaje z połączenia
mor, łatwo się je otwiera i jeszcze
skrobi i asparaginanu. Oba te
łatwiej po nie sięga. Jednym słozwiązki naturalnie występują w
wem – jak tu ich nie jeść skoro tak
ziemniakach. Pod wpływem obpowszechnie są dostępne i dobre?
róbki termicznej ziemniaków, w
Naukowcy z polskiego Instytutu
temperaturze powyżej 120 stopni
Żywności i Żywienia pod kierunCelsjusza, dochodzi do połączenia
kiem prof. Marka Naruszewicza
asparaginanu i skrobi – owocem
postanowili raz na zawsze rozwiać
tego połączenia jest niebezpieczny
wszelkie wątpliwości i rozterki
akrylamid.
chipsowych łasuchów.
Co powoduje akrylamid?
Udało im się to śpiewająco!
Ta toksyczna substancja proWartość odżywcza
Udowodnili, że chipsy to niezwykle niebezpieczna przeką- Chipsy ziemniaczane są bogatym źródłem wadzi do zaburzenia pracy
centralnego układu nerwotłuszczów ok. 28-40,7 g na 100 g chipsów
ska! Prowadzi do niechybnej
otyłości, pogarsza ogólne sa- oraz łatwo przyswajalnych węglowodanów. wego, obniża odporność naZawierają także błonnik (ok. 1,7-8,7 g) i
szego organizmu, działa ramopoczucie, szkodzi centralbiałko
(ok.
3,5-6,0
g).
Kaloryczność
wynosi
kotwórczo, zwiększa poziom
nemu układowi nerwowemu
505-549 kcal/100 g Chipsy są także źródłem LDL, czyli złego cholestero(szczególnie w fazie rozwosodu, żelaza, witaminy A, witaminy C i wita- lu we krwi oraz sprzyja
ju) i obciąża przewód pominy E i akrylomidu. Więc, gdzie problem.? miażdżycy.
karmowy.

C

A

krylamid to substancja, która
Akrylamid
musi zostać zneutralizowana
Dlaczego akrylamid jest
przez nasz organizm. W tym celu
to cichy
szczególnie niebezpieczny
zużywa zapasu glutationu. Glutadla dzieci?
morderca
tion to naturalny przeciwutleniacz,
Toksyczność
akrylamidu wzraktóry przede wszystkim zwalcza
sta wprost proporcjonalnie do
wolne rodniki powstające w dujego stężenia w organizmie. Im
żych ilościach w naszym organiorganizm mniejszy, chudszy,
zmie. Jeśli, oprócz wolnych rodnitym większe stężenie akrylamików, glutation musi zwalczać szkodu we krwi, w ustroju. Dlatego
dliwy akrylamid może nastąpić
jego wyczerpanie. W ten sposób
paczka chipsów działa bardziej
możemy zostać pozbawieni naturalnego obrońcy przed
toksycznie na nastolatka, dziecko niż na dorowolnymi rodnikami, które w te pędy uszkadzają komórki
słego, potężnego mężczyznę.
naszego ciała.
Udowodniono również naukowo, że rozwijająNadmiar akrylamidu zwiększa we krwi poziom związca się w szybkim tempie tkanka mózgowa jest
ków wywołujących stany zapalne w organizmie, tj. białka
niezwykle podatna na akrylamid – dzieci obseC reaktywnego (CRP) oraz interleukiny 6 (IL-6). Wzrasta
syjnie jedzące chipsy, frytki, prażynki mają
również poziom LDL, czyli złego cholesterolu. Wyżej
gorsze wyniki w nauce.
wymienione substancje sprzymierzeńcami miażdżycy
Profesor Naruszewicz uważa, że chipsy: „To
układu krwionośnego. Profesor Naruszewicz stwierdza:
przekleństwo dla dzieci i młodzieży, bo
„Nasze badania wykazały, że regularne spożywanie chiptrzeba pamiętać, że chipsy zawierają nie
sów powodowało w organizmie przewlekły stan zapalny,
tylko akrylamid, ale też duże ilości soli i
podobnie do przewlekłej infekcji”. Łatwiej zatem i czękalorii pochodzących z tłuszczów złej
ściej chorujemy, czujemy się osłabieni i jesteśmy bez sił
jakości,
bo mocno ogrzanych”.
do życia.
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Polskie
dzieci
tyją na
jszybciej w
Europie
!

Według raportu UNICEF:

P

olskie dzieci tyją najszybciej w
Europie. W ciągu dekady w Polsce liczba dzieci z nadwagą się podwoiła. Do tego dzieci są niezadowolone z życia. Pod tym względem Polska plasuje się na 28. miejscu z 29
przebadanych państw.
W Polsce aż 17 proc. dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat ma nadwagę. To
dwukrotne więcej niż dwa lata temu wynika z opracowanego przez tą
organizację raportu.

CO ROBIMY W TYM ZAKRESIE?
ZE I
D
A
W
D
IE NA ROBOM Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 bierze udział w
N
A
G
E
HO
BI
projekcie edukacyjnym KIK-34 w ramach SzwajcarskoZAPO ŚCI ORAZ C M
Y
O
Ł
Ł
K
Polskiego Programu Współpracy (SPPW) - ZAPOBIEGAY
E
T
L
O
PRZEW
NIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZE-

WLEKŁYM POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. W ramach tego projektu we wszystkich klasach IV – VI
i I - III Gimnazjum przeprowadzone zostaną 4 godziny zajęć warsztatowych o tematyce:
1.
"Piramida żywieniowa" - zasady prawidłowego odżywiania się.
2.
„Moje drugie śniadanie” – wpływ słodyczy na organizm człowieka.
3.
„Czytamy etykiety” - Konserwanty i ulepszacze żywności.
4.
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – wpływ aktywności fizycznej na nasz organizm.
Dodatkowo dla wszystkich chętnych uczniów w ramach zwiększania ich aktywności fizycznej będą
organizowane rajdy rowerowe, rajdy piesze Nordic Walking oraz raz w tygodniu zumba.

M

ikołaj, Mikołajki! Te słowa zawsze wywołują radość w naszych sercach- w tych dużych
i w tych małych.
Chcemy sprawiać
przyjemność innym
i sami tego oczekujemy. Prezenty, nawet te najdrobniejsze są doskonałym
tego wyrazem.

MIKOŁAJ W SZKOLE!

Mikołaj w szkole to dla nas gimnazjalistów dobra zabawa,
która przywołuje przemiłe wspomnienia z dzieciństwa.
Dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek to niezwykły gość wyczekiwany przez cały rok. Pan dziwnie
ubrany z długą, siwą brodą, który przynosi prezenty i bierze na kolana.
Kiedy 6 grudnia Mikołaj przemierzał długie korytarze w asyście aniołów, nasze serca biły mocniej.

ZNIKŁ TAK SZYBKO, JAK SIĘ POJAWIŁ!
Wspaniała mikołajowa atmosfera, która udzieliła się wszystkim, pozostała jednak do końca.

W tym wyjątkowym dniu wspólnie z wychowawcami klasy sprawialiśmy sobie drobne
niespodzianki.

KURIER

SZKOLNY
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NIE TAKI JĘZYK ANGIELSKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ”

Konkurs „Literatura i dzieci. Najbliżsi"

Uczniowie klas I-II
szkoły podstawowej
7.11.2013r. wzięli
udział w konkursie
„Literatura i dzieci.
Najbliżsi” organizowanym przez MOK
w Przeworsku.
Naszą szkołę reprezentowali:
Jakub Smycz (kat. recytacja)
Alina Wasilewska (kat. śpiew)
Aleksandra Gujda (kat. śpiew)
Weronika Jasic (kat. śpiew)
Kamila Rzeczyca (kat. śpiew)
Aleksandra Gwóźdź (kat. śpiew)
Do etapu rejonowego zakwalifikowała się
Kamila Rzeczyca. Gratulujemy!

Chcemy pomagać innym!
W dniach od 25.11 do
6.12.2013r została przeprowadzona już po raz kolejny
akcja „Góra Grosza” organizowana przez Towarzystwo
„Nasz Dom” pod patronatem
honorowym Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest m.in. zebranie funduszy na pomoc dla Domów Dziecka.

Dnia 19 i 21 listopada 2013 roku odbyły się Gminne
Konkursy z Języka
Angielskiego organizowane przez Zespół
Szkół w Tryńczy,
w trzech kategoriach wiekowych:
dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III
gimnazjum. Ich hasłem przewodnim było zdrowie
(„Healthy Life”).
Głównymi celami konkursów było zainteresowanie
uczniów nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności językowych i poszerzania zasobów
wiedzy.
W sumie w konkursach udział wzięło 25 uczestników.
Wyniki konkursów są następujące
klasy I-III SP:
I miejsce – Oliwia Konieczna (Ubieszyn)
II miejsce – Aleksandra Gwóźdź (Gniewczyna)
III miejsce – Kamila Rzeczyca (Gniewczyna)
klasy IV-VI SP:
I miejsce – Norbert Kulpa (Gorzyce)
II miejsce – Aleksandra Chomicz (Tryńcza)
III miejsce – Kinga Kubajewska (Ubieszyn)
klasy I-III Gimnazjum:
I miejsce – Faustyna Kiełbowicz (Tryńcza)
II miejsce – Rafał Dąbrowicz (Gniewczyna)
III miejsce – Daniel Groch (Gorzyce)
Wszystkim uczniom GRATULUJEMY życząc dalszych
sukcesów oraz niegasnącego zapału do nauki!

W tym roku w naszej szkole zebraliśmy 918,86 zł.
Jesteśmy świadomi, że nawet najdrobniejsze monety
zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny
fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna
pomoc bardzo wielu naszym koleżankom i kolegom,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Wrażliwi i nieobojętni na los innych, umiemy zjednoczyć się dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu.

ANDRZEJKOWA ZABAWA!

28 listopada od wczesnych godzin przedpołudniowych rozbrzmiewała andrzejkowa, głośna muzyka.
W jej rytmie bawili się najpierw najmłodsi, ubrani
w eleganckie i starannie stroje. Po nich klasy 4-6 SP. Był
poczęstunek przygotowany przez rodziców i różnorakie andrzejkowe wróżby. Następnie salę gimnastyczną przejęli
gimnazjaliści. Zmrok z oknem spotęgował świąteczny nastrój. Bawili się doskonale do końca wyznaczonego czasu.

Zespół Redakcyjny: Opiekun: Grażyna
Kogut, Magdalena Dziedzic
Redaktorzy numeru: Artur Krupa, Patrycja
Korzystka, Gabriela Ciupa.
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SUKCESY SPORTOWE
Brawo
Dziewczyny!
Dnia 16.11.2013r. w
Tryńczy odbyły się Gminne Zawody w Gimnazjadzie Piłki Koszykowej Dziewcząt. Udział w zawodach wzięły trzy drużyny:
Tryńcza, Gorzyce i Gniewczyna. Reprezentacja naszych dziewcząt pokonała pozostałe szkoły i będzie reprezentowała gminę
Tryńcza w zawodach powiatowych. Czekamy na kolejne zwycięstwa. Skład drużyny: Diana Konieczny, Barbara Gardziel, Sylwia Bosak, Michalina Niemiec, Alina Duża, Kamila Grabowiec,
Aleksandra Rachfał, Katarzyna Kulpa, Alicja Rachfał , Paula Koniczna, Gabriela Deput, Małgorzata Cieluba, Gabriela Janusz.

Sukces w piłce koszykowej
Chłopców!
16 listopada Tryńcza
W tej szkole odbyły się Gminne Zawody
w Gimnazjadzie Piłki Koszykowej - tym razem chłopców. Rywalizowały ze sobą drużyny: Tryńcza, Gorzyce
i Gniewczyna. Reprezentacja naszych chłopców, podobnie jak dziewcząt, pokonała pozostałe szkoły i zajęła
pierwsze miejsce.

Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.
Skład drużyny: Bartek Słysz, Daniel Konieczny, Rafał Dąbrowicz,
Rafał Michalik, Wojtek Gurak, Kacper Żelazko, Antoni Kozak, Dawid Niemiec, Adrian Wojciechowski, Bartek Kozyra, Kacper Kornafel, Piotr Florek, Mateusz Szabowski, Kamil Konieczny.

31 października
2013r. Jagiełła

Sukces młodych
piłkarzy

Tutaj odbyły się gminne zawody w mini-piłce
nożnej klas I-III. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: Dominik Brud, Marcin Jędrzejec,
Dawid Gwóźdź, Jan Dałomis, Mateusz Ryfa,
Dominik Wnęk. Chłopcy wygrali turniej zajmując I miejsce. Gratulujemy!

Sportowe osiągnięcia w kosza!
W Zawodach Powiatowych w Koszykówkę
Gminę Tryńcza reprezentowali uczniowie naszego gimnazjum. Gimnazjada chłopców odbyła się 28.11.2013r. Chłopcy bardzo dobrze grali
i zdobyli trzecie miejsce. Starania chłopców
pozwoliły uzyskać podium w powiecie. Następnego dnia 29.11.2013r. odbyły się rozgrywki dla dziewcząt. Naszych gimnazjalistek nie
pokonała żadna drużyna. Zdobyły zasłużone
pierwsze miejsce Drużynom gratulujemy sukcesu. Skład drużyny dziewcząt: Barbara Gardziel, Sylwia Bosak, Michalina Niemiec, Alina Duża, Kamila Grabowiec, Aleksandra Rachfał, Katarzyna Kulpa, Alicja Rachfał, Paula
Konieczna, Gabriela Deput, Małgorzata Cieluba, Gabriela Janusz,
Diana Konieczny.
Skład drużyny chłopców: Kacper Kornafel, Daniel Konieczny, Mateusz Szabowski, Dawid Niemiec, Antoni Kozak, Piotr Florek, Rafał
Michalik, Wojciech Gurak, Adrian Wojciechowski, Kacper Żelazko,
Bartek Słysz, Kamil Konieczny, Bartek Kozyra.

Sukces w piłce
koszykowej
Chłopców!
23 listopada na hali
sportowej w Tryńczy
odbyły się Zawody
w Piłkę Koszykową
Chłopców dla gimnazjum, na których występow ał
rów nież
skład reprezentujący
naszą szkołę. W wyniku rozgrywek nasza
drużyna zajęła pierwsze miejsce.
Skład: Bartek Słysz, Daniel Konieczny, Rafał Dąbrowicz, Rafał Michalik, Wojtek Gurak, Kacper Żelazko, Antoni Kozak, Dawid
Niemiec, Adrian Wojciechowski, Bartek Kozyra Kacper Kornafel, Piotr Florek, Mateusz
Szabowski, Kamil Konieczny.

