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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce, w ostatnich dniach roku szkolnego, kolejny, 19—ty już numer naszej szkolnej gazety. Do jego powstania przyczyniła się grupa uczniów, z gimnazjum.

W oczekiwaniu na nową szkołę!
Po wielu latach starao dotyczących rozbudowy naszej szkoły, w 2010 roku w okresie wakacji, rozpoczęto długo
oczekiwane
prace budowlane.
Dnia
12.04.2012r. został rozstrzygnięty przetarg
na budowę sali gimnastycznej wraz z budynkiem dydaktyczno-żywieniowym i łącznikiem, który wygrała Firma UsługowoHandlowa AKAR. Budowę rozpoczęto w
połowie maja tego samego roku. Podczas
wakacji wykonane zostały ściany sali gimnastycznej i kompleksu dydaktycznego
oraz położony strop nad parterem budynku. Kolejny etap prac wznowiono wraz z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Mamy już: ściany i pokrycie dachowe sali gimnastycznej, ukooczono budowę ścian
I piętra, kompleksu dydaktycznego oraz
strop.
W czerwcu br. rozpoczęto wykonywanie
pokrycia dachowego nad kompleksem dydaktycznym. Obecnie trwa przerwa w pracach. Mamy nadzieję, że zostaną one wznowione i w niedługim czasie będziemy mogli zagrad na nowej
sali i zjeśd pyszny obiad w nowej stołówce.
/Kamil Jurkiewicz

Mamy nowy samorząd!!
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24 maja 2013 w naszej szkole odbyły się wybory do Rady
Uczniowskiej na rok szkolny 2013/2014.
W głosowaniu brało udział 85 uczniów z klas IV – VI SP oraz
I – II Gimnazjum. Ogromną przewagą głosów wygrał Mateusz
Rejman z klasy II Gimnazjum (uzyskał aż 53 głosy!!) i tym samy został przewodniczącym SU. Zastępcą będzie Karol Nowosiad z klasy V a skarbnikiem Julia Stepak z klasy I Gminazjum.
Panią Mokrzycką na stanowisku opiekuna samorządu zastąpił pan Aleksander Harpula!
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym!

Od lewej: Karol Nowosiad (zastępca przewodniczącego szkoły),
Mateusz Rejman (przewodniczący szkoły) i Julia Stępak (skarbnik)

Projekty edukacyjne w gimnazjum
25 maja w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych, opracowanych przez uczniów klasy drugiej.
Drugoklasiści żyli projektami już prawie od początku roku szkolnego, a tak na dobre wzięli się do pracy od drugiego półrocza.
Zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda miała możliwośd zaproponowania tematu interesującego jej członków. Tematy
projektów były różne: od historii, przez j. rosyjski i geografię, aż po
biologię.

Inscenizacja bajki Ch. Perraulta „Czerwony kapturek” –
opiekun grupy pani Krystyna Kojder.
Na pierwszy ogieo poszli uczniowie, którzy swój projekt
przygotowali pod okiem pani Anny Urban. Promowali oni
zdrowy styl życia. Dzięki nim dowiedzieliśmy się jak żyd aby
zawsze byd w dobrej formie.

Później w podróż po wodach uwięzionych w lodowcach i
lądolodach zabrali nas chłopcy nadzorowani przez pana Janusza Skowronka.
Następnie zaprezentowała się grupa pani Marty Bednarz.
Ich projekt opisywał Unię Europejską.
Jako ostatnie swój projekt przedstawiły dziewczyny, które
pod nadzorem pani Krystyny Kojder przygotowały inscenizację „Czerwonego Kapturka” Ch. Perraulta. Bajka została opowiedziana w języku rosyjskim.
Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali publiczności 11 czerwca 2013 roku.
/Aśka S./

Osiągnięcia naszych uczniów
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Nasi uczniowie w tym półroczu brali aktywny udział we wszystkich konkursach z wielu dziedzin.
W XI Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas III szkoły podstawowej II miejsce zajęła Paulina Klin.
II miejsce w VIII Gminnym Konkursie Ortograficznym w kategorii
klas 4-6 zajęli Hubert Kotlioski i Kacper Mac.
W konkursie "Mistrz Ortografii" dla klas IV - VI w kategorii klas IV
zajęła III Weronika Słysz.

na Podkarpaciu tylko
dwie osoby zostały laureatami w tej kategorii).
Oprócz tego wyróżnienie
zdobyli: Brożbar Mateusz
z klasy II SP, Kacper Mac
z klasy VI SP oraz Joanna
Stecura z klasy III Gimnazjum.
W Gminnym Konkursie Cichego Czytania Mateusz Brożbar i Zuzanna Pieniążek zajęli III miejsce.

W konkursie MISTRZ
MATEMATYKI 2013 dla
szkół podstawowych Kacper Mac zdobył II miejsce,
Bartłomiej Kalamarz VIII, a
Hubert Kotlioski X. Natomiast w gimnazjum Joanna
Stecura zdobyła miejsce IV
a Oktawia Kojder V.

Oprócz sukcesów w konkursach przedmiotowych duże sukcesy
odnieśli uczestnicy Turnieju BRD: Tomasz Hołb,Bartosz Stępak i
Wojciech Kukulski. Przez poprzez gminny i powiatowy konkurs dotarli do wojewódzkiego, gdzie zajęli 12 miejsce spośród 23 reprezentacji województwa podkarpackiego.

W Gminnym Konkursie Matematycznym dla klas III szkoły podstawowej uczennica naszej szkoły Kinga Mazur zajęła w nim II miejsce.
21 marca 2013 roku w naszej szkole odbył się międzynarodowy
konkurs „Kangur matematyczny”. Przystąpiliśmy do niego po raz
pierwszy, ale już mamy znaczące osiągnięcia. Uczennica klasy
II Szkoły Podstawowej Weronika Sanecka zajęła I miejsce i została
laureatką konkursu w swojej kategorii wiekowej (warto dodad, że

Hubert Kotlioski z klasy VI zajął 2 miejsce w konkursie o zasięgu
powiatowym „Perły przeszłości, skarbem pokoleo”. Przygotował
prezentacje (Z pomocą Krystiana Bartnika) na temat „Władysław
Kojder - człowiek który życie poświęcił ludziom”.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy
nadzieje, że w przyszłym roku nasi uczniowie zdobędą jeszcze więcej nagród
/Madzia Pieczonka

Najlepsi z najlepszych
Hubert Kotlioski - uczeo z najwyższą
średnią w podstawówce

Średnia klas w Szkole Podst.
I miejsce klasa IV – 4,34
II miejsce klasa V – 4,33
III miejsce klasa VI – 4,02

Klasa IV
Rojek Patrycja
średnia ocen: 5,09

Klasa V
Mirek Maria
średnia ocen: 5,16
Średnia klas w Gimnazjum
I miejsce klasa III - 3,74!!!
II miejsce klasa I – 3,72
III miejsce klasa II – 3,55

Klasa VI
Hubert Kotlioski
średnia ocen: 5,36 !!!

Joanna Stecura - uczennica z najwyższą
średnią w gimnazjum

Klasa I G Ewa Chwastarz
średnia ocen: 5,08
Klasa II G
Karolina Kiełbicka
średnia ocen: 4,80

Klasa III G
Joanna Stecura
średnia ocen: 5,22 !!!
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Żyj smacznie i zdrowo!!
10 zasad racjonalnego żywienia
1. Stawiam na wodę! Pamiętaj by codziennie wypid
minimum 1 litr wody.
2. Więcej ruchu Panie Brzuchu. Ruch w połączeniu ze
zdrowym odżywianiem to najprostszy przepis na długie
życie.
3. Błonnik jest cool więc jedz go na ful ! Po zjedzeniu
posiłku bogatego w błonnik mamy energię i intensywny
wysiłek umysłowy .
4. Nie tylko króliki lubią marchewkę. Owoce i warzywa są
źródłem ważnych dla naszego organizmu składników
odżywczych, niskokalorycznych.
5. Ryby często jadane – Zdrowe serce i świetna pamięd
gwarantowane. Ryby to źródło tłuszczów Omega Trzy.
Kwasy odpowiadające za rozwój mózgu, koncentrację i
szybkośd uczenia się.
6. Pij mleko będziesz miał zdrowe zęby i kości . Mleko to
źródło niezbędnego wapnia, substancji budulcowych
kości i zębów.
7. Jem wszystko, ale w rozsądnych ilościach. Tak naprawdę
nie ma złych produktów, jest tylko zła dieta.
8. Do szkoły ze śniadaniem i po śniadaniu. Śniadanie to
najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dostarcza energii na
kilka pierwszych lekcji .
9. Drugie śniadanie daje energię do obiadu. Pięd posiłków
w ciągu dnia jest na szóstkę
10. Obiad obiadowi nierówny. W składzie każdego obiadu
powinna znaleźd się: białko (mięso, jaja, ryby), skrobia
(ziemniaki, kasze, makarony, ryż ) warzywa i owoce.

Dobre rady
1. Stop podjadaniu !
W racjonalnym żywieniu nie ma miejsca na podjadanie
2. Mądre wybory na drugie śniadanie
Drugie śniadanie to lekki lecz odżywczy posiłek, można zjeśd :
- chleb razowy, sałata, pieczony schab, jabłko, sok owocowy
- kajzerka, ryba wędzona, ogórek kiszony, mandarynka, woda
- muesli, jogurt, suszone owoce, marchewki, woda
- sałatka warzywna z dodatkiem sera mięsa lub jajka
- koktajl owocowo mleczny, orzechy
3. Mądre wybory na podwieczorek
Powinien byd tej samej wielkości jak drugie śniadanie i składad
się z owoców lub innych lekko strawnych owoców
Przykład zdrowego podwieczorka to
- kasza manna na mleku z sosem truskawkowym
- sałatka owocowa
-jogurt z owocami
-budyo z musem owocowym
- koktajl mleczny z owocami
- sok ze świeżo wyciskanych owoców
- owoce

Przepis na pełnowartościowe
śniadanie
Składniki
- 4 jajka na twardo
- 4 plasterki wędliny
- łyżka majonezu
- łyżka posiekanej zieleniny
- dwie grahamki
- 1 pomidor
Sposób przygotowania
Jajka i wędlinę zmiel w maszynce do mielenia dodaj zielenine i
majonez. Wyrób jednolitą masę.
Grahamkę przekrój na pół, posmaruj pastą i połóż plasterek
pomidora

Smacznego !!!

/Bartek Stępak

Żegnamy IIIG
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Magdalena Pieczonka - absolwentka szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Posiadająca niezwykły wokal a także 'wysportowane' palce dzięki grze na
fortepianie. Często możemy spotkad ją jeżdżącą na rolkach w towarzystwie swoich kolegów z klasy. Kocha samochody a do ślubu chce jechad stuningowanym lamborghini. Jej największym marzeniem dzieciostwa, było stanie się kierowcą rajdowym.
Jakub Nowosiad - niezwykle wysoki chłopak. Jest przeczulony na punkcie swojej figury. Uwielbia robid 'sweet' focie. Interesuję się modą a nawet
zaciekle śledzi losy dziewczyn z programu Top Model. Uzyskał posadę przewodniczącego szkolnego koła Caritas. Bardzo lubi panią Węgrzyn.
Krystian Bartnik - szkolny ‘’Ryba’’. Kolejny absolwent szkoły muzycznej w tej klasie. Często gra na perkusji a nawet ma własny zespół i z tego powodu
posiada grono wielbicielek. Bardzo lubi naszą nauczycielkę historii, panią Bednarz.
Bartosz Stępak - kolejny uczeo tej klasy z zamiłowaniem do gry na instrumencie. Tym razem jest to klarnet. Rozważał zostanie kucharzem i chciał
udad się do technikum gastronomicznego, jednak po nieudanej próbie upieczenia wuzetki postanowił zostawid świat kuchni i planuję stad się architektem. Szykuję imprezę nad basenem .
Kamila Telega - przewodnicząca szkoły. Uwielbia lody z „Zielonej Budki”. Zawsze ’’sypie sucharami” jak z worka. Panicznie boi się pająków. Zawsze
perfekcyjnie dobrany strój i dodatki.
Kamil Jurkiewicz - w przyszłości planuje zostad ratownikiem medycznym.
Często jeździ na rolkach. Bardzo lubi siatkówkę. Z jego twarzy rzadko kiedy
schodzi uśmiech. Nałogowo gra w GTA oraz uczy jeździd się autem.
Bernadetta Szlachta - dumnie nosi przezwisko ‘’Kucyk’’. Uczy się jeździd autem, na razie z mizernym skutkiem. Miłośniczka rapu. Głównie Słonia ale nie
tylko. Słucha również Dżemu czy zespołu Kabanos. Praktycznie nie rozłączne
są z Oktawią Kojder. Do jej najlepszych przyjaciół można zaliczyd również
Kamila Jurkiewicza. Podobno panicznie boi się pani z „Klątwy”.
Joanna Stecura - najlepsza siatkarka w Grzęsce. Dekoratorka naszej szkoły.
Posiada sporą kolekcję biletów i kubków zebranych z różnych miejsc, podobno zbiera nawet bilety do pociągu. Często śpiewa. Zawsze modnie ubrana.
Tomek Hołub - w szkole jest znany pod pseudonimem " Smok". Jest jednym z
zawodników Błękitnych. Często można go zobaczyd z kolegami i młodszym
bratem. Jak widad Tomek jest bardzo opiekuoczy skoro zabiera go ze sobą.
Jego ulubione miejsce to boisko. Jest bardzo wygadany.
Paulina Krupa– jako mała dziewczynka kochała bawid się lalkami z sąsiadkami. Zawsze uśmiechnięta i ułożona, ale to tylko taka cicha woda. My wiemy
że ona jeszcze pokaże na co ją stad.
Piotr Kukulski - zawsze na ręce ma zegarek, jak nieliczni w naszej szkole. Piotruś jest ułożony , religijny, koleżeoski .W szkole rozdaje cukierki. Maniak
komputerowy. Jego uśmiech powala każdą dziewczynę. Od samego rana otwiera każdemu drzwi w szkole. Ciekawe jak taoczy piosenkę PSY - Gentlemen.
Michał Kałamarz - jego pseudonim to "Gruby", tutaj możemy się zastanawiad dlaczego. Bardzo często , wręcz codziennie spóźnia się do szkoły, pewnie dlatego, że nie posiada zegarka. Prowadzi częste kłótnie ze swoją siostrą. Częste? Oni kłócą się cały czas. Jak w szkole coś się stanie, Michał zawsze
jest oskarżony, chod nie zawsze jest winny . Jego śmiech powala na kolana większośd dziewczyn naszej szkoły.
Mateusz Ozdoba – znany z boiska jako bramkarz, chod nie zawsze obecny ponieważ to On ma to szczęście do kontuzji nóg. W szkole przeważnie
widziany obok słynnego kaloryfera niedaleko łazienki chłopców. Miły , wrażliwy podobno przyjacielski jak wiadomo ma przyjaciół od piaskownicy.
Jego kubki smakowe są bardzo zróżnicowane lubi min. żurek , pizze , hamburgery , zapiekanki , może kiedyś polubi sałatki , owoce? W koocu nasz
bramkarz musi byd w formie, a z Piotrkiem codziennie podjada w szkole cukierki. Jest bardzo wysportowany lubi siatkę i koszykówkę. Zakochany jest
w bajkach anime.
Miłosz Kostka - to bardzo cichy uczeo. Przerwy spędza na ławce nikomu nie przeszkadzając. Bardzo miły chłopiec. Często się spóźnia. Jest bardzo
tajemniczy. Liczymy że przed wyjściem ze szkoły się otworzy.
Arkadiusz Maziarz – w naszej szkole ‘’Kosą’’ nazywany. Następny przyszły gastronomik ? Raczej nie, podobno wybiera się do samochodówki. Przyszły
Mechanik Kosa, nie wiem jak wy ale ja jego warsztat będę omijad. Zawsze uśmiechnięty. Czy deszcz czy słooce czy też nawet grad do szkoły przyjeżdża
na rowerze. Uwielbia grad w piłkę nożną na boisku może siedzied 24h na dobę. Wieczorami widad go z daleka gdy ma swoją słynną pomaraoczową
bluzę . Lubi huśtad się na huśtawkach dla dzieci.
Tomek Starkbauer - ze względu na jego trudne nazwisko potocznie nazywany po prostu "Bauer". Lubi grad w nogę, dwiczyd i wychodzid na pole. Nie
lubi chodzid do szkoły i się uczyd. Lubi jeśd pizze, spaghetti i pomidorową. Przyszły mechanik lub kierowca tira, więc jeżeli w przyszłości będziesz chciał
przewieśd coś ciężkiego zadzwoo po Tomeczka, on przyjedzie swoim nowym tirem.
Oktawia Kojder –szkolna krótkowłosa blondyneczka. Zawsze z uśmiechem na twarzy gna na schadzki z Bernadettą. Przyszła lekarka uwielbia czytad
o chorobach psychicznych. Na pewno większośd z nas wybrałaby się do niej na wizytę lekarską. Szalona dziewczyna. Hoduje 4 myszoskoczki. Zakręcona metalówa. W jej telefonie poza metalem znajdziemy także rock. Chyba jak każdy uwielbia spad, nie tylko na lekcjach. Uwielbia jeśd i chodzid w
legginsach.
Jakub Maziarz - szkolny ‘’Policjant’’. Należy mu przyznad że ma talent do łamania nóg i rąk. Byd może przyszły technik pojazdów mechanicznych. Pod
domem trzyma dobermana który wabi się Sara. Na boisku zawsze bramki zdobywa. W szkole na lekcjach śmieje się nawet bez powodu. Często jeździ
na BMX`ie i na swoim zielonym SIMSONIE. Sprzedaje motor aby zakupid sobie nowy skuter. Więc jeżeli ktoś chciałby kupid maszynę która śmiga bez
zarzutów to Kuby oferta jest idealna.
/Dominika Koba, Klaudia Siwak, Julka Telega

Str. 6

Wywiad z absolwentem Jakubem
Nowosiadem

Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel, przedmiot i dlaczego?
Jak czujesz się jako absolwent szkoły?
Kuba: Z jednej strony cieszę się, że mogę dalej rozwijad swoje
umiejętności, zmienid środowisko, poznad nowych ludzi,
ale z drugiej strony będzie mi trochę brakowad tej szkoły,
w której uczę się już 10 lat.
Co szkoła wniosła do Twojego życia?
Kuba: W szkole nauczyłem się wielu rzeczy. Poznałem wielu
ludzi. Na pewno bardzo się zmieniłem przez ten czas.
Myślę, że jestem dobrze przygotowany do dalszej nauki.
Co chcesz robid dalej? Z czym wiążesz swoją przyszłośd?
Kuba: Swoją karierę chce związad z show biznesem. Chce
zostad osobą sławną i rozpoznawalną, lecz najważniejsza
jest dla mnie nauka i dalsze kształcenie oraz zdobywanie
wiedzy w technikum, a następnie na studiach.
Jakie masz wspomnienia związane ze szkołą?
Kuba: Wiele mam wspomnieo związanych ze szkołą.
Większośd jest pozytywnych, ale zdarzyły się i przykre
momenty.

Kuba: Moim ulubionym nauczycielem jest pan Marek
Szymanowski. Zawsze można z nim porozmawiad i
pożartowad. Ma swoje zasady, ale jest dobrym
nauczycielem i wychowawcą. Moim ulubionym
przedmiotem jest język angielski. Zawsze panuje tu miła
atmosfera i mogę rozwijad swoje zainteresowania i pasje.
Z panią też można się zawsze dogadad i pożartowad.
Co robisz w wolnym czasie i jakie jest Twoje hobby?
Kuba: Ogólnie to nie mam jakiegoś konkretnego hobby,
zajmuję się wieloma rzeczami. W wolnym czasie czytam
książki, oglądam filmy i lubię czasem pobiegad, bo jestem
gruby.
Gdzie chciałbyś uczęszczad do dalszej szkoły?
Kuba: Chciałbym uczęszczad do technikum geodezyjnodrogowego. Myślę, że po tej szkole znajdę jakąś dobrą
pracę, taki w koocu jest cel każdego człowieka.
Za czym najbardziej będziesz tęsknił?
Kuba: Myślę, że za swoją klasą. Wiele czasu spędziliśmy razem
i mamy wiele ciekawych wspomnieo. Za nauczycielami i
atmosferą panującą w szkole też będę tęsknił.

Co doradziłbyś uczniom naszej szkoły?
Kuba: Powiedziałbym im, że nauka to potęgi klucz i że tylko
przez dobre stopnie mogą osiągnąd swój życiowy cel.
Może i teraz czytając to będą się śmiad, ale edukacja jest
ważna dla człowieka i kiedyś na pewno to zrozumieją.

/Kamila Telega

Wycieczki szkolne
Sezon wycieczek szkolnych rozpoczęli w tym roku
najmłodsi uczniowie naszej szkoły, mianowicie dzieci z
klas 1-3.
Pierwsza wycieczka odbyła się 1
czerwca z okazji dnia Dziecka do
Zamościa. Głównym obiektem
zainteresowania stało się zoo i
Zwierzyniec gdzie uczniowie
zobaczyli wiele ciekawych i
interesujących zwierząt z całego
świata. Nie możemy także
zapomnied o naszych
przedszkolakach, którzy w tym
roku odwiedzili tajemniczy
Bałtów. Poznali tam oni historię dinozaurów i dowiedzieli
jak kiedyś wyglądał świat. Pełna wrażeo była także
wycieczka naszych młodszych kolegów z klas 4-6. Na tej

dwudniowej wycieczce, która odbyła się od 13 do 14 czerwca
zobaczyli wiele pięknych krajobrazów Pienin. Następnie wybrali się
do Zakopanego. Tam weszli na Gubałówkę, z wzniesienia
obserwowali piękne krajobrazy
tatrzaoskich gór, lecz oczywiście
oblężyli także stoiska z pamiątkami.
Gimnazjum także wybrało się na
wycieczkę. Odbyła sie w dniach od 12
do 13 czerwca. W pierwszy dzieo
zwiedziliśmy klasztor na Świętym
Krzyżu i gołoborza. Pierwszy dzieo także
zwiedziliśmy wspaniałą Jaskinie Raj. Na
następny dzieo weszliśmy na Łysicę i
podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy
Gór Świętokrzyskich.

/Kuba Nowosiad

Z życia ZHP i Gromady Zuchowej
W naszej szkole działa Związek Harcerstwa Polskiego. Drużynową jest Józefa Kostka.Harcerze podzieleni są na dwa zastępy .
Zastęp chłopców liczy sześd osób a zastęp dziewcząt pięd osób.
Nadzorowane są prace przez dwóch przybocznych : Wojciecha
Malacha i Grzegorza Knapa.Co to jest w ogóle harcerstwo ? Jest to
organizacja, mającą na celu wychowanie młodych ludzi. Oparta o
służbę, pracowanie nad sobą, samodoskonalenie, braterstwo,
służbę dla ojczyzny i dla Boga. Ludzie spotykają się, bawią , śpiewają, uczą, biegają, wyjeżdżają na wycieczki, biwaki i obozy. Ogółem
to miłe spędzenie wolnego czasu. Dzieci z naszej szkoły należące
do harcerstwa uczestniczyły już między innymi w rajdzie do Przemyśla. Zorganizowane było także ognisko w lesie Dębrzyna. 23
kwietnia harcerze brali udział w święcie Św. Jerzego , patrona
wszystkich harcerzy. W tym dniu zastępowi składali przyrzeczenia.
Harcerze mają wiele planów na przyszłośd, więc zachęcają wszystkich do spotkao , które odbywają się co czwarty czwartek miesiąca.
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W naszej szkole działa również II
Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”.
Prowadzona jest ona przez panią Jolantę Muchę. Gromada podzielona jest na
3 szóstki: Elfy, Wróżki Leśne, Skrzaty.
Zbiórki odbywają się w każdą środę. W
prowadzeniu zbiórek wzorowa pomagają harcerze: M. Kiszka, M. Rejman, D.
Koba . Na spotkaniach zuchy zdobywają
sprawności zespołowe, indywidualne.
Tak jak harcerze zuchy uczestniczą w biwaku zimowym w Jaworniku Polskim, w rajdzie zuchowym w Przemyślu pt. Przemyśl – miasto twierdza tajemnic pełna. Były na wycieczce autokarowej w
Zamościu. Wszyscy świetnie się bawią i miele spędzają czas !!! :D
/Klaudia Siwak

Uroczystości szkolne
Dnia 3 września 2012 roku uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy
trwającą 10 miesięcy wędrówkę przez kolejną klasę. Pełni zapału
wróciliśmy po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na
twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej pracy.
Pierwszym przystankiem i krótką chwilą zadumy był dzieo 17
września - rocznica śmierci patrona szkoły Władysława Kojdra . Z tej
okazji odbył się w uroczysty apel po którym złożyliśmy kwiaty pod
tablicą pamiątkową. Miesiąc później 12 października było
obchodzone święto - rocznica nadania szkole imienia Władysława
Kojdra. Kolejnym ważnym wydarzeniem był apel z okazji Święta

Niepodległości . Następnie pozostało czekad tylko na Boże
Narodzenia i pierwszą przerwę świąteczną. A zaraz po niej ferie
zimowe i 2 tygodnie wolnego .
26 kwietnia odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie poprzez
wiersze i piosenki przybliżyli nam problemy związane z ochroną
przyrody i ochroną środowiska. 29 kwietnia odbył się uroczysty apel
przybliżający nam Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Już niewiele dni nam zostało do kooca roku szkolnego . Ale
musimy je przetrwad i będzie kolejny , najdłuższy już przystanek
trwający 2 miesiące - Wakacje.
/ Kamila Kiełbicka

Sport szkolny
Rok szkolny 2012/13 dla naszej szkoły był rokiem wielu imprez
sportowych zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzyszkolnym,
rokiem sukcesów a także i porażek. Najważniejsze wydarzenia
sportowe mijającego roku to:
- Szkolny Rajd Rowerowy który odbył się 6 września. W szkole
podstawowej wygrał Sebastian Hołub, natomiast w gimnazjum
pierwsze miejsce zajął Karol Curzytek.
- Zawody Lekkoatletyczne - 13 września. W dyscyplinach takich jak:
skok w dal, rzut piłką lekarską i biegi na 100, 400, i 800m wzięli
udział uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej. W biegu na
100m Krystian Bartnik ustanowił Rekord Szkoły z czasem 12.4 s.
- Gminna Gimnazjada lekkoatletyczna - 18 września odbyła się w
Gorliczynie.
Szkołę w Grzęsce reprezentowali: Krystian Bartnik - bieg na 100 m I
miejsce, Maciej Pelc - skok w dal- II miejsce, Karol Curzytek - bieg na
300 m - II miejsce, Karolina Sanecka - bieg na 300 m - III miejsce,
Magdalena Konieczna - skok w dal - III miejsce
- Powiatowa Gimnazjada Lekkoatletyczna - 27 września 2012 r.
odbyła się w Zarzeczu. Nasze gimnazjum reprezentowali: Krystian
Bartnik - bieg na 100 m, Karol Curzytek - bieg na 300 m, Karolina
Sanecka - bieg na 300 m, Maciej Pelc - skok w dal, Magdalena
Konieczna - skok w dal
- W szkolnych Rowerowych Zawodach Sprawnościowych udział
wzięli uczniowie klasy I gimnazjum. Bezkonkurencyjny okazał się
Wojtek Kukulski, który pokonał tor przeszkód dwukrotnie bez błędu.
- Mikołajkowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt Rozbórz 2012.
Dziewczyny zajęły IV miejsce plasując się za Rozborzem,

Nowosielcami i Świętoniową.
- Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej chłopców Urzejowice 2012.
Drużyna Gimnazjum w Grzęsce zajęła III miejsce po zwycięstwie z
Nowosielcami i Studzianem.
Oba turnieje odbył się pod patronatem Wójta Gminy Przeworsk p.
Edwarda Pączki, organizatorem był koordynator GLAPS pan
Mieczysław Dzieduszyoski
- Gminna Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt -24 stycznia
2013 r. odbyła się w Rozborzu. Drużyna naszej szkoły zajęła III
miejsce.Tydzieo później 31 stycznia w podobnym turnieju
rywalizowali chłopcy. Zawody odbywały się w Nowosielcach.
Drużyna chłopców zajęła IV miejsce.
- W szkole odbyły się również zawody w piłce siatkowej chłopców.
Zawody te wygrali uczniowie klasy III gimnazjum w składzie: Krystian
Bartnik, Mateusz Ozdoba, Tomasz Hołub wygrywając wszystkie
spotkania .
- W szkolnym turnieju piłki koszykowej I miejsce zajęli chłopcy z
klasy II gimnazjum w składzie: Mateusz Rejman, Antoni
Przeszłowski.
- W dniu 7.06 odbyły się w Świetoniowej Gminne Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej. Reprezentacja naszej szkoły
zajęła IV miejsce. Natomiast w dniu 10.06. nasi gimnazjaliści brali
udział w Gminnej Gimnazjadzie w piłce nożnej zajmując III miejsce.
Wszystkim uczestnikom zawodów GRATULUJEMY i życzymy
dalszych sukcesów.
/Mateusz Ozdoba

Str. 8

Moda szkolna

Każdy z Nas chcę wyglądad modnie i ubierad się zgodnie z wyznaczonymi trendami modowymi. Tak samo
dziewczyny jak i chłopaki.
A oto kilka wskazówek dla czytelników naszej gazety.
W tym sezonie bardzo modne stały się rzeczy skórzane
min. skórzana kurtka tak, ona wciąż jest hitem sezonu,
zresztą skóra w trendowych zestawieniach występuje
niemal w każdej części garderoby. Dlatego w tym sezonie pamiętaj o skórze. Następną rzeczą, którą każdy
powinien mied w swoje szafie są bejsbolówki najlepiej
w jaskrawych kolorach można je kupid w każdym sklepie w okolicznych miastach. Ostatnio do łask powrócił
jeans - wszelakie koszule jeansowe damskie jak i męskie. Bardzo modne ostatnimi czasy są legginsy w czarno białe paski jak i w wojskowe moro, więc każda z
Was musi je mied. Hitem tej wiosny stała się także tzw. „ ciężka biżuteria” czyli bardzo
masywne kolczyki czy wisiory. Co do dodatków bardzo modne są także kolorowe zegarki.
Myślę, że każdy zastosuje się do tych wskazówek, bo drodzy czytelnicy pamiętajcie, pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
/ Kuba Nowosiad

Humor

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Jasiu co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na koocu języka....
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to
kwas siarkowy!
Dzieo dobry, kupiłem tutaj wczoraj u paostwa tego żółwia stepowego i chciałbym go
wymienid na innego...
- A czemu?
- Ten nie chce stepowad...

Jasiu łowi ryby nad stawem. Podjeżdża do
niego rowerzysta i mówi:
- Co, rybki łowimy?
Jasiu się nic nie odzywa, więc ten znów
pyta:
- Co, rybki się łowi?
Jasiu nic się nie odzywa, więc rowerzysta
odjeżdża. Odjechał kawałek i słyszy:
- Panie, panie szybko!
Rowerzysta wraca, a Jasiu:
- Co, rowerkiem jeździmy?

Siedzi Kopciuszek i płacze. Podchodzi
do niej wróżka i pyta:
– Czemu płaczesz, Kopciuszku?
– Bo nie mogę iśd dzisiaj na bal. –
odpowiada rozgoryczony Kopciuszek.
– A dlaczego nie możesz iśd dzisiaj na
bal?
– Bo bal jest jutro!
Blondynka po powrocie z urlopu
rozmawia z przyjaciółką:
– Wiesz, miała fatalną podróż. Całą
drogę pociągiem musiałam siedzied
tyłem do kierunku jazdy.
– A nie mogłaś się z kimś zamienid
miejscami?
– Łatwo mówid, siedziałam sama w
przedziale.

Starszy komar pyta młodego komara :
- I jak Ci idzie nauka latania ?
Na to mały :
- Chyba dobrze, bo jak latam to biją brawo
Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W
pierwszym dniu namalowała 20 km pasów, w drugim dniu 5 km pasów, a w trzecim tylko 1 km. W
tym samym dniu wzywa ją szef i mówi:
- Co się z panią dzieje? Coraz wolniej pani pracuje!
- Że ja wolno pracuję? Po prostu do wiadra z farbą
mam coraz dalej.

Jak nazywa się brzeg koła?
-Kołobrzeg

Czym się różni Justin Bieber od Niemki?

Co robi traktor u fryzjera
- warkocze

Justin Bieber przynajmniej wygląda jak kobieta!
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