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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce, w ostatnich dniach roku szkolnego, kolejny, 20—ty już numer
naszej szkolnej gazety. Do jego powstania przyczyniła się grupa uczniów z gimnazjum.
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W 2010 roku pojawiły się
pierwsze plany na rozbudowę ZS w
Grzęsce. Już 14.10.2010 wykonano
pierwsze fundamenty naszej nowej
szkoły. Przez następne trzy dni
trwało ich zasypywanie ziemią.

i kompleksu dydaktycznego oraz położono strop nad parterem budynku. Wraz
z rozpoczęciem roku 2013 prace kontynuowano. Do tego czasu zostały wykonane pokrycie dachowe Sali gimnastycznej,
ukooczono również budowę ścian pierwszego piętra kompleksu dydaktycznego.
Następnie rozpoczęły się prace przy wykonaniu stropu nad pierwszym piętrze.
Gdy wróciliśmy po feriach wszyscy byli
zaskoczeni ruchem na placu budowy.
Przez następne miesiące została położona blacha, wstawione okna. Zaczęto
przygotowywad budynek do pokrycia go
12.04.2012 budowa znowu ruszyła. kolorem
Firma AKAR przewidziała zakoocze/Urszula Szlachta Monika Mołoo
nie budowy Sali na dzieo 15.05.2014. Przez następne miesiące
szkoła coraz bardziej się powiększała. Koocem roku szkolnego i w czasie wakacji prowadzone było wzmożone prace przy budowie. Wykonane został ściany Sali gimnastycznej
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23 maja 2014 roku odbyły się wybory samorządowe.
Uprawnionych do głosowania było stu uczniów z czego
głos oddało osiemdziesięciu dziewięciu. Kandydatami
do rady uczniowskiej były po dwie osoby z klas od IV do
II gimnazjum.
Zwycięzcą i tym samym przewodniczącym SU został
Maciej Pelc z liczbą głosów wynoszącą 38. Zastępcą została Klaudia Żelazna, a skarbnikiem Ewa Chwastarz.
Nad wynikami głosowania czuwała komisja złożona
z uczniów klasy III gimnazjum.
Opiekunem samorządu uczniowskiego został wybrany
ponownie mgr Aleksander Harpula.

Projekty edukacyjne w gimnazjum
Drugoklasiści żyli projektami już prawie od początku roku
szkolnego, a tak na dobre wzięli się do pracy od drugiego półrocza.
Zostali podzieleni na pięd grup, z których każda miała możliwośd zaproponowania tematu interesującego jej członków.
Tematy projektów były różne: od muzyki przez geografię, polski i historię, aż po fizykę.
„O Archimedesie, koronie i okrzyku eureka” – opiekun
grupy pani Agnieszka Cwynar.
Na pierwszy ogieo poszli uczniowie, którzy swój projekt
przygotowali pod okiem pani Magdaleny Śliwy . Przedstawiali
wywiad z członkami zespołu „The Beatles”.
Później na scenie pojawiła się grupa która opowiedziała
nam o zagrożeniach cywilizacyjnych. Opiekunem grupy był
pan Janusz Skowronek.

Następnie zaprezentowała się grupa pani Marty Bednarz.
Ich projekt opisywał największe zwycięstwa oręża polskiego.
Jako ostatnie swój projekt przedstawiała grupa, która pod
nadzorem pani Moniki Balawender przygotowali informacje
o radiu, w projekcie zaprezentowali również słuchowisko radiowe.
Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali publiczności 5 czerwca 2014 roku. Dzięki tak efektywnemu zaprezentowaniu prezentacji dowidzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat grupy „The Beatles”. Wiemy już co nam grozi ze strony
świata i jak temu przeciwdziaład. Dowiedzieliśmy się jak walczyło Polskie Wojsko. Dlaczego z Archimedesem kojarzy się
okrzyk Eureka? My już to wiemy. Oraz przyswoiliśmy wiedzę
na temat radia.
/ Patryk Zamorski

Osiągnięcia naszych uczniów
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W roku 2014 , nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach
i zawodach.
Pierwszym z nich był konkurs języków obcych , w którym
wzięły udział dziewczyny z gimnazjum. Uczennice rozwiązywały testy z języka angielskiego oraz rosyjskiego. Jeden rozszerzony zaś drugi na poziomie podstawowym w zależności
od wyboru. Na wyróżnienie zasłużyła Julia Stępak , która zajęła IV miejsce.
12 marca w Urzejowicach został zorganizowany Gminny Konkurs Interdyscyplinarny w którym udział wzięli uczniowie klas
trzecich szkoły gimnazjalnej, tj. Kamila Kiełbicka, Dominika
Koba oraz Patryk Zamorski. Kamila i Patryk zajęli ex aequo
drugie miejsce.

Kolejny odbył się 4 kwietnia w Gorliczynie i był to III Gminny
Konkurs Mitologiczny pt. „Mity nie są moją piętą Achillesa ”
Z naszej szkoły wzięli udział : Karolina Króliczek , Hubert Kotlioski i Kacper Mac . Dzięki przygotowaniom i ciężkiej pracy,
zajęli II miejsce na 12 drużyn z 10 szkół.

W dniu 28 kwietnia odbyły się
także zawody w Tryoczy : Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeostwa w Ruchu Drogowym.
Reprezentowała nas szkoła podstawowa jak i gimnazjum. W składzie : Iza Rachwał, Kinga Stafiej,
Mateusz Balawender, Karol Nowosiad zajęli III miejsce , Damian
Pieniążek, Wojciech Kukulski i
Kacper Szlachta zdobyli tytuł WICEMISTRZA POWIATU PRZEWORSKIEGO.
W 2014 roku odbyły się także kolejne zawody strażackie.
Brały w nich udział dwie drużyny – chłopców i dziewczyn.
Niestety szczęście nie dopisało i pojawiło się wiele nieprzyjemnych niespodzianek , przez które chłopcy zajęli miejsce
VII , a dziewczyny X .
Dnia 29.05.2014 r. odbył się IX Gminny Konkurs Ortograficzny w Mirocinie . W którym Wiktoria Staszel zajęła I miejsce ,
została „Mistrzem Ortografii Gminy Przeworsk ” w kategorii
szkół podstawowych , a Kamila Markowska otrzymała wyróżnienie za III miejsce . / Klaudia Przeszłowska

Najlepsi z najlepszych
Marysia Mirek - uczeo z najwyższą
średnią w podstawówce

Średnia klas w Szkole Podst.
I miejsce klasa VI – 4,37
miejsce klasa IV – 4,25
miejsce klasa V – 4,18

Klasa IV
Paulina Klin
Kinga Mazur
średnia ocen: 5,0

Klasa V
Patrycja Rojek
średnia ocen: 5,08
Średnia klas w Gimnazjum
I miejsce klasa III - 3,79!!!
II miejsce klasa II – 3,73
III miejsce klasa I – 3,62

Klasa VI
Maria Mirek
średnia ocen: 5,17 !!!

Kamila Kiełbicka - uczennica z najwyższą
średnią w gimnazjum

Klasa I G Monika Mołoo
średnia ocen: 4,92
Klasa II G
Ewa Chwastarz
średnia ocen: 5,07

Klasa III G
Kamila Kiełbicka
średnia ocen: 5,17 !!!
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Wiersze
A oto kilka wierszy napisanych przez jedną
uczennicę z naszej szkoły:

Prawie wszystkie laski.

Nieszczęśliwa miłość
Było to jakiś rok temu
A do dziś zapomnieć nie mogę
Jak ona jadąc na rolkach
Złamała swą lewą nogę
Jak serce mi wtedy zadrżało
A teraz je drzazga przebiła
Gdy znowu sobie przypomnę
Że ona tak mnie zraniła
Podszedłem do niej wstydliwie
A ona spojrzeniem uwiodła
Myślałem to miłość prawdziwa
A ta mnie do grobu zawiodła
Myślałem , iż to ta jedyna
I zawsze będziemy razem
A baba ta przebrzydła
Spryskała me oczy gazem.

Oda do ziemniaka
Ziemniaki , ziemniaki
To pyszne jedzenie
Jedz je co dzień skarbie
Zgrubnie ci siedzenie.
Nie kłopocz się wcale
Gdy ziemniaków nie ma
Wypadnij do sklepu
Nakup ile trzeba.
Szłam ja raz przez pole
Ziemniaka ujrzałam
Taki buł cudowny
Że go wykopałam.
Taka to historia
O ziemniakach długa
Trzyj ziemniakiem okno
Zrobi ci się smuga.

Rolnik
Poszedł rolnik w pole
I swe pole orze
Myśli - jak przyjemnie
jeździć na traktorze
Traktor ma czerwony
A kombajn zielony
Jak mu coś wyrośnie
To zbierze nim plony
Sam hoduje krowy
Sam robi kiełbaski
We wsi go kochają

/ Ewa Chwastarz

Przepis na pełnowartościowy
obiad
KEBAB
Składniki
1 podwójny filet z kurczaka
Ok. 3 łyżki oliwy
¾ łyżeczki gyrosu
¾ łyżeczki przyprawy do kurczaka
1 sałata np. lodowa
2 pomidory
2 średnie czerwone cebule
Sposób przygotowania

Filet z kurczaka kroimy w podłużne paski i smaży na oleju
bez przypraw, do czasu gdy mięso zmięknie (około 5 – 7
minut), następnie dodajemy przyprawy i smażymy jeszcze
około 2 minuty, po czym zdejmujemy z ognia.

Pomidory i ogórki obieramy ze
skóry i kroimy w plastry.
Cebulę kroimy w półksiężyce.
Sałatę kroimy. Bułki lekko
nacinamy
z
wierzchu,
a
następnie
przecinamy
wewnątrz, tak by spód
pozostał nie przecięty Środek bułki smarujemy dipem, przy
pomocy łyżki. Następnie dodamy po trochu sałaty,
kurczaka, cebuli, pomidora i ogórka trochę dipu i znowu po
kolei wszystkie składniki i tak, aż bułka będzie pełna . /

Smacznego !!!

Żegnamy IIIG
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Z wielkim smutkiem żegnamy klasę III Gimnazjum, która kooczy edukację w naszej szkole. A oto kilka słów o każdym
z nich:
Sylwia Lisztoo – najlepsza przyjaciółka Kamila, zawsze miła i uśmiechnięta .
Kamil Mac – na zabój zakochany w Klaudii,
bardzo nieśmiały.
Mikołaj Kiszka- przyszły rybak, miłośnik
motorowerów, często widywany na swoim Simsonie.
Paulina Mazurek- bardzo dobrze gra w
siatkówkę, lubi również motocykle. Jest
wysoka i zgrabna.
Kamila Kiełbicka- jedna z najlepszych uczących się osób w klasie , jej głowę pokrywają bujne i piękne loki.
Mateusz Rejman- przewodniczący szkoły, często paraduje w swoich dresach.
Mateusz Mazur- nazwany Borucem, zawsze cichy i spokojny.
Krystian Kozak- klasowy misio, wszystkich rozśmiesza. Jest największym podrywaczem w szkole. Jego teksty powalają każdą dziewczynę .
Arkadiusz Maziarz- uwielbia naszą szkołę. Jest najczęściej widywanym uczniem w naszej szkole.
Patryk Zamorski- jego pasją jest informatyka. Zakochał się w pewnej dziewczynie w naszej szkole, ujawnia to w wirtualnym świecie.
Karol Curzytek- jego zamiłowaniem jest piłka nożna. Jest najlepszym narciarzem w naszej szkole. Chyba każda
dziewczyna ma go na oku.
Michał Frendo- jego miłością są rowery. Jest to bardzo spokojny i opanowany chłopak.
Dominika Koba- zawsze modnie ubrana. Jej pasją jest fotografia.
Dominik Wołowiec- zapalony gracz Błękitnych. Największy imprezowicz z klasy, ma bardzo mocną głowę.
Patryk Mazur- lubi grad w gry komputerowe, najlepiej nocą. Skutki tego ujawniają się na lekcjach.
Magdalena Pelc- była kolekcjonerka figurek aniołków . Bardzo ładna dziewczyna.
Karolina Sanecka- idealna blondynka. Mieszka blisko szkoły. Jest nierozłączna z Kamilą.
Kacper Rachwał- cicha woda brzegi rwie . Na pierwszy rzut oka jest spokojny , ale pozory mylą.
Antek Przeszłowski- przez swoje długie włosy był mylony z dziewczyną. Teraz to jeden z najprzystojniejszych chłopaków w szkole.
Klaudia Siwak- ma ogromne powodzenie u chłopców, co wzbudza zazdrośd u innych . Szczególnie spodobała się rówieśnikowi z klasy.
/Julia Stępak, Julia Telega
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Wyniki ankiety

Zapewne wielu z Was zachodzi w
głowę co zrobid z wolnym czasie
podczas wakacji .Istnieje na to
mnóstwo świetnych pomysłów,
którymi uczniowie z naszej szkoły
zechcieli się ze mną podzielid .Z
chęcią kilka z nich przytoczę. Na
pierwszym
miejscu
(niespodziewanie) pojawiła się piłka
nożna i gry komputerowe. Wydaje
się ,że te dwie czynności są sobie
całkowicie odległe. Jednak nie wszyscy tak
twierdzą. ,,Gra wirtualna oraz ta w realu wydaje
się mi bardzo podobna. Podstawą jest praca
zespołowa oraz umiejętności" -Mówi Bartek
Kalamarz, zagorzały gracz i w domu, i na murawie.
Bardzo popularne są także przejażdżki rowerowe.
Co poniektórzy wolą jeździd sami inni całą rodziną
lub z przyjaciółmi. Dwicząc mięsnie spędza się miło
czas .Na pewno warto to uwzględnid w
nadchodzącym czasie! Ci z Was, którzy wolą
spędzad czas spokojnie, byd może odnajdą się
w świecie wędkowania. To idealny sposób, by się
odstresowad i zapomnied na krótką (lub dłuższą)
chwilę o nauce. ,,Uwielbiam chwilę niepewności
towarzyszącą napięciu, gdy ryba złapie haczyk" mówi Piotr Krupa- ,,W tym sporcie należy przede
wszystkim skupid się na czujności. Jeśli wam się
uda, będziecie mogli pochwalid się swoimi
zdobyczami przed przyjaciółmi. Chwila pychy nie
zaszkodzi ". Nie należy zapomnied jednak o tych,
których najbardziej urzeka sztuka .,,Czasami
zamykam się w pokoju z ołówkiem i kartką w ręku,
a następnie zaczynam rysowad "-zwierza się Ola
Olech-przelewam wtedy wszystkie swoje myśli na
papier. To moje ulubione zajęcie w wolnym
czasie" .Jeśli zaś chodzi o tematykę artystyczną
w sensie aktorskim tego też nie zabraknie. W czasie

wakacji w naszej szkole będą trwad przygotowania
do przedstawienia na otwarcie hali
sportowej i rozpoczęcia roku
szkolnego. Trzymamy kciuki za
wszystkich
młodych
aktorów
Ostatnie jednak nie mniej ważne
przedsięwzięcie
kieruje
m.in.
naszym
Samorządem.
Przyszły
przewodniczący Maciej Pelc i jego
psiak Baton spędzają mnóstwo
czasu na wspólnych wypadach na
wieś .Julka Stępak nie skąpi Hugowi
pieszczoszek i zabawy, zaś kot Ewy Chwastarz nie
może narzekad na złe wyżywienie. Jak to mawiają przykład idzie z góry. Byd może i u nas to
powiedzenie się sprawdzi , a wy bardziej docenicie
swojego psa, papugę czy złotą rybkę .Jak widzicie
pomysłów nie brakuje. Każdy znajdzie wśród nich
coś dla siebie. Liczę, że podałem wam kilka
ciekawych sposobów do wypełnienie luki
w wolnym czasie w ciągu nadchodzących dwóch
miesięcy wolności.

Wynik mojej ankiety :
Wśród 50 zapytanych uczniów
-18 wymieniło aktywne spędzanie czasu
-17 wybrało gry komputerowe
-6 wybrało malarstwo lub zajęcia artystyczne
-5 wybrało wędkarstwo
-2 naukę
-2 inne rodzaje spędzania czasu
/ Hubert Kotlioski
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Moda szkolna

Zbliża się lato i wakacje, więc każdy powinien pomyśled o lekkim odświeżeniu swojej garderoby. W obecnym sezonie stawia się przede
wszystkim na wygodę i luz. Na pierwszy ogieo pójdą chłopcy. Górujące
są jednokolorowe podkoszulki z nadrukiem oraz jeansowe spodenki do
kolan. Jako buty na pewno niezastąpione są trampki. Niesamowicie
modne są również okulary pilotki. Ten zestaw jest prosty i interesujący,
natomiast dobrze dobrany może zaskoczyd. Do stroju eleganckiego
proponuję czarne przylegające spodnie, biały podkoszulek i marynarkę
w innym kolorze np. granatowym, który doskonale będzie kontrastował do całości. Buty niech będą standardowe. Teraz dziewczyny. Tu
jest znacznie trudniej, gdyż każda ma swój styl. Ja stawiam na proste
stylizacje. Chyba każdy zgodzi się, że na co dzieo najwygodniejsze
i najmodniejsze są spodenki z wysokim stanem - najlepiej jeansowe i przetarte. Jeżeli nie możemy znaleźd takich na
siebie, bardzo łatwo je zrobid. Wystarczy w second handzie kupid dopasowane spodnie z wysokim stanem i po prostu je obciąd .Do nich możemy dobrad biały podkoszulek i jaskrawy top. Jest to bardzo proste i efektowne. Przy butach jak zwykle stawiamy na trampki. Strój elegancki to też nic trudniejszego. Czarna prosta spódnica jest najlepszym rozwiązaniem. Do całości biała koszula z kołnierzykiem i złote buty, może na lekkim obcasie. Zestaw idealny.
Jeżeli chodzi o dodatki wybieram złoto podobny gruby łaocuch i kuliste okulary. Fryzura jak najprostsza, wystarczy wysoki kucyk. Mam nadzieję, że powyższe rady okażą się przydatne dla kogoś z was i przybliżyłam wszystkim temat mody.

Humor
- Ile zna pan języków?
- Trzy.
- Jakie?
- Rosyjski, angielski i francuski.
- Proszę powiedzied coś po angielsku.

- Gutten tag.
- Ale to jest po niemiecku...
- A to cztery.
Kubuś mówi do prosiaczka:
- Wiem co się z Tobą stanie, gdy dorośniesz.
- A co czytałeś mój horoskop?
Premier przechadza się po Warszawie wraz
ze swoją żoną. Oglądając wystawy sklepowe mówi do żony:
- Popatrz! Spodnie 50zł, koszulka 40zł,
futro 150zł. Nie wiem o co ludziom chodzi,
że jest tak źle, jest dośd tanio. Wszyscy
mówią, że nikogo na nic nie stad.
Żona popatrzyła na męża z ogromną czułością, jak tylko kobieta potrafi i mówi:
- Kochanie. To jest pralnia.

/ Urszula Szlachta, Monika Mołoo

Przychodzi Fornalik do wróżki i pyta
się jaki będzie wynik meczu PolskaNiemcy na Euro 2016.Wróżka mu
mówi:
- Polacy strzelą w tym meczu 4
bramki.
Po chwili dodaje:
- Dwie Podolski i dwie Klose.
W wagoniku kolejki na Kasprowy
turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina
się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym
tygodniu..

Czym dla nas jest Bóg? - pyta
katechetka na lekcji.
- Pasterzem - odpowiada Kasia.
- A czym my jesteśmy dla Boga?
W klasie cisza, nagle Jasiu mówi:
- Stadem baranów!
W piaskownicy:
- Czy może pani powiedzied synowi,
żeby mnie nie udawał?
- Jasiu, przestao robid z siebie idiotę.

Śmiali się, gdy poszedłem na politologię. Mówili, że
to bez przyszłości, że nie znajdę po tym pracy. Teraz
to ja się śmieję, gdy nakładam im mniej frytek lub
nie dodam sosu.

Idzie baca przez pustynie, spotyka Araba i pyta...
- Daleko stąd do morza?
- No, z 30 km.
- To żeście se plaże odwalili.

Pani od polskiego pyta Jasia
- Jasiu podaj dwa zaimki.
- Kto?! Ja?!
- Brawo Jasiu piątka.

Redakcja:
Julia Telega, Hubert Kotlioski, Julia Stępak, Ewa Chwastarz, Urszula Szlachta, Patryk Niemiec, Monika Mołoo, Klaudia Przeszłowska,
Patryk Zamorski, Kamila Kiełbicka.
Do druku przygotowali: Patryk Zamorski, Julia Stępak. Nad wszystkim czuwała pani Monika Balawender i pan Marek Szymanowski.

