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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce, w ostatnich dniach roku szkolnego, kolejny, 25—ty numer naszej
szkolnej gazety.

W tym numerze:

Z życia szkoły!
Szkoła nie tylko uczy...

Z życia szkoły

1

Poszerzamy
horyzonty

2

Najlepsi
z najlepszych

3

Całe życie jest
szkołą

4

Wywiad z Panią
Magdaleną Fołtą

4

Mała Matura

5

Wywiad z Panią
Katarzyną Szelą

5

CZYTAJCIE !
C.d wywiadu z
Panią Szelą

6

Szkoła w Grzęsce, jak inne tego typu placówki, prowadzi działalność oświatową, wychowawczą, czynnie włącza się w życie środowiska lokalnego i gminnego, podejmując przeróżne inicjatywy.
W ciągu roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w różnorodnych konkursach także na szczeblu gminnym i wojewódzkim, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nie obca była im również działalność w ramach wolontariatu.

Zgodnie z planem pracy od września do
czerwca organizowano wszelakie akademie mające uczcić święta narodowe, oddać hołd patronowi,
czy złożyć życzenia nauczycielom i seniorom
z okazji ich święta.
Prężnie działa szkolna biblioteka, która
wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Systematycznie uzupełniany był księgozbiór, a potrzebne środki pozyskiwano z państwowych oraz gminnych dotacji.
Na uwagę zasługuje udział naszych najmłodszych w imprezie „Spotkanie z bajką”, które
odbyło się w Domu Kultury w Grzęsce, a swą
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz,
w tym także Pan Wójt Daniel Krawiec, którzy czytali utwory z klasyki dziecięcej, co spotkało się
z entuzjastycznym przyjęciem widowni.

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek”
w maju dzieci uczestniczyły w lekcji w Publicznej
Bibliotece, której celem było promowanie predyspozycji czytelniczych.
Ważnym ośrodkiem wspierającym rozwój podopiecznych jest świetlica szkolna.

Pożegnanie III G
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Pani Dorota Kuruc wraz z dziećmi jesienią wzięła
udział w projekcie „Apetyt na zdrowie”. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego odżywiania się. Najmłodsi pod kierunkiem pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowywały
smaczne, zdrowe i kolorowe posiłki.
Zwieńczeniem akcji było rozdanie uczestnikom
pamiątkowych dyplomów przez Pana Wójta oraz
reportaż nakręcony przez regionalną telewizję,
który promował działalność naszej placówki
oświatowej.
Naszym pragnieniem jest, aby nasi wychowankowie byli ludźmi obdarzonymi empatią, gotowymi do bezinteresownej pomocy potrzebującym. W tym celu powołane zostały dwie organizacje : Szkolne Koło Caritas oraz Wolontariat. Prowadzono akcje charytatywne: zbieranie nakrętek,
produktów żywnościowych, kiermasz słodyczy,
sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, „Góra Grosza”, z których dochód prze-

znaczony został na hospicja dla dzieci czy pomoc
najuboższym. Niektóre inicjatywy odbyły się przy współpracy miejscowej parafii. W październiku gromadzono
znicze, które zostały zapalone na opuszczonych grobach
naszych rodaków na Ukrainie. Włączyliśmy się również
w zbiórkę środków opatrunkowych przeznaczonych na
misje w Czadzie.
W celu integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie dzieci z kl. I-III SP uczestniczyły w festynie,
który odbył się w Jarosławiu. Wspólnie świętowanie, gry
i zabawy uczą tolerancji i zrozumienia potrzeb innych.
Poprzez działalność LOP-u promowano świadomość
proekologiczną. Uczestnicząc w akacjach ogólnopolskich, zbierano baterie, zużyty sprzęt elektroniczny. Nie
zapomniano także o zwierzętach, czego wyrazem stała
się pomoc dla podopiecznych schroniska w Orzechowcach. Pod hasłem „Puszka dla głodnego brzuszka”
dzieci zgromadziły karmę i koce dla psów i kotów. Dary
przekazano bezpośrednio.
W okresie zimowym do szkoły zaproszono leśników
z Nadleśnictwa Sieniawa, którzy promowali zasady
ochrony przyrody oraz sposoby pomocy ptakom i zwierzętom.
Nie sposób nie wspomnieć o współpracy z policją
oraz strażą pożarną. Najmłodsze dzieci pod kierunkiem
pracowników przeworskiej Policji uczyły się zasad bezpieczeństwa na drodze. Samo spotkanie z mundurowymi
i możliwość obejrzenia radiowozu wywołały mnóstwo
emocji. W dniu Świętego Floriana dzieci z laurkami odwiedziły placówkę OSP w Grzęsce, gdzie zwiedziły remizę, zapoznały się ze sprzętem oraz uczyły zachowań przeciwpożarowych.
Jak mówi stare przysłowie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, toteż szczególną uwagę przywiązywano do wychowania fizycznego. Szkoła stała się ważnym ośrodkiem
działalności sportowej zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Najmłodsi w ramach programów „Jak ryba w wodzie” oraz „Umiem pływać” dofinansowanych przez
gminę, uczestniczyli w zajęciach na basenie i otrzymali
pamiątkowe dyplomy od Pana Wójta.

Poszerzamy horyzonty

Z powodzeniem reprezentowali swą placówkę w wielu
konkurach i olimpiadach na różnym szczeblu.

W okresie zimowym pod nadzorem wuefistów
nasi uczniowie szusowali po stokach, ucząc się jeździć na
nartach. Ponadto mieli oni możliwość rozwijania tężyzny
fizycznej, uczestnicząc w zajęciach „Szkolnego Klubu
Sportowego”.

Wszelkiej działalności sprzyja nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła, nowe zaplecze dydaktyczne,
którym dysponujemy od września 2017r.

W grudniu w naszej hali sportowej odbyły się potyczki siatkarskie w trakcie Mikołajkowego Turnieju
chłopców. Gościliśmy drużyny z różnych szkół rywalizujące o puchary i dyplomy. Ponownie reprezentanci sąsiednich placówek zawitali do nas w styczniu, by wykazać
się umiejętnościami w „Gminnych Igrzyskach w piłce
siatkowej chłopców”.
To też świetna okazja do poznania się i integracji młodzieży. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Pana Wójta
D. Krawca oraz Dyrektora Szkoły Pana J. Skowronka.
Nie obyło się też bez imprez dla dorosłych. 21
kwietnia br. naszą nowoczesną halę sportową wykorzystano do zakończenia IX Edycji Gminnej Ligi Amatorskiej
Piłki Siatkowej. Rozegrano finałowy mecz o Puchar Wójta Gminy Przeworsk. Zwycięską drużynę uhonorowano
medalami. Uklasyfikowaliśmy się na pierwszym miejscu,
dzięki czemu mogliśmy reprezentować naszą gminę
w powiecie.
Z dumą informujemy o uklasyfikowaniu się reprezentantów naszej szkoły w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego także przeprowadzonym w
naszej placówce. Pod przewodnictwem pracowników
policji poszczególne drużyny wykazały się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Ponownie
patronat objęli Pan Wójt i Pan Dyrektor tutejszej SP.
Czy to wszystkie zawody gminne? Otóż nie. Wyspecjalizowaliśmy się w organizacji tego typu imprez.
W maju z inicjatywy naszych wuefistów odbył się na stadionie w Grzęsce Gminny Turniej Piłki Nożnej dla SP. Jak
zwykle staraliśmy się, by zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze i w duchu fair play. Pochwalimy się, że
zajęliśmy pierwsze miejsce.
Nie obce są nam potyczki ortograficzne. Przypadł
nam w udziale tytuł mistrza na „Gminnym Konkursie Ortograficznym dla kl. I-III, który odbył się w Grzęsce
w maju.
Wszelkie szkolne i niektóre parafialne imprezy
uatrakcyjniane były występami chóru pod przewodnictwem pani Katarzyny Szeli, która także zainicjowała kolejny konkurs gminny- tym razem piosenki o dowolnej tematyce. Przedstawiciele poszczególnych szkół mogli zaprezentować zdolności wokalne.
Wiele można rozwodzić się nad sukcesami naszych uczniów w tym roku szkolnym.

Nie zawodzimy w aspekcie pedagogicznym,
o czym świadczą sukcesy naszych podopiecznych. Mistrz
Ortografii na powiatowym konkursie, identyczna lokata
w konkursie pisowni dla klas I-III.
W maju udaliśmy się na zorganizowany przez sąsiednią placówkę w Świętoniowej konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, gdzie nasza uczennica uklasyfikowała się na pierwszym miejscu.
Matematyka też nie ma przed nami tajemnic, co
udowodniliśmy w konkursach „Matematyczny czar par”
oraz „Gminnym Konkursie Matematycznym”- w obydwu
cieszyliśmy się pierwszymi miejscami w odpowiednich
kategoriach wiekowych.
Nie było lepszej od naszej reprezentantki Angeliki
Pieniążek w recytatorskich zmaganiach „Świąteczne spotkanie z poezją” zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk.
Nie zawiodła nas uczennica klasy VII Weronika
Brewczyńska - finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego.
Odnieśliśmy ten sukces w „Powiatowym Konkursie Przyrodniczym dla klas III SP”, w którym laureatem
został Błażej Kojder.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, którym serdecznie gratulujemy.
Chcielibyśmy dodać, iż już drugi rok funkcjonuje
„Stowarzyszenie Przyjaciół…” tutejszej szkoły, którego
celem jest wspomaganie pracy dydaktycznej, wzbogacanie bazy, prowadzenie działań na rzecz uczniów i ich rodzin.
Aktualne wydarzenia z życia naszej placówki publikowane są na stronie internetowej oraz forum gazetki
„Sokrates”.
/Dorota Mokrzycka
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Najlepsi z najlepszych

Średnia klas w Szkole
Podstawowej
I miejsce klasa Vb – 4.48!!!
II miejsce klasa IVa – 4.42
III miejsce klasa Va – 4.37
IV miejsce klasa VI – 4.25
V miejsce klasa IVb — 4,22
VI miejsce klasa VII - 4,08
VII miejsce klasa VI – 4,37

Lidia Klin i Katarzyna Niemiec uczennice z najwyższą
średnią w klasach młodszych
Weronika Brewczyńska - uczennica
z największą średnią w klasach
starszych

Klasa IVb
Urszula Polek
średnia ocen:5,25!!!

Średnia klas w Gimnazjum
I miejsce klasa III- 4,23!!!
II miejsce klasa II – 4,08

Klasa IVa
Angelika Pieniążek
średnia ocen:5,25!!!

Klasa IIIG
Alicja Kiełb, Aleksandra
Maczuga i Patrycja Rojek
średnia ocen: 5,0!!!

Klasa IIG
Michał Szewczyk i Paulina Klin
średnia ocen: 4,93!!!

Uczniowie ze 100% frekwencją

Klasa Vb
Gabriela Brewczyńska,
Maja Stafiej i Agata
Zamorska
średnia ocen: 5,33!!!

Klasa Va
Maksymilian Harpula
i Miłosz Kiełbicki
Średnia ocen: 5,08!!!

Klasy I-III
Kl. I Lena Mack, Izabela Zacios
Kl. II Julia Saczek
Kl. III Karolina Olejarka, Karolina Piątek
Klasy IV-VII
Kl. IVA Angelika Pieniążek, Kacper Olejarka

Klasa VI
Lidia Klin i Katarzyna Niemiec
średnia ocen : 5,42!!!

Kl. IVB Maciek Majcher
Kl. VB Łukasz Pieniążek
Kl. VI Wojciech Czepiela

Kl. VII Weronika Brewczyńska
Klasy II-III gimnazjum
Kl. IIG Katarzyna Balawender, Krzysztof Pasterski

Klasa VII Weronika Brewczyńska
średnia ocen : 5,36!!!
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Całe życie jest szkołą
Czym jest szkoła ? Odpowiedź wydaje się prosta. To budynek, do którego młodzież uczęszcza, aby się czegoś nauczyć.
Jednak szkoła to nie tylko mury, to także uczniowie, nauczyciele
i inni jej pracownicy.

sły, ma dobre i złe dni. W tym roku opuszczamy już te ściany,
które specjalnie dla nas uczniów dyrekcja wyremontowała.
Nowa hala sportowa, nowoczesne klasy, pracownia komputerowa z nowym sprzętem. Wszystkie te pomieszczenia zostały
nam udostępnione nie tak dawno. Nasza szkoła co chwilę stara
Jedenaście lat temu przekroczyliśmy próg tej szkoły jako
się stać bardziej nowoczesną placówką, do której uczniowie
małe przestraszone dzieci. Niektóre z lękiem nie chciały opuścić
przychodzić będą z chęcią.
swoich rodziców, a niektóre już nie mogły się doczekać chwili,
kiedy zaczną chodzić do szkoły. W tym roku będziemy już
Wiemy, że nie zawsze potrafiliśmy wyrazić naszą wdzięczopuszczać tę szkołę, która przez tyle lat nas uczyła wielu rzeczy, ność za poświęcenie i oddanie naszych wspaniałych nauczycieli,
m.in.: dobrego zachowania, udzielania pomocy w potrzebie jednak mamy nadzieję, że pozostawimy tu po sobie chociaż
oraz życzliwości w stosunku do innych. Zawarliśmy tutaj wiele kilka miłych wspomnień.
przyjaźni, dzieliliśmy ze sobą radości i smutki. Byliśmy prawie Nn.
jak jedna wielka rodzina. Zdarzały się oczywiście i kłótnie, ale i
one zazwyczaj kończyły się happy endem. Gdy weszliśmy w
okres buntu, staliśmy się krytyczni, nieposłuszni i często nawet
złośliwi, lecz mimo naszej naszego zachowania nauczyciele
ciągle próbowali nas zawrócić na dobrą ścieżkę. Tłumaczyli,
dlaczego nauka jest taka ważna w chwilach, gdy robiliśmy sobie
od niej długie przerwy. Rozumieli, że uczeń, tak samo jak doro-

Wywiad z Panią Magdaleną Fołta
- Co skłoniło Panią do nauki akurat Historii i Wosu?
- Historia od zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole, chętnie się jej uczyłam i czytałam książki
o tematyce historycznej.
- Jak wspomina Pani swoje czasy szkolne? Dużo zmieniło się od tamtego czasu w szkołach?
- Szkołę wspominam bardzo miło, szczególnie czasy liceum. Po dziś dzień z koleżankami i kolegami
organizujemy spotkania klasowe, na których wspominamy szkolne czasy. Niestety, nie wszyscy mogą w
nich uczestniczyć. Wielu moich rówieśników obecnie mieszka za granicami naszego kraju.
- Ma Pani jakiś ulubiony dział w przedmiocie, którego Pani uczy?
- Najbardziej lubię historię Polski, jeśli koniecznie musiałabym wybrać jakiś okres, który ciekawi mnie
najbardziej, to to czasy XIX i XX w.
- Gdyby miała Pani opisać klasę idealną, to jakby wyglądała?
- Klasa idealna według mnie to klasa, do której na lekcje idzie się z przyjemnością. Idealna klasa to klasa
uczniów chcących się uczyć, ciekawych, odpowiadających i chętnie pracujących na lekcji.
- Gdyby mogła Pani uczyć jeszcze rok w naszej szkole, to zdecydowałaby się Pani na to?
- Myślę, że tak,
- Jak Pani myśli, jak będzie Pani wspominać naszą szkołę za kilka lat?
- Szkołę w Grzęsce na pewno będę wspominać bardzo miło. W Waszej szkole panuje bardzo miła
atmosfera. Nauczyciele sympatyczni, zawsze mogłam liczyć na dobrą radę, gdy jej potrzebowałam.
/Michał Szewczyk

Mała matura
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W końcu nadszedł ten dzień. Po trzyletnich przygotowaniach, podobnie jak rówieśnicy w całej Polsce, przystąpiliśmy do egzaminów kończących ten etap edukacji.
W środę 18 kwietnia rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2018.
Pierwsza część - humanistyczna przebiegała w dwóch etapach - historia i wiedza o społeczeństwie
o godz. 9.00, następnie o godz.11.00 język polski.
W dniu następnym sprawdzana była wiedza z przedmiotów ścisłych: z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki. To właśnie tej części obawialiśmy się najbardziej.
W ostatnim dniu zmierzyliśmy się z egzaminem z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Mieliśmy do wyboru język rosyjski oraz angielski, jednak wszyscy
zdecydowali się na język angielski.
Po zakończeniu wszystkich części nastroje były różne. Niektórym poszło lepiej, niektórym
gorzej.
Przez 3 dni towarzyszył nam ogromny stres, jednak czuliśmy się w miarę dobrze przygotowani.
Zdenerwowaniu trudno się dziwić - w końcu wynik egzaminu zdecyduje o tym, czy uda nam się
dostać do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
/Aleksandra M.

Wywiad z Panią Katarzyną Szelą
- Co skłoniło Panią do bycia nauczycielem?
- Lubię spędzać czas z dziećmi i młodzieżą, kocham muzykę, dlatego pomyślałam, że ta praca to będzie
połączenie idealne.
-Dlaczego właśnie muzyka?
-Odkąd pamiętam śpiewam, gram na instrumentach muzycznych, jeżdżę na koncerty i wszystko co się dzieje
w moim życiu, związane jest z muzyką, nie wyobrażam sobie życia bez tej dziedziny sztuki.
- Jaki jest Pani ulubiony gatunek muzyczny oraz wykonawca?
Nie potrafię określić, który gatunek muzyczny najbardziej lubię. Słucham właściwie każdego rodzaju (poza
małymi wyjątkami). Wychowywałam się jednak na utworach Michaela Jacksona, Whitney Houston,
Christiny Aguilery, Beyonce itp. Jeśli chodzi o polskich artystów uwielbiałam słuchać Republiki, Variusz
manx, Kayah, Perfect itp. Dzisiaj słucham najczęściej Beyonce, Snarky Puppy, Erykach Badu, Dirty Loops,
Lemon, Anią Dąbrowską, Braci. Jest tak mnóstwo wspaniałych artystów, że nie jestem w stanie wybrać tych,
którzy najbardziej mnie interesują. To co wymieniłam, to tylko „kropla w morzu” tego, co na co dzień brzmi
w moich głośnikach.

Wywiad cz 2
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-Czy należała Pani kiedyś do jakiegoś zespołu?
- Oczywiście, że tak. Było mnóstwo takich składów, w których śpiewałam, szczególnie w czasach szkoły i studiów, kiedy czasu wolnego było trochę więcej.
-Dlaczego wybrała Pani właśnie tę szkołę?
-Uważam, że w małych miejscowościach kryje się mnóstwo talentów muzycznych, a nawet o tym nie wiedzą. W waszej szkole udało mi się znaleźć kilka perełek, które— mam nadzieję w przyszłości będziemy oglądać na wielkich scenach muzycznych.
-Co najbardziej lubi Pani w pracy?
- Jest wiele takich rzeczy. Jedną z nich jest to, że udało mi się zarazić wiele osób pasją do muzyki.
- Jaka jest Pani ulubiona piosenka?
- Jak już mówiłam, nie potrafię wybrać jednej, która najbardziej mi się podoba.
- Ile miała Pani lat, kiedy zainteresowała się Pani muzyką?
- Szczerze mówiąc, nie pamiętam. W moim domu, chociaż rodzice nie są wykształceni muzycznie, muzyka
pełniła bardzo ważną rolę. Słuchaliśmy mnóstwo piosenek codziennie, śpiewaliśmy podczas wykonywania
domowych obowiązków. Mam wrażenie, że interesuję się muzyką od zawsze. Jednak był taki jeden dzień,
kiedy upewniłam się, że chcę już zajmować się tylko tym. Miałam wtedy 7 lat i udało mi się wygrać Wojewódzki Konkurs Piosenki. Pamiętam, że powiedziałam mamie, że chcę już zawsze śpiewać i występować na
takich scenach.
- Jakie jest Pani największe osiągnięcie w dziedzinie muzyki?
- Dzisiaj za sukces uważam to, kiedy moi uczniowie prezentują się na dużych scenach i wygrywają nagrody.
Ich uśmiech i zadowolenie to największe osiągnięcie, jakie mogłam kiedykolwiek zdobyć.
/Bartosz Mirek
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Pożegnanie klasy III Gimnazjum

Dwudziestego czerwca 2018 roku, na sali gimnastycznej,
nastąpiło uroczyste pożegnanie klasy III gimnazjum.
Uczniowie jednej i drugiej klasy przygotowali akademię,
w której między innymi były inscenizacje szkolnych lekcji.
Absolwentom życzymy pogody ducha i powodzenia w nowej
szkole. Będziemy tęsknić :)

Mamy nowy samorząd!

Po zakończeniu wielkiej kampanii wyborczej
przeprowadzone zostały wybory do Samorządu
Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.
Po iście zaciętej rywalizacji, w demokratycznych
wyborach, przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego została Katarzyna Balawender
z klasy II gimnazjum, zastępcą Angelika Pieniążek
z klasy IVa,
a skarbnikiem Anna Słysz z klasy VII.

Przewodnicząca - Katarzyna Balawender
Zastępca - Angelika Pieniążek
Skarbnik- Anna Słysz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został
wybrany Pan Aleksander Harpula
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Czy wiesz, że...












W latach 1887 do 1950 zabronione było wspominanie w amerykańskiej prognozie pogody o tornadach.
Zgodnie z prawem panującym w USA na banknotach mogą znaleźć
się wyłącznie nieżyjące osoby.
Przeciętny aktywny człowiek w czasie życia wykona około 180 milionów kroków.
Przeciętny Amerykanin marnuje około 5 miesięcy swojego życia na
patrzenie w telefon.
Wyrośnięcie ananasa trwa aż dwa lata.
Przez pierwsze dwa lata życia dziecka, rodzice tracą około 6 miesięcy snu.

/Julka Ciupa i Michał Szewczyk

Humor

Co czuł rybak po ostatniej randce?
- Czuł ości

Jak nazywa się moment przed ugryzieniem bułki?
- Preambuła.

- Co robisz?
- Krzesło dla teściowej majstruję.
- O, dużo jeszcze zostało do zrobienia?
- Nie, tylko elektryka.

Sklep z kameleonami.
- Macie w sklepie kameleony?
- Nie wiemy.

Czemu buldog angielski nie szczeka?
- Bo zapomniał HOW.

Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz
do niego:
-Co się skradasz??

-Jak się nazywa człowiek, który kocha
las?
-Lowelas

-Co robi traktor u fryzjera?
-Warkocze

Co najszybciej kładzie asfalt w Afryce?
- Ebola

Dlaczego blondynka grabiąc liście złamała
nogę?
Bo spadła z drzewa...

Jaka jest najczęstsza przyczyna rozwodów?
- Małżeństwo
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Do druku przygotowali: Julka Ciupa, Michał Szewczyk przy współpracy z panem Markiem Szymanowskim

