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Z życia szkoły!
W mijającym roku szkolnym wiele
się w naszej szkole wydarzyło. Postaram się w wielkim skrócie przedstawić
najważniejsze imprezy, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć.
Apel z okazji rocznicy śmierci patrona szkoły- dnia 17.10.2018 r. odbył
się uroczysty apel z okazji 73 rocznicy
śmierci patrona szkoły — Władysława
Kojdra.

Warsztaty Edukacyjne „Na tropie
wiedzy”- było to zadanie publiczne,
którego głównym celem było wsparcie
edukacyjne i rzeczowe dzieci oraz
młodzieży, prezentującej wysoki poziom intelektualny i osiągającej bardzo
wysokie wyniki w nauce. Z naszej
szkoły trzech uczniów wzięło udział
w 4 warsztatach edukacyjnych, które
odbyły się w Państwowej Wyższej
Szkole Techniczno – Ekonomicznej
w Jarosławiu
Szkolenie dla rodziców „Niebieskie
Motyle” - 20 września 2018 r. na wywiadówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzęsce odbyła prelekcja dla
rodziców pt. „Autyzm i zespół Aspergera oraz wczesne diagnozowanie zaburzeń psychicznych i chorób psy-

chicznych u dzieci”.
Dzień Edukacji Narodowej - 15 października 2018 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Grzęsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas II i III, chór szkolny oraz Samorząd Uczniowski.
Pasowanie na ucznia -7 listopada 2018 r.
miało miejsce wielkie wydarzenie, a mianowicie Pierwszaki zostały przyjęte do braci
szkolnej, złożyły ślubowanie i były pasowane na uczniów przez pana dyrektora. Przygotowania do tej imprezy trwały dwa miesiące. Nauka wierszy i piosenek oraz odpowiednia ich prezentacja to długie godziny
prób, aby wszystko wyszło jak należy.

„Droga do wolności”- 18 listopada
w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Uroczystość zainaugurowało
odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego tę rocznicę, ufundowanego
przez Wójta Gminy Przeworsk Pana Daniela
Krawca. Następnie zaproszeni goście oraz
społeczność wiejska i szkolna wzięli udział
we Mszy Św., która sprawowana była w intencji Ojczyzny.
Ciąg dalszy na str. 2
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Obchody zwieńczyła uroczysta akademia w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a którą przygotowali nauczyciele pod kierunkiem pani mgr Marty Bednarz. Licznie
przybyli mieszkańcy mieli okazję przypomnieć sobie
krwawe dzieje naszego narodu w dążeniu do upragnionej
wolności.

Mikołajkowa przemiana. W dniu 6 grudnia 2018r.
W naszej szkole odbyło się przedstawienie mikołajkowe
pt.: „Mikołajkowa przemiana”. W przedstawieniu wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego 5, 6-latków pod
opieką p. Elżbiety Jankowskiej oraz dzieci uczęszczające
do świetlicy szkolnej pod opieką p. Doroty Kuruc.

„Hymn dla Niepodległej” . O godzinie 11.11 cała szkoła śpiewa Hymn dla Niepodległej.

Wigilia szkolna. W piątek 21 grudnia w ostatni dzień
nauki szkolnej przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowane zostało w Szkole Podstawowej w Grzęsce spotkanie wigilijne.

Zabawa Andrzejkowa. Dnia 29 listopada 2018 roku
w hali sportowej odbyła się zabawa andrzejkowa. Licznie
zebrane dzieci i młodzież mogli wspólnie bawić się i tańczyć przy dobrze im znanych piosenkach. Samorząd Uczniowski przygotował atrakcje, w których uczestniczyć
mogli wszyscy.
Spotkanie przedszkolaków z leśnikami. W dniu 29
października 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Sieniawa. W spotkaniu wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych „3,
4 i 5-latków” pod opieką p. Moniki Stafiej i p. Magdaleny
Pawlik oraz „5 i 6-latków” pod opieką p. Elżbiety Jankowskiej, jak również dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
Spotkanie z policjantem - W dniu 23 listopada 2018 r.
w naszym przedszkolu gościliśmy kolejnego gościa. Odwiedził nas pan policjant. Tematem spotkania było
utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego.

Dzień Babci i Dziadzia. 30 stycznia 2019 r. o godzinie
12.00 w Szkole Podstawowej w Grzęsce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowana
przez nauczycieli i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Odpowiedzialność nieletnich. W naszej szkole odbył
się cykl spotkań z pracownikami Komendy Powiatowej
Policji w Przeworsku: Pierwsza pogadanka, dla rodziców,
odbyła się w dniu 31 stycznia, natomiast spotkanie
z uczniami szkoły miało miejsce 7 lutego 2019 r. dla grupy młodszej kl. IV - VI i starszej VI - III gimnazjum. Tematem zajęć była "Odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne, cyberprzemoc, narkotyki i dopalacze".
Spotkanie z podróżnikiem. 1 marca w naszej szkole
zorganizowaliśmy kolejne już „Spotkanie z podróżnikiem”
Panem Grzegorzem Chachurą z grupy Trzask.pl. Tym razem podróżnik z wielką pasją opowiadał o tym, co widział
i czego się dowiedział o Amazonii.
Święto Konstytucji 3 Maja. W poniedziałek, 6 maja
2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii narodu polskiego.
Bezpieczne wakacje. Dnia 12 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów szkoły z policjantem z Komendy Głównej Policji w Przeworsku. Funkcjonariusz uświadamiał młodym ludziom zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem podczas wakacji oraz o konsekwencjach takiego postępowania.
/Weronika Sanecka

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Rok szkolny 2018/19 był wyjątkowo obfity w osiągnięcia
uczniów naszej szkoły. Swoje umiejętności mieli okazję
sprawdzić, zarówno w licznych konkursach szkolnych, jak
i gminnych, powiatowych, a nawet ogólnopolskich.
Już w listopadzie uczniowie mogli wziąć udział w konkursach związanych z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. W konkursie piosenki najlepsze

okazały się Agata Polek (klasa III) oraz Kinga Kaszany
(klasa VIII). W konkursie poetyckim natomiast wyróżnione zostały: Agata Brewczyńska (klasa II), Sandra Pieniążek
(klasa IV), Julia Kożuszek (klasa VIb) oraz Katarzyna Balawender (klasa IIIG).
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas
IV – VIII. Laureatami zostali: Alicja Kluz (klasa Va), Magdalena Polek (klasa VIb), Miłosz Kiełbicki (klasa Via) oraz
Mateusz Brożbar (klasa VIII)
Ciąg dalszy na str. 3
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Jeszcze w tym samym miesiącu Katarzyna Balawender (klasa IIIG) zajęła drugie miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim pt: „Strofy mi bliskie. Nasza Niepodległa”, nad którym patronat objął Wójt Gminy Przeworsk
Daniel Krawiec. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej
w Rozborzu i uczestniczyli w nim reprezentanci szkół
z terenu gminy Przeworsk.
Natomiast 11 grudnia uczniowie sprawdzili swoją
wiedzę w Szkolnym Konkursie Historycznym Józef Piłsudski – między życiem prywatnym a walką o Polskę. Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Pieniążek z klasy VIII.

18 grudnia w Urzędzie Gminy w Przeworsku odbył
się Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze pod choinkę”.
Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęły Angelika
Pieniążek (Va) i Katarzyna Balawender (III gimnazjum).
14 marca odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Przeworsku III Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich "Mistrz Ortografii".
Uczennica klasy III Agata Polek zdobyła wyróżnienie.
26 marca Kinga Kaszany i Julia Litwińska uczestniczyły w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rosyjskiej ,,Пусть всегда будет солнце”. Kinga Kaszany zaprezentowała piosenkę Колыбельная, natomiast Julia Litwińska Меланхолия.

4 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk po
raz kolejny odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie naszej szkoły w
dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród zwycięzców znaleźli się
Maksymilian Harpula i Olga Malach, kwalifikując się do
etapu powiatowego.
Już po raz ósmy uczniom naszej szkoły udało się zwyciężyć w Gminnym Konkursie Matematyczny Czar Par.

Tym razem zdobywcami I miejsca byli uczniowie klasy IV
Błażej Kojder i Rafał Lasek.

Michał Szewczyk i Bartosz Mirek z klasy III gim. 25
kwietnia 2019 r. wzięli udział w II etapie Ogólnopolskiej
Akademii Wiedzy o Prawie. Konkurs odbył się w siedzibie
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Bartosz
zajął IV miejsce, zaś Michał po emocjonującej dogrywce
miejsce II.
W piątek 26 kwietnia 2019 r. odbyły się w Szkole
Podstawowej w Grzęsce Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Przeworsk. W obu kategoriach pierwsze miejsce przypadło uczniom szkoły w Grzęsce. W kategorii klas młodszych zwyciężyła drużyna w składzie: Andżelika Pieniążek,
Alicja Kluz, Kamil Pasterski, Alan Bartnik. Jeśli chodzi
o klasy starsze najlepsi okazali się: Bartosz Mirek, Katarzyna Balawender, Szymon Kojder.
W dniu 13.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2
w Przeworsku odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w II Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym „Trzeszczące wierszyki w Afryce”. Uczennice naszej
szkoły zdobyły dwa II miejsca: w kategorii klas drugich
Anna Krupa, natomiast w kategorii klas trzecich Gabriela
Krajnik. Dziewczynki napisały wiersze o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu. Nagrodzone
prace naszych uczennic zostały wydane przez organizatora w pamiątkowej książce.
8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku odbyło się wręczenie nagród w konkursie literackim
„Opowiedz nam bajkę”. Angelika Pieniążek z kl. V ze swoją „Bajką o drwalu i dobrej wróżce” zajęła w nim I miejsce.
9 maja odbył się w naszej szkole już XVII Gminny
Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej. 14 uczniów wyłonionych w konkursach szkolnych
stanęło do walki o tytuł Mistrza Ortografii. Tytuł ten
przypadł Agacie Polek, natomiast III miejsce zajęła Roksana Szymańska.
23 maja w Szkole Podstawowej w Ujeznej odbyła się
XV edycja Gminnego Konkursu Czytania ze zrozumieniem. Myśl przewodnią konkursu stanowiły „Legendy
polskie”. Uczennice: Anna Brewczyńska, Amelia Kiełbicka
i Martyna Rachfał sprostały trudnym zadaniom i wszystkie trzy zajęły w tym konkursie ex-aequo II miejsca.
29 maja 2019 roku odbył się w Szkole Podstawowej
w Mirocnie XV Gminny Konkurs Matematyczny dla
uczniów klas III SP. Wiedzą, logicznym myśleniem i spostrzegawczością wykazała się Uczennica klasy III Gabriela
Krajnik, która zajęła 3 miejsce.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.
/Kinga Mazur
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Najlepsi z najlepszych

Średnie klas w Szkole
Podstawowej
Klasa IV— 4,70
Klasa Va— 4,18
Klasa Vb— 3,96
Klasa VIa— 4,27
Klasa VIb— 4,26
Klasa VII— 3,77
Klasa VIII— 4,21

Agata Zamorska i Angelika Pieniążek - uczennice
z najwyższą średnią w klasach młodszych

Weronika Brewczyńska - uczennica
z najwyższą średnią w klasach
starszych

Klasa VIa
Maksymilian Harpula
średnia ocen: 4,92

Średnia klas w Gimnazjum
Klasa III G— 4,24!!!
Klasa IV
Rafał Lasek
średnia ocen:5,33

Klasa Vb
Maciej Majcher
średnia ocen: 5,08

Klasa IIIG
Kinga Mazur
średnia ocen: 5,17!!!
Klasa VIII
Weronika Brewczyńska
średnia ocen: 5,28!!!

Klasa Va
Angelika Pieniążek
Średnia ocen: 5,38
Uczniowie ze 100% frekwencją
Klasy I-III
Kl. II - Natalia Kwolek, Kornelia Solarz, Izabela Zacios
Kl. III - Jakub Rupar
Klasy IV-VIII
Kl. Va Angelika Pieniążek, Kacper Olejarka

Klasa VII
Lidia Klin i Katarzyna Niemiec
średnia ocen : 5,07

Kl. Vb Karolina Kwolek
Kl. VIb Karolina Rupar
Kl. VII Kacper Gondek. Katarzyna Niemiec
GIMNAZJUM

Kl. IIIG Katarzyna Balawender

Klasa VIb
Agata Zamorska
średnia ocen: 5,42!!!
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Czas opuścić szkolne mury - IIIG
W dniu dzisiejszym przyszło nam, po
jedenastu latach wspólnej nauki, opuścić mury szkoły. Ciężko uwierzyć, jak
szybko mija czas, jak szybko mijają dni.
Wydaje się, jakbyśmy jeszcze wczoraj
bawili się zabawkami, uczyli się pisać,
czytać… Przez te wszystkie lata były dni
pełne uśmiechu, czasem także smutku.
Nigdy nie zapomnimy czasu spędzonego
w szkole, jak i nie zapomnimy
o naszych młodszych koleżankach i kolegach.

dużo też osiągnęliśmy w różnego rodzaju konkursach czy zawodach, pokazując
swoją determinację i upór, które niewątpliwie pomagają nam w drodze do dorosłości.
Chcielibyśmy na koniec podziękować
za wspólne lata i jak najlepiej was pożegnać. Do widzenia przyjaciele…

Teraz idziemy w dorosły świat, który
może wydawać nam się trudny, jednak
jesteśmy przekonani, że poradzimy sobie z nowymi wyzwaniami. Przez całe te
jedenaście lat bardzo dojrzeliśmy, rozwinęliśmy się pod wieloma względami,

/Bartosz Mirek

Czas opuścić szkolne mury - VIII
We wrześniu ubiegłego roku po raz kolejny przekraczając próg szkoły, musieliśmy
przyswoić myśl, że będzie to już ostatni rok w tej szkole. Po dziesięciu latach
wspólnego dorastania, nauki i zabawy musieliśmy przygotować się na pożegnanie.
Ostatnie spędzone razem dziesięć miesięcy staraliśmy się wykorzystać jak
najlepiej, wiedząc, że nasze drogi niedługo się rozejdą. Cieszyliśmy się ostatnimi
chwilami spędzonymi we wspólnym gronie. Przez te kilka miesięcy razem
przygotowywaliśmy się do egzaminu ósmoklasisty i odetchnęliśmy z ulgą po jego
napisaniu. Nie zdążyliśmy nawet mrugnąć okiem, a zdaliśmy sobie sprawę, że
zakończenie roku szkolnego jest już za
rogiem. Pełni smutku i świadomi rozłąki
żegnamy się z miejscem, w którym
spędziliśmy dziesięć lat, z ludźmi,
z którymi się wychowywaliśmy i którzy
nas wychowywali. Ze łzami w oczach
i z uśmiechem na ustach opuszczamy
nasz niegdyś drugi dom i zaczynamy swoje
nowe, dorosłe życie.
/Anna Słysz
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Sport w naszej szkole
Aktywność fizyczna jest dla naszej szkoły bardzo ważna, często organizowane są różnego
rodzaju zawody, w których nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca.
Mówiąc o sporcie w Szkole Podstawowej w Grzęsce nie da się pominąć tematu siatkówki,
w której turniejach nasza szkoła regularnie występuje. W tym roku nasi chłopcy zajęli drugie
miejsce na Turnieju Niepodległościowym oraz drugie miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Natomiast dziewczyny zajęły drugie miejsce na Turnieju Niepodległościowym, drugie
miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz drugie miejsce w Juniorskim Turnieju Piłki Siatkowej. Znacznymi sukcesami mogą pochwalić się uczniowie klas młodszych. Siatkarska drużyna dziewcząt klas V—VI zajęła pierwsze miejsce w turnieju gminnym i drugie w powiatowym. Podobnie chłopcy — w Igrzyskach Dzieci na etapie gminnym pierwsze miejsce, a na
etapie powiatowym drugie.
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Obie grupy (młodsza i starsza) dostały się na szczebel powiatowy zajmując pierwsze miejsce
w gminie, ostatecznie obie grupy zajęły trzecie miejsce na poziomie powiatowym.
Należy także wspomnieć o drugim miejscu naszych chłopaków na Turnieju Piłki Nożnej
w Studzianie oraz pierwszym miejscu na Turnieju w Świętoniowej. Młodzi piłkarze wzięli także udział w Pucharze Tymbarka, nie udało im się jednak awansować do etapu powiatowego,
natomiast w turnieju w Grzęsce zajęli II miejsce. Życzymy powodzenia w przyszłym roku.
Gratulujemy wszystkim sportowcom, dziękujemy im za trud, jaki poświęcili przygotowaniom do powyższych zawodów oraz życzymy im jak najwięcej sukcesów
/Bartosz Mirek
i dużo zdrowia, które jest w sporcie bardzo ważne.

Str. 7

LKS BŁĘKITNI GRZĘSKA
Każdemu z naszych okolic dobrze znana jest drużyna Błękitni Grzęska. Każdy chociaż raz
w życiu widział/słyszał o naszych „reprezentantach”. Należą oni do ligi okręgowej, a juniorzy
do A klasy. Dużo można o nich mówić, ale dla nas najważniejsze jest to, że częścią tej oto
drużyny, są uczniowie naszej szkoły. Z klasy III gimnazjum do składu należą: Grzegorz Pysz,
Krzysztof Pasterski, Bartosz Czepiela, Grzegorz Mołoń, Kacper Piątek. Z innych klas do drużyny należą także: Kacper Płonka, Wojtek Czepiela.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich derbach z Gniewczyną na stadionie w Świętoniowej Błękitni rozgromili Gniewczynę 3:1. We wcześniejszym meczu, kiedy Błękitni zmierzyli się z Gwiazdą Wielkich Oczu, niestety przegrali 3:2. Zawodnicy Juniorów mogą się pochwalić lepszymi wynikami niż starsi koledzy z klubu. Juniorzy ustabilizowali się na drugim
miejscu w A klasie. Ostatni mecz juniorów zakończył się zwycięstwem młodszych grzęszczańskich piłkarzy, w meczu z Manasterzem wygrali 3:0. Wcześniejszy mecz z Zarzeczem zakończył się remisem 1:1. Trzymajmy kciuki za naszych piłkarzy.
/Jakub Kurecki

seniorzy

juniorzy
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Mamy nowy samorząd!
Po zakończeniu wielkiej kampanii wyborczej
przeprowadzone zostały wybory do Samorządu
Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.
Po iście zaciętej rywalizacji, w demokratycznych
wyborach, przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego została Wiktoria Szymańska z klasy
VII, zastępcą Błażej Kojder z klasy IV,
a skarbnikiem Amelia Winiarz z klasy Vb.
Przewodnicząca - Wiktoria Szymańska
Zastępca - Błażej Kojder
Skarbnik– Amelia Winiarz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został po
raz kolejny Pan Aleksander Harpula

Wybieramy zawód
W tym roku z naszej szkoły odchodzą dwie klasy - III
gimnazjum oraz VIII. To właśnie oni stoją przed swoimi
życiowymi wyborami: Gdzie chcą dalej kontynuować
naukę? Co chcą robić w przyszłości?
Najważniejszym celem jest nauka, czyli jeden
z rodzajów wiedzy ludzkiej. To ona pozwala opisać
rzeczywistość i otaczający nas świat. Początki nauki
sięgają czasów prehistorycznych. Już wtedy ludzie
interesowali się tym, co ich otaczało, m. in. przyrodą.
Narodziła się wtedy astronomia, czyli nauka
przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich,
np. gwiazdy, planety.
Przełomowym momentem dla nauki okazało się
wynalezienie pisma, które umożliwiło zapisywanie
i gromadzenie cennej wiedzy. Dzięki temu Sumerowie
tworzyli listy roślin, zwierząt ,gór itp. Pismo było bardzo
potrzebne, gdyż wtedy niektóre z faktów mogły zostać
uporządkowane.

Oprócz rozwijającej się wiedzy astronomicznej
i pisma, bardzo ważną nauką stała się matematyka.
Asyryjczycy, Sumerowie wraz z Babilończykami byli

biegłymi matematykami. Opanowali podstawowe
działania arytmetyczne, potrafili podnosić liczby do
drugiej potęgi, wyciągać pierwiastki kwadratowe.
Podobnie było w Mezopotamii, wynaleziono tam
pozycyjny zapis liczb, który pozwalał obliczyć dowolną
liczbę z ograniczoną liczbą znaków, ponieważ ułatwiało
to liczenie.
Współcześnie dominuje nauka interakcyjna ,która
wchodzi w dialog z otoczeniem. W dzisiejszym świecie
pracę można znaleźć nie mając pełnego wykształcenia,
ponieważ ktoś opanował umiejętności potrzebne do
wykonywania danego zawodu.
Najpopularniejsze zawody w 2018r.,to: grafik,
urzędnik państwowy, programista, ekonomista,
prawnik, laborant, lekarz, dietetyk, pedagog, architekt
wnętrz. Itp.
Przeprowadzając sondę w klasie III gimnazjum oraz w
VIII bardzo wielu uczniów jeszcze nie wie, co chce robić
w przyszłości. Jednak najczęściej podawanym zawodem
jest lekarz.
Życzymy im powodzenia!
/Zuzanna Pieniążek
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Wycieczka

Od zarania dziejów ludzie opuszczali rodzinne strony, wędrowali i odkrywali coraz to nowe ziemie.
Możemy wyróżnić cztery postawy osób podróżujących: turystę, pielgrzyma, podróżnika i włóczęgę. Wędrówka stanowi nieodzowny element naszego życia. Choć na pewno zmieniła ona swój charakter i cel
w XXI w. Współcześni ludzie w większości są turystami. Podróżują, aby zobaczyć sławne na całym świecie
zabytki, perły architektury i sztuki, ważne miejsca historyczne. Jednym słowem dorobek ludzkiej cywilizacji. Ułatwiają nam to dzisiejsze niemal nieograniczone możliwości podróżowania. Dlaczego warto podróżować? Każdy z nas powinien wiedzieć, że podróże kształcą. Jest to wiedza o miejscu, do którego wyjechaliśmy, o ludziach, którzy tam mieszkają, o tradycjach, kulturze i zwyczajach panujących w danym regionie oraz charakterystycznej dla danego miejsca kuchni. O naszym pięknym świecie uczymy się na lekcjach
przyrody i geografii.
Uczniowie mogą na własne oczy zobaczyć niezwykle zabytki podczas szkolnych wycieczek. W maju bieżącego roku odbyła się trzydniowa wycieczka do Pragi, podczas której m. in. zwiedziliśmy to piękne miasto
i poznaliśmy jego historię, zdobyliśmy Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt w Górach Stołowych oraz zwiedzaliśmy Skalne Miasto w Adrspah (znajduje się ono w Czechach, tuż za polską granicą). Dwa lata temu
w 2017 roku w naszej szkole zorganizowano wycieczkę do Warszawy. W stolicy zobaczyliśmy Pałac Kultury
i Nauki, Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Prezydencki. Zwiedziliśmy również Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik i Stare Miasto. Obie wycieczki dostarczyły uczniom niezapomnianych
wrażeń i poszerzyły ich wiedze o świecie.
/Weronika Brewczyńska

Humor

Nauczycielka pyta się Jasia na lekcji polskiego:
- Jasiu, jeśli powiem, że „ja wychodzę za
mąż”, to jaki to będzie czas?
- najwyższy

W teatrze…
Jasiu mówi do mamy:
- Ale nudna sztuka
- To czemu bijesz brawo?
- Bo się skończyła

Jak nazywa się najlepszy seler w
ogródku?
- bestseller

W przychodni NFZ
- Chciałbym się zapisać na rehabilitację.
- Ale wolne terminy są dopiero za rok.
- Ale ja nie wiem, czy tak długo pożyje!
- To zapisze Pana ołówkiem, najwyżej
wymaże.

Jasiu widzi znak drogowy, na którym
pisze: „Kierowco nie potrącaj dzieci”
Jasiu dopisuje: „Lepiej poczekać na nauczycieli.

W gospodzie jeden z gości rzucił niedopałek
papierosa na podłogę.
- Czy w domu też pan robi tak samo? - pyta
sąsiad.
- Robiłem, ale nie mam już domu!

- Gdzie leży Krym?
- Na ciostku

Co robi cygan w salonie Subaru?
Rozkręca Imprezę

Co to jest, chodzi i bije?
- zegar

Wbiega mąż do domu i krzyczy:
- Mam informację! W tym roku będziemy płacili
mniejsze podatki...
- To świetnie!
-...niż w roku przyszłym.

Str. 10

Koniec
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Jak co roku coś się kończy. Tak samo kończy się też tegoroczny Sokrates.
Po wielu bojach…
Łzach…
Pocie…
Krwi…
No dobra, może aż tak źle nie było. Ale fakt faktem jest to owoc ciężkiej pracy i trudu, w dodatku w większości roczników wychodzących, a więc tym, którym zależy na tym wszystkim najmniej.
A może właśnie przeciwnie? Może chcemy zostawić tą gazetką jakiś ostatni drobny ślad blisko jedenastoletniej obecności w naszej szkole?
Przynajmniej, chyba nikomu tak miło jak nam, nie uczęszczało się przez te wszystkie lata do ZS Grzęski i SP
w Grzęsce.
A nawet lepiej! Bo przez tak długi czas, bądźmy szczerzy, bywało różnie. Niektórzy rzucali o podłogę kurtkę i chcieli uciec… (co warte nadmienienia, było to w podstawówce)
Innym później się to udało i na wagarach zaskoczył ich telefon na stacji benzynowej…
Jednak zazwyczaj to wszystko było znacznie prostsze i zwyklejsze. Lekcje zgodne z programem, dużo nauki
na różne lekcje prowadzone przez różnych, ale prawie zawsze bardzo miłych i uczynnych nauczycieli.
Od czasu do czasu wycieczka, gdzie oprócz zwyczajowej nauki, zwiedzania nowych miejsc i anegdotek historycznych można było doświadczyć obcej kultury, gry w karty na plastikowych stolikach w autobusach,
które składają się same w połowie rozgrywki czy miejscowego jedzenia.
Niestety, to wszystko już za nami.
Niestety. Na pocieszenie, jeśli komuś smutno, to zawsze może mieć to znowu przed oczami, wystarczy
jedno szybkie spojrzenie na zsgrzeska.pl i wejście w galerię. Prawie wszystkie nasze wyjątkowe aktywności
zostały udokumentowane aparatem w dobre ręce przekazywanym przez Pana Szymanowskiego, a za którego obiektywem stało dużo absolwentów m.in. Nasza Pani Redaktor.
Żeby nieco zmazać ten uśmieszek z twarzy mojego kolegi dodam, że sporo jego zdjęć też się tam
znajduje… Krążą plotki, że w trakcie jednego zdjęcia był porywany przez kosmitów i dlatego lewituje…
Pogłoski.
Tak czy owak, nasz czas powoli dobiega już końca.
Musimy się pożegnać, a jak wiadomo pożegnania im dłuższe tym boleśniejsze.
Więc, cześć koledzy, cześć nauczyciele i cześć szkoło.
Do zobaczenia
Do zobaczenia
Pozdrawiamy i życzymy miłej przyszłości w tej szkole
Przynajmniej tak dużo zabawy i przygód
jak my tutaj przeżyliśmy
Redakcja Sokratesa
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