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11 listopada.

1

Chłopcy na medal.

2

Ślubuję ...

2

Pan od muzyki.

3

Złote dziewczyny.

3

Kuchcikowo.

3

Lubimy czytać.

4

CO NAS CZEKA W
LISTOPADZIE???

1- Dzieo Wszystkich Świętych
8,9,10,11– Dni wolne od szkoły
11—Dzieo Niepodległości
13– Wywiadówka szkolna
27– Dyskoteka andrzejkowa
29—Andrzejki
ŚWIĘTO

MIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to święto
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W tym roku obchodziliśmy
98 rocznicę.
Był to dzień wolny od zajęć. Społeczność naszej
szkoły wraz z mieszkańcami, wójtem, starostą oraz
przedstawicielami innych
organizacji uczestniczyli
w uroczystej mszy świętej

w naszym kościele.
Obecne były też poczty
sztandarowe .
Harcerze zajęli się oprawą
mszy świętej.
Po mszy, wszyscy udali się
na parafialny cmentarz,
aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych żołnierzy broniących naszej ojczyzny.

….Nasza szkoła , zorganizowała z tej okazji apel, przygotowany przez Samorząd Uczniowski i chór szkolny, któremu akompaniował pan Andrzej Wierzchowiak na akordeonie.
Na koniec rozstrzygnięto konkurs „Godło Polski”. Nagrodami były biało czerwone flagi.

NASZA

ZWYCIĘZCY

CHŁOPCY

W październiku, reprezentanci naszej szkoły wraz z panią
dyrektor Anną Myszak i panem
Konradem Kasperkiem wzięli
udział w podsumowaniu Powiatowego Współzawodnictwa Szkół w
roku szkolnym 2013/2014.
Pierwszy raz w historii, to właśnie nasi chłopcy stanęli na najwyższym stopniu podium uzyskując najlepszy wynik spośród ponad czterdziestu szkół powiatu
kraśnickiego sklasyfikowanych w
punktacji prowadzonej przez
PSZS w roku szkolnym
2013/2014.
ŚLUBOWANIE

W

SEZONIE

łe trofea.

PIERWSZAKÓW

pierwszoklasistom
życzymy, aby każdy
dzień Waszego
pobytu w szkole był

była

nauka

dla

przyjemnością, a

2013/2014

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy swą ciężką pracą na lekcjach
wychowania fizycznego i podczas
zawodów wywalczyli dla całej
społeczności szkolnej te wspania-

Wszystkim

radosny, aby
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Was
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twarzy zawsze gościł
uśmiech.

Amelia Wielgus,
klasa IIIA

Ł. Kiełb
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WYWIAD Z PANEM OD MUZYKI
—ANDZREJEM WIERZCHOWIAKIEM

- Ile lat Pan uczy już
muzyki?

- Na jakich instrumentach Pan gra?

AW: No już 14 lat.

- Najczęściej na klawiszowych, ale też
na akordeonie i
gitarze.

- Gdzie uczył się Pan
grad na instrumentach?
AW: Najpierw prywatnie, potem w
Szkole Muzycznej, a
na koniecna studiach muzycznych.

- Jaki instrument był
Pana pierwszym
instrumentem?

- Słyszeliśmy że gra
Pan w zespole muzycznym. Jeśli tak,
to w jakim?
- A czy to ważne….:))
Julka Ch.
Ula R.
Kl. VA

- Keybord.

MMM W ZAPASACH

Dnia 18 października 2014 roku, odbyły się zawody zapaśnicze w Połańcu, które miały
rangę mistrzostw ¼ Polski. Naszą szkołę oraz klub LUKS STRÓŻA reprezentowały uczennice z klasy VIa: Katarzyna Jargieła, Aleksandra Ufniarz oraz Paulina Pelak, ich opiekunem
był Trener Sylwester Janik. Dziewczyny spisały się znakomicie i wszystkie stanęły na najwyższym stopniu podium wygrywając po drodze do złotego medalu wszystkie swoje walki.
Klub LUKS Stróża zajął 5 miejsce w klasyfikacji klubów.
Po zwycięstwie w tych zawodach wychowanki Pana Łukasza Kiełba i Sylwestra Janika
zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski, które odbyły się 8-9 listopada w Olsztynie.
Katarzyna Jargieła wygrywając wszystkie walki, zajęła I miejsce w Polsce. Aleksandra Ufniarz 11 , a Paulina Pelak 3 miejsce. Tymi mistrzostwami zakończyły sezon 2014.
Katarzyna J., Aleksandra U. kl. VIA

KUCHCIKOWO—CZYLI
Kuchcikowo to ciekawe
zajęcia prowadzone w klasie IIIa.
Uczniowie, uczą się jak
samodzielnie przyrządzić
coś do jedzenia. Oczywiście
wszystko pod czujnym
okiem p. Ewy Kret oraz
p. Agnieszki Chodary.
Potrafią już robić kanapki,
hot dogi, sałatki a w planach mają naukę przyrządzania spaghetti.

DZIECIAKI GOTUJĄ...

Życzymy im wielu
smakowitych sukcesów!

A czy wy potraficie coś przyrządzid sami?
Oto przepis na pyszne naleśniki:
SKŁADNIKI
*250g mąki (1 szklanka) *1 jajko *250ml mleka *50ml wody
*1/2 łyżeczki oleju * szczypta soli
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki łącznie z 1/2 łyżką oleju dokładnie wymieszad albo zmik-

sowad.
Patelnię bardzo dobrze rozgrzad i lekko naoliwid. Smażyd cienkie naleśniki. Na patelnię wylad około 3/4 chochelki ciasta. Smażyd z obu stron, do
uzyskania złotego koloru.
SMACZNEGO!
Ula R., kl.Va

Amelka W., klasa IIIA

LUBIMY CZYTAĆ! - CZYLI
KĄCIK CZYTELNICZY

Gotuj razem i Angie i
zachwyć swoich przyjaciół i najbliższych.
Sprawdź, jak zorganizować m.in. przyjęcie niespodziankę, pidżama
party, piknik, sprawdź
też jak… najłatwiej trafić
przez żołądek do serca.
Przewodnikiem i ekspertem kulinarnym będzie
niezastąpiona Olga.
Dzięki jej złotym radom
uda ci się przygotować
wyjątkowe dania. Dużo
dobrej zabawy w gotowanie i czytanie sekretnych zwierzeń i przemyśleń Angie.

A Ty jaką książkę byś polecił/a?
Napisz recenzję swojej ulubionej książki, a my zamieścimy ją w następnym numerze gazetki ;)

Gdy Maryla i Mateusz Cuthbertowie decydują się przygarnąd
chłopca z sierocioca, nie mają
pojęcia, że od tej pory ich życie
wypełnią niespodzianki.
Na Zielone Wzgórza w Avonlea
przybywa nie chłopiec, lecz
jedenastoletnia rudowłosa
dziewczynka. Ania to osóbka o
nieprzeciętnym temperamencie i wyobraźni, która potrafi
płatad figle i czynid cuda, obdarzona niezwykłą zdolnością
patrzenia na świat. Jej obecnośd wywróci życie mieszkaoców Avonlea do góry nogami i
na zawsze odmieni Zielone
Wzgórze.

