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ROK SUKCESÓW UCZNIÓW 

NASZEJ SZKOŁY             

 Dobiega końca rok szkolny 2017/2018. Dla jednych 

uczniów był to kolejny rok ciężkiej i mozolnej pracy, 

dla innych kolejny zwyczajny rok „przetrwania” w 

chaosie zadań  i obowiązków,  a dla jeszcze innych rok 

nagrody za rzetelną, sumienną pracę i wzorową postawę 

uczniowską. Niewątpliwą bowiem nagrodą dla ucznia są 

sukcesy  w różnorodnych  konkursach. 

Największy sukces osiągnął Dawid Malski, 

uczeń klasy VII, który uzyskał tytuł laureata w presti-

żowym Kuratoryjnym Konkursie Historycznym. Pod 

opieką nauczycielki historii – Alicji Malskiej Dawid 

przygotował się do zmagań z zadaniami na trzech eta-

pach – szkolnym, regionalnym i wojewódzkim, na każ-

dym z nich uzyskując wysoką liczbę punktów. Pasja 

chłopca i zamiłowanie do historii pozwoliły mu zreali-

zować marzenie i osiągnąć ambitne cele.  

Smak podobnego sukcesu poczuła uczennica 

klasy III gimnazjum – Aleksandra Kuźniar, która 

przygotowywała się pod opieką nauczycielki języka 

polskiego – Iwony Szczepańskiej, do Kuratoryjnego 

Konkursu Polonistycznego. Ola również miała okazję 

zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na etapie 

wojewódzkim i uzyskała tytuł finalisty, jednakże do 

zaszczytnego tytułu laureata zabrakło jej tylko 4 punk-

tów.  

Dawid Malski zajął również III miejsce w Po-

wiatowym Konkursie „Zawód moich marzeń” w ka-

tegorii multimedialnej. Opiekunem ucznia był nauczy-

ciel informatyki Krzysztof Czyjt.  

Grupa dziewcząt w składzie: Techman Karoli-

na, Wiktoria Michna, Patrycja Bącal (klasaVI) zajęła 

I miejsce w III Konkursie Interdyscyplinarnym Die-

cezjalnej Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II w Zarze-

czu. Uczennice przygotowywała nauczycielka wycho-

wania fizycznego - Anna Bieda. 

 

Wojciech Kisała i Kacper Lekowski (klasa 

IV) osiągnęli znaczący sukces w XXVII edycji Mię-

dzynarodowego Konkursu „Kangur Matematycz-

ny” . Przygotowywani przez nauczycielkę matematyki 

- Małgorzatę Kisałę chłopcy uzyskali następujące wy-

niki: Wojtek bardzo dobry – 116/120 pkt, Kacper wy-

różnienie. 

Nagrodę Główną w Wojewódzkim Konkur-

sie Szopek Bożonarodzeniowych otrzymały uczenni-

ce Klaudia Tereszkiewicz z klasy III gimnazjum i 

Weronika Bar z klasy VI sp, a wyróżnienia: Jagoda 

Szmuc, Patrycja Bącal i Kinga Wąs. Prace dziewcząt 

powstały pod kierunkiem nauczycielki plastyki – Mał-

gorzaty Tymińskiej – Łojko. 
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Oliwia Kudyba z klasy III gimnazjum, 

przygotowywana przez nauczycielkę mate-

matyki – Annę Wojturską, zajęła III miej-

sce w XXV Konkursie Matematycznym im. Prof. J. 

Marszała dla Gimnazjalistów. 

Weronika Bar z klasy VI zajęła I miejsce w 

Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Łańcut. 

Uczennica przygotowywała się pod opieką nauczyciel-

ki historii i języka polskiego – Aliny Maciuły. 

Nasi uczniowie otrzymali również wiele wy-

różnień.  

Michał Kielar z klasy II gimnazjum został wy-

różniony w kategorii poezja w XVII Międzywoje-

wódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzie-

ży ph „Niepodległa, niepokorna…” w Pysznicy, 

natomiast w kategorii plastyka wyróżnienie 

otrzymał Mateusz Palczewski z klasy IV. Opiekun-

kami artystycznymi uczniów były panie Iwona Szcze-

pańska i Małgorzata Tymińska - Łojko. 

W VII Podkarpackim Konkursie Pięknego 

Czytania jury wyróżniło uczennicę klasy V sp – Oli-

wię Janowską – podopieczną nauczycielki języka pol-

skiego  - Agaty Kargol. Uczennica ta otrzymała także 

wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poezji Pa-

triotycznej „Kiedy myślę, Ojczyzna…”. 

Natalia Panek, Aleksandra Probachta i 

Magdalena Bem otrzymały wyróżnienie w XI Wo-

jewódzkim Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcoję-

zycznej. Uczennice przygotowywały się pod nadzo-

rem nauczycielki języka angielskiego – Anny Sępskiej. 

Niewątpliwym sukcesem   jest także IX miej-

sce Aleksandry Pileckiej z klasy II gimnazjum w IV 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fan-

tasy „Źródła Marzeń – Source of Dreams” 2018.  

W X Konkursie Plastyczno—Teatralnym 

”Kukły 2018” II miejsce zajęły Kinga Szmuc (kl. IIIb 

gim.) i Gabriela Gargała (kl. VII ), III miejsce – Oliwia 

Kudyba (kl. IIIb gim.), wyróżnienie otrzymała Alek-

sandra Cukierda (kl.VI). Opiekunem artystycznym 

była pani Małgorzata Tymińska—Łojko. 

W szkole nie brakuje dobrych sportow-

ców, którzy pod czujnym okiem nauczycielki 

Anny Biedy przygotowują się do zawodów spor-

towych. Dzięki wytrwałości i treningom grupa 

dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowych ID 

w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt.  Dziewczyny  

zdobyły także I miejsce w Powiatowym 

Czwórboju Lekkoatletycznym  i zakwalifiko-

wały się na zawody wojewódzkie. Ponadto 

"kraczkowskie perełki" zostały najlepszymi 

lekkoatletkami w powiecie. Najlepsze miejsca 

indywidualnie zajęły kolejno: Karolina Tech-

man - I, Julia Nowak - II i Wiktoria Michna – 

III. I miejsce drużyna  zajęła również w 

Gminnym Czwórboju Lekkoatletycznym, a 

III w Gminnym Trójboju Lekkoatletycznym. 

Chłopcy, trenujący pod opieką nauczycieli wf 

Stanisława Kisały  i Roberta Domonia, uzyskali 

z kolei II lokatę we wspomnianych wyżej roz-

grywkach. Indywidualnie najlepsza w tych roz-

grywkach - I miejsce – okazała się Karolina 

Techman. 

Grupa uczniów z klas II gimnazjum – 

Norbert Kargol, Maksymilian Jękot i Eryk 

Nowak, przygotowana przez panią Małgorzatę 

Tymińską  - Łojko, zajęła III miejsce w elimi-

nacjach powiatowych Ogólnopolskiego Tur-

nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 

2018 rok. 

 Uczniowie z dużym zaangażowaniem i wy-

siłkiem przygotowali się do różnych konkursów na 

szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Brali udział w konkursach przedmiotowych, recyta-

torskich, literackich, ortograficznych, teatralnych, 

czytelniczych.  Nie szczędzili czasu i wysiłku, cho-

ciaż czasem zabrakło trochę szczęścia w rywalizacji. 

Wszystkim naszym „mistrzom” gratulujemy, 

dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych suk-

cesów w nowym roku szkolnym.  

Iwona Szczepańska, Alicja Malska 
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 Informacja o wycieczce do Warszawy poja-

wiła się już na początku roku szkolnego, zatem czas 

oczekiwania na wyprawę wydłużał się. W końcu 

nadszedł ten dzień – 12 kwietnia 2018r. Wcześnie 

rano pojawiliśmy się na przystanku autobusowym i 

zniecierpliwieni czekaliśmy na odjazd.  

 Auto-

busem 

jechali-

śmy 

około 

sześciu 

godzin. 

Muszę przyznać, że był to jeden z najlepszych 

punktów naszej wycieczki. Mieliśmy dużo czasu na 

rozmowy, śmiech i zabawy. Było o tyle fajnie, że 

jechały aż trzy klasy: 6a, 6b i oczywiście 7! Po do-

tarciu do Warszawy, naszym pierwszym celem był 

Stadion Narodowy. Z bliska robił niesamowite wra-

żenie. Pan przewodnik opowiadał nam historie z 

nim związane, a także opisywał emocje, jakie moż-

na na nim przeżyć. Następnie udaliśmy się do pla-

netarium, gdzie zobaczyliśmy, jak być może wyglą-

da życie na innych planetach, a także film przedsta-

wiający marzenia ludzi o lataniu. Wszystko ogląda-

liśmy w wersji 

3D.  Po filmie 

udaliśmy się do 

Centrum Koper-

nika, gdzie mieli-

śmy mnóstwo 

czasu na zapo-

znanie się z wystawami stałymi. Było przy tym na-

prawdę dużo radości, a równocześnie dowiedzieli-

śmy się mnóstwa ciekawych informacji. Zmęczeni 

wielogodzinnym przebywaniem w Centrum Koper-

nika udaliśmy się na spacer po Łazienkach Królew-

skich. Było tam naprawdę pięknie. Miało się wraże-

nie, że na chwilę z wielkiego miasta przenieśliśmy 

się do cichego, spokojnego parku, gdzie czas nie ma 

znaczenia. Po długim spacerze pojechaliśmy do ho-

telu, gdzie mogliśmy odpocząć i przygotować się na 

dyskotekę.  

 

 Następnego dnia rano naszym pierwszym punk-

tem programu było zwiedzanie Starego Miasta. By-

ło tam przepięknie, czuło się niesamowity klimat. 

Odwiedziliśmy 

także Grób 

Nieznanego 

Żołnierza. Po-

tem podzieleni 

na grupy zwie-

dzaliśmy Mu-

zeum Powsta-

nia Warszawskiego, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak 

trudne było życie w tamtym okresie i jak wiele lu-

dzie poświęcili, by istniała wolna i niezależna Pol-

ska. Każdy z nas wyniósł z tego miejsca jakieś 

przemyślenia i refleksje. Kolejnym, już ostatnim, 

punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Zamku 

Królewskiego. Wewnątrz czu-

ło się niesamowity klimat 

przeszłości wśród pięknych 

zabytkowych przedmiotów. 

Na koniec udaliśmy się na 

obiad, po którym niestety mu-

sieliśmy opuścić Warszawę. 

W autobusie w drodze powrot-

nej opowiadaliśmy sobie o 

swoich przeżyciach i wesoło 

spędzaliśmy czas razem. Zmę-

czeni, ale bardzo zadowoleni  

dotarliśmy późnym wieczorem do Kraczkowej.  

 Tegoroczna wycieczka do Warszawy na pewno 

na zawsze pozostanie w naszych sercach i będzie-

my ją z pewnością wspominać jeszcze długo. Mnie 

podobało się wszystko. Myślę, że to była jedna z 

najlepszych wycieczek, w jakich uczestniczyłam. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasz wyjazd 

będzie równie udany i będzie co powspominać, gdy 

opuścimy już tę szkołę. 

Alicja Skop, kl. 7 
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

21 marca 2018r. z 

okazji Pierwszego 

Dnia Wiosny Sa-

morząd Uczniowski 

Szkoły Podstawo-

wej zorganizował 

wyjątkową imprezę. 

Chętni uczniowie z klas 4-7 wzięli udział w róż-

nych konkursach.  Było 5 konkurencji: 

-plakat z rebusem o 

wiośnie, 

-pokaz mody wio-

sennej, 

-wiosenny herb, 

-klasowa pani wio-

sna, 

-mam talent. 

Specjalna komisja, w której byli Pani Anna Bieda, 

Pani Agata Kargol i Pan Andrzej Szpytma, przy-

znawała punkty klasom za poszczególne konkuren-

cje.  

            Ostatecznie konkurs wygrała klasa 5a, zdo-

bywając 73 punkty. Na podium znalazły się rów-

nież klasa 4a z 67 punktami oraz klasy 5b i 6a, któ-

re zdobyły 65 punktów. Ostatnie miejsce zajęła kla-

sa 6b. 

            Wszyscy świetnie się bawili i z pewnością 

będą bardzo miło wspominać ten dzień. 

Natalia Bem 

CYRK w naszej szkole 

 W marcu 2018r. do Szkoły Podstawowej w 

Kraczkowej przyjechał cyrk. Uczniowie tej pla-

cówki mieli okazję uczestniczyć w magicznych i 

ekscytujących wydarzeniach. Spektakl trwał dwie 

godziny lekcyjne. W programie były różne zabaw-

ne  sztuczki.  

Jeden artysta wspaniale żonglował. Niespodzianką 

było to, że talerze umiał umieścić na jakichś kij-

kach i kręciły się one nie rozbijając się. Co byłoby  

dość niebezpieczne, gdyż naprawdę były z porce-

lany. Potrafił sprawić, że znikały oraz pojawiały 

różne przedmioty, co wydawałoby się niemożliwe.  

 

 

 

 

 

Paru osobom udało się dostać 

na scenę i próbować sztuczek, 

bądź być ich świadkami. A nie 

było to takie proste, gdyż było zaskakująco dużo 

chętnych. Nie mogło również zabraknąć jednej 

atrakcji, która podbiła serca wielu osób.  To króli-

czek w kapeluszu, który pojawił się znikąd. 

Elegancji występom dodawała wspaniała akrobat-

ka. Tańczyła tak, jak można tylko pomarzyć. Umia-

ła chodzić na rękach, zrobić szpagat czy sznur. Co 

na pewno nie było kresem jej możliwości. Była 

rozciągnięta jak guma. W pewnym momencie jed-

nak zrobiła coś, czego na pewno się nie spodziewa-

liśmy. Do finałowego występu weszła trzymając na 

szyi węża. Prawdziwego, żywego węża! Tańczyła z 

nim i nawet go pocałowała. Na sali w tym momen-

cie rozległy się głośne piski i krzyki. Z pewnością 

mogę powiedzieć, iż przyciągnęło to uwagę 

wszystkich i to na dość różne sposoby. Nie tylko 

uczniowie, ale również nauczyciele rozmawiali o 

tym na przerwie. Niektórzy nawet wspominali ten 

temat parę dni po zakończeniu występów. Myślę, iż 

cyrk przypadł każdemu do gustu i z pewnością 

wszyscy chętnie obejrzeliby występy jeszcze raz. 

Zapewnił wszystkim wrażenia, które na długo za-

pamiętają.                               Weronika Bar, kl. 6b 

Rocznica uchwalenia Konstytucji              

3 Maja 

27 kwietnia w naszej szkole uczciliśmy 227 roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program zaprezentowany 

przez uczniów szkoły 

podstawowej i gim-

nazjum przygotowały 

panie Iwona Szcze-

pańska i Alina Ma-

ciuła oaz pan Krzysz-

tof Czyjt. 
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1. Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do 

którego chętnie wracam...jest pełne zieleni, ciszy i 

spokoju, niezadeptane przez turystów i konieczne 

nad wodą. Jednym z takich miejsc jest jezioro Kla-

wa na Mazurach. Uwielbiam też morze. 

2. Marzę o wyjeździe do... nie marzę, bo dla mnie 

zdecydowanie ważniejsze jest z kim, a nie dokąd. 

3.  Najchętniej odpoczywam... w ogrodzie przy 

książce. 

4.  Przy tej piosence najbardziej się relaksuję... 

Trudno wybrać spośród olbrzymiej ilości utworów 

muzycznych, ale od długiego już czasu mam ciągle 

w głowie ,,Faded" Alana Walkera. 

5. Gdyby nie było Internetu to... życie byłoby z 

pewnością trudniejsze, ale może ludzie byliby sobie 

bardziej bliscy, bardziej uśmiechnięci i szczęśliwsi. 

Doskonale pamiętam czasy sprzed ery Internetu i 

wspominam je z sentymentem. 

6. Książka, która zrobiła na mnie największe 

wrażenie... No cóż, było wiele takich książek. Naj-

większy ślad jednak pozostawiają we mnie książki 

opisujące wydarzenia, które rzeczywiście miały 

miejsce. ,,Rozmowy z katem" Kazimierza Moczar-

skiego i cała literatura nawiązująca do wydarzeń II 

wojny światowej jest właśnie tym, co zawsze robi 

na mnie największe wrażenie. Ze współczesnych 

książek ostatnio ,,Kobieta z męskim sercem"- histo-

ria prawdziwa Adriany Szklarz, która czekała na 

przeszczep serca przez 6 długich lat. 

7.  Film, który ciągle mnie wzrusza... to oczywi-

ście film zainspirowany prawdziwymi wydarzenia-

mi, a ponieważ kocham zwierzęta, to przypomnę 

dwie ,,psie" historie  ,,Przygodę na Antarktydzie" 

i ,,Mój przyjaciel Machiko. 

8. Ulubiona zabawa w dzieciństwie... to po pro-

stu zabawa ,, w szkołę". 

9. Coś, co cenię w ludziach...to uczciwość, szcze-

rość i poczucie humoru. 

10. Co mnie denerwuje... Zdecydowanie hipokry-

zja, niesłowność i niepunktualność. 

11. Gdybym nie była tym, kim jestem... może by-

łabym weterynarzem. 

12. Deser, którym nigdy nie pogardzę... to sernik 

z brzoskwiniami i tort bezowy. 

 

Skaldowie - „Wszystko kwitnie wkoło” (Wiosna) 

Zespół Skaldowie powstał latem 1965 roku w 

Krakowie. Nazwa zespołu nawiązuje do postaci 

nadwornych poetów w historycznej kulturze 

skandynawskiej. Wiosenna piosenka „Wszystko 

kwitnie wkoło” powstała w 1976 roku. 

„Wiosna – cieplejszy wieje wiatr 

Wiosna – znów nam ubyło lat 

Wiosna - wiosna wkoło, rozkwitły bzy 

Śpiewa- skowronek nad nami 

Drzewa - strzeliły pąkami 

Wszystko -  kwitnie wkoło- i ja, i Ty.” 

Tak śpiewali Skaldowie za czasów młodości na-

szych dziadków. Dziś  ta piosenka również zachwy-

ca młode pokolenie.  W piękny, ciepły słoneczny 

dzień, gdy słyszymy ptasie trele, widzimy pierwsze, 

maleńkie listeczki na krzewach i zielone kępki tra-

wy, ubywa nam lat i znów mamy ochotę zanucić 

piosenkę Skaldów, tak trafnie opisującą wiosnę. 

Wiosna to nadzwyczajna pora roku. Po kilku mie-

siącach zimna, krótkich dni i przebywania w za-

mkniętych pomieszczeniach, jesteśmy bardzo spra-

gnieni zieleni i światła oraz zapachu wilgotnej zie-

mi. 

Radosław Szlachta 

Beatą Chmiel- nauczycielką biologii  

w  naszej szkole rozmawiała                 

Kamila Bartman 
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ŚWIĄTECZNY  KIER-

MASZ  SZKOLNEGO 

KOŁA CARITAS 
 

   

 

 

 

 

 W poniedziałek 26 marca Szkolne Koło Caritas 

zorganizowało charytatywny kiermasz Baby, babki i 

babeczki świątecznej. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim uczestnikom kiermaszu.  

 Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się 

wesprzeć materialnie jedną z uczennic naszej szkoły, 

dla której zakupiliśmy potrzebny sprzęt. Dziękujemy 

także wszystkim, którzy przygotowali pyszne wypieki 

– bez Waszej pracy nie moglibyśmy zrealizować tych 

wspaniałych celów, jakie wyznacza wszystkim wolon-

tariuszom przynależność do Szkolnego Koła Caritas. 

 Z projektem                                                                      

w Katolickiej Placówce Opiekuńczo –            

Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej w Łące 

Nasza grupa projektowa II, należąca także do 

Szkolnego Koła Caritas, w składzie - Aleksandra Pro-

bachta, Aleksandra Pilecka, Magdalena Bem, Kamila 

Bartman, Magdalena Gargała i Daria Rogowska – po-

stanowiła zrealizować swój projekt gimnazjalny w 

nieco odmiennym niż dotychczas preferowany przez 

uczniów stylu. Napisałyśmy scenariusz bajki o charak-

terze dydaktyczno – wychowawczym, której bohatera-

mi uczyniłyśmy tak lubiane postaci smerfów. Na tej 

podstawie przygotowałyśmy przedstawienie 

„Podarujmy dzieciom radość”.  Opracowałyśmy sce-

nografię i charakteryzację, a na odbiorców swej bajki 

wybrałyśmy podopiecznych Katolickiej Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej w Łące. 

 Przed dziećmi zaprezentowałyśmy się 

17 maja.  

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i  

serdecznej atmosferze. Nasi widzowie z uwagą 

obejrzeli krótki spektakl, a następnie wzięli 

udział w przygotowanym przez nas quizie doty-

czącym bajki, w którym nagrodami były łakocie 

samodzielnie wypiekane przez uczestniczki pro-

jektu. 

Zarówno podopieczni placówki, jak i my, 

przeżyli chwile radości. Po zakończeniu przed-

stawienia nawiązaliśmy nowe znajomości, odby-

liśmy długie rozmowy i wspólnie bawiliśmy się 

w rytmie „smerfnej” muzyki. Podopieczni pla-

cówki wyrazili też nadzieję na podobne spotka-

nia w przyszłości.  

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i wycho-

wawcom oraz opiekunom  w ośrodku za tak cie-

płe i przychylne przyjęcie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Pilecka 
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Wszystkie mamy kochają relaksujące kąpiele ze 

świeczkami. Z okazji dnia matki, ale nie tylko z tej 

okazji, moją propozycją prezentu jest ich nietypowa 

forma, mianowicie świeczka w filiżance. Jedyne co 

potrzebujemy do jej wykonania to podwójny garnek 

do gotowania na parze, parafina, knot oraz 

(nieużywana) filiżanka. 

Pierwszym krokiem jest rozpuszczenie parafiny. 

Robimy to w następujący sposób:                                                                  

-Wypełniamy w dwóch-trzecich dolną część garnka 

wodą. 

- Ścieramy na tarce wosk i umieszczamy go w gór-

nej części garnka.  

- Gotujemy wodę, a wosk będzie się topił pod wpły-

wem pary.  

- Nigdy nie zostawiamy garnka bez opieki. Uważa-

my, żeby woda w większym naczyniu się nie wygo-

towała – parafina podgrzana do temperatury wyż-

szej niż 100ºC może się zapalić! 

Gdy parafina się rozpuści, wystarczy wlać ją do fili-

żanki i  odczekać kilka minut. Po tym czasie wkła-

damy odpowiedniej długości knot i czekamy aż ca-

łość zastygnie. Po wypaleniu się wosku, można fili-

żanki umyć gorącą wodą, pozbywając się resztek 

świecy i zrobić w nich nowe.  

Rozpuszczając parafinę, można do niej dodać  

Król kier to magiczna historia. 

Opowiada o Alicji, która jest w 

ostatniej klasie liceum, a jej ży-

cie przebiega spokojnie, by nie 

powiedzieć  nudno. Wszystko 

jednak zmienia się w momen-

cie, gdy na jej drodze ku doro-

słemu życiu pojawia się Ha-

drian, członek tajemniczego 

cyrku. Dzięki niemu odkrywa, że nie wszystkie 

sztuczki są iluzją. Cudowna książka o ciekawych 

wątkach, zabawnych dialogach i intrygujących bo-

haterach idealnie wpisująca się w wiosenny klimat. 

Kamila Bartman 

barwnik (żeby mikstura była kolorowa) lub 

aromat/olejek (by pachniała). 

Tak prezentuje się gotowe dzieło, które z pewno-

ścią przypadnie do gustu niejednej mamie. 

Aleksandra 

Kuźniar  

Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi 

krokami.  Co ubrać na tę okazje, by wyglą-

dać odpowiednio, stosownie, modnie? Zobacz na-

sze propozycje i dopasuj stylizację dla siebie. Każ-

da rzecz jest podpisana, dzięki temu dowiesz się, z 

jakiego sklepu pochodzi i ile kosztuje.  

Cropp 49,99 PLN  

Bershka 69,90PLN 

Sinsay 39,99 PLN  

Cropp 59,99 PLN  

Justyna Szydełko 

Aleksandra Kuźniar 
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KONKURS Z HISTORII 

 6 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Ja-

na Pawła II w Zarzeczu odbył się powiatowy etap 

Konkursu Historyczno-Przyrodniczego pt. 

„Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniej-

szość” ,,Wolna i Niepodległa – 100 lecie odzy-

skania przez Polskę niepodległości".  

W naszej szkole kilka dni wcześniej odbył 

się etap szkolny przygotowany przez panią Alinę 

Maciułę, w celu wyłonienia dwóch uczniów, któ-

rzy wzięli udział w kolejnych eliminacjach. Naj-

więcej punktów zdobyli Damian Pieczonka i Pa-

trycja Bącal. 

Na etapie powiatowym konkursu w Zarze-

czu uczestniczyło osiemdziesięciu dwóch 

uczniów z czterdziestu dwóch szkół. Z kolei w 

etapie wojewódzkim wzięło udział czterdziestu 

uczniów, którzy reprezentowali dwadzieścia 

osiem szkół. Uczestnikami etapu wojewódzkiego 

byli uczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik 

w eliminacjach powiatowych. Uczniowie repre-

zentujących naszą szkołę przeszli do następnego 

etapu. 

Konkurs obejmował zagadnienia o tematy-

ce dotyczącej rozbiorów Polski, powstań narodo-

wych, I wojny światowej oraz o współczesnej 

Polsce i Unii Europejskiej. 

26 kwietnia 2018r. odbył się wojewódzki 

etap tego konkursu. Na początku 40 uczniów pisa-

ło test. Następnie  wszyscy uczestnicy konkursu 

udali się na pokaz umundurowania żołnierzy pol-

skich podczas wojny. Później ogłoszono 10 naj-

lepszych zawodników i odbył się kolejny etap in-

spirowany teleturniejem ,,Jeden z dziesięciu". 

Niestety uczniom z naszej szkoły nie udało 

się zająć podium. Wszyscy jednak otrzymali dy-

plomy i kubki przypominające o tym, że braliśmy 

udział w tym konkursie.  

Patrycja Bącal 

 

Gminne Zawody 

w Czwórboju Lekkoatletycznym 

Dnia 28 kwietnia odbyły się Gminne Za-

wody w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców 

i Dziewcząt. O godzinie 13:00 rozpoczęły się za-

wody w Białobrzegach. Wzięły w nich udział 

cztery drużyny dziewcząt: z Kraczkowej, Kosiny, 

Głuchowa i Soniny oraz pięć drużyn chłopców: z 

Kraczkowej, Albigowej, Cierpisza, Soniny i Głu-

chowa. 

Uczniowie zmagali się w poszczególnych 

konkurencjach: bieg na 60m, skok w dal, rzut pi-

łeczką palantową i bieg 

na 600m. Wszyscy ucz-

niowie dawali z siebie 

jak najwięcej. 

Dziewczyny z Kraczko-

wej zajęły 1 miejsce. 

Najlepszą zawodniczką 

została Karolina Tech-

man oraz indywidualnie 

Julia Nowak zajęła 3 

miejsce. Chłopcy zajęli 

4 miejsce.  

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy 

dyplom i puchar, a za pierwsze miejsce zawodni-

cy otrzymali medale. 

Bardzo zadowoleni i 

dumni z siebie wrócili-

śmy do domów. Obec-

nie trenujemy do dal-

szego etapu, aby zająć 

jak najwyższe miejsce. 

Patrycja Bącal 



9 

Rozdział IV 

  Następnego dnia Kornelia opowiedziała o 

wszystkim koleżankom. Postanowiły, że po lek-

cjach pójdą do dziewczynki. 

Kiedy już wszystkie siedziały na jej łóżku, spyta-

ła: 

-Czy któraś z was wie, gdzie jest pięciokątny 

dom? 

-Ja - rzekła Klara. To znaczy domyślam się, o co 

chodzi… 

-Mów!- krzyknęły zgodnym chórem dziewczęta. 

-Obok kościoła stoi stary, niezamieszkały dom. 

Jak dobrze pamiętam, ma on pięć ścian. 

-Chodźmy tam jak najprędzej!- rzekła Kornelia. 

 Po dziesięciu minutach były już na miejscu. 

Zmierzyły oczyma ów dom. Miał on ciemne 

ściany. Było tam mnóstwo pajęczyn. Można było 

się domyślić, że nikt tam od dawna nie mieszka. 

Po chwili postanowiły do niego wejść. W środku 

był podobny jak na zewnątrz, aczkolwiek było 

tam cieplej. Ku górze pięły się schody niczym z 

horroru. Dziewczęta niepewnie po nich weszły. 

Nie wiedziały, co tam może być. Na początku 

ujrzały lustro. Miało ono pozłacaną ramę, na któ-

rej widniały tajemnicze wzory. Kornelia spo-

strzegła w nim także małą dziurkę na kluczyk. 

Aleksandra Cukierda 

WYWIAD Z ABSOLWENTEM 

Z Alicją Drozd, ubiegłoroczną absolwentką 

naszego Gimnazjum rozmawiała Kinga Bereś. 

Jaką szkole wybrałaś i dlaczego właśnie tę?   

Mój wybór padł na VI Liceum Ogólnokształcące. 

Wybrałam klasę o profilu mat-inf-geo. Jest to kie-

runek związany z zawodem geodety i grafika 

komputerowego. Wybierając szkołę kierowałam 

się jej lokalizacją oraz opiniami na temat nauczy-

cieli. Nie ukrywam, że mimo wysłuchania opinii 

znajomych, to nie byłam na dniach otwartych. 

Poszłam więc do tej szkoły, nie wiedząc, jak wy-

gląda wewnątrz. 

 

 

Który przedmiot jest dla ciebie najciekawszy?   

Nie licząc wychowania fizycznego, to polubiłam 

podstawy przedsiębiorczości. Niektóre tematy nie 

są proste, ale ja na przykład mam problem ze zro-

zumieniem indeksów giełdowych. Poza tym na tym 

przedmiocie można się dowiedzieć wszystkiego na 

temat funkcjonowania pieniądza. Niestety będę się 

o tym uczyła tylko rok, jednak zdobędę podstawy 

tej wiedzy, które są naprawdę przydatne. 

Rozdział V 

 Na podłodze leżał kluczyk. Kornelia bez namy-

słu podniosła go i włożyła do dziurki. Wtedy 

wszystko wokoło poszarzało, a lustro zmieniło się 

w wodę,  jakby w przejście do innego świata. Gdy 

dziewczynka wyciągnęła kluczyk, stało się z po-

wrotem zwykłym lustrem. Spojrzała po wszyst-

kich i zapytała: 

- Co to było? 

- Nie mam pojęcia – rzekła Ania. 

- To było dziwne… - powtarzała  Klara. 

- Przyjdziemy tu jutro i spróbujemy tam wejść – 

tłumaczyła Kornelia. Jeśli nam się uda to zrobić, 

zobaczymy co to. 

- Dobry pomysł – powiedziały pozostałe dziew-

czyny. 

Nazajutrz zrobiły to, co postanowiły. Kie-

dy Kornelia włożyła klucz, lustro znowu  stało się 

portalem. Powoli weszły do niego. Gdy znalazły 

się po drugiej stronie, ze zdziwieniem stwierdziły, 

że są w tym samym domu, jednak gdy zeszły ze 

schodów, zauważyły na stole kartkę. 

 Dziewczynka wzięła ją do ręki i głośno odczy-

tała: „Witaj Wybrańcu! Jeśli swój świat uratować 

chcesz, musisz przy ścianie kamienistej powie-

dzieć >A KESZ<, a wtedy znajdziesz mnie.” 

Aleksandra Cukierda 
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KONKURS TEATRALNY 

 

 

 

 

 

 

 

 5 marca 2018 r. uczniowie klasy 6B wzię-

li udział w konkursie teatralnym. Był to II Pod-

karpacki Konkurs Małych Form Teatralnych ,, 

Z książką w tle" zorganizowany przez Akade-

mickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. 

W przesłuchaniach wzięło udział 14 grup teatral-

nych z całego województwa.  Tylko siedem ze-

społów, które z sukcesem przeszły przez etap eli-

minacji, 19 marca 2018r. wystąpiło na deskach 

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Dyrektor pan Jan Nowara przewodniczył jury. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali przedsta-

wienie pt. ,, Ania z Zielonego Wzgórza". Scena-

riusz opracowała Pani Alina Maciuła, która wraz z 

panem Krzysztofem Czyjtem zadbała o wszystkie 

inne szczegóły, m. in. efekty dźwiękowe. Ucznio-

wie wyjechali o godzinie 11:00 i udali się do Aka-

demickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rze-

szowie. O godzinie 13:15 rozpoczęło się przesłu-

chanie. Każdy mógł wtedy poczuć się jak aktor. 

3.Czy utrzymujesz kontakt z kolegami/

koleżankami z byłej klasy? Oczywiście, mimo że 

nasze drogi się rozeszły, to więzi z wieloma osoba-

mi z gimnazjum nie zniknęły. Nawzajem staramy 

się często spotykać, a jeśli nawet nie mamy na to 

czasu, to pisać na portalach społecznościowych. 

Czym twoja szkoła różni się od naszego gimna-

zjum?  

pewno największą różnicą jest rozmiar tej szkoły. 

Ciężko było przywyknąć do tych tłumów, przez 

które dzień w dzień trzeba było się przeciskać na 

schodach. Co do nauczycieli - prawie na każdej lek-

cji  nawiązują do matury. Nauczyciele w liceum nie 

ingerują w naszą naukę, ponieważ musimy się 

uczyć dla siebie i samodzielnie. Różni się też pod 

względem godzin rozpoczęcia lekcji oraz spora-

dycznie skróconymi lekcjami, które trwają po pół 

godziny. 

Czy wg ciebie nasi nauczyciele byli wymagają-

cy?   

Na pewno na to pytanie każdy odpowiedziałby, że tak i 

ja jestem tego samego zdania. Gdybym miała określić, 

który z nauczycieli był moim zdaniem najbardziej wy-

magający na przestrzeni tych 9 lat, to przyznałabym ten 

tytuł pani Iwonie Szczepańskiej. Mimo iż było nieraz  

miło, to nigdy nam nie popuszczała, przez co musieli-

śmy chodzić jak w zegarku. 

A czy miałaś ulubionego nauczyciela? 

Jednego nauczyciela nie miałam, ale trzech darzyłam 

większa sympatią: panią Anię Wojturską, pana Roberta 

Domonia i panią Halinę Magoń. Pani Wojturska była 

naszą wychowawczynią, więc to oczywiste, że po 

dwóch latach jej wychowawstwa można się przywiązać. 

Pana Domonia to po prostu nie dało się nie kochać. Jego 

podejście do wszystkiego i wszystkich (szczególnie do 

nas dziewczyn na wychowaniu fizycznym) nie raz wpra-

wiało nas w atak śmiechu. Za to u pani Magoń nigdy nie 

nudziłam się na geografii, przez co zdecydowałam się 

jej uczyć w większym wymiarze. Zawsze można było 

się z nią pośmiać, pogadać o wszystkim i o niczym. 

Jak wspominasz lata spędzone w naszej szkole? 

Muszę przyznać, że wszystkie lata spędzone w tej szko-

le wspominam z sentymentem. Czas upłynął bardzo 

szybko i nim się obejrzałam, znalazłam się w liceum. W 

tej szkole zaczęły się dla mnie pierwsze wzloty i upadki. 

Poznałam tam wspaniałych ludzi, na których zawsze 

mogłam polegać. Nie zawsze jednak było w tych rela-

cjach kolorowo, ale to normalne. Nauczycieli wspomi-

nam bardzo pozytywnie. Ich ciężka praca nie poszła na 

marne, dzięki nim nie mam zaległości w liceum. Dobrze 

wspominam też dobre obiady na stołówce. 

Pasjonujesz się czymś? Masz jakieś hobby? 

- Interesuję się śpiewem, rysowaniem/malowaniem, 

sportami zimowymi i od paru miesięcy pływaniem. 

Moje ostatnie pytanie będzie o przyszłość, masz już 

jakieś plany? 

Tym pytaniem na pewno każdy rozśmieszyłby Boga, 

ale wstępnie to po liceum planuję iść na studia, lecz nie 

wiem jeszcze, w jakim kierunku. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci samych suk-

cesów w nowej szkole! 
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Social me- dia zawład-

nęły naszym życiem. To już nie są małe kameralne 

stronki, gdzie spotykają się znajomi, tylko duże 

firmy, dzięki którym rzesza ludzi zarabia, rozprze-

strzenia swoje idee i staje się dzięki nim sławna. 

Użytkownicy mediów są codziennie wystawiani na 

dużą dawkę informacji, którą chcąc, czy nie chcąc, 

przyjmują. 

Dzięki mediom można wpływać na 

poglądy ludzi, pokazać im odpowiednie 

informacje i patrzeć, co z tego wyniknie. 

Można zapoczątkować nowy trend i spra-

wić, że sklepy nagle zostaną oblegane w poszuki-

waniu danego produktu. W obecnych czasach brak 

pewności siebie i kompleksy są skutkiem idealnych 

zdjęć na Instagramie, osób, które wydaje się, że 

mają świetnie zaplanowany dzień i 

wszystko robią z uśmiechem na twarzy. 

Nawet jeśli to trudne zadanie z nielubia-

nego przedmiotu (przecież ta kopia pięknych nota-

tek i planu dnia nie może kłamać, no nie?). Infor-

macje tu zamieszczane można ukraść lub wykorzy-

stać przeciwko nam, na przykład w sytuacji, gdy 

szukamy pracy, a przyszły pracodawca znajdzie na 

naszym profilu coś, czego nie powinien. Mogę 

wskazać jeszcze jedną wadę – marnowanie czasu 

na bezsensownym przeglądaniu treści, które nam 

nic nie dają i nas tak naprawdę nie interesują.  

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ zbliżają się 

wakacje, które miną może szybciej niż się 

spodziewamy, dlatego warto w tym czasie 

zająć się czymś pożytecznym i nie marnować tych 

pięknych chwil odpoczynku od nauki szkolnej. Jak 

więc ograniczyć media społecznościowe i nie stać 

się ich więźniem? 

1. Posprzątaj w swoich kontach. Usuń z obserwo-

wanych wszystko, co cię nie interesuje i nie ob-

chodzi.  

Po dwóch dniach zapomnisz, że czegoś ci brakuje. 

To samo tyczy się znajomych . Drastyczne? Po co 

zaśmiecać soją tablicę informacjami, których nie 

chcesz tam mieć? 

2. Wyłącz powiadomienia i zostaw tylko te, na 

których naprawdę ci zależy, o nowej piosence 

zespołu, który lubisz, albo organizacji, którą 

wspierasz. No chyba, że lubisz się dowiady-

wać, że ktoś, z kim nawet nie rozmawiasz, robi 

obiad. 

3. Odkładaj telefon daleko od siebie, usuń 

ikonki mediów z ekranów głównych i 

wylogowuj się po każdym użyciu. Sło-

wem utrudnij sobie dostęp. Znienawidzone 

przez wszystkich lenistwo tym razem ci pomo-

że. 

4.Zajmij się czymś. Najlepiej tym, co nie wymaga 

dostępu do Internetu. Spotkaj się ze znajomy-

mi, poćwicz, pograj na instrumencie, poczytaj 

książkę lub oglądnij film. Nietrudno siedzieć 

cały dzień z nosem w telefonie, gdy nie ma nic 

innego do roboty. 

5. Wyłącz telefon. Na noc, na cały dzień, na czas 

spotkania z przyjaciółmi. Ty decydujesz czy 

poruszycie jakiś ciekawy temat, czy spę-

dzicie czas na pokazywaniu sobie na-

wzajem śmiesznych filmików. 

Media społecznościowe to nie jest zło wcielone, ale 

trzeba umieć z nich korzystać. Pomagają one w kon-

taktach, dzieleniu się swoimi pasjami i odkrywaniu 

nowych rzeczy. Zauważ, że nie mówię tu o usuwaniu 

swoich kont i odcięciu się od Internetu na zawsze. No 

chyba, że chcesz. Jednak spróbuj ograniczyć korzy-

stanie z mediów i zobacz, że prawdziwe życie też jest 

super. 

Ciekawostka: Pisanie tego artykułu zajęło mi 40 minut. Pewnie 

gdybym rozpraszała się sprawdzaniem Facebooka, Instagrama, blo-

gów i całej reszty „pisanie” trwałoby dużo dłużej. Wniosek nasuwa 

się sam.                                                                        Kinga Szmuc 

Wysiłek i pracę oceniały jurorki  - aktorki Teatru 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kiedy 

spektakl się zakończył, uczniowie wysłuchali war-

tościowych uwag i pochwał dotyczących przedsta-

wienia, także otrzymali małe nagrody rzeczowe  

i pamiątkowe dyplomy. Te wyjątkowe chwile , 

emocje na pewno na długo pozostaną w ich pa-

mięci. 

Klaudia Skitał 
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1. Stolicą tego państwa są Helsinki. 

2. Najmniejsze państwo Europy i Świata. 

3. Jeden z sąsiadów Polski , którego stolicą jest Mińsk. 

4. Państwo, w którym znajduje się Koloseum. 

5. Z tego państwa pochodzi znany na cały świat klub 

piłki nożnej Real Madryt 

6. Stolicą Wlk. Brytanii jest .... ? 

7. Państwo położone w Azji nazywane "fabryką świa-

ta". 

8. Stolica Ukrainy. 

9. Państwo, w którym znajduje się Brama Brandenbur-

ska. 

10. W tym państwie znajdziemy Pałac Kultury i Nauki. 

Jak nazwać nauczyciela 

bez nerwicy? 

- Bezrobotny. 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła… 

Przygotowały: 

Aleksandra Probachta, Daria Rogowska 

HUMOR 

Z ostatniej chwili... 

I miejsce kraczkowskich 

uczennic w Powiatowym 

Czwórboju Lekkoatletycz-

nym. 
28 kwietnia 2018 r. w Białobrzegach 

odbył się Powiatowy Czwórbój Lekkoatletycz-

ny. W zawodach wzięły udział szkoły z Biało-

brzegów, Łańcuta, Kraczkowej, Wydrza i Żoły-

ni. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w 

Kraczkowej zajęły zespołowo I miejsce. Były 

najlepsze w biegach na 600 i na 60 m oraz w 

rzucie piłeczką palantową. Ponadto 

"Kraczkowskie perełki": Karolina, Julia i Wik-

toria zajęły indywidualnie I, II i III miejsce i 

zostały najlepszymi lekkoatletkami w powiecie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy suk-

cesów na zawodach wojewódzkich! 

                                      Opiekun Anna Bieda 

JESZCZE TYLKO…...dni 

I WAKACJE!!!  

25 lipca—31 sierpnia 

Miłego, atrakcyjnego i bezpiecznego 

wypoczynku życzy redakcja Flasha. 
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A *akapit-wcięcie w tekście , rozpoczy-

nające nową myśl. 

*akcja-ciąg zdarzeń prowadzących do 

celu. 

*anafora-środek poet. ,rozpoczynanie 

wersów tym samym wyrazem ,literą 

*antyteza-zestawienie przeciwstawnych 

znaczeniowo części zdania 

*apostrofa-bezpośredni zwrot do osoby, 

pojęcia, zjawiska—adresata 

*archaizm-wyraz już nieużywany, prze-

starzały, 

B *baśń-gat. epiki zawierający elementy 

fantastyczne, ukazujące walkę dobra ze 

złem. 

*bajka-gatunek  epiki ,utwór wierszowa-

ny ,których bohaterami są zwierzęta, 

przedmioty, rośliny o cechach ludz-

kich ,zakończony morałem. 

*ballada-gat. epiki ,dłuższych rozmia-

rów o nastroju tajemniczości ,grozy ,ma  

elementy fantastyczne, oparta na wierze-

niach ludowych. 

*biografia-opis czyjegoś życia 

D *dramat właściwy-(dramat obyczajo-

wo-psychologiczny) np. Niemcy, dramat 

o zwartej kompozycji i wyrazistej akcji 

*didaskalia-tekst poboczny dramatu 

*dźwiękonaśladownictwo (onomatopeja)

- odtworzenie zjawisk akustycznych za 

pomocą dźwięków mowy: głosek, słów 

*dziennik-zbiór zapisków ,oznaczonych 

datami, tworzonych dzień po dniu 

E *epika-jeden z trzech rodzajów lite-

rackich., cechuje go obecność narratora i 

ukształtowanie fabuły                                

*epitet-wyraz eksponujący cechę przed-

miotu , osoby ,pojęcia 

*eufemizm-złagodzenie wyrażenia np. 

głupi-niemądry 

F *fabuła-splot wątków i motywów 

utworu, powiązanych następstwem w 

czasie 

*fikcja-zmyślenie 

*fantastyka-nieprawdopodobieństwo 

*felieton-swobodna wypowiedź ,często 

satyryczna, na aktualne tematy, w odcin-

kach 

*fraszka-krótki utwór ,żartobliwy lub 

refleksyjny ,wierszowany, w tytule ma 

przyimki na ,do, o. 

*fraza-związek frazeologiczny posiada-

jący odmienioną formę czasownika. 

G *groteska-

wyolbrzymienie ,przejaskrawienie rze-

czywistości, graniczące z absurdem. 

H *hymn-gatunek  liryki wierszowa-

ny ,adresowany do Boga, bóstwa, o cha-

rakterze dziękczynnym 

K *komedia-ma dobre zakończenie dla 

bohaterów głównych, komizm. Gat. dra-

matu 

*komizm-sprzeczność między naszymi 

oczekiwaniami a rzeczywistością 

*kontrast-przeciwieństwo 

 L *Liryka-jeden z trzech rodzajów lite-

rackich, refleksje podmiotu lirycznego 

M *mit- gatunek  epiki oparty na wie-

rzeniach starożytnych Greków i Rzy-

mian, bohaterami są bogowie i herosi 

*metafora-przenośnia 

*morał-myśl wynikająca z tekstu 

N *narracja– wypowiedź narratora 

*narrator wszechwiedzący-dysponuje 

pełną i wiarygodną wiedzą na temat 

świata przedstawionego 

*nowela-gat. epiki jednowątkowy o wy-

raźnie zaznaczonym punkcie kulmina-

cyjnym i jednoznacznym zakończeniu 

O *powiadanie-gatunek  epiki ma luźną 

formę kompozycji, jednowątkowym bez 

wyraźnego punktu kulminacyjnego i bez 

jednoznacznego zakończenia 

*opis sytuacji-forma pośrednia między 

opisem a opowiadaniem 

ożywienie-nadanie cech ludzkich 

*oksymoron-środek poetycki, obejmują-

cy dwa opozycyjne znaczeniowo wyrazy 

np. gorący lód. 

P *powieść-gatunek  epiki wielowątko-

wy, rozbudowany świat przedstawiony, 

*pamiętnik-osobiste zapisy  

*parafraza-omówienie tekstu 

*pieśń-gat.  lir ,wierszowany liczne po-

wtórzenia, wyraźny rytm, podniosły 

nastrój, poważna tematyka, 

*podmiot liryczny stworzona przez auto-

ra fikcyjna postać przedstawiająca w 

utworze lirycznym własne przeży-

cia ,refleksje ,doznania ,wrażenia ,oddaj

ąca własną wizję świata                       

*pytanie retoryczne- takie, na które nie 

oczekujemy odpowiedzi 

*przenośnia-metafora 

*proza-teksty pisane mową niewiązaną 

(epika)  

*punkt kulminacyjny- moment, w któ-

rym napięcie akcji jest szczególnie wy-

sokie, a istniejący konflikt ulega szczy-

towemu zaostrzeniu 

*peryfraza-środek poetycki, zastąpienie 

1 wyrazu kilkoma                        

*przerzutnia-rozbieżność myśli z wer-

sem 

R *recenzja-opinia o czymś 

*refren-powtarzająca się część tekstu 

*realizm- ukazanie rzeczywistości 

S *symbol-znak ukrytych treści 

*scena w dramacie-część aktu w drama-

cie związana z ilością osób 

*strofa-układ wersów w wierszu 

Ś *średniówka-pauza na oddech, stały 

przedział w poszcz. wersach 

*świat przedstawiony-wszystkie ukaza-

ne w utworze zjawiska będące przed-

miotem narracji 

T *tekst główny -wszystkie wypowiedzi 

postaci dramatu: ich dialogi i monologi 

*tekst poboczny - didaskalia-wszystkie 

wskazówki, uwagi autora dotyczące 

sposobu inscenizacji 

*tren-gatunek  liryki ,utwór żałobny, 

pisany na cześć bliskiej osoby lub zna-

nej, wychwalający zalety zmarłego 

*tragedia- utwór dramatyczny wywodzą-

cy się z antyku, kończący się śmiercią 

głównego bohatera, wierszowany 

U *uosobienie-personifikacja-nadanie 

cech ludzkich 

W *wątek-wyobrażenia związane z 1 

bohaterem 

*wyrażenie-zw. frazeologiczny nie po-

siadający czasownika 

*wiersz biały-bezrymowy 

*wolny -zostały w nim odrzucone wszel-

ki rygory wiersza regularnego, zasady 

*ciągły- stychiczny- jego wersy nie zo-

stały połączone w strofy 

*stroficzny- wersy zostały połączone w 

strofy 

*sylabiczny- zbudowany z wersów o 

jednakowej liczbie sylab 

*sylabotoniczny- w wersie: jednakowa 

liczb sylab i stały rozkład sylab akcento-

wanych 

*wykrzyknienie-środek poetycki polega-

jący na zdaniu wykrzyknikowym 
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Spektakl „Ten obcy” 
22 maja 2018r. uczniowie klas szóstych i 

siódmej naszej szkoły wybrali się do Wojewódz-

kiego Domu Kultury w Rzeszowie na spektakl pod 

tytułem „Ten obcy”. Został on przygotowany 

przez Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu. 

Jest to adaptacja powieści Ireny Jurgielewiczowej 

wyróżnionej przez Międzynarodową Izbę ds. Ksią-

żek dla Młodych (pod patronatem UNESCO) i 

wpisanej na Listę Honorową H. Ch. Andersena.  

W teatrze pojawiliśmy się około godziny 

8:00. Wielu z nas było bardzo podekscytowanych, 

ponieważ książka „Ten obcy” jest naszą dotych-

czas ulubioną lekturą szkolną. Spektakl był bardzo 

interesujący i zabawny. Poruszał najważniejsze 

wątki zaczerpnięte z utworu. Tytułowy obcy – Ze-

nek Wójcik – ucieka z domu od ojca, który go źle 

traktuje. Jedyną szansą na lepsze życie jest odnale-

zienie ukochanego wujka. Poszukując go, Zenek 

na swej drodze spotyka Ulę, Pestkę, Mariana i Jul-

ka. Początkowo czworo przyjaciół nie obdarza za-

ufaniem przybyłego chłopaka, traktując go wręcz 

jak intruza. W toku dalszych wydarzeń Zenek za-

czyna powoli wzbudzać podziw i sympatię grupy. 

Pozornie arogancki, pewny siebie i niezbyt uczci-

wy chłopak odkrywa swoje prawdziwe oblicze 

wrażliwego, nieszczęśliwego, zagubionego młode-

go człowieka, któremu cała czwórka bohaterów 

postanawia pomóc. Dzięki nawiązującej się pomię-

dzy nimi przyjaźni oraz pomocy ojca Uli, doktora 

Zalewskiego, Zenek odnajduje wuja i szczęśliwy 

dom.  

Dla uczniów klasy szóstej była to idealna okazja do 

zapoznania się z utworem literackim pokazanym okiem reży-

sera Marzenny Kucner – Kołeńskiej. Natomiast dla siódmo-

klasistów przypomnienie wydarzeń z ulubionej książki. Po 

spektaklu pełni 

wrażeń udaliśmy 

się na pyszne lody 

i na krótki spacer 

po Rzeszowie. 

Szczęśliwi wróci-

liśmy do szkoły.                                                                                        

Alicja Skop, 

kl.7 

Spotkanie Rodziny Szkół noszących imię Jana 

Pawła II w Kraczkowej 

10 maja 2018r. w Kraczkowej gościliśmy 

przedstawicieli 14 spośród 54  placówek należą-

cych do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II diecezji 

przemyskiej z księdzem arcybiskupem Metropoli-

tą Przemyskim Adamem Szalem.   

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem księ-

dza arcybiskupa przez panią dyrektor Joannę Zą-

bek i przedstawicieli społeczności uczniowskiej w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kracz-

kowej. Następnie zebrani w holu szkoły goście 

udali się do biblioteki, gdzie obejrzeli znajdujące 

się tam pamiątki związane z osobą św. Jana Pawła 

II.  Po obiedzie  przedstawiciele szkół papieskich 

z ks. arcybiskupem na czele odbyli rozmowy po-

święcone inicjatywom wychowawczym i patrio-

tycznym związanym ze stuleciem odzyskania nie-

podległości przez Polskę podejmowanym przez 

szkoły - konkursom, zjazdom. Ks. arcybiskup wy-

raził wdzięczność za możliwość takiego spotkania 

oraz zaproponował, aby wychowawcy, nauczycie-

le kształtowali charaktery młodych uczniów, kie-

rując się owocami Ducha Świętego, którymi są 

Radość, Miłość, Pokój, Cierpliwość, Opanowanie 

i Łagodność. Zwrócił również uwagę, by pamiętać 

o szkołach, których przedstawiciele byli nieobecni 

i wysłać do nich pozdrowienia ze spotkania. Po-

dziękował wszystkim za otwartość i ciepłą, jak w 

prawdziwej rodzinie, atmosferę. 

Przed godziną 18 goście udali się do ko-

ścioła pw. św. Mikołaja w Kraczkowej na Mszę 

Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. 

arcybiskupa. Po Eucharystii ks. Mieczysław Bi-

zior przedstawił zgromadzone w kościele pamiątki 

związane ze św. Janem Pawłem II.  
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