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13-26 luty

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Z zakamarków piwnicy wyciągamy sanki ,łyżwy i narty.
Pamiętajmy jednak o pewnych zasadach, aby ten wolny czas był w pełni bezpieczny.
Oto kilka wskazówek:
- Zawsze informuj rodziców o miejscu swojego pobytu,
- Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów i rzek,
- Korzystaj tylko z nadzorowanych lodowisk czy stoków,
- Wybierając się na narty, sanki ciepło i odpowiednio się ubierz, pamiętaj o ochronnym kasku,
odpowiednich butach i ochraniaczach,
- Nie przyczepiaj sanek do pojazdów,
- Umieść w widocznym miejscu numery telefonów alarmowych, które mogą się przydać się w razie
wypadku
997-policja,
998 lub 112-straż pożarna
999-pogotowie ratunkowe
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W numerze:
1. Horoskop na nowy rok.

2. Nasze spotkania z teatrem.
3. Z życie szkoły
* Dzień Babci i Dziadka
* „Śpiewajcie i grajcie Mu” - relacja ze
Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
* Kolędować Małemu – młodzież gimnazjum z kolędą
4. Nasza twórczość.
5. Jaką szkołę wybrać? – porady dla gimnazjalisty.
6. Lektura na ferie – co warto przeczytać?

7. Szkolny sport.
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W przyjaźni: Nadchodzi kryzys! Musisz się postarać spędzać więcej
czasu z przyjaciółmi. To zaważy na waszych relacjach.
W nauce: Będzie coraz lepiej, daj z siebie wszystko a otrzymasz
wynagrodzenie w postaci dobrych ocen. Musisz się starać!
Szczęśliwe dni: 20.02.; 29.02.; 14.03.
Chłopcy: W miłości: Przygotuj się na zaskoczenie ze strony Panny,
ta o której tak często myślisz nie jest dla ciebie. Wykonaj pierwszy
krok a nie pożałujesz J
W przyjaźni: Będzie coraz lepiej, wasze relacje poprawią się po tym,
kiedy szczerze porozmawiasz ze swoim przyjacielem.
W nauce: Nauczyciele przedmiotów humanistycznych będą się tobą
chwalić przed innymi. Oby tak dalej!
Szczęśliwe dni: 23.02.; 15.03.; 20.03.
Baran ( 21.03. – 19.04.)
Dziewczęta: W miłości: Nie ukrywaj swoich uczuć.
Powiedz mu o nich, a będziesz zachwycona. On myśli
o tobie codziennie.
W przyjaźni: Wszystko po staremu, twoi przyjaciele
są tobą zachwyceni.
W nauce: Staraj się poprawić oceny z matematyki i
fizyki, póki jest to możliwe. Nie załamuj się, wszystko będzie dobrze.
Szczęśliwe dni: 22.03.; 29.03.; 14.04.
Chłopcy: W miłości: Nie pokazuj swoich rogów, bierz co jest. Nie
ma co wybrzydzać, do najpiękniejszych nie należysz, więc zapomnij
o księżniczce.
W przyjaźni: Bądź bardziej asertywny, nie pozwalaj sobie na
wszystko.
W nauce: Nie przywiązuj tak dużej wagi do liczb, matematyka nie
jest najważniejsza.
Szczęśliwe dni: 24.03.; 01.04.; 19.04.

Co cię czeka w nowym roku?
HOROSKOP
Wodnik ( 20.01. – 18.02.)
Dziewczęta: W miłości: Nie zauważyłaś ostatnio wokół
siebie jakiegoś przystojnego blondyna? To jest to! Prawdziwa miłość,
która będzie trwała lata! Nie wahaj się, podejdź, zagadaj… na
pewno wywiąże się między Wami jakaś ciekawa konwersacja, bo
macie wiele wspólnych tematów.
W przyjaźni: Niedługo ferie… w czasie których przeżyjecie ogromną
i pełną zabawy przygodę. Nie rezygnuj z nowych znajomości, bo
może się z tego wywiązać coś bardzo ciekawego.
W nauce: Skup się nad chemią! Wywołana do odpowiedzi- NIE
PANIKUJ! Postaraj się przypomnieć sobie wszystko co wiesz na
temat zadanego pytania. Nie przejmuj się.. zawsze możesz poprawić
ocenęJ Szczęśliwe dni: 01.02 ; 14.02 ; 16.02
Chłopcy: W miłości: Nie załamuj się, bo wkrótce nadejdą lepsze
dni. Dostaniesz anonimową walentynkę, ALE… wiedz, że napisała ją
miła brunetka. Powodzenia!
W przyjaźni: Idźcie razem na jakiś mecz lub na pizzę. Musicie
odbudować swoje więzi, bo niedługo… kłopoty. Trzymajcie się
razem!
W nauce: Pamiętaj o wybraniu sobie celu w życiu i ogarnięciu
wszystkiego wokół. Uważnie odrabiaj zadania, bo nauczyciele będą
mieć na ciebie oko po ostatniej wpadce.
Szczęśliwe dni: 03.02.; 15.02.; 17.02.
Ryby ( 19.02. – 20.03.)
Dziewczęta: W miłości: Nie będzie za dobrze .Rozglądaj
się dookoła , bo w otoczeniu znajdzie się piękna blondynka,
która może stanowić zagrożenie.

Magda i Dominika kl. IA
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Niezwykłe spotkania
teatralne

niesamowitą podróż. Spotyka się z Syzyfem i Persefoną, której to
wręcza swój grający telefon komórkowy. Poznaje Dedala i Ikara
oraz historię przykutego do skał Kaukazu Prometeusza. Zachwyca
się tajemniczą postacią Narcyza i spotyka władcę Bogów – Zeusa.
Jego gniew oraz niesamowita złość budzi i przenosi Helenkę do
rzeczywistości. A tu w rozmowie
z przyjacielem Maćkiem
opowiada całą przygodę.
Przedstawienie było świetnie zagrane przez aktorów. Chociaż
opowiadało o bardzo odległych czasach, to nawiązywało do
współczesności. W niezwykle ciekawy i przystępny sposób
przybliżyło nam starożytne czasy.
Gimnazjaliści zaś obejrzeli świetny musical
oparty na
fragmentach
zaczerpniętych z powiastki filozoficznej A. de Saint
Exupery „Mały Książę”. Bohaterami spektaklu była czwórka
przyjaciół, którzy w pędzie życia codziennego zatrzymują się na
chwilę i próbują odnajdywać prawdziwe wartości świata.
Wykorzystując wątki z życia Małego Księcia poszukują własnej
drogi przez życie.
Zastanawiają się, czym tak naprawdę jest
przyjaźń, miłość, śmierć, odpowiedzialność za siebie i innych.
Podejmują refleksję nad tym, czy warto „być”, czy „mieć”.
Niezwykle ciekawym było luźne wprowadzenie motywów książki
we współczesne życie młodego człowieka.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spektakle tego teatru.

W styczniu uczniowie klas IV – VI a także klas I i II
gimnazjum
mieli możliwość
obejrzeć spektakle teatralne
przygotowane przez Wrocławski Teatr Edukacji ARTENES.
Przedstawienia dla poszczególnych grup wiekowych wystawiono
na deskach sceny kina SOKÓŁ w Starym Sączu.
Dnia 13 stycznia klasa VI wybrała się na spektakl teatralny
pt. „Tajemniczy ogród” . Historia opowiadała o Mary Lennox,
samolubnej i naburmuszonej panience, która po śmierci rodziców
została oddana pod opiekę wuja. W jego domu pod wpływem
mieszkańców zaczęła zmieniać swój charakter. Poznała nowych
przyjaciół i wraz z nimi przywróciła tytułowy tajemniczy ogród do
życia.
Gra aktorów była fenomenalna. Każdy z wykonawców miał
szansę przeobrazić się w dwóch bohaterów. Do demonstracji
zdarzeń została użyta nowa technika audiowizualna, która była
bardzo ciekawa i wprowadzała widzów w zupełnie inną
rzeczywistość.
Na koniec uczniowie podziękowali artystom gromkimi
brawami i już nie mogą się doczekać kolejnego wyjazdu.
Z kolei 18 stycznia 2012 r. uczniowie klasy czwartej i klas
piątych obejrzeli
przedstawienie „Mity greckie”. Razem
z aktorami mogli, choć na chwilę, przenieść się w bardzo odległe
czasy, do starożytnej Grecji. Główną bohaterką tego spektaklu była
Helenka, która potrącona przez samochód zapada w śpiączkę.
W śnie przenosi się do mitycznej krainy i odbywa w niej

Opracowano na podstawie sprawozdań:
L. Markiewicz VI
K. Grońska Vb
Z. Mróz IIA
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Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi – uczniowie
oddziałów
przedszkolnych. Potem
klasa I, II i III.
Każda pociecha miała
okazję słowami i
piosenką podziękować
swoim dziadkom za ich
troskę, życzliwość,
opiekę i miłość.
Uczniowie zaprezentowali także krótkie jasełka
wprowadzające w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
Gościnnie wystąpiła również Grupa Kolędnicza z Gwiazdą
z gimnazjum. Dzięki niej mogliśmy przypomnieć sobie
piękny zwyczaj kolędowania.
Wszystkich artystów dziadkowie nagrodzili gromkim
brawami, a dzieci wręczyły im prezenty.
Radości nie było końca.

Z życia
szkoły…
Dzień Babci i Dziadka
Dnia 20 stycznia
2011r. uczniowie klas 03 świętowali Dzień
Babci i Dziadka. Z tej
okazji przygotowali
montaż słowno –
muzyczny i zaprosili
swoich dziadków do
jego obejrzenia.
Impreza rozpoczęła się o
godz. 10 w sali gimnastycznej. A miejsca dla gości –
naszych kochanych babć i dziadków - były wypełnione po
brzegi.
Pan Dyrektor ciepłymi słowami przywitał wszystkich
zaproszonych gości i zaprosił do wspólnego obejrzenia
przygotowanego przez uczniów przedstawienia.

Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie
Smutno by było bez Was na świecie
Uczycie kochaś, być dobrym, uczciwym,
Życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym
Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy
I tę piosenkę teraz zaśpiewamy:
„ U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką…”
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Kategoria klas I – III
I miejsce – Aleksandra Pyrdoł – kl. III
II miejsce – Zuzanna Hilger – kl. III
III miejsce – Katarzyna Kiklica –kl. III
Wyróżnienie: Oliwia Aleksander – kl. I
Konrad Ligas - kl. I
Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Beata Klag - kl. IV
II miejsce – Barbara Lizoń – kl. IV
III miejsce - Gabreiela Owsianka – kl. IV
Angelika Majerska – kl. Va
Wyróżnieni: Karol Majerski – kl. Va
Magdalena Rusnak – kl. Vb
Kategoria duetów
I miejsce – W. Cebula i M.Rajczak – kl. III
II miejsce – M. Lizoń i K. Warzecha- kl. VI
III miejsce – M. Szelec i M. Warzecha – kl.III
Wyróżnienie:
J. Pierzchała i J. Podobińska
– kl. IV

Śpiewajcie i
grajcie Mu…
Dnia 25 stycznia w naszej
szkole odbył się Szkolny Przegląd
Kolęd i Pastorałek. W konkursie
udział wzięli uczniowie z klas I –
VI. Prezentowali oni kolędy i
pastorałki, te co śpiewamy
najczęściej i te mniej znane.
Poziom wystąpień był bardzo
wysoki. Niektórzy z uczestników
wykonywali piosenki przy
własnym akompaniamencie, inni
korzystali z gotowych podkładów
muzycznych na płytach. Jednak
najwięcej uczniów zaśpiewało
przy akompaniamencie Pana M. Hejmeja. Komisja konkursowa
w składzie: Pani M. Potoczek, Pani W. Talarczyk, P. M. Hejmej
oraz Pani Teresa Plata oceniała uczniów w trzech kategoriach:
kat. klas I – III, kat. klas IV – VI oraz kategoria duetów. Wybór
najlepszych artystów okazał się bardzo trudny i jury miało
ciężki „orzech do zgryzienia”. Po zaciętych obradach komisja
przyznała miejsca i wyróżnienia, które prezentują się
następująco:

Wyróżnieni, swoje dyplomy
oraz nagrody i gratulacje od
Pana Dyrektora, otrzymali na
poranku podsumowującym
pracę szkoły dnia 10 lutego.
Zwycięzcom oraz wszystkim
uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy!!! J
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Na początku zostaliśmy ciepło przywitani
przez Ks. Zygmunta Ogórka, następnie Magda M.
wprowadziła w nastrój czytając fragment z Pisma
Świętego o stworzeniu świata. Wszyscy trzęśliśmy
się z nerwów, ale i oczywiście z zimna (śmiech).
Każdy po kolei odgrywał swoją rolę. Aktorzy
wcielali się w charakterystyczne dla jasełek
postacie. Na scenie obok Maryji, Józefa i
Dzieciątka oglądaliśmy pastuszków, Trzech Króli,
Heroda i jego służbę. Oczywiście nie zabrakło
Aniołów, Śmierci , Żyda i Diabła.
To było wspaniałe widzieć podziw w oczach
zgromadzonych… I wreszcie padło ostatnie
zdanie w scenariuszu!
Po tym nasi wspaniali wokaliści (w składzie- Edyta
Klimek, Daniel Klimek, Monika Biel, Dominika
Majerska, Łukasz Szelec, Ania Madziar, Dominik
Wielowski, Izabela Rams oraz Magdalena
Matusiewicz) zaczęli śpiewać kolędy. Wszyscy
aktorzy i zgromadzeni widzowie włączyli się we
wspólne kolędowanie. Nigdy nie zapomnę min
małych dzieci, których z resztą było mnóstwo! Na

Kolędować
Małemu…..
29-go stycznia
uczestnicy koła
teatralnego „Za
kurtyną”, pod czujnym
okiem Pani Magdaleny
Jasiurkowskiej oraz
Pani Agnieszki
Glapińskiej w naszym
kościele pod
wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny wystawili JASEŁKA.
-Stres był … i to jaki!- mówi Magda M. – ale
ostatecznie wszystko wyszło tak jak miało wyjść
(śmiech) … no, prawie (ponowny śmiech) J
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Należy także zaznaczyć, iż nasza grupa teatralna
te same jasełka 25-go stycznia prezentowała w
MOK-u w Nowym Sączu, na przeglądzie
teatralnym. Zdobyła wówczas wyróżnienie, z czego
jesteśmy bardzo dumni.

ich twarzach malował się uśmiech, radość, podziw,
czasem zdziwienie, ale także przerażenie
widokiem Śmierci, czy Diabła.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. J

Na koniec
zaprezentowała
się Grupa
Kolędnicza z
Gwiazdą. którą
przygotowała p. Bogusława Matusiewicz-Faron.
Nasze wystąpienia nagrodzone zostały gromkimi
brawami parafian, a ks. Proboszcz M. Papier
pięknie nam podziękował i zaprosił za rok.
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Nasza twórczość !!!

Tym fragmentem rozpoczyna się powieść
pt ,,Niezwykła”, w trakcie, której pisania jest nasza
koleżanka Maria Majerska z klasy VI. Opowiada ona
o przygodach 18-letniej dziewczyny, która po śmierci
rodziców dowiaduje się o swojej nadprzyrodzonej
mocy.
Z
tym
faktem
wiąże się
wiele
nieprzewidzianych sytuacji, mniej i bardziej
przyjemnych. Obok tego prowadzi zwykłe życie,
chodzi do szkoły, ma obowiązki i przeżywa
młodzieńcze rozterki - nieudaną miłość. Kiedy ląduje
na Pyrusie (planecie) dowiaduje się, że musi stoczyć
walkę z mrocznym i potężnym Darakiem. Czy uda jej
się wygrać? Czy dobro zwycięży zło?
Odpowiedź na to oraz inne pytania dotyczące losów
naszej niezwykłej bohaterki znajdziemy w książce,
która najprawdopodobniej ukaże się końcem tego
roku!!!
Czekamy z niecierpliwością na pojawienie się
pierwszego egzemplarza, a Marysi życzymy
wytrwałości oraz ciekawych pomysłów na dalsze losy
bohaterki.

Prolog

,,Stałam pośrodku ciemności, nicości, pustki.
Jedynym źródłem światła była złota szkatułka z
bezcenną dla mnie i dla smoków zawartością.
Zaczęłam biec w stronę pudełka i właśnie w tym
momencie go ujrzałam czarnego, mrocznego jak noc
smoka, który zmierzał w moim kierunku. On tak
samo jak i ja dysponował potężną i przerażającą
mocą. Tyle, że ja w przeciwieństwie do niego
stałam po stronie dobra i światła, a on
reprezentował smutek, strach, cierpienie, zło i
ciemność. Na Pyrusie walka dobra i zła trwa, od
kiedy pojmano moja matkę i ojca. Czy miałam na
nowo przywrócić dobro i szczęście? Czy miałam
wyjść z tej walki zwycięsko czy może nie? Czy
miałam ocalić moich rodziców i Pyrusa? Odpowiedzi
na te pytania mogłam udzielić sobie tylko w jeden
sposób, a mianowicie stanąć do walki z Darakiem.
Jednak jedno było pewne nie zamierzałam pozwolić
mu wygrać…”
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Jaką szkołę wybrać ? – porady
dla gimnazjalisty

wybierasz szkołę z konkretnym zawodem sprawdź, na którym
miejscu jest on wśród zawodów najbardziej poszukiwanych.
Do wyboru masz:
1.
2.
3.
4.

Wybór szkoły jest jedną z pierwszych ważnych decyzji
w twoim życiu ! Zrób to spokojnie i rozważnie by potem tego nie
żałować. W swych decyzjach radź się rodziców, nauczycieli lub
pedagoga szkolnego. Zawsze bierz pod uwagę swoje
zainteresowania i oceń swoje możliwości - w tym względzie
możesz poradzić się doradcy zawodowego. Staraj się samodzielnie
weryfikować informacje zawarte w ulotkach, folderach i stronach
internetowych, gdyż opinie starszych kolegów lub koleżanek nie
zawsze są wiarygodne i bezstronne.
Jeśli masz wybór szkoły o podobnych poziomach, wybierz tę- która
leży bliżej twojego domu będzie to dla ciebie bardziej korzystne i
komfortowe, jeśli chodzi o dojazd. Wybieraj szkoły, które są znane z
ukierunkowania ucznia.
PMIĘTAJ! Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz pozyskać
dodatkowe informacje o szkole zawsze możesz ją odwiedzić. Tam
na pewno znajdziesz kompetentną osobę, która udzieli ci wszelkich
informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Poza tym możesz
także poczuć klimat i atmosferę nowej szkoły.
Jeśli wybierasz technikum – unikaj wąskiej specjalizacji.
Jeśli wybierasz szkołę przygotowującą do wykonywania zawodu –
koniecznie zorientuj się też, czy szkoła zapewnia praktyki, czy też
samemu trzeba się o nie postarać. Jeśli jednak przegrasz walkę o
szkołę kończąca się maturą – pozostaje szkoła zawodowa. Unikaj
jednak wtedy wąskiej specjalizacji i nie daj się zepsuć ewentualnym
złym towarzystwem.
Wybierając szkołę kieruj się także aktualną sytuacją na rynku pracy
oraz prognozami na najbliższe kilka, a nawet kilkanaście lat. Jeśli

3-letnie licea ogólnokształcące,
3-letnie licea profilowane,
4-letnie technikum,
Dwu- albo 3- letnie zawodówki,
Pamiętaj!! Licea i technika kończą się maturą, a zawodówki
- nie.
Jakie informacje warto sprawdzić w przyszłej szkole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Ile wynosi wpisowe i wczesne oraz „komitet rodzicielski”.
Czy rodzice i uczniowie mają wpływ na szkołę .
Księgozbiór biblioteki.
Warunki pracy i nauki języków obcych ( np. czy klasy są
dzielone na grupy).
Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych.
Jakie profile klas są w szkole.
Tzw. Klimat szkoły.
Jakie sukcesy odnosi szkoła.
Czy w szkole działają organizacje charytatywne.
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Co warto przeczytać?
Carol Ruiz Zafon Światła Września
A.G.TAYLOR MATEORYT
Akcja rozgrywa się we Francji
w roku 1936. Pani Sauvelle, wdowa z
dwójką dzieci, Irene i Dorianem, ma
zacząć pracę u wynalazcy i fabrykanta
zabawek. Na pierwszy rzut oka jego
nadmorska rezydencja wywiera na
nich jak najgorsze wrażenie. I mimo
że gospodarz okazuje się miłym człowiekiem, to rodzina
cały czas czuje się nieswojo w nowym miejscu.
Być może intuicja nie zawodzi pani Sauvelle i jej
dzieci? Czy budząca grozę, wypełniona armią
mechanicznych zabawek rezydencja jest siedliskiem
uśpionych mrocznych sił z przeszłości?
Kiedy dochodzi do niewyjaśnionego morderstwa,
okazuje się, że jedyne osoby, które maja odwagę zmierzyć
się ze złowrogą tajemnicą, to dwójka nastolatków: Irene
i Ismael. Walka jest długa, niebezpieczna i pełna
niesamowitych przygód.

Losy głównych bohaterów
związane są z uderzeniem w
Ziemię
meteorytu,
którego
skutkiem było rozprzestrzenianie
się śmiertelnego wirusu. Są
tysiące ofiar. Ocaleni Sara i
Robert, odkrywają w sobie dziwne
efekty uboczne-zdolności
parapsychologiczne.
To powoduje, że stają się
celem HYDRY, niebezpiecznej
międzynarodowej agencji, która z
determinacją próbuje zrobić z nich szczury laboratoryjne.
Podobnie uczyniła to już z innymi schwytanyminiezwykłymi dziećmi, które potrafią za pomocą własnego
umysłu zapanować nad ogniem, rozpętać burzę lub
rozerwać stal. Wszyscy razem mają szansę pokonać
HYDRĘ, tylko pod warunkiem, że będą współpracować.
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7 stycznia w Łącku odbyły się gminne
zawody w Mini Koszykówce dziewcząt
szkół podstawowych.
Nasza drużyna w składzie:
Warzecha Joanna,
Lizoń Magdalena,
Majerska Maria,
Ciesielka Teresa,
Stec Agnieszka,
Piksińska Kinga,
Jasińska Maria,
Faron Justyna,
Prońska Sabina,
Kurzeja Edyta zajęła IV miejsce.
Z kolei 14 stycznia te same zawody
odbyły się dla chłopców. III miejsce dla
naszej szkoły wywalczyła drużyna w
składzie:
Bieryt Michał, Kozik Jakub,
Stawiarski Marcin, Hebda Krystian,
Świebocki Jakub, Szelec Dawid,
Pierzchała Piotr, Majerski Rafał,
Majerski Sebastian, Warzecha Michał,
Warzecha Arkadiusz,

składzie: Joanna Warzecha,
Teresa Ciesielka, Magdalena
Lizoń, Maria Majerska, Justyna
Faron, Agnieszka Stec, Kinga
Piksińska, Barbara Sędzimir,
Maria Jasińska i Edyta Kurzeja
z wywalczyły I miejsce.
Natomiast chłopcy w składzie:
Michał Bieryt, Krystian Hebda, Jakub Kozik, Marcin
Stawiarski, Jakub Świebocki, Piotr Pierzchała, Rafał
Majerski, Sebastian Majerski, Dawid Szelec i Michał
Warzecha, zdobyli II miejsce
Dnia 12 stycznia 2012 w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Łącku odbyły się Gminne Mistrzostwa
w Koszykówce dziewcząt i chłopców .
W zawodach tych wzięły udział wszystkie trzy gimnazja z
terenu gminy.
Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców z naszej
szkoły zajęła II miejsce.

GRATULUJEMY!!!!!!!!! J
……………………………………………………..
Zespół Redakcyjny: Magdalena M. IA, Dominika M. IA,
Dominika K. IA, Natalia S. IA, Patrycja H. IA, Klaudia P. IA,
Jakub G. IA, Karol G. IA, Marta K. VI, Kinga B. VI, Lidia M. VI,
Jakub Ś. VI.

28.01.12r. odbyły się w Zagorzynie
zawody w mini-siatkówkę dziewcząt i
chłopców. Dziewczęta z naszej szkoły w
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