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Pierwszy dzwonek
1 września 2016 roku we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał
pierwszy dzwonek. ,,Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy"uczniowie pożegnali wakacje z wielkim smutkiem, mimo tego
na naszych twarzach pojawił się uśmiech. W Zespole Szkół
w Rychwale odbył się uroczysty apel. NAUCZYCIELE, DYREKTORZY,
PRACOWNICY SZKOŁY I PAN BURMISTRZ życzyli nam jak
najowocniejszej nauki. Po długiej przerwie spotkaliśmy się z naszymi
koleżankami i kolegami, opowiedzieliśmy sobie o naszych
wakacyjnych
przygodach
i
rozeszliśmy
się
do domów,
by następnego dnia powrócić i zacząć naukę w nowym roku
szkolnym 2016/2017.
ŻYCZYMY POWODZENIA REDAKCJA ,,SUPŁA"!!!

Bartek
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Dzień 14 października mógłby być normalnym dniem, gdyby nie
jedno z najważniejszych świąt-DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.
Właśnie wtedy w naszej szkole odbył się uroczysty apelpierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum.
To wspaniały dzień, aby podziękować DYREKCJI, NAUCZYCIELOM
I PRACOWNIKOM SZKOŁY za cały wkład włożony w naszą edukację
i wychowanie.
Najserdeczniejsze życzenia prosto z uczniowskich serc ! 
Ola
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Nakręcona Gmina
Gimnazjaliści z klasy II D
Zespołu Szkół w Rychwale w
dniach: 3-4 października br.
brali udział w Warsztatach
Filmowych
i Telewizyjnych
„Nakręcona
Gmina”
realizowanych przez LGD
Stowarzyszenie ,,Solidarni w
Partnerstwie” i
Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie. Celem projektu była edukacja artystyczna,
zainteresowanie „małą Ojczyzną” oraz kreowanie postaw
kulturalnych i społecznych wśród młodzieży.
Uczestnicy po zapoznaniu się z „warsztatem” dziennikarza
przystąpili do samodzielnej pracy. Mydło, nożyczki, aparat i baterie
to przedmioty reklam, które zostały zaprezentowane wraz
ze spotem promującym gminę 9 listopada br. w Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie. Wtedy właśnie odbyło się podsumowanie działań
pod hasłem: „Nakręcona Gmina”.
Kontynuując temat, przedstawiliśmy wiersz o naszej małej
ojczyźnie, a uczniowie Zespołu Szkół w Rychwale należący
do Orkiestry Dętej Quantum zagrali marsz „Pochód”.
Zdobyte umiejętności bardzo przydały się uczniom – przystąpili
do konkursu pt. „Krótki film o HIV” ogłoszonego przez Państwowy
Inspektorat Sanitarny w Poznaniu. Gimnazjaliści odnieśli sukces!!!
I miejsce w powiecie zajęła praca Miłosza Janowskiego, Julii
Konopczyńskiej i Aleksandry Olejnik. W nagrodę wszyscy uczniowie
pracujący nad filmem, uczestniczyli
w uroczystości finałowej
etapu wojewódzkiego, która odbyła się w dniu 24 listopada 2016r.
w Multikinie w Poznaniu.
Dla niektórych realizowanie filmów stało się nową pasją.
Ola, Aśku, Tasiek
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„Zemsta” w Och Teatrze
„Ja - z nim w zgodzie? – Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie,
Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda.”
Takie słowa wypowiedział
Cześnik Raptusiewicz w „Zemście”
Aleksandra Fredry. Nasze klasy II d i I
a 21listopada obejrzały „Zemstę” w
reżyserii Waldemara Śmigasiewicza
w Och Teatrze w Warszawie. W
spektaklu wystąpili znani nam z
ekranów telewizyjnych aktorzy:
Cezary Żak, Artur Barciś, Wiktor Zborowski, Wojciech Pokora, Michał
Piela, Viola Arlak i Zofia Zborowska. Ciekawie było zobaczyć tych
aktorów na własne oczy i podziwiać
ich umiejętności. Niewątpliwie
największym aplauzem publiczności
cieszył się Artur Barciś, który wcielił się
w rolę Papkina.
Po przedstawieniu czekała nas
jeszcze lekcja historii i patriotyzmu
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
To był wspaniały wyjazd. Polecam! 
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11 listopada
Dnia 10 listopada 2016 roku w naszej
szkole odbył się uroczysty apel z okazji
Święta Niepodległości. Przygotowany
przez uczniów i nauczycieli montaż
słowno-muzyczny był doskonałą lekcją
historii i patriotyzmu.
11 listopada po Mszy Świętej
odprawionej w intencji Ojczyzny
odbyły się uroczystości na terenie
gminy Rychwał.
Następnego dnia - 12 listopada odbył się koncert w Hali
Widowiskowo-sportowej w Rychwale pt.: „Historia w pieśniach
zamknięta”. Orkiestrze dętej Quantum w Rychwale towarzyszyły
chóry: chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku,
męski
chór
Quarta
z Zagórowa oraz chór Zespołu Szkół
w Rychwale. Podczas koncertu
zaprezentowano krótkometrażowy
film „Animowana historia Polski”
w reżyserii Tomasza Bagińskiego,
przedstawiający wybrane fakty
z historii Polski.
Warto było uczestniczyć w tych uroczystościach
Ksawię
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Uczniowie z ZS w Rychwale…
IN Berlin !
Dnia 15 grudnia 2016r. my-uczniowie
Zespołu
Szkół
w Rychwale-jak
co roku przed przerwą świąteczną
odwiedziliśmy Berlin. Zwiedziliśmy
wiele ciekawych miejsc m.in. Bramę
Brandenburską, przy której zrobiliśmy
sobie piękne zdjęcia, Mur Berliński
oraz Muzeum Holocaustu. Po długim zwiedzaniu mieliśmy chwilę
wolnego czasu. Ostatnią atrakcją wycieczki był JARMARK
BOŻONARODZENIOWY,
na którym
mogliśmy
skosztować
regionalnych przysmaków. Żeby tradycji stało się zadość wyjazd
zakończyliśmy wizytą w McDonaldzie!  Jak pewnie na każdej
wycieczce największe atrakcje były w autokarze: gra w butelkę,
śpiewanie utworów DISCO POLO.
Z całego serca dziękujemy opiekunom
pani
Marzenie
Daghan,
Danucie
Maciaszek, Małgorzacie Michalskiej oraz
Panu
Tomaszowi
Czapczykowi
za zorganizowanie
tak
wspaniałej
wycieczki.
Ola
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Konkursowo
Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum brali udział w konkursach
wojewódzkich. Możemy pochwalić się całkiem dobrymi wynikami
w etapach rejonowych.

Nazwa konkursu
Wojewódzki Konkurs Języka
Polskiego
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Wojewódzki konkurs
Matematyczny

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i
Ekonomicznej

Zakwalifikowani do etapu
rejonowego
Wiktoria Plich kl. Ib
Olga Książczak kl. IIa
Ksawery Wojciechowski kl. IId
Kinga Kunicka kl. IIIc
Ksawery Wojciechowski kl. IId
Szymon Talar kl. IIIe
Anna Tomaszewska kl. IIIb
Magdalena Filipiak kl. IIIb
Jakub Patrzykąt kl. IIIb
Bartosz Świątek kl. IIIb
Hubert Piechocki kl. IIIb
Mariusz Wieczorek kl. IIIb
Kewin Kościelak kl. IIId
Patrycja Prażyńska kl. IIIe
Kinga Michalak kl. IIIe
Robert Kaczkowski kl. IIIe
Szymon Talar kl. IIIe
Olga Krzyżanowska kl. IIIe
Maciaszek Julia kl. IIIe
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Zakwalifikowani do etapu
wojewódzkiego
Wiktoria Plich kl.Ib

Szymon Talar kl.IIIe

W kinie
La La Land
Jeden z "murowanych" kandydatów do Oscara - La La
Land, także wysoko notowany - Manchester by the Sea
plus ekranizacja gry komputerowej Assassin's Creed,
Powidoki Andrzeja Wajdy, Las, 4 rano Jana Jakuba
Kolskiego, a także Sztuka kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej Marii Sadowskiej. To czeka nas w styczniu.

Assassin's Creed
Dzięki przełomowej technologii Callum Lynch doświadcza
przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w
XV-wiecznej Hiszpanii. Wkrótce podejmuje walkę z
potężnymi templariuszami

Sing
W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr
prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w
tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go
ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs,
który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos,
który ocali teatr.

Po Prostu Przyjaźń
Wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół, których
relacje - w obliczu życiowych przeciwności - zostają
wystawione na niejedną próbę.
Alina i Marian w zaskakujący sposób wygrywają wielkie
pieniądze; to, w jaki sposób się nimi podzielą, wcale nie
jest takie oczywiste.
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W księgarni
Roth
P Veronica-Naznaczeni śmiercią
Na
Wplanecie Thuvhe żyją dwa nienawidzące się wzajemnie i
walczące o władzę ludy. Cyra i Akos mieszkają po dwóch
stronach granicy. Ich losy splatają się brutalnie. Początkowa
wrogość przeradza się we wzajemne ukojenie. Kiełkujące
uczucie wymaga zaprzeczenia dawnym relacjom,
obsesjom, wyobrażeniom..

Daugherty C.J.- Tajemne miasto
Taylor i Sacha ukrywają się w oksfordzkim Kolegium
Świętego Wilfreda. Tu, pod opieką alchemików, są
bezpieczni – przynajmniej na razie. Taylor trenuje, by móc
stawić czoła siłom mroku, a Sacha w starych księgach
szuka wskazówek na temat swojego losu.

Glines Abbi- Nie pozwól mi odejść
Płatny zabójca i niewinna dziewczyna… Czy mają szansę
na miłość?
Przez ostatnie dziesięć lat życia River Captain Kipling
pracował dla tajemniczego szefa mafii. Ma jednak dość!
Postanawia otworzyć niewielki bar.

O'Neill Louise- Sama się prosiła
Początek lata w małym irlandzkim miasteczku. Emma
O'Donovan, piękna i nieustraszona osiemnastolatka, idzie
z przyjaciółkami na imprezę. Są na niej wszyscy, a ich oczy
są zwrócone na nią.
Następnego dnia rano rodzice znajdują ją nieprzytomną
na progu domu. Krwawi, jest brudna i zdezorientowana.
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W świecie muzyki
Tytuł: By Your Side
Wykonawca: Jonas Blue
Z płyty: - - -

Tytuł: Human
Wykonawca: Rag'n'Bone Man
Z płyty: Human

Tytuł: Alone
Wykonawca: Alan Walker
Z płyty: - - -

Tytuł: Libre
Wykonawca: Álvaro Soler
Z płyty: Eterno Agosto
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Humor, czyli nasze wpadki
Wyraz podstawowy od
wyrazu anielski- „anglik”

„Dzieci Józio i Rózia z „Dziadów”
A. Mickiewicza prosiły o dwa
ziarenka grochu” (dzieci prosiły o
dwa ziarenka gorczycy)

uczeń IIIa

-Proszę Pani, a co to jest
„ta rdzeń”?

uczeń IId

uczeń IIId

„Santiago złowił
tylko szkielet ryby”

Wyjaśnij skrótowiec GOPR
-Górski Ośrodek Pomocy Rolniczej
-Gościnny Ośrodek Pomocy Rybom
(Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe)

uczennica IIIa

uczniowie IIIe

„Te dwie siostry:
ziemia-powietrze”
uczeń IId

„Santiago nie złowił nic przez 84 lata”
uczennica IIIa

„Włosy Balladyny były
ciemne jak kebap”
(heban)
uczennica IId

-Proszę Pani, a on się podlizuje!
-Dobrze, że ty się nie podlizujesz,
a wręcz przeciwnie.
-To ja się nadlizuję?
rozmowa na lekcji WOS’u

Wyjaśnij skrótowiec PAP- Państwowa Akademia Policyjna

„Mały Książę hodował baranki”

uczennica IIIa

uczeń IIId
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W tym 2017 roku redakcja SUPŁA chce Wam życzyć
szczęścia, aby nigdy go nie zabrakło.
Miłości, aby wypełniała po brzegi nasze dni.
Nadziei i wiary, aby nigdy jej nie stracić.
Pomyślności w każdym dniu, uśmiechu przez cały rok,

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
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