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Witajcie Uczniowie!
Oto wracamy po
krótkiej przerwie świątecznej,
witając w szkolnych murach
Nowy Rok. Oby ten 2014 był
dla każdego taki, jaki sobie
każdy z nas wymarzy, żeby
postanowienia nie były jak
słowa rzucane na wiatr. Zatem życzymy Wam, drodzy nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie, dużo siły do walki z wszystkimi
przeciwnościami, aby to, co zaplanujecie, zostało zrealizowane. Tak
więc powodzenia w tym czternastym roku.
Wspaniałych ocen,
jak najlepszego zachowania i satysfakcji zawodowej.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Trzech Króli
8 stycznia – Dzień
Sprzątania Biurka
9 stycznia – Dzień Ligi
Ochrony Przyrody
11 stycznia – Dzień
Wegetarian
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień
Dziadka
25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki
opr. Małgorzata Szlag

Kącik porad
Czy warto jest sobie coś postanowić? Chyba w tej
kwestii większość powiedziałaby, że tak. Warto i prosto jest
narzucić sobie plan działania, ale jego realizacja jest czasem
trudniejsza niż może się nam wydawać. Postanawiając sobie
coś, musimy zachować umiar. Trzeba wiedzieć, na ile nas stać,
co możemy wykonać w ciągu jednego roku, ile czasu potrzeba,
by wykonać czynność, ale też żeby wystarczyło czasu na inne
obowiązki. Tak więc plany to coś, co nas mobilizuje. Nawet
jeśli nie wykonamy wszystkiego naraz, zawsze coś jednak
zrobimy, ale będzie to dobrze zaplanowane.
opr. Aneta Sobczyk
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Z życia szkoły…
20 listopada odbył się w Wojnarowej Gminny Konkurs Piosenki
„Jesień z piosenką i poezją”, na którym zespół wokalny z naszej
szkoły w składzie: Patrycja Bugara, Wioletta Sopalska, Sylwia
Michalik, Kamila Bugara, Julia Kociołek i Dominika Bielak zajął III
miejsce.
4 grudnia w klasie I SP realizowany był projekt „Dbamy o nasze
zdrowie”. Poniżej podajemy fotograficzną dokumentację tego, jak
nasi najmłodsi dzielnie „trzymają formę” i zadbali o to, aby kanaki
były zdrowe.
6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki. Święty odwiedził uczniów klas
podstawowych jak i gimnazjalnych, ale nie zapomniał o tych, którzy
do szkoły jeszcze nie uczęszczają. Wręczył im prezenty, z których
wszyscy byli zadowoleni. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową
i artykuły związane z tym wydarzeniem.
13 grudnia uczniowie klas I – III SP pod opieką p. Marii Roli,
p. Haliny Damasiewicz, p. Barbary Gądek, p. Marii Szarek udali się
do Miejskiego Ośrodka Kultury na spektakl teatralny „Bajka
o dzielnym Szewczyku”. Szczegóły podajemy poniżej.
17 grudnia uczniowie klasy II gimnazjum przedstawili
przygotowane przez siebie projekty edukacyjne. Tematy były
ciekawe i wykonane pomysłowo. Nie zabrakło przestrogi
o szkodliwości palenia papierosów, informacji o budowie komputera
czy o znanych biologach.
20 grudnia w naszej szkole wspólnie obchodziliśmy Wigilię. Razem
z zaproszonymi gośćmi obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu uczniów
klas 4-6 SP przygotowanych pod opieką p. Anny Kity oraz p. Agaty
Ligęzy- Chyc. Po modlitwie i świątecznym posiłku udaliśmy się na
bożonarodzeniową przerwę w nauce. Poniżej przedstawiamy galerię
zdjęciową i artykuły związane z tym wydarzeniem.
opr. Aneta Sobczyk
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SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa ookkiieem
m nnaauucczzyycciieellii
4 grudnia w klasie I w ramach edukacji wczesnoszkolnej
realizowany był blok tematyczny "Dbamy o nasze
zdrowie".
W ramach tego bloku dzieci planowały swój rozkład dnia
uwzględniając ruch na świeżym powietrzu, projektowały
zimowe ubrania sportowe, poznawały produkty , które
zawierają najwięcej witamin niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, układały zdrowe jadłospisy dnia.
Na zakończenie tego bloku tematycznego dzieci wykonały
zdrowe, fantazyjne i kolorowe kanapki, które im bardzo
smakowały, a wyglądały naprawdę pięknie i smakowicie.
opr. p. Maria Rola

Echo Szkoły – nr 75

str. 5

zdrowe kanapki
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Wizyta Świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez
wszystkie dzieci. Tegoroczna aura zasiała w serduszkach
przedszkolaków niepokój i pytanie: czy uda się Mikołajowi
dotrzeć do naszego przedszkola? Ale brak białego puchu nie zmylił
Mikołaja i ku radości dzieci ten oczekiwany przez cały rok Gość
przybył wraz z aniołkami-pomocnikami. Po śniadaniu, pojawił się
ze swoim workiem pełnym prezentów. W sali czekały już na niego
dzieci z naszych dwóch oddziałów, jak również maluchy spoza
szkoły, jeszcze nie uczęszczające, wraz z rodzicami. Mikołaj nie
zapomniał też o panu dyrektorze i księdzu. Uśmiech i wyjątkowa
atmosfera zagościła dokoła. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wysłuchał
piosenek i wierszy przygotowanych specjalnie dla niego. Nie
zapomniał również o prezentach dla każdego dziecka, bo przecież
małe dziecięce psoty zawsze można wybaczyć. Przedszkolaki
obiecały jednak, że postarają się zachowywać grzecznie w
przedszkolu
i
w
domu.
A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, na twarzach dzieci jeszcze przez
długo gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy
Gość odwiedza nas tylko raz w roku....
opr. p. Anna Kempa
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Dnia 13 grudnia dzieci z klas I -III wybrały się na wycieczkę
autokarową do Nowego Sącza. Jej celem było obejrzenie
teatrzyku pt. „Bajka o dzielnym Szewczyku", który odbył się w
Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Spektakl
wykonany był przez aktorów Katolickiego Teatru Narodowego z
Wrocławia. Dzieci zachwycone były kolorowymi strojami
bohaterów zwłaszcza strojem czarownicy i księżniczki oraz
elementami scenografii. Jednak największe zafascynowanie
wzbudziły efekty świetlne tego przedstawienia.
Przedstawienie trwało 70 minut. W drodze powrotnej do szkoły
dzieci wymieniały ze sobą spostrzeżenia na temat postaci
występujących w przedstawieniu i efektów świetlnych. Wesołe i
zadowolone wróciły do szkoły z całym bagażem wrażeń.
opr. p. Maria Rola
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nasza szkoła w lokalnych mediach
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów naszej
szkoły – linki do artykułów znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Media o nas”.
Wyloguj się do życia, aby trzymać formę i żyć smacznie i
zdrowo
autor: Patrycja Janiszewska we współpracy z nauczycielem języka polskiego - p. Beatą Kawik
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/wyloguj-sie-do-zycia-aby-trzymac-forme-i-zycsmacznie-i-zdrowo,53913#!prettyPhoto

Zespół Szkół w Koniuszowej to
placówka, która realizuje różnego
rodzaju projekty i programy mające na
celu
propagowanie
wśród
dzieci
i młodzieży zasad zdrowego trybu życia.
Zdobywane informacje i umiejętności
wpływają korzystnie nie tylko na rozwój
zdrowia fizycznego, ale i psychicznego
uczniów.
Szkoła
bierze
udział
w
ogólnopolskim projekcie społecznym
pod hasłem "Wyloguj się do życia",
który uczy, jak bezpiecznie korzystać z
Internetu. Projekt finansowany jest z
Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych. Autorem i realizatorem projektu jest Fundacja
Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych – FIRST.
Organizatorzy projektu chcą nauczyć młodzież bezpiecznego korzystania z
Internetu, oraz uświadomić im różnice między światem wirtualnym a
rzeczywistym. W ramach projektu organizowanych jest wiele konkursów
dla szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Kolejną inicjatywą podjętą przez szkołę jest udział w programie "Żyj
smacznie i zdrowo", którego celem jest propagowanie zdrowego
odżywiania, uczenie niemarnowania pożywienia, kształcenie postaw
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ekologicznych oraz wytworzenie nawyku wspólnego spożywania posiłków
przez rodzinę. Nad realizacją tego programu czuwają p. Anna Święs oraz p.
Beata Kawik. Z ich inicjatywy ostatnio odbyła się dla uczniów prelekcja na
temat „Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży”. Dzięki takim
inicjatywom uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie
zapominają o zdrowym i aktywnym trybie życia.

Szkoła bierze również udział w konkursie "Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń". Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Szkoły, które wykonają wszystkie zadania przewidziane regulaminem
konkursu otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.
– Tematyka bezpieczeństwa jest elementem bardzo istotnym w procesie
dydaktyczno – wychowawczym – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. –
Aby przygotować uczniów do świadomego dbania o bezpieczeństwo swoje i
innych corocznie podejmujemy wiele działań w tym temacie. Są to m. in.
pogadanki, spotkania ze strażakami czy policją. W tym roku szkolnym
postanowiliśmy również wziąć udział w "III Ogólnopolskim Konkursie
Bezpieczny Uczeń - Bezpieczna Szkoła”.
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Od wielu lat w Zespole Szkół w Koniuszowej we współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu
realizowany jest również program „Trzymaj Formę”. Koordynatorką
programu w gimnazjum jest pedagog szkolny – pani Beata Kawik. To
właśnie z jej inicjatywy niedawno odbył się konkurs pod hasłem
„Kanapkowe inspiracje”, w którym chętnie wzięli udział nie tylko
uczniowie szkoły podstawowej, ale także gimnazjum. Jego celem było
poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowych i pełnowartościowych
produktów spożywczych. Ich zadaniem było przygotowanie jak
najzdrowszych i najpyszniejszych kanapek. Dopełnieniem całości była
prelekcja na temat zdrowego odżywiania.
– Dzięki dobrej współpracy z rodzicami udało się w naszej szkole w
ramach programu "Trzymaj Formę" zorganizować kolejne przedsięwzięcie,
mające na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego – mówi dyrektor
szkoły Jarosław Gliński. – Celem " Kanapkowych inspiracji" była próba
wypracowania u uczniów zdrowych nawyków żywieniowych oraz
przekazanie w formie zabawy podstawowej wiedzy na temat wartości
produktów spożywczych. Liczę, ze konkurs ten na stałe wpisze się do
kalendarza szkoły, gdyż spotkał się z dobrym odbiorem zarówno ze strony
uczestników jak i Rady Rodziców.
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Powyższe projekty i programy realizowane są w różnoraki sposób. Na
lekcjach wychowawczych uczniowie zapoznają się z tematyką zdrowego
odżywiania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Na korytarzach i w
salach lekcyjnych znajdują się gazetki ścienne o tematyce zdrowego stylu
życia, w gazetce szkolnej "Echo Szkoły" systematycznie zamieszczane są
różne artykuły z tej tematyki pisane przez samych uczniów, organizowane
są różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne, wycieczki, międzyszkolne turnieje,
konkursy, itp.
Założenia programu to nie tylko teoria, ale i praktyka. Stąd też w szkole
organizowane są różnorodne konkursy oraz wycieczki. Z takiego wyjazdu
skorzystały klasy IV-VI szkoły podstawowej. Uczniowie wybrali się wraz z
opiekunem na basen do Nowego Sącza. Dzięki takim inicjatywom młodzież
uczy się nowych umiejętności, które są im przydatne w życiu. Z ostatnich
takich działań można wymienić również zorganizowane w listopadzie przez
koordynatora – p. Franciszkę Tarasek rozgrywki międzyszkolne w halową
piłkę nożną. W turnieju wzięły udział 3 szkoły: z Łyczanej, Miłkowej i
Koniuszowej jako gospodarze. Spotkanie to było nie tylko okazją do
świetnej zabawy z koleżeństwem z innych szkół, ale także pozwoliło w
sposób aktywny spędzić wolny czas.
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– Na kanwie wielu realizowanych w szkole programów staramy się w
przyjaznej formie wpoić uczniom podstawową wiedzę niezbędną do
sprawnego poruszania się w świecie dorosłych – mówi dyrektor szkoły
Jarosław Gliński. – Znajomość tematów takich jak: zdrowe odżywianie,
aktywny styl życia, zagrożenia w sieci czy też świecie realnym na pewno
zaprocentuje w przyszłości i zaoszczędzi zarówno uczestnikom zajęć jak i
ich rodzicom wielu przykrych niespodzianek w codziennym życiu.

Działania szkoły w wyżej wymienionym aspekcie nakierowane są nie
tylko na uczniów, ale i na rodziców. Rodzice włączani są w realizację wyżej
wymienionych projektów i programów. Organizowane są dla nich również
szkolenia. Z tegorocznych należy wymienić prelekcję pedagoga szkolnego
na temat uzależnienia od komputera i Internetu, prelekcję policji czy
szkolenie przeprowadzone przez pracownika Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu na temat motywowana
uczniów do nauki.
- Realizując wyżej wymienione działania współpracujemy z różnymi
instytucjami – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Są to miedzy
innymi Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Nowym Sączu,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu,
Bank Żywności w Krakowie.
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Test grzeczności zaliczony – św. Mikołaj z wizytą
w Koniuszowej
autor: Aneta Sobczyk
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/test-grzecznosci-zaliczony-sw-mikolaj-z-wizyta-wkoniuszowej,54048#.UsmUIvtOom5

Św. Mikołaj pracuje ciężko
przez cały rok, ale 6
grudnia o uczniach nigdy
nie zapomina.
I tak też było w tym
roku. Św. Mikołaj wraz z
aniołkami odwiedził Zespół
Szkół w Koniuszowej. Z
tego wynika, że uczniowie
tej szkoły są grzeczni i
spełniają warunki, aby
dostać upominki. Na to
wspaniałe
dla
dzieci
wydarzenie przyszli też
rodzice wraz z młodszymi
pociechami, które jeszcze
nie uczęszczają do szkoły. Z
powodu „pogodowego” braku śniegu na trasie święty dotarł na miejsce zastępczym, nowoczesnym środkiem
transportu, czyli samochodem. To jednak zabawy nie popsuło.
Uczniowie klas „0” przygotowali przedstawienie dla długo
oczekiwanego gościa. Recytowali wiersze, zaśpiewali piosenki, by
tak przywitać Mikołaja i podziękować mu za przybycie na czas.
Święty obdarował niespodziankami nie tylko uczniów oddziału
przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum, ale i tych
najmłodszych. Widać dzieci z tej miejscowości to same aniołki. Po
otrzymaniu podarunków zadowolone zabrały się do ich przeglądania
str. 14
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i omawiania z koleżeństwem wspaniałych prezentów. Te chwile były
pełne wrażeń. Nic tak przecież nie cieszy, jak odebranie prezentu z
rąk samego św. Mikołaja i widok przybyłych z nim aniołków, które
przeszły niełatwą drogę, zdały wiele egzaminów, by móc z nim
wręczać te skromne, a jakże wspaniałe prezenty. Nie można było
długo nacieszyć się tym widokiem, bo obowiązki wzywają i kolejne
dobre dzieci czekają na odwiedziny, więc trzeba było się pożegnać.
Spotkanie
zakończono
wspólną
modlitwą.
- Dzięki dobrej współpracy szkoły z rodzicami naszych
uczniów, a przede wszystkim z Radą Rodziców Zespołu Szkół w
Koniuszowej, po raz kolejny udało się przygotować spotkanie
Mikołajkowe – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Bardzo
cieszy mnie fakt, że rodzice zdecydowali się przyprowadzić na
spotkanie także młodsze dzieci, które jeszcze do szkoły nie
uczęszczają. To świetna okazja do zaprezentowania oferty szkoły
oraz wzajemnego poznania rodziców, dzieci i nauczycieli.
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Nie było miejsca dla Ciebie – wigilia w
szkole w Koniuszowej
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/nie-bylo-miejsca-dla-ciebie-wigilia-wszkole-w-koniuszowej,54550#.UsmU6ftOom5

20 grudnia w Zespole Szkół w Koniuszowej odbyła się
wigilia szkolna, na którą przybyli również zaroszeni goście, m. in.
wójt gminy Korzenna – Leszek Skowron, przewodniczący Rady
Rodziców – Grzegorz Ruchała, emerytowana dyrektor szkoły w
Koniuszowej – Barbara Szarek oraz emerytowana nauczycielka –
Aniela Rola.

Na początku uczniowie z klas IV – VI pod opieką Agaty Ligęzy –
Chyc i Anny Kity zaprezentowali inscenizację o tematyce
bożonarodzeniowej. Przybliżyła ona atmosferę, w której narodził się
przed laty Syn Boży. Wszystko było starannie przygotowane, a
aktorzy doskonale wcielili się w swoje role.
Echo Szkoły – nr 75
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Po występie głos zabrał uczestniczący w wigilii wójt gminy
Korzenna – Leszek Skowron. Złożył on wszystkim zebranym
życzenia świąteczne. Następnie ks. Łukasz Pawłowski odczytał
fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu i wszyscy zebrani
odmówili wspólną modlitwę. Po modlitwie przyszła kolej na łamanie
się opłatkiem. Wszyscy życzyli sobie szczerze i serdecznie tego, co
najlepsze i wymarzone.
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Potem nastąpiła kulinarna atrakcja spotkania. Rada
Rodziców przygotowała tradycyjny barszcz i krokiety z grzybami,
nie zabrakło również świątecznych wypieków. Podczas uroczystości
rozstrzygnięto
też
konkurs
na
świąteczny
stroik.
Spotkanie przebiegło w miłym, świątecznym nastroju i każdy poczuł
przedsmak
prawdziwej
Wigilii
Bożego
Narodzenia.
– Wspólna szkolna wigilia w naszej szkole stała się już
tradycją – mówi Jarosław Gliński, dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej. – Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom, a szczególnie
członkom Rady Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej za pomoc w
jej zorganizowaniu.
Ciasta, barszcz, krokiety i owoce były przepyszne. Zebrani w
sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni
goście słuchali kolęd i stworzyli miłą, świąteczną atmosferę.
Przewodniczący Rady Rodziców - Grzegorz Ruchała złożył
wszystkim życzenia, a także przekazał w imieniu swojej siostry,
absolwentki szkoły w Koniuszowej mieszkającej na stałe w
Niemczech, słodki upominek dla uczniów i nauczycieli. Samorząd
Uczniowski przygotował dla wszystkich gości i nauczycieli drobne
podarunki.
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„Owocowy zawrót głowy” w Zespole Szkół
w Koniuszowej
autor: p. Beata Kawik – organizatorka konkursów
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/owocowy-zawrot-glowy-w-zespole-szkolw-koniuszowej,54325#.UsmUcvtOom5

W
Zespole
Szkół w Koniuszowej
od wielu lat realizowany
jest
ogólnopolski
program
„Trzymaj
Formę” pod patronatem
Głównego Inspektoratu
Sanitarnego
oraz
Stowarzyszenia „Polska
Federacja Producentów
Żywności”,
którego
celem jest „edukacja w
zakresie kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o
odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki”.
Program ten odgórnie adresowany jest do gimnazjalistów oraz
uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Jednak w szkole w Koniuszowej
działaniami w ramach
tej akcji objęci są
również
młodsi
uczniowie
szkoły
podstawowej
oraz
oddziałów
przedszkolnych.
W
ramach
realizacji
tego
programu w szkole
corocznie
podejmowane są różne
działania mające na
celu
uświadomienie
uczniom, jak ważne jest
właściwe odżywanie się
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oraz aktywność fizyczna. Są to różne wyjazdy, zajęcia pozalekcyjne,
konkursy. Z ostatnich należy wspomnieć „Kanapkowe inspiracje” dla
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Jednym z ostatnich zmagań
były zorganizowane przez
pedagoga szkolnego – p.
Beatę Kawik „owocowe
konkursy” adresowane do
trzech grup odbiorców: do
dzieci
z
oddziałów
przedszkolnych,
których
zdaniem
było
pokolorowanie
otrzymanych owoców. Z
kolei uczniowie klas I – III
SP oraz IV – VI SP wykorzystując metodę wyklejanki zmierzyli się z
otrzymanym zadaniem polegającym na wyklejeniu danego owocu bądź, jak
w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, kompozycji
owocowej. Efekty ich działań widać na załączonych zdjęciach.
Do realizacji
wielu zadań coraz
chętniej włączają się
rodzice.
Ostatnio
skorzystali oni z
zaproszenia szkoły i
wzięli
udział
w
konkursie
„Kanapkowe
inspiracje”
pełniąc
funkcję jurorów, a w
„owocowych
konkursach”
Rada
Rodziców
zasponsorowała
nagrody dla uczniów.
- Nauka przez zabawę, edukacja prozdrowotna oraz współpraca z
rodzicami to priorytetowe cele wyznaczone przez wieloletni plan rozwoju
naszej szkoły – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Zgłaszając się do
udziału w różnych programach i projektach staramy się uatrakcyjnić proces
nauczania. Dzięki aktywnej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów,
nauka w naszej szkole staje się coraz bardziej atrakcyjna.
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WYNIKI
KONKURSÓW
„Owocowy raj” – dla
uczniów oddziałów
przedszkolnych
I miejsce – Anna Basta
- oddział przedszkolny
„B”
II miejsce – Amelia
Rola- oddział
przedszkolny „B”
III miejsce – Przemysław Gargula - oddział przedszkolny „B”
wyróżnienie – Karolina Zaczyk - oddział przedszkolny „B”
„W świecie owoców” – dla uczniów I
– III szkoły podstawowej
I miejsce – Ilona Kożuch III SP
II miejsce – Marcin Sierotowicz III SP
III miejsce – Katarzyna Adamczyk II
SP
wyróżnienie – Kacper Korczyński II
SP
Oliwia Młynarczyk II SP
Sylwia Dwojak I SP
Marek Stasianek II SP
Oliwia Siedlarz III SP
„Owocowy zawrót głowy” – dla uczniów IV – VI szkoły podstawowej
I miejsce – Wioletta Sopalska V SP
II miejsce – Magdalena Bugara VI
SP
III miejsce – Krystian Fornagiel VI
SP
Krystian Gądek IV SP
Marcin Kiełbasa V SP
wyróżnienie – Oliwia Kostecka IV
SP
Angelika Baran VI SP
Klaudia Dwojak V SP
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Oto praca naszej koleżanki Anety Porębskiej zgłoszona na
konkurs „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”
Od dziś zaczynam mądre odżywianie, a właściwie sprytne i przebiegłe
inwestowanie w swoją przyszłość.
Rewolucja w żywieniu, jakiej chcę dokonać, ma się sprowadzić do
diety wpływającej niezwykle korzystnie na pracę mózgu. Wielcy naukowcy i
uznani dietetycy sądzą bowiem, że przestrzeganie określonych sposobów
odżywiania pozwala długie lata cieszyć się pełnią władz umysłowych, a
doraźnie pozytywnie wpływa na przebieg wszystkich procesów szarych
komórek.
Pierwszym krokiem w tym względzie będzie skrupulatny wybór
właściwych węglowodanów. Chcę, żeby źródło energii dla mojego mózgu było
z najwyższej półki. Myślę tu o takich produktach, które mają niski wskaźnik
glikemiczny – ich trawienie jest rozłożone w czasie i pozwala na stopniowe
uwalnianie się cukru do krwi. Te węglowodany zawarte są: w chlebie lub kaszy
jęczmiennej i gryczanej, makaronie oraz pieczywie pełnoziarnistym i ciemnym,
otrębach owsianych, a także dzikim ryżu.
Zadbam także o to, aby pełen energii mózg sprawnie wysyłał i
przenosił impulsy nerwowe. Będę regularnie spożywać produkty zawierające
lecytynę, a więc: żółtka jaj, soję, rzepak, orzeszki ziemne, kiełki pszenicy.
Wpływają one korzystnie również na proces pamięci.
Nie zapomnę także o nienasyconych kwasach tłuszczowych – omega 3.
Stanowią one budulec dla tkanki mózgowej, stąd ich spożywanie warunkuje
zdrowie centralnego dowodzenia wszystkimi procesami życiowymi. Zatroszczę
się, żeby na moim stole nie zabrakło ryb morskich, olei roślinnych, oliwy z
oliwek, nasion dyni, orzechów laskowych i włoskich. Do sałatek i potraw na
zimno zacznę używać dobrej jakości oleju lnianego . Przestrzegać będę
oczywiście zasady umiarkowanie – uregulowanie – urozmaicenie.
Zaopatrzę się też w artykuły spożywcze, które zawierają
przeciwutleniacze. W ten sposób poprawię funkcjonowanie mojego mózgu i w
większym stopniu wykorzystam jego potencjał. Odtąd delektować się będę:
zielonymi warzywami; brokułami, brukselką, szpinakiem ; a także marchewką,
papryką, dynią, czarną porzeczką, pomarańczą, warzywami strączkowymi.
Mojemu mądremu odżywianiu nieodłącznie towarzyszyć będzie woda.
Właściwa ilość tej bezcennej substancji warunkuje powodzenie mojego,
zakrojonego na szeroką skalę, przedsięwzięcia. Woda utrzymuje bowiem
prawidłowe ciśnienie krwi mózgu i zapewnia optymalne natlenienie.
Dietę „sprawnego umysłu” zastosuję w myśl powszechnie znanych
i niekwestionowanych zasad zdrowego odżywiania. Uwzględnię też wytyczne
piramidy żywienia. Dołączę aktywny wypoczynek i czerpanie przyjemności ze
spożywania smacznych i zdrowych specjałów.
Mam nadzieję, że lokata długoterminowa, którą dziś zamierzam
założyć przyniesie mi imponujące zyski.
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Wywiad z p. Stanisławą Filip
– dawną uczennicą szkoły w Boguszowej
Szkoła w połowie XX wieku
- Jak wyglądała szkoła dawniej?
- Dawno temu w Boguszowej nie było budynku szkoły.
Wynajmowano wiejskie izby w domach prywatnych i tam odbywały
się lekcje.
- Ile dzieci bywało w klasach?
- W naszej klasie było nas dwanaścioro i to była największa klasa w
szkole.
- Jakie były oceny?
- Najgorszą oceną było dwa, a najlepszą pięć.
- Jak karano niegrzecznych uczniów?
- Karano głównie chłopców, bo to oni byli niegrzeczni - często
klęczeli na grochu pod tablicą. Jeśli ktoś nie odrabiał lekcji, to
zostawał „po kozie” - czyli po lekcjach.
- Czy dawniej dzieci też bały się wywiadówek?
- Gdy mama wracała z wywiadówki, to dzieci przez okno patrzyły,
jaką mama ma minę.
- Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadziły
Szlag Małgorzata i Jędrusik Beata

Preorientacja zawodowa
Jakie obowiązki ma żołnierz? Przede wszystkim jest to służba
państwu. Każdy żołnierz ma bronić swojej ojczyzny w wypadku wojny
czy tez ataku. W okresie pokoju jego zajęciem jest szklenie się,
trenowanie, douczanie się. Strzelanie, musztra, ciężka fizyczna praca –
to codzienność. Dlatego tez nie każdy może zostać żołnierzem. Trzeba
się wykazywać odwagą, wytrzymałością, dobrym zdrowiem,
zaangażowaniem, oraz podejmowaniem właściwych decyzji. Co trzeba
zrobić, by nim zostać? Ukończyć dobrą szkołę oficerską, a potem
przede wszystkim pozytywnie zdać egzaminy. Jednak praca w tym
zawodzie gwarantuje prestiż.
opr. Klaudia Bugara
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autor: Aneta Porębska

List do Mikołaja spod choinki
Grudzień, 2013 r.
Drogi Mikołaju!
Wiem, że jeszcze jesteś u nas i krążysz między półkami
sklepów. Pewnie zaskoczyła Cię nasza tegoroczna zima i masz
problem, żeby powrócić do ojczystej Laponii. Nie powiem, żeby
mnie to szczególnie martwiło, bo jeśli nie ma śniegu, to
przynajmniej Ty dłużej będziesz naszym gościem.
Korzystając więc z okazji sprecyzuję, co konkretnie oczekuję
od Ciebie z racji gwiazdkowego prezentu. Rękawiczki już dostałam,
na brak ciepłych skarpet nie narzekam, czapka mi niepotrzebna, bo
niszczy fryzurę, słodyczy mam zapas na cały rok; ale za to bardzo, ale
to bardzo chciałabym dostać kalendarz na Nowy Rok. Tylko
zaznaczam - taki zwykły jak ten, który ostatnio przynieśli strażacy –
zupełnie mnie nie interesuje. Dużo w nim błędów i pomyłek, np. rok
szkolny ma się w nim kończyć 27 czerwca, a ferie mają trwać tylko
dwa tygodnie. Takiego kalendarza po prostu nie chcę – żeby było
jasne.
Daj mi, drogi Mikołaju, taką rozpiskę Nowego Roku, żeby
wakacje rozpoczynały się dnia 1 maja, a kończyły w listopadzie. Chcę
też skreślić z kalendarza wszystkie poniedziałki, niektóre środy i co
drugi piątek. Chcę wreszcie w każdym miesiącu obchodzić urodziny,
imieniny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ucznia, Dzień Klienta i
nie zaszkodziłby też... prezent bez okazji.
Takiego właśnie kalendarza potrzebuję i z góry dziękuję za
spełnienie prośby. Jestem pewna, że go otrzymam – wiem przecież,
że i Ty masz mniej kłopotów, kiedy jasno określi się swoje
oczekiwania.
Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Twoja wierna fanka
Echo Szkoły – nr 75

str. 27

Puszka Diet Coke unosi się na powierzchni
wody, podczas gdy zwykłą Coca-Cola spada na
dno.
Gryzienie
ołówka
zwalcza migrenę.
W 1911 roku temp. była
tak
niska,
że
spowodowała
zamarznięcie
wodospadu Niagara. To zjawisko powtórzyło się
także zimą 2010 roku.
Kazimierz Górski nigdy nie golił się w dniu
meczu. Stwierdził kiedyś, że kiedy pociera dłonią o zarost, lepiej mu się
myśli.
Nokia wynalazła telefon, który ładuje się gdy
z nim chodzisz.
Afrykańska cykada spędza 17 lat życia na
spaniu. Następnie budzi się na dwa tygodnie,
rozmnaża się i umiera.
Ludzie, którzy regularnie pomagają innym
ludziom są szczęśliwsi i rzadziej cierpią na
depresję.
Istnieje obrączka wykonana z kości dinozaura,
meteorytu i złota.
Człowiek rodzi się tylko z dwoma lękami –
strachem przed spadaniem i głośnymi
dźwiękami.
Dorosły niedźwiedź potrafi biegać tak szybko
jak koń.
W Azji produkowane są kwadratowe arbuzy.
Źródło : www.bezuzyteczna.pl
opr. Janiszewska Klaudia
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Poezja

Asnyk Adam - Sonet I

Jednego serca! Tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.
Jednych ust trzeba! Skąd bym wieczność
całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało,
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.
Jednego serca i rąk białych dwoje!
Co by mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,
Który mnie niesie w objęciach do nieba;
Jednego serca! Tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!

Adam Prot Asnyk ps. Jan Stożek, El...y (ur.11 września 1838 w Kaliszu, zm.
2 sierpnia 1897 w Krakowie) –polski poeta i dramatopisarz; w czasie
powstania styczniowego członek Rządu Narodowego.
opr. Klaudia Janiszewska

Zostaw sobie czas na…

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Zostaw sobie czas na pracę – ona jest ceną sukcesu.
2. Zostaw sobie czas na rozmyślania – one są źródłem siły.
Zostaw sobie czas na zabawę – ona jest tajemnicą dzieciństwa.
Zostaw sobie czas na lekturę – ona jest podstawą wiedzy.
Zostaw sobie czas na modlitwę – ona oderwie Cię od spraw przyziemnych.
Zostaw sobie czas dla przyjaciół – oni są źródłem szczęścia.
Zostaw sobie czas na marzenia – one przenoszą Twą duszę do gwiazd.
Zostaw sobie czas na śmiech – on Ci pomoże znieść ciężar Twego życia.
Zostaw sobie czas na miłość bliźniego – ona jest Twoim darem do nieba.
Zostaw sobie czas na planowanie – wtedy będziesz miał czas na pierwszych
dziewięć rzeczy.
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MUZYKA
CZERWONE GITARY
„TAK BARDZO SIĘ
STARAŁEM”
Kto za Tobą w szkole ganiał,
Do piórnika żaby wkładał?
Kto? No, powiedz - kto?
Kto na ławce wyciął serce
I podpisał: "Głupiej Elce"?
Kto? No, powiedz - kto?
Tak bardzo się starałem,
A Ty teraz nie chcesz mnie.
Dla Ciebie tak cierpiałem:
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz
mnie?
Kto dla Ciebie nosił brodę,
Spodnie w kwiatki włożył modne?
Kto? No, powiedz - kto?
Kto Tuwima wiersz przepisał,
Jako własny Tobie wysłał?
Kto? No, powiedz - kto?
Tak bardzo się starałem,
A Ty teraz nie chcesz mnie.
Dla Ciebie tak cierpiałem;
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz
mnie x2
Ja dla Ciebie byłem gotów kilo
wiśni zjeść z pestkami
Ja, Tak Tylko Ja.
Teraz Kiedy Cię spotykam,
mówisz mi że się nie znamy,
Czy To ładnie tak ?

CZERWONE GITARY- Zespół
został założony przez Jerzego
Kosselę, Krzysztofa
Klenczona, Henryka Zomerskiego 3
stycznia 1965 roku, w kawiarni
„Crystal” w Gdańsku Wrzeszczu.
Pod koniec 1965 odszedł Henryk
Zomerski, a jego miejsce zajął
Seweryn Krajewski. Swoje
największe sukcesy zespół osiągnął
w pierwszych 5 latach istnienia. W
1966 grupa wydała swój debiutancki
album To właśnie my, który
sprzedano w liczbie 160 tys.
egzemplarzy. W marcu 1967 r.
zespół opuścił założyciel i pierwszy
lider Jerzy Kossela. W maju 1967
zespół nagrał swoją drugą płytę
długogrającą Czerwone Gitary
2 sprzedaną w rekordowej liczbie
240 tys. sztuk. W tym samym roku
Seweryn Krajewski otrzymał
na Festiwalu w Opolu Nagrodę
Polskiej Federacji Jazzowej za
debiut kompozytorski. W roku 2005
zespół obchodził jubileusz 40-lecia.
Z tej okazji wydał nową
płytę Czerwone Gitary OK, a
piosenka z tej płyty „Senny szept”
zdobyła 4 miejsce na Festiwalu
Jedynki w Sopocie.

opr. Klaudia Janiszewska
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S P O R T
Iker Casillas Urodził się jako
pierwsze dziecko José Luisa
Casillasa, z zawodu nauczyciela,
byłego piłkarza-amatora i Marii
Carmen Fernández, wówczas
nauczycielki
w
szkole
fryzjerskiej, później gospodyni
domowej. Ma młodszego brata
Unaia.
Hiszpański piłkarz, bramkarz Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii,
w obu drużynach występuje z opaską kapitańską. Pięciokrotny
mistrz Hiszpanii, dwukrotny zdobywca Pucharu Mistrzów,
zdobywca Pucharu Hiszpanii, mistrz Europy juniorów 1996,
młodzieżowy mistrz świata 1999, mistrz Europy 2008
i 2012 oraz mistrz Świata 2010.
opr. Klaudia Strojny i Dawid Kmak
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
5.
6.
7.
1.Drugi dzień świąt – Boże ……………
2.Łamiemy się nim i składamy sobie życzenia.
3.Je się ją, gdy wyjdzie pierwsza gwiazdka, zawiera dwanaście potraw.
4.Można je kupić na odpuście i wita się nimi Nowy Rok?
5.Zawiera dwanaście miesięcy.
6.Poszli do Jezusa, było ich trzech.
7.Robi się je prawdziwe lub sztuczne, znajduje się w nich: Maryja , Józef , Jezus i
zwierzęta.
opr. Przemysław Korczyński

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych –
rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.
hasło: WIGILIA
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Fornagiel Marcin 0B, Mirek Patrycja V SP, Baran Tomasz III G
(notes Oxford oraz mikołaj z czekolady)

nagrody pocieszenia: Kowalczyk Joanna 0B, Stasianek Anna IV SP, Janawa
Łukasz I G, p. Kożuch Franciszek (mikołaj z czekolady)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Sobczyk z klasy III
gimnazjum do
30 stycznia 2014 roku

Echo Szkoły – nr 75

