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Witajcie Uczniowie!
Kolejny
miesiąc
za
nami.
Rozpoczynamy drugie półrocze i zbliżamy się
wielkimi krokami do zakończenia roku
szkolnego. Pewnie już każdy z Was czeka tylko na
to, kiedy zaświeci słońce i będzie można pograć na
boisku w piłkę. To już niebawem, a na długie
wieczory polecamy lekturę, czyli nasz
miesięcznik. Znajdziecie w nim wiele
ciekawych podpowiedzi na spędzenie
wolnego czasu, dowiecie się co nieco
o różnych zawodach, a on sam umili Wam popołudnie.
W tym miesiącu czeka nas wiele ważnych dni. Nie zapominajmy
o chorych, o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i oczywiście o tych,
których kochamy.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
2 lutego- Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
3 lutego- Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
8 lutego- Święto Służby Więziennej, Dzień Bezpiecznego Internetu
11 lutego- Światowy Dzień Chorych
14 lutego- Dzień Zakochanych
20 lutego- Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
21 lutego- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
27 lutego- Tłusty czwartek
opr. Aneta Sobczyk

Czar walentynek
Aśka robiła wszystko, aby 14 lutego znaleźć się na
organizowanej przez Klub Sympatia dyskotece. Przez cały rok
zbierała kieszonkowe na wystrzałową kreację, resztę pieniędzy
wydała na markowe kosmetyki i ekstra fryzurę. Od koleżanki
pożyczyła jeszcze srebrną kosztowną biżuterię i była gotowa. Ten
dzień miał być przełomowym w jej życiu – tak zapewniała ją
niegdyś wróżka, tak przepowiadały wszystkie ostatnie horoskopy.
Tak więc poszła na spotkanie swojego księcia. Walenty, który
podszedł do jej stolika, był dobrze zbudowany, świetnie ubrany
i rewelacyjnie tańczył. Już po kilkudziesięciu minutach znajomości
dowiedziała się, że jest wyjątkowo piękna, mądra i atrakcyjna. Przez
kolejną godzinę usłyszała tyle komplementów, że nawet nie
potrafiłaby ich ani zliczyć ani powtórzyć. Wreszcie spotkała miłość
swojego życia. Niestety jej Romeo wezwany SMS-em szybko
zakończył imprezę.
Wtedy Aśka zorientowała się, że nie ma na ręce srebrnej
bransoletki. Zaczęła gorączkowo jej szukać po całej sali i bufecie.
„Jaka szkoda, że nie ma przy mnie mojego nowo poznanego
chłopaka” – pomyślała. Na pewno pomógłby jej szukać zguby...
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły…
7 stycznia odbyło się spotkanie klasy III gimnazjum z paniami pedagogami z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Nowym Sączu, które swoją wiedzę na temat wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej przekazały młodzieży. Poprzez różne działania
(prezentacje, pracę w grupach) na pewno pomogły uczniom wybrać
szkołę ponadgimnazjalną oraz zawód, jaki będą wykonywać przez
całe życie. Poniżej przedstawiamy artykuł naszej koleżanki związany
z tym wydarzeniem.
14 stycznia dzieci z klasy I SP odbyły pieszą wycieczkę do pasieki
znajdującej się w Koniuszowej. Poniżej przedstawiamy artykuł
związany z tym wydarzeniem.
21 stycznia uczniowie klas I-III G obejrzeli prezentację na temat
przemocy w szkole, a później w grupach wykonywali plakaty, które
miałyby zapobiegać takim sytuacjom.
26 stycznia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Seniora. Na
świętowanie przybyło wielu zaproszonych gości, którzy obejrzeli
występy najmłodszych, śpiewali kolędy, wspólnie spędzali czas.
Poniżej przedstawiamy artykuł związany z tym wydarzeniem.
31 stycznia uczniowie klas IV-VI SP wzięli udział XI Gminnym
Przeglądzie Kolędniczym.
opr. Patrycja Janiszewska i Aneta Sobczyk

SPORT w naszej szkole
8 stycznia w naszej szkole odbyły się gminne zawody w piłkę
koszykową dziewczyn. W rywalizacji sportowej wzięły udział
4 drużyny: z Koniuszowej, Mogilna, Posadowej i Lipnicy Wielkiej.
Nasza reprezentacja zajęła II miejsce.
Dziewczyny z gimnazjum walczyły o podium w tej samej dziedzinie
trzy dni 11 stycznia później w Korzennej. Niestety, mimo zaciętej
sportowej walki zajęły IV miejsce.
W styczniu uczniowie naszej szkoły wzięli też udział w zawodach
piłki siatkowej. Konkurencja odbyła się w Wojnarowej. Nasza
drużyna miała wielkie nadzieje na wygraną, ale niestety były lepsze
zespoły. Zajęliśmy II miejsce.
opr. Mateusz Porębski
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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”.

Doradztwo zawodowe
autor: Aneta Sobczyk
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/doradztwo-zawodowe-czylitrzecioklasisci-przed-wyborem-szkoly-sredniej,55120#.Uv51Vs5Oom5

Uczniów klasy III Gimnazjum im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej odwiedziły 7 stycznia panie
Magdalena Kiełbasa oraz Alicja Zapiór z Powiatowej Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Sączu, które jako
pedagodzy,
swoją
wiedzę
na
temat
wyboru
szkoły
ponadgimnazjalnej przekazały młodym ludziom, którzy będą
planować swoją przyszłość, wybierać szkołę średnią, a co za tym
idzie - zawód, który będą wykonywać przez całe swoje życie.
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Co zrobić, by nie popełnić błędu w wyborze? Tym właśnie
obie panie się zajęły- uświadomieniem gimnazjalistom, co ich
interesuje, co im sprawia przyjemność i w czym są dobrzy. Pierwszą
ważną rzeczą, jaką wykonano w tych kilkugodzinnych warsztatach,
było wypisanie jak największej liczby zawodów. Każda grupa starała
się zapełnić swoją kartkę wieloma specjalizacjami. Po skończeniu
zadania gimnazjaliści dowiedzieli się, że to, co oni uważali za
zawód, zawodem nie jest. Poznali stronę internetową, na której są
obszerne informacje na temat danego fachu. Prowadzące wyjaśniły,
co trzeba brać pod uwagę w wyborze szkoły, czyli m.in.
zainteresowania, zdolności. Opowiedziały o rodzajach szkół, o tym
który wybór będzie najlepszy, żeby później tego nie żałować.
Uczniowie obejrzeli filmiki przedstawiające niektóre
zawody. Było na nich ukazane to, czego teraz potrzebują doradztwo. Patrząc na ludzi, którzy już zadecydowali i są dumni z
tego, co zrobili, sami myślą jak postąpić. Na koniec spotkania
wypełnili testy, które sprawdziły ich samych. Znajdowały się tam
pytania z wielu dziedzin nauki. Każdy, kto starannie zaznaczył
odpowiedzi, dobiegł do mety, czyli poznał to, co go interesuje,
ciekawi i z czym powinien wiązać swoją przyszłość. Te warsztaty na
pewno dały gimnazjalistom wiele do myślenia i pomogły w decyzji.
Może niektórzy już wiedzą, gdzie się wybiorą, a może doszli do
wniosku, że do czegoś się nie nadają i szukają dalej. Jedno jest
pewne - z pomocą kogoś doświadczonego ich wybór będzie prosty i
trafny.
- Współpraca naszej szkoły z Powiatową Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowym Sączu zaowocowała
kolejnymi warsztatami – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. Tym razem uczniowie klasy III gimnazjum, stający przed wyborem
kierunku dalszej edukacji czy ukierunkowania zawodowego, mogli
się zapoznać ze specyfiką wybranych zawodów. Mogli sprawdzić
swoje predyspozycje zawodowe, czy też odkryć, jakie wymagania są
stawiane przed pracownikami wykonującymi różne prace. Takie
spotkania organizujemy cyklicznie, ponieważ cieszą się one dużym
zainteresowaniem młodzieży, którą jak powszechnie dzisiaj
wiadomo, niełatwo jest czymś zainteresować.
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Co słychać w ulu zimą – wycieczka do pasieki
i spotkanie z pszczelarzem
autor: p. Maria Rola
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/co-slychac-w-ulu-zima-wycieczka-dopasieki-i-spotkanie-z-pszczelarzem,55282#.Uv52Yc5Oom5

Wybór przyszłego zawodu przez ucznia
jest bardzo trudnym, a jednocześnie bardzo ważnym zadaniem,
bowiem decyduje o jego przyszłym życiu. Trafnie wybrany zawód to
zadowolenie z pracy i radość z możliwości wykonywania zadań,
które są dla człowieka ważne i pozwalają mu na samorealizację.

W Zespole Szkół w Koniuszowej systematycznie podejmuje
się różnorodne działania w tym aspekcie. I to nie tylko w
gimnazjum,
ale
także
w
szkole
podstawowej.
I tak z ostatnich można wymienić zorganizowaną przez Marię Rolę
wycieczkę do pasieki i spotkanie z pszczelarzem, w którym wzięli
udział uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka
Gagora. Klasa I, w ramach edukacji przyrodniczej, brała już udział
w zajęciach na temat życia pszczół i pszczelej rodziny. W trakcie
lekcji dzieci dowiedziały się z czego i w jaki sposób powstaje miód i
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jakie są jego wartości odżywcze, które pszczoły zbierają nektar
i pyłek oraz noszą je do ula.
Na zakończenie tego bloku tematycznego - 14 stycznia,
dzieci odbyły pieszą wycieczkę do pasieki znajdującej się w

Koniuszowej. Tam spotkały się z pszczelarzem, który opowiedział
im wiele ciekawostek dotyczących życia pszczół, odpowiadał także
na wiele pytań najmłodszych. Podczas tego spotkania dzieci miały
okazję zobaczyć ule z bliska i przekonać się (przykładając ucho do
ula), czy słychać brzęczenie pszczół. Zobaczyły plastry, których
mogły dotknąć, ramki i maszynę, do których wędrują plastry, aby
potem uzyskać z nich miód. Pierwszaki miały okazję założyć na
głowę kapelusze pszczelarza, poznały różne gatunki miodu, a na
zakończenie spotkania wzięły udział w degustacji tego produktu,
który bardzo im smakował.
- Już w najmłodszych klasach staramy się przedstawiać uczniom
różne zawody i profesje, tak aby powoli mogli ukierunkowywać
swoje zainteresowania – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. Spotkanie z pszczelarzem w pasiece bardzo dobrze wpisuje się w ten
program. Uczniowie byli zadowoleni, tym bardziej że nie obyło się
tradycyjnego miodowego poczęstunku.
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Uczniowie z Koniuszowej uczą się udzielać pierwszej
pomocy
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/koniuszowowscy-uczniowie-ucza-sieudzielac-pierwszej-pomocy,55396#.Ut6C_PvdjQw

W Zespole Szkół w Koniuszowej podejmowane są
różnorodne działania, które pozwalają skutecznie przyswajać
wiedzę na temat pierwsze pomocy. Jest to o tyle ważne, że ta
umiejętność potrzebna nam jest na co dzień.

Dzięki temu klasa IV doskonale już wie, jak udzielać
pomocy w nagłych wypadkach. Wszystko za sprawą
praktycznych ćwiczeń realizowanych w ramach zajęć
technicznych. Na nich uczniowie nabyli umiejętności
bandażowania i usztywniania kończyn, zaopatrywania oparzeń
i układania poszkodowanej osoby w pozycji bezpiecznej.
Echo Szkoły – nr 76
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Dowiedzieli się o zakładaniu gipsu i postępowaniu ze
złamaną ręką. Nauczyli się też zasad uwalniania ofiar wypadku
z pojazdów, jak również właściwych zachowań na drodze.
Byłą to też okazja do przypomnienia sobie numerów
alarmowych.
Ta wyjątkowa lekcja z pewnością szczególnie zapisała się w
pamięci uczniów. Oby tylko nie musieli zbyt często
wykorzystywać
nabytych
umiejętności.
- W ramach zajęć dydaktycznych, a także różnych
organizowanych w szkole projektów- staramy się przyswajać
uczniom wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy oraz
przybliżać schematy postępowania w razie nagłych wypadków
- mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński.
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Dziadkowie i babcie
na Dniu Seniora w Koniuszowej
autor: p. Beata Kawik
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/dziadkowie-i-babcie-na-dniu-seniora-wkoniuszowej,55950#.Uv53qc5Oom7

Jak uczcić Dzień Babci i Dzień Dziadka? Co zrobić, aby
babcia i dziadek poczuli się w tym dniu wyjątkowo? Trzeba im
pokazać, że są bardzo ważni i wyjątkowi. Tak też było w szkole w
Koniuszowej, gdzie wieloletnią tradycją jest organizowanie Dnia
Seniora, który rozpoczyna się od uroczystej Mszy Świętej.

Zanim zaproszeni goście wezmą udział w „długich seniorów
rozmowach” wnuczki i wnukowie, zarówno ci młodsi jak i ci starsi,
prezentują program artystyczny przygotowany specjalnie na tę
okazję. Tak też było i tym razem. Zanim uczniowie szkoły
podstawowej pod opieką pań Agaty Ligęzy – Chyc i Anny Kity
przedstawili jasełka, najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych
Echo Szkoły – nr 76
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pod opieką nauczycielek - Eweliny Kociołek oraz Anny Kempy
przedstawiły program artystyczny „Kocham Cię Babciu, kocham
Cię, Dziadku”. Najmłodsi z zapałem recytowali wiersze
przygotowane specjalnie na tę okazję dla swoich ukochanych babć
i dziadków, następnie wręczyli im drobne upominki jako
podziękowanie za to, że są razem z nimi.
Wzruszeni seniorzy przyjmowali życzenia od wnuków, od
dyrektora szkoły –Jarosława Glińskiego, wójta gminy Korzenna –
Leszka Skowrona. Po uroczystym „sto lat” zaproszeni goście udali
się na poczęstunek, podczas którego oddali się wspomnieniom.
A przy wtórze harmonii i skrzypiec mogli również pośpiewać.
A dzięki panu Andrzejowi Gołębiewskiemu, który wcielił się w rolę
fotografa, mogą zachować miłe wspomnienia nie tylko w sercu, ale
i na fotografii.
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występy uczniów
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występy uczniów
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występy uczniów i wspólne świętowanie
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życzenia i wspólne świętowanie
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Preorientacja zawodowa
'Przez żołądek do serca', czyli
jak zostać kucharzem.
Jeśli lubisz gotować, przygotowywać różne
przysmaki, którymi potem dzielisz się
z bliskimi, to zawód idealny dla ciebie.
Zgodnie z definicją, kucharz to osoba
przyrządzająca potrawy w restauracjach,
barach, stołówkach. Widzimy go wszędzie
– w programach telewizyjnych, reklamach,
i przede wszystkim w kuchni. Najprostszą
drogą do zdobycia tego zawodu jest
uczęszczanie do szkoły gastronomicznej. Można również skończyć
różnego rodzaju szkolenia i kursy, które pomogą zgłębić kulinarne
tajniki. Osoba chcąca pracować w tym zawodzie powinna
wykazywać się dużą dyscypliną, cierpliwością, opanowaniem,
zdolnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Musi być też
specyficznym artystą. Umiejętność łączenia smaków i dekorowania
jest jak najbardziej pożądana.
opr. Klaudia Bugara

ANKIETA
Na razie zima nie chce do nas przyjść, ale wy na pewno
na nią czekacie z niecierpliwością. Każdy z was jest inny, więc
macie różne zdania na temat sportów zimowych. Chcąc się
tego dowiedzieć, zapytaliśmy klasy IG i IV SP o ulubiony
sport zimowy. Poniżej został przedstawiony jej wynik:
Uczniowie spośród snowboardu, hokeju, narciarstwa,
łyżwiarstwa i saneczkarstwa wybrali jazdę na łyżwach.
opr. Dominika Michalik i Angelika Baran
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Wywiad
z panią
Zofią Porębską

przeprowadziła Maria Szlag

Dzień dobry, czy może mi Pani udzielić wywiadu do gazetki
szkolnej?
Tak, z przyjemnością.
A zatem czym się Pani zajmuje?
Jestem nauczycielem SP w Trzycierzu. Uczę języka polskiego
i przyrody.
Jaką szkołę trzeba ukończyć, aby zostać nauczycielem języka
polskiego?
Aby zostać nauczycielem języka polskiego, należy ukończyć studia
wyższe o nazwie filologia polska, które trwają zwykle 5 lat. Trzeba
jednak mieć wyraźne predyspozycje w tym kierunku wyrażające się
przede wszystkim zamiłowaniem do czytania książek.
Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy z dziećmi?
Największą satysfakcję sprawiają mi sukcesy uczniów
i wychowanków, ale też widoczny przyrost wiedzy i zaangażowanie
w proces uczenia, którym z racji zawodu, kieruję.
Jakie cechy charakteru trzeba posiadać, aby pracować
z dziećmi?
Z pewnością trzeba być cierpliwym i wyrozumiałym, ale też
stanowczym i konsekwentnym. Należy również być wnikliwym
str. 18
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obserwatorem, taktownym doradcą, skutecznym rozjemcą.
A najważniejsze jest to, aby nauczyciel potrafił obdarzyć dzieci
szczerą sympatią.
Od jak dawna pracuje Pani w tym zawodzie?
W zawodzie nauczyciela pracuję 11 lat.
Czy lubi Pani wyjeżdżać z dziećmi na wycieczki? Dlaczego?
Wycieczki szkolne są doskonałą okazją do lepszego poznania się.
Wtedy bardzo często dowiadujemy się nawzajem o sobie bardzo
ciekawych rzeczy, które na co dzień się nie ujawniają. Wszyscy
wracamy bogatsi o pewne wrażenia i wiedzę o tym, jak
funkcjonujemy poza murami szkoły.
Czy opowie Pani czytelnikom gazetki jakąś śmieszną historię
która przytrafiła się Pani w pracy?
Zabawnych historii w szkole nie brakuje, bo uczniowie stwarzają
wiele takich sytuacji, które czasem najlepiej rozbroić śmiechem.
Zdarza się na przykład, że uczeń nie przeczyta lektury i zna ją
z opracowań, ale udaje świetnie zorientowanego w treści książki.
Kiedy pytam o szczegóły i okoliczności przedstawionych wydarzeń,
snuje on całkiem nową opowieść, niewiele mającą wspólnego
z omawianą lekturą. Klasa wówczas zrywa boki ze śmiechu,
a nieświadomy komizmu uczeń brnie dalej w improwizowanie
historyjki. Takim artystom doradzam pisanie własnych książek.
Dziękuję za rozmowę, do widzenia.
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„Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń”
Realizując drugie zadanie
konkursowe
„Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
opracowano
regulamin
konkursu literackiego oraz
plastycznego. W kategorii
literackiej zadaniem uczniów
było odpowiedzenie na pytanie Co powinno zmienić się
w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje
miedzy ludźmi? używając dowolnej formy wypowiedzi (np.
opowiadania, listu, itp.). Młodsi uczniowie podkreślali kulturę
wypowiedzi - by w stosunkach do siebie być miłym
i szczerym. Uczniowie gimnazjum większy nacisk kładli na
porozumienie się z nauczycielami. Proponowali organizacje
zajęć dodatkowych, nie tylko uzupełniających wiedzę, ale
służących zbliżeniu miedzy nauczycielami i uczniami, na
przykład poprzez wspólną zabawę. Sugerowali organizację
wycieczek i wyjazdów celem wzajemnego poznania się bliżej
na gruncie pozaszkolnym. Starsi uczniowie poruszali również
kwestię stosunków między uczniami – wzajemnie się słuchać,
być bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym dla innych.
opr. p. Joanna Dźwigniewska – Gargula

Poniżej przedstawiamy najlepsze prace uczniowskie zgłoszone na
konkurs organizowany przez panią Joannę Dźwigniewską – Gargulę
– koordynatora akcji „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
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I miejsce- Aneta Sobczyk
Do Zespołu Szkół w Koniuszowej
Uczeń Gimnazjum

Koniuszowa,12.12.2013r.

Do Dyrektora Zespołu
Szkół w Koniuszowej
Szanowny Panie Dyrektorze, w związku z narastającym
problemem złych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami
proponuję podjęcie prac nad poprawą tej drastycznej sytuacji.
Pierwszą ważną rzeczą, którą trzeba wykonać to
zorganizować spotkanie z przedstawicielami obu grup.
Rozmowa jest najważniejsza. W ten sposób każdy będzie mógł
przedstawić swoje poglądy. Niewyobrażalne jest, że w szkole
panuje taka niemiła atmosfera.
Druga rzecz to rozmowa z uczniem podczas trwania
lekcji. Gdy nauczyciel odtrąca pytanie czy prośbę, to może być
to powodem konfliktu, który zakorzeni się bardzo głęboko.
Uczeń jest małym człowiekiem, który czerpie wiedzę od
starszego nauczyciela. Nie tylko wiedzę naukową, ale też
zachowanie wobec drugiego człowieka. Nauczyciele powinni
dawać przykład swoim zachowaniem i nie pobudzać uczniów
do konfliktów.
Podsumowując, proszę o rozpatrzenie mojego listu,
który ma na celu początek poprawy relacji między uczniami
a nauczycielami. Proszę więc o spotkanie, w którym młodzi
ludzie będą mieli szansę uzupełnić braki w wiedzy o kulturze
osobistej. Dowiedzą się, że nauczyciela trzeba szanować tak,
jak on szanuje ich samych.
Z poważaniem
Uczeń Gimnazjum
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II miejsce-Klaudia Bugara
Jak powinna wyglądać prawidłowa relacja między
ludźmi? W mojej pracy zastanowię się nad tym pytaniem.
Z każdym mamy inny rodzaj relacji- z kolegami,
nauczycielami, rodziną. Jedne są luźniejsze, a inne bardziej
oficjalne. Z przyjaciółmi można porozmawiać o wszystkim,
o swoich problemach, radościach. Czujemy się przy nich luźno
i swobodnie. Trzeba jednak pamiętać, żeby nikogo nie obrażać,
zwracać się po imieniu, być przede wszystkim sobą. Jeżeli ktoś
nam zaufał, i my powinniśmy go nim obdarzyć. Aby nie było
żadnych spięć i kłótni, powinniśmy ze sobą rozmawiać
i wspólnie rozwiązywać problemy. Z kolei w szkole,
z nauczycielami, musimy zachowywać się zupełnie inaczej.
Powinniśmy odnosić się do nich z szacunkiem, ponieważ to
w końcu oni przekazują nam wiedzę potrzebną do późniejszego
wykształcenia. Szacunek możemy okazywać kłaniając się im,
zachowywać się kulturalnie. Oni również powinni nas
szanować, np. mówić nam po imieniu. W domu, razem
z rodziną przestrzegamy różnych reguł, ustalonych w obrębie
domowników. Przede wszystkim starajmy się być szczerym,
uczciwym. Nie można przeklinać ani kłamać. Powinniśmy
wspólnie spędzać czas, poprzez choćby rozmowę.
Podsumowując, prawidłowa relacja między ludźmi
powinna zawierać szacunek, szczerość i kulturę. Starajmy się
tego przestrzegać.

III miejsce- Dominika Michalik
Na wstępie chcę Ci podziękować za zdjęcia z wakacji.
Są naprawdę przepiękne. Natomiast dzisiaj piszę ten list do
Ciebie by powiedzieć Ci, co powinno zmienić się
w zachowaniu niektórych uczniów.
str. 22
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W naszej szkole im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej organizowany jest konkurs pt.: „Super Klasa”.
Na razie jesteśmy na I miejscu, lecz niektórzy nasi koledzy
zachowują się okropnie. Nie możemy się z nimi łatwo
porozumieć. Zachowują się jak dzieci. Śmieją się na lekcji,
biegają na przerwie, często spóźniają się na lekcje, nie
odrabiają zadań, nie uczą się, a nawet trzech uczniów ma
upomnienie wychowawcy. Bardzo bym chciała, by nasza klasa
była najgrzeczniejsza w całej szkole. I chyba mam na to
sposób. Żeby nasza klasa poprawiła się należy dawać im kary
np.: sprzątać klasę zapisywać ich na dodatkowe zajęcia, nie
zawsze zabierać ich na basen i łyżwy, częściej wzywać
rodziców do szkoły. Oto moje propozycje.
Napisz do mnie list, o tym , jak Ci się podobają moje
propozycje i co ewentualnie można w nich zmienić.
Twoja koleżanka

III miejsce- Sara Ogorzałek
Drodzy koledzy i koleżanki!
Piszę do Was, ponieważ ostatnio zauważyłam, że
relacje między nami uległy pogorszeniu.
Wynika to z tego, że w ogóle nie słuchamy się
nawzajem. Owszem, każdy z nas ma swoje zdanie, ale i każdy
musi umieć wysłuchać zdania drugiej osoby.
Drugim powodem pisania tego listu jest to, że
niektórych z naszej klasy w ogóle nie szanujemy. Powinniśmy
zaprzestać między sobą konfliktów, bo wtedy będzie nam
o wiele łatwiej przetrwać do końca trzeciej gimnazjum.
Proponuję na początek zorganizować sobie ognisko
i właśnie na nim porozmawiać na temat naszych wzajemnych
relacji.
Koleżanka z równoległej klasy
Echo Szkoły – nr 76
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Morświn - jedyny bałtycki delfin - ma długość około 1,5m. W polskiej
części Bałtyku obserwuje się go zaledwie kilkanaście razy w roku. To
wyjątkowo rzadki, ginący gatunek, podlegający ścisłej ochronie.
Płeć koni można określić poprzez sprawdzenie ilości zębów. Klacze
mają zazwyczaj 36 zębów, a ogiery 40.
82% uczniów udaje, że jest skupionych na lekcji tylko dlatego, by nie
być spytanym przez nauczyciela.
Po odkryciu kodu Michała Anioła włoskim naukowcom udało się
odnaleźć kod Leonarda da Vinci. Badacze zajrzeli głęboko w oczy Mony
Lisy i odkryli w nich niewielkie litery i liczby.
W stanie Alabama (USA) zabroniona jest gra w domino w niedzielę.
Williams Phelps Eno, twórca podstawowych zasad ruchu drogowego
i oznakowań drogowych, nie potrafił jeździć samochodem.
W Korei Południowej dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą grać w gry
po północy - jest to nielegalne.
Zarost na twarzy rośnie szybciej niż na reszcie ciała. Gdyby typowy
mężczyzna nigdy się nie golił, jego broda była by długa na 9 metrów.
10 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów z nich pali od ponad
20 lat.
Dziewięciolatek z Kalifornii został najmłodszym zdobywcą szczytu
Aconcagua w Argentynie - najwyższego szczytu obu Ameryk. Tyler Armstrong wspiął się na szczyt o wysokości 6962 metrów w Boże Narodzenie podali organizatorzy wyprawy. Chłopiec zdobył Aconcaguę razem z ojcem,
Kevinem, i Lhawangiem Dhondupem. Według Nicolasa Garcii, który w
Mendozie zajmuje się logistyczną stroną wyprawy, Tyler był o wiele mniej
zmęczony niż ojciec i przewodnik, kiedy zeszli już do obozu bazowego.
Henry Ford był pierwszym z przemysłowych gigantów który dał swoim
pracownikom wolne soboty i niedziele .Miało to doprowadzić do wykorzystania wolnego czasu na jazdę samochodem. Tak spopularyzowała się idea
weekendów.
źródło: http://wiadomosci.onet.pl
http://dowiadujsie.pl

opr. Klaudia Janiszewska
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Kącik porad
Co zrobić, by na wsi było bezpiecznie? Jest to bardzo trudne,
ponieważ na gospodarstwach jest wiele różnych maszyn, narzędzi,
środków chemicznych i broniących się zwierząt, które w
niebezpieczeństwie stają się bardzo groźne. Aby uniknąć
jakichkolwiek drastycznych sytuacji, należy odpowiednio dbać
o porządek wokół domu. Przypominaj dorosłym, by nie zostawiali
narzędzi nie na swoim miejscu, dbali o obejścia na podwórzu. Jeśli
jesteś sam, bez opieki osoby dorosłej, nigdy nie uruchamiaj, a nawet
nie zbliżaj się do maszyn rolniczych. Pamiętaj, że zwierząt nie wolno
bić, straszyć, płoszyć ani w inny sposób drażnić! Trzymaj się
z daleka od różnych substancji chemicznych, które w większości

są szkodliwe dla zdrowia człowieka.
źródło: „Bezpiecznie na wsi”
opr. Aneta Sobczyk

Poezja
Adam Asnyk Na śniegu
Bielą się pola, oj bielą,
Zasnęły krzewy i zioła
Pod miękką śniegu pościelą...
Biała pustynia dokoła. Gdzie była łączka zielona,
Gdzie gaj rozkoszny brzozowy,
Drzew obnażone ramiona
Sterczą spod zaspy śniegowej.
Opadła weselna szata,
Zniknęły wiosenne czary,
Wiatr gałązkami pomiata,
Zgrzytają suche konary.

Więc drzewa obdarte z liści
Na jego ciemną koron
Patrzą się okiem zawiści,
Głowami trzęsą zdziwione...

Tylko świerk zawsze ponury,
W tym samym żałobnym stroju,
Wśród obumarłej natury
Modli się pełen spokoju.

Próżno głowami nie trzęście,
Wy nagie, bezlistne gaje!
Przemija rozkosz i szczęście,
Boleść niezmienną zostaje.
opr. Klaudia Janiszewska
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Conor Kostick „Saga”
W wirtualnym świecie Sagi
szaleje na desko lotce 15-letnia
dziewczyna. Należy ona do
anarchistycznego gangu
Punków. Choć nic nie pamięta
z przeszłości wzrasta z czasem
w niej przekonanie
o nadprzyrodzonych
zdolnościach, które w niej
drzemią. W jaki sposób wplątała
się w walkę z okrutną królową
Sagi dowiesz się po przeczytaniu
książki!

Jacek Nawrot „A w Patafii
nie bardzo: druga wyprawa
profesora Pstrixa”
Akcja tej fantastyczno –
satyrycznej książki odbywa się
w Patafii, pewnej krainie,
w której ludzie skupili się na
gromadzeniu dużych sum
pieniędzy. Czy tajna wyprawa
odniesie oczekiwany skutek
i ocali ludzkość przed tą
zaraźliwą pieniężną manią?
Przeczytaj książkę Jack
Nawrota i się dowiedz!
opr. Jakub Gołyźniak
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MUZYKA
ED SHERANN- „I SEE FIRE”
Oh, misty eye of the mountain below
Keep careful watch of my brothers' souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin's sons
If this is to end in fire
Then we should all burn together
Watch the flames climb high into the night
Call them out father, oh,
Stand by and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side high
And if we should die tonight
We should all die together
Raise a glass of wine for the last time
Call them out father, oh,
Prepare as we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side
Desolation comes upon the sky
REF: Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
And I hope that you'll remember me
Oh, should my people fall then
Surely I'll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame
Call them out father, oh,
Hold fast and we will
Watch the flames burn auburn on
The mountain side
Desolation comes upon the sky

REF: Now I see fire …
And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my brothers will die
And as the sky is falling down
It crashed into this lonely town
And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out
REF: I SEE FIRE….
******************************************

Ed Sheeran, właśc. Edward Christopher
Sheeran (ur. 17 lutego 1991 w Halifax) –
brytyjski piosenkarz, autor tekstów i
producent. uzyskał w Wielkiej Brytanii
status czterokrotnej platyny, rozchodząc się w
ponad 1,200,000 egzemplarzy. W 2012 roku
zdobył dwie nagrody BRIT Awards w
kategoriach Najlepszy artysta oraz Najlepszy
przełomowy wykonawca, a za utwór "The A
Team" otrzymał nagrodę Ivor Novello
Awards. 29 października 2012 roku swoją
premierę miała piosenka Little Things
brytyjsko-irlandzkiego
boysbandu One
Direction, którą napisał Sheeran w wieku 16
lat. W 2013 wykonał piosenkę I see Fire,
promującą film „Hobbit: Pustkowie Smauga.”
opr. Patrycja Janiszewska
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Bożek miłości.
2. 21 stycznia - Dzień ... .
3. Potrzebne do jazdy na lodzie.
4. Znany napój coca … .
5. Zimny biały i puszysty.
6. Wieczorem idziemy ... .
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: NOWY ROK
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Stasianek Grzegorz VI SP, Janawa Kamil III G, Michalik
Michał 0B (komplet 10 żelowych długopisów)
nagrody pocieszenia: Ruchała Magdalena IV SP, Gądek Sylwia I G, Sierotowicz
Marcin III SP, p. Kmak Małgorzata (długopis żelowy)

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
28 lutego 2014 roku
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