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Witajcie Uczniowie!
Przyszedł marzec, a za nim wielkimi
krokami kroczy piękna i długo wyczekiwana
wiosna. Pewnie każdy już ma plany na ten
wspaniały czas. Podczas wiosennych
porządków przypadkiem nie wyrzućmy
jakiegoś potrzebnego zeszytu, bo to przecież
jeszcze nie koniec roku
Zatem życzymy Wam udanego
miesiąca pracy i nauki. Spędźcie go mile nie
marnując go!
Przypominamy także, że archiwalne numery
naszej gazetki można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Kalendarium
3 marca – Światowy Dzień Pisarzy
5 marca – Środa Popielcowa
8 marca – Dzień Kobiet
10 marca – Międzynarodowy Dzień
Mężczyzn
17 marca – Dzień Świętego Patryka
18 marca – Międzynarodowy Dzień
Słońca
21 marca – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
22 marca – Dzień Ochrony Bałtyku
24 marca – Narodowy Dzień Życia
opr. Małgorzata Szlag

Zimowy bilans zysków i strat
Korzyści

Straty

- kwitnące pierwiosnki w
lutym
- oszczędności w domowym
budżecie
- doświadczenie nowego
wymiaru zimy
- całkiem nowa nieużywana
zimowa czapka
- ćwiczenia pamięci i
wyobraźni przywołujące białą
zimę
- ciepło, słońce i zdziwiony
śpiew ptaków
- wiosna w niedalekiej
perspektywie, a z nią kwiaty,
zieleń i coraz bliższe wakacje

- niedobory zimowego szaleństwa
- deficyt jazdy na nartach i walki na
śnieżki
- mniejsza siła mięśni,
niewyćwiczona na odśnieżaniu
- smutny pejzaż bez bałwana
- stracony czas na naukę o mrozie,
zaspach i zamieciach śnieżnych
- stracone pieniądze na zakup sanek
- smutne miny młodszego
rodzeństwa
- udział w lekcjach i brak
możliwości tłumaczenia się
trudnymi warunkami pogodowymi
- stracenie nadziei na silne mrozy
i zamknięcie szkoły
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły…
19 lutego w naszej szkole odbył się piknik edukacyjny organizowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Eduscience. Przybyli uczniowie i nauczyciele z Nowego Targu,
Łętowni, Mogilna, Korzennej i Grybowa. Były różne pokazy naukowe i warsztaty, w których wszyscy chętnie brali udział. Poniżej
przedstawiamy artykuł związany z tym wydarzeniem.

19 lutego chętni uczniowie klas IV – VI SP w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Sączu obejrzeli przedstawienie teatralne
„W krainie mitów” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru
Edukacji z Wrocławia.
27 lutego uczniowie klasy IIIG wzięli udział w Targach Szkół
Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Nowym Sączu.
27 lutego uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej
jak i gimnazjum trzymali formę na szkolnej dyskotece.
opr. Aneta Sobczyk
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W ramach realizowanego przez
szkołę programu „Trzymaj
Formę”, a także z okazji XXII
Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Sochi został zorganizowany
konkurs plastyczny.
Był on skierowany do
uczniów klas IV – VI szkoły
podstawowej
i gimnazjum.
Konkurs
miał
na celu
upowszechnienie idei olimpijskiej,
przybliżenie wiedzy o zimowych
igrzyskach
olimpijskich,
największych
na
świecie
międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych
cyklicznie, co 4 lata, zainteresowanie dzieci XXII Zimowymi
Igrzyskami Olimpijskimi w Sochi 2014, promowanie
aktywności sportowej i artystycznej. Ponadto propagowanie
wśród dzieci i młodzieży idei olimpijskiej - sportowego
współzawodnictwa oraz zachowań fair play, poszerzenie
zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej. Aktywizowanie do
podejmowania działań w celu poszerzenia wiedzy, rozwijania
zainteresowań i kreatywności.
Laureatami konkursu zostali: w gimnazjum – Kamil
Sierotowicz z kl. III, w szkole podstawowej – Patrycja
Bugara z kl. V, a w nagrodę otrzymali piłki.
Mamy nadzieję, że nagrody te zachęcą zwycięzców do
aktywnego spędzania czasu. Gorąco namawiamy Was do
rozwijania swoich pasji i talentów sportowych, plastycznych
i innych. Pamiętajcie o tym, że marzenia się spełniają,
a w sporcie tak jak i w życiu, aby odnieść sukces, konieczna
jest wytrwałość i praca nad sobą.
opr. p. Franciszka Tarasek
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Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury – linki do artykułów znajdują się na
stronie internetowej szkoły w zakładce „Media o nas”.

Warsztat wody, iluzji i efekty 3 D
autor: p. Anna Święs
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Gościa tarnowskiego”
http://tarnow.gosc.pl/doc/1892968.Warsztat-wody-iluzji-i-efekty-3D

19 lutego w Zespole Szkół w Koniuszowej odbył się piknik
edukacyjny organizowany przez Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk w ramach projektu EDUSCIENCE.
W tym innowacyjnym projekcie od ponad 1,5 roku
uczestniczy klasa II Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej.
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Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Jarosław Gliński, który
przywitał zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli z Nowego
Targu, Grybowa, Łętowni, Mogilna i Korzennej. Po krótkiej
prezentacji programu oraz przedstawieniu prowadzących uroczystego otwarcia pikniku dokonał wójt Gminy Korzenna Leszek
Skowron.

Piknik rozpoczął się pokazem naukowym, łączącym w sobie
zagadnienia fizyko - chemiczne. Organizatorzy zaprezentowali
unikalne właściwości ciekłego azotu oraz różne barwy ognia,
w zależności od spalanych gazów szlachetnych. Z zajęć skorzystali
nie tylko uczestnicy projektu, ale również wszyscy uczniowie.
Pokazom towarzyszyły ogromne emocje ze strony publiczności.
Kolejnym etapem pikniku były warsztaty naukowe: warsztat
wody, iluzja i efekty 3D, maszyna prawdopodobieństwa, moje
własne DNA, doświadczenia z magnetyzmu i obliczanie prędkości
światła. Dużą popularnością cieszyły się stanowiska samoobsługowe
uczniowie
sprawdzali
działanie
zjawiska
rezonansu
mechanicznego, obserwowali cechy obrazu odbitego w lustrze, a za
pomocą dużego bębna dowiedzieli się, w jaki sposób w postaci
Echo Szkoły – nr 77
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zaburzeń cząstek powietrza rozchodzi się dźwięk. Niesamowitym
przeżyciem była wizyta w planetarium, która stała się fascynującą
lekcją astronomii. Uczniowie mogli poznać budowę planet Układu
Słonecznego i poznać fazy Księżyca. Na zakończenie pikniku odbyło
się losowanie nagród wśród uczniów, którzy uczestniczyli
w warsztatach. Piknik okazał się niezwykłym spotkaniem z nauką,
przybliżeniem tematyki zjawisk, które zachodzą na co dzień w
otaczającej nas przyrodzie.
- Piknik Edukacyjny to koleje przedsięwzięcie, które
zrealizowaliśmy w ramach prowadzonej w szkole innowacji
pedagogicznej Eduscience - mówi dyrektor szkoły, Jarosław Gliński.
- Z bardzo ciekawych zajęć skorzystali nie tylko uczestnicy projektu,
ale również wszyscy uczniowie Gimnazjum im. gen. Franciszka
Gągora w Koniuszowej. Prawa fizyki, chemii i astronomii
opowiedziane poprzez zabawę na pewno na długo pozostaną
w pamięci uczestników. Dziękuję wszystkim nauczycielom
i pracownikom Zespołu Szkół w Koniuszowej za trud włożony
w organizację pikniku. W sposób szczególny pragnę podziękować
szkolnemu koordynatorowi projektu - pani Annie Święs oraz Wójtowi
Gminy Korzenna - Leszkowi Skowronowi za otwartość na
innowacyjne podejście do nauki oraz wyrażenie zgody na udział
naszej szkoły w tym ciekawym projekcie.
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„Bezpieczna Szkoła
– Bezpieczny Uczeń”
Zrealizowaliśmy czwarte zadanie
konkursowe
w
projekcie
„Bezpieczna
Szkoła
–
Bezpieczny uczeń”: Prawna
ochrona
dóbr
osobistych
człowieka, w tym nietykalności
cielesnej, a zwyczaje szkolne.
Zalecane podjęcie tematu relacji
„chłopcy-dziewczęta" - język,
kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."
Działania związane z realizacją 4 zadania rozpoczęliśmy od
przeprowadzenia
ankiety
diagnostycznej
nt.
poczucia
bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz przygotowania gazetki na
temat praw dziecka. Wyniki ankiety posłużyły do przygotowania
prezentacji „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka”, z którą
uczniowie mieli możliwość zapoznania się w trakcie spotkań. Na
podstawie ankiety można powiedzieć, że w szkole uczniowie czują
się bezpiecznie, a zachowania agresywne występują bardzo rzadko.
Jedynym i zarazem największym problemem jest język uczniów –
wulgaryzmy. Cieszy fakt, że nie występują zjawiska poruszane w
prezentowanych przez uczniów konkursowych pracach literackich
(druk w poprzednim numerze gazetki szkolnej).
Celem realizacji czwartego zadania było uświadomienie
uczniom, czym jest dobro osobiste człowieka, pogłębienie wiedzy
uczniów na temat nietykalności cielesnej i naruszenie godności
osobistej, wzbogacenie ich wiedzy na temat praw i wolności
przysługujących każdemu człowiekowi, kształtowanie wśród nich
postawy szacunku dla drugiego człowieka. Uczniowie dowiedzieli
się też, gdzie osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc.
Zajęcia odbywały się w klasach i z podziałem na grupy wiekowe.
W czasie zajęć w klasach uczniowie odgrywali scenki rodzajowe
w parach i w grupach na temat zaczepiania, bójek, przeklinania,
naruszania godności oraz nagrywania i robienia zdjęć bez wyrażania
zgody. Po przedstawionych scenkach uczniowie wypowiadali się, jak
się czuli, podejmowali dyskusje na temat różnorodnych zachowań.
str. 10
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Uczniowie zastanawiali się nad przyczynami używania
wulgaryzmów oraz sposobami ich eliminowania w komunikacji
interpersonalnej. Uczniowie doszli do wniosku, iż przekleństwa
zawsze towarzyszyły ludzkości. Można je usłyszeć w różnych
środowiskach, czy grupach. My w szkole nie mamy zbyt dużego
wpływu na używanie ich przez ogół społeczeństwa, jednak możemy
zadbać o swoje najbliższe otoczenie, sprawić, by wulgaryzmy
zniknęły z uczniowskiego języka. Wulgaryzmy są jednoznaczne
i nigdy nie będą określeniem pozytywnym. Mamy tak bogate
słownictwo, że nie ma potrzeby używania wulgaryzmów.
Podsumowaniem działań było przygotowanie w grupach
plakatów pod hasłem „Stop naruszaniu dóbr osobistych w szkole
i poza nią”.
opr. p. Joanna Dźwigniewska – Gargula

Preorientacja zawodowa
Mechanik to wszystkim dobrze znany
zawód. Nasi rodzice udają się do niego
zawsze wtedy, gdy jest coś nie tak
z samochodem.
Jego
zadaniem
jest
naprawienie
wszystkich
uszkodzeń,
ulepszenie lub wymienienie jakiejś części.
Zajmuje się on także motocyklami, autobusami, ciężarówkami
i innymi pojazdami zmotoryzowanymi.
Mechanik zazwyczaj pracuje w warsztacie. Musi być
szczególnie ostrożny, ponieważ grożą mu różnego rodzaju urazy.
Osoba pracująca w tym zawodzie powinna wykazywać się
spostrzegawczością, pracowitością, cierpliwością, dokładnością
i koordynacją ruchową. Musi również dokładnie znać budowę
samochodu.
Aby zostać mechanikiem, najlepiej mieć wykształcenie
zawodowe.
opr. Klaudia Bugara
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Legendy i opowiadania niesamowite z Korzennej i okolic”
pod red. Jolanty i Dariusza Brończyk
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Egzemplarz dostępny w naszej bibliotece szkolnej. Warto
poznać inne okoliczne legendy.
Echo Szkoły – nr 77
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Kącik porad

Jak my sami powinniśmy dbać o środowisko? By dbać
o naszą planetę, nie trzeba być ekologiem. Dbać możemy także
my, uczniowie i oczywiście każdy człowiek. Segregowanie
śmieci i wrzucanie ich do odpowiednich koszy - to tylko
początek. Nic z segregacji, jeśli będąc na
wycieczce lub na zwykłym spacerze,
„upuścimy” papier, bo nie chce nam się go
zanieść do domu. Każdy powinien
wiedzieć, że niszczenie tego, co dała
natura, jest bardzo szkodliwe dla środowiska
– dla zwierząt, roślin, zabytków i pomników
przyrody. Starajmy się pamiętać, że niszcząc je, nie dbamy
o środowisko, w którym żyjemy.
Zbierajmy zużyte baterie i oddajmy
je na przykład do szkoły, gdzie co roku
prowadzona jest ich zbiórka. Oszczędzajmy
energię - wyłączając światło wtedy, kiedy
jest ono nieprzydatne.
Wszystko wymienione powyżej to
tylko garstka rzeczy, które powinien robić
człowiek, bo wystarczy tak niewiele, by ratować naszą Ziemię!

A Ty jak dbasz
o środowisko?
opr. Aneta Sobczyk
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MUZYKA
Monika Urlik- Nie wie nikt
Jesteś sam gdy zapada zmrok
Będziesz sam gdy Twe życie przeminie
W starej szybie odbija się wzrok
Kogoś kto od lat tak żyje
Nie zagłuszy ciszy wina smak
Nie pomniejszy żalu pusta butelka
I rozumiesz, że przyjaciół brak
Gdy jak kruche szkło serce pęka
Nie wie nikt co się może stać
Nie wie nikt co się jeszcze zdarzy
Gdy ból skrzywi bladą twarz
To i tak zostaniemy z tym sami
Ja nie mówię, że to ma sens
Ja nie twierdzę też,
to ma sens

Ja nie twierdzę, że to coś zmienia
Tylko życie tak kruche jest
Dużo daje i dużo odbiera
Czy muszę tak przez życie iść W pragnieniach topić życia smak?
Nie wie nikt co się może stać
Nie wie nikt co się jeszcze zdarzy
Gdy ból skrzywi bladą twarz
To i tak zostaniemy z tym sami
Ja nie mówię, że to ma sens
Ja nie twierdzą też, że to na nic
Tylko życie tak trudne jest
Potrzeba siły by sobie z nim radzić
(2x)

Monika Urlik- urodziła się 1 lipca 1983 roku w Dzierżoniowie. Młoda
wokalistka, o charakterystycznym i jedynym tak brzmiącym głosie w
Polsce. Zwyciężczyni międzynarodowego festiwalu VENA, laureatka
wielu innych konkursów i festiwali. W wieku 9 lat rozpoczęła naukę gry
na skrzypcach. Przez wiele lat kształtowała swój talent grając w wielu
filharmoniach z wybitnymi muzykami. W 2006 roku została laureatką
festiwalu TOPtrendy w Sopocie z piosenką "Time after time", zdobywając
nagrodę Prezydenta Miasta Sopot. Obecnie pracuje nad solową płytą oraz
promocją materiału.
opr. Patrycja Janiszewska

Redakcja:

Redaktor naczelny: Aneta Sobczyk IIIG
Współredaktorzy: Baran Angelika VISP, Michalik Dominika VI SP,
Gołyźniak Jakub VI SP, Szlag Małgorzata VI SP, Jędrusik Beata VI SP,
Porębski Mateusz V SP, Porębska Aneta IG, Korczyński Przemysław I G,
Janiszewska Klaudia IIG, Janiszewska Patrycja II G, Bugara Klaudia IIIG,
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż:
Sierotowicz Kamil IIIG
Kociołek Karol IIIG
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.___ Post.
2. Przylatują z ciepłych krajów.
3. Imię wykonawcy piosenki pt. Nie wie nikt.
4. „ Zimowy ___ zysków i strat”- artykuł z gazetki.
5. Palimy ją, by pożegnać zimę.
6. Miesiąc z pierwszym dniem wiosny.
opr. Aneta Sobczyk

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: N
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: S (komplet 10 żelowych długopisów)
nagrody pocieszenia: R (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 marca 2014 roku
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