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Witajcie Uczniowie!
W tym miesiącu będziemy obchodzić Święta Wielkanocne.
Czas spędzony z najbliższymi w spokoju,
radości, miłości.
Ale też uczniów z naszej szkoły czekają
sprawdzające ich umiejętności:
poważny
sprawdzian – szóstoklasistów, a egzamin - III
gimnazjum. Trzymajmy za nich kciuki 
Przypominamy także, że archiwalne numery
naszej gazetki można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

* * * * * * * * * * * * *
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Kalendarium
1 kwietnia- Prima Aprilis
1 kwietnia- Sprawdzian szóstoklasisty
2 kwietnia- Niedziela Palmowa
17 kwietnia- Wielki Czwartek
18 kwietnia- Wielki Piątek
19 kwietnia- Wielka Sobota
20 kwietnia- Wielkanoc
21 kwietnia- Poniedziałek Wielkanocny
22 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ziemi
23-25 kwietnia- Egzamin gimnazjalny
27 kwietnia- Święto Bożego Miłosierdzia
opr. Aneta Sobczyk

=====================
Ankieta
W miesiącu marcu przeprowadziliśmy
ankietę pt.: ,,Mój ulubiony pupil’’
i ,,Zwierzątko, które pragnę mieć’’.
Największą popularnością w domach
cieszy się pies, a w marzeniach
uczniów chomik.
opr. Dominika Michalik i Angelika Baran
arch. szkoły
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Z życia szkoły…
4 marca p. Beata Kawik - pedagog szkolny - w ramach realizacji
programu „Żyj smacznie i zdrowo” w klasach I – III gimnazjum
przeprowadziła lekcję wychowawczą „Żywność bogactwem
składników pokarmowych” . Dodatkowo uczniowie obejrzeli
prezentację, która przedstawiała wyniki przeprowadzonej wcześniej
ankiety na temat zdrowego żywienia.

13 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły wybrali się na
przedstawienie teatralne. Szczegóły przedstawiamy poniżej.
20 marca
w Lipnicy Wielkiej odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny. Nasza koleżanka Aneta Porębska zajęła III miejsce.
Gratulujemy  Szczegóły przedstawiamy poniżej.
20 marca w Krakowie miały miejsce Targi Edukacyjne „Festiwal
Zawodów w Małopolsce”, w których wzięło udział 6 uczniów klasy
III gimnazjum.
20 marca
odbył się również „dzień otwarty” w oddziale
przedszkolnym. Szczegóły przedstawiamy poniżej.
str. 4
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21 marca
najmłodsi uczniowie naszej szkoły udali się na
poszukiwanie wiosny. Szczegóły przedstawiamy poniżej.
22 marca w naszej szkle odbyły się zawody w mini- piłkę ręczną
dziewczyn. Nasze koleżanki zajęły 3 miejsce. Gratulujemy!
opr. Aneta Sobczyk oraz Patrycja Janiszewska
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SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa ookkiieem
m nnaauucczzyycciieellii ii uucczznniióów
w
Dnia 13 marca 2014 roku dzieci z klas I -III wraz
z wychowawcami i jedną mamą (p. Barbarą Gądek) wybrały się na
wycieczkę autokarową do Grybowa do Miejskiego Domu Kultury.
Celem było obejrzenie przedstawienia teatralnego pt. „Jaś
i Małgosia”. Spektakl wykonany był przez aktorów Narodowego
Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Spotkanie
z bohaterami baśni, którą znają dobrze babcie, mamy i dziś jest
drogowskazem każdego dziecka. Całość baśni opowiedziana była
żywym uwspółcześnionym językiem, a pełne dynamiki dialogi
sprawiły, że sceny grozy przeplatały się z sytuacjami pełnymi
humoru. Czytelna i pouczająca treść wprowadziła najmłodszych
widzów w baśniowy urok opowieści. Pomysłowa, zmieniająca się
scenografia, efekty świetlne, barwne kostiumy, muzyka, pouczające
piosenki i świetna gra aktorów spowodowały, że czas spędzony
z bohaterami teatralnej inscenizacji był czasem pełnym wrażeń.

Dzieci zachwycone były kolorowymi strojami bohaterów zwłaszcza
strojem czarownicy i kota. Jednak największe zafascynowanie
wzbudziły efekty świetlne tego przedstawienia, które przedstawiały
różnokolorowe dymy wydobywające się z kotła czarownicy.
Przedstawienie trwało 70 minut. W drodze powrotnej dzieci
wymieniały ze sobą spostrzeżenia na temat postaci występujących
w przedstawieniu i efektów świetlnych. Wróciły wesołe
i zadowolone.
opr. p. Maria Rola
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Powitanie wiosny
21 marca, w pierwszym dniu
kalendarzowej wiosny byliśmy
nad strumykiem by pożegnać
zimę, a powitać wiosnę.
Zabraliśmy ze sobą Marzannę
i spaliliśmy
ją,
a
resztki
wrzuciliśmy do wody. Potem
wybraliśmy się na wiosenny
spacer. Szukaliśmy zwiastunów
wiosny. Chcieliśmy wiosnę
usłyszeć
i zobaczyć.
Przygrzewało słońce i wiał
ciepły wiatr. Słyszeliśmy wesoły
śpiew
ptaków.
Wśród
wschodzącej zielonej trawy ujrzeliśmy pierwsze wiosenne kwiaty:
pierwiosnki, zawilce, podbiały i miodunki. Na drzewach
zauważyliśmy zielone pąki. Po powrocie do klasy namalowaliśmy
odpływającą zimę. Wiośnie na pewno spodobają się nasze rysunki.
opr. uczniowie kl. III SP
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20 marca w Zespole Szkół w Lipnicy
Wielkiej odbył się „III Gminny
Konkurs
Ortograficzny”
o tytuł
„Mistrza Ortografii Gminy Korzenna”.
Naszą szkołę reprezentowali Mateusz
Porębski z V SP, Krystian Fornagiel
z VI SP, Aneta Porębska z I G, Kamil
Krok z II G, Natalia Kożuch z II G.
się zmierzyć z wieloma trudnościami

Uczniowie musieli
ortograficznymi.
Na podium udało się stanąć Anecie Porębskiej, która zajęła
trzecie miejsce. Gratulujemy.
opr. p Beata Kawik
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Programy edukacyjno – profilaktyczne realizowane w szkole
w Koniuszowej w roku szkolnym 2013/2014.
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w różnych
programach, projektach i akcjach edukacyjno – profilaktycznych.
W działania związane z realizacją tych programów włączani
są nie tylko adresaci programów, ale w miarę możliwości wszyscy
uczniowie naszej szkoły, a wiele działań jest ukierunkowanych
również na rodziców. Tutaj należy również zaznaczyć, że szkoła
otrzymała certyfikat za realizację działań związanych
z profilaktyka palenia tytoniu – realizacja programu „Znajdź

właściwe rozwiązanie”.
Ponadto szkoła została również wyróżniona certyfikatem za
upowszechnianie zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci
i młodzieży.
Niniejsze
zestawienie zawiera ogólne informacje
o realizowanych programach i odbiorcach tych programów w naszej
szkole.
opr. pedagog szkolny – Beata Kawik
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Szkoła podejmuje
systematycznie
różnorodne działania
wpisane w
Europejski Kodeks
Walki z Rakiem
Działania te
realizowane są na
różne sposoby na
wszystkich etapach
edukacyjnych
i zawierają w sobie
wszystkie elementy
Europejskiego
Kodeks Walki
z Rakiem. Za
upowszechnianie
zaleceń specjalistów
w walce z rakiem
oraz wieloaspektową
edukację
prozdrowotną nasza szkoła otrzymała certyfikat oraz możliwość
zaprezentowania swoich „dobrych praktyk” na szerszym forum –
prezentacja dostępna jest na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie
w dziale „edukacja prozdrowotna” – „dobre praktyki”
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9134
Poniżej przedstawiamy założenia Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem oraz przedstawiamy krótką informację
o realizowanych w naszej szkole programach, projektach i akcjach
edukacyjno – profilaktycznych.
Wiele w nich realizujemy już od kilku lat.
A o wszystkich podejmowanych działaniach systematycznie
informujemy w naszej szkolnej gazetce, mediach lokalnych oraz na
stronie internetowej szkoły, gdzie zamieszczamy fotograficzną
relację z podejmowanych działań www.koniuszowa.korzenna.pl
opr. pedagog szkolny – Beata Kawik
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Europejski
Kodeks
Walki
z Rakiem

 Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać,
nie pal przy niepalących.
 Wystrzegaj się otyłości.
 Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia
fizyczne.
 Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz, co najmniej
5 porcji
dziennie.
Ogranicz
spożycie
produktów
zawierających tłuszcze zwierzęce.
 Jeśli pijesz alkohol - piwo, wino
wysokoprocentowe - ogranicz jego spożycie.

lub

napoje

 Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słonecznych.
Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające
skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie
stosować środki chroniące przed słońcem.
 Przestrzegaj ściśle przepisów mających na celu ochronę
przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj
się zawsze do instrukcji postępowania z substancjami
rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków
ochrony radiologicznej.
 Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
str. 12
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program: „Trzymaj Formę”
odbiorcy
w naszej
szkole:
uczniowie gimnazjum, klas I – VI
szkoły
podstawowej,
dzieci
z oddziałów
przedszkolnych,
rodzice
koordynator: p. Beata Kawik, p. Franciszka Tarasek
cele: „Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj
Formę” jest edukacja w zakresie trwałego 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: „Znajdź właściwe rozwiązanie”
odbiorcy w naszej szkole: uczniowie
gimnazjum, klas I – VI szkoły
podstawowej, rodzice
koordynator: p. Beata Kawik
cele:
„Zapobieganie paleniu tytoniu
wśród młodzieży szkolnej. Zwiększenie
wiedzy w zakresie szkodliwości dymu
tytoniowego. Kształtowanie umiejętności
dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Kształtowanie postaw
asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia
tytoniu.”
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program: „Czyste powietrze wokół nas”
odbiorcy
w naszej
szkole:
dzieci
z oddziałów przedszkolnych (pięciolatki,
sześciolatki) oraz ich rodzice
koordynator:
p. Beata
Kawik
współpracy z p. Eweliną Kociołek

we

cele: Ochrona dzieci przed szkodliwym
wpływem dymu tytoniowego. Program ma
charakter profilaktyczny, ale przede
wszystkim ma na celu wykształcenie u
dzieci świadomej postawy ochrony
własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni
kontakt z palącymi.

program: „Owoce w szkole”
odbiorcy w naszej szkole: uczniowie
klas I – III szkoły podstawowej
koordynator: dyrektor szkoły
cele: „Długoterminowa zmiana nawyków
żywieniowych dzieci i młodzieży
poprzez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie, na
etapie na którym kształtują się ich
nawyki żywieniowe oraz propagowanie
zdrowego odżywiania poprzez działania
edukacyjne realizowane w szkołach
podstawowych.”

str. 14

Echo Szkoły – nr 78

program: „Szklanka mleka”
odbiorcy w naszej szkole: dzieci
przedszkolne i uczniowie klas I – VI
szkoły podstawowej
koordynator: dyrektor szkoły
cele: „Kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży
dobrych
nawyków
żywieniowych poprzez promowanie
spożycia
mleka
i przetworów
mlecznych, propagowanie zdrowego
stylu życia - walka z nadwagą w wieku
wczesnoszkolnym”

projekt: „Wyloguj się do
życia”
odbiorcy w naszej szkole:
uczniowie gimnazjum oraz
klas IV – VI szkoły
podstawowej
koordynator: p. Beata Kawik
cele: „Projekt Wyloguj się do życia chce zwrócić uwagę jak
największej
liczby
osób
na
zagrożenia
wynikające
z nieograniczonego korzystania z komputera i zachęcić do szukania
zdrowej równowagi między światem wirtualnym a realnym.”
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program: „Mądre żywienie,
zdrowe pokolenie”
odbiorcy w naszej szkole:
uczniowie gimnazjum,
klas

IV

–

VI

szkoły

podstawowej, rodzice
koordynator: p. Franciszka Tarasek
cele: „Ocena wiedzy żywieniowej młodzieży szkól gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie
zasad prawidłowego żywienia. Ocena stanu odżywienia młodzieży.”

program: „Żyj smacznie i zdrowo”
odbiorcy
w naszej
szkole:
uczniowie
gimnazjum, uczniowie klas I – VI szkoły
podstawowej, rodzice
koordynator: p. Beata Kawik
cele: „Żyj smacznie i zdrowo to akcja,
której celem jest przekazanie uczniom
szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie,
zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do
pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego
spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy
społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.”

str. 16
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program: „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny
Uczeń”
odbiorcy w naszej szkole: uczniowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjum
koordynator: p. Joanna Dźwigniewska Gargula
cele: jest to ogólnopolski konkurs, którego
celem jest przeprowadzenie wielu działań
z zakresu bezpieczeństwa w szkole.

program:
proszę”

„Nie

pal

przy

mnie,

odbiorcy w naszej szkole: uczniowie
klas I – III szkoły podstawowej
koordynator: p. Beata Kawik we
współpracy z p. Małgorzatą Kmak
cele: „Uporządkowanie i poszerzenie
informacji na temat zdrowia. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą”

opr. pedagog szkolny – Beata Kawik
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wm
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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”.

Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym
w Koniuszowej
autor: p. Ewelina Kociołek
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/dzien-otwarty-w-oddziale-przedszkolnymw-koniuszowej,57626#.UzfyjKIqSXV

Aby ułatwić proces adaptacji dziecka w szkole, w oddziale
przedszkolnym w Koniuszowej już po raz kolejny został
zorganizowany „Dzień otwarty”. Ten odbył się 20 marca.

str. 18
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Przekroczenie progu szkoły dla wielu dzieci to poważne
przeżycie. Te trudne początki na równi z maluchami przeżywają
rodzice i dziadkowie. Trzeba pamiętać, że wrażliwa psychika
dziecka wymaga wiele taktu i delikatności, a także
odpowiedzialnych i przemyślanych działań. 20 marca do oddziału
przedszkolnego w Koniuszowej zaproszono dzieci i ich rodziców.
Goście, którzy do nas przybyli, mogli obejrzeć przedstawienie pt.
„Witaj Wiosno” w wykonaniu „małych aktorów” z grupy 0b. Potem
był czas na wspólną zabawę i poznawanie nowych kolegów
i koleżanek. Rodzice natomiast mieli okazję by porozmawiać
z dyrektorem. Mali goście opuszczali szkołę zadowoleni i pełni
wrażeń. Przedszkolaki natomiast cieszyły się, że Wiosna już do nas
zawitała i że mogły poznać dzieci, które przyjdą do naszej szkoły po
wakacjach.
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Strofy o Patronie
– generale
Franciszku
Gągorze
Przypominamy,
że
10 kwietnia
obchodzimy
rocznicę śmierci Patrona naszej
szkoły – generała Franciszka Gągora.
Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić pamięć tego
wielkiego Polaka strofami poetyckimi. Oto kilka wierszy autorstwa
uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy wzięli udział
w literackim
konkursie
poświęconym
Patronowi
szkoły
zorganizowanym przez pedagoga szkolnego Beatę Kawik.

Angelika Baran
Generale, Patronie nasz
Generale, Generale,
Trzeciego września Patronem nam zostałeś.
Było to po tym, jak do Smoleńska leciałeś.
Tylko hołd żołnierzom oddać chciałeś,
Lecz na miejsce nie dotarłeś.
Generale, Generale, Patronie nasz,
Ty autorytetem jesteś naszym,
Ty przykładem jesteś nam.
My w Twe ślady pójść pragniemy
I tak jak Ty dobrym być.
Generale, Generale, Patronie nasz,
Tyś Patronem naszej szkoły
i wszystkich nas.
str. 20
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Bieniek Natalia
Patron
Nie tak dawno, być może wczoraj,
Do szkoły biegł mały chłopiec.
Nie wiedział jeszcze wtedy,
Że patronem tej szkółki będzie.
Uczył się pilnie, zaległości nie miał.
Ale mu to nie wystarczyło,
Więc kolejne szczeble zdobywał.
Nie tak dawno, być może wczoraj,
Ktoś z małej wioski generałem został.
Wielkość i mądrość w tym Polaku była,
Uczciwy, dobry człowiek, z wielkim sercem,
Z uśmiechem na twarzy, był niepokonany.
Ale dzisiaj, już Ciebie nie ma.
Na warcie zginąłeś,
By w naszych sercach zamieszkać,
By naszym wzorem zostać,
By świadczyć o koniuszowskiej ziemi,
By żyć w naszej pamięci.

Szlag Małgorzata
Dziesiąty kwietnia…
Dziesiąty kwietnia, niedługo po świcie…
Smoleńsk wziął Ciebie, do nieba obłoków.
Co było prawdą, zostało ukryte.
Lecz sam generał nigdy nam nie powie,
Co się tam stało, w sąsiadów krainie.
Odkrywanie trwa, tajemnicy Smoleńska,
Szukanie skutku katastrofy owej…
Echo Szkoły – nr 78
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Fornagiel Krystian
Nasz Generał

W niewielkiej wiosce Koniuszowa,
Historia pewna się zaczęła.
Mały chłopiec chciał wyrosnąć
Na niezwykłego bohatera.
Aby spełnić marzenia swe,
W nauce ciągle wiódł prym.
Uczył się w Koniuszowej i w Nowym Sączu,
Aż w końcu odwiedził Wrocław i Rzym.
Wiele nauk w życiu zgłębił,
O których nawet nie słyszałem.
Ale przez upór i wytrwałość,
Został Rzeczypospolitej Generałem.
Gdy hołd w Katyniu składać miał,
Tragicznie zginął nasz kochany Generał.
Lecz pamięć po nim pozostanie,
Gdyż patronem naszej szkoły na wieczność zostanie.
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Szlag Maria
Nasz generał

Nasz generał to był ktoś,
Ktoś, kto przykład dawał wciąż.
Był to ojciec, syn i brat,
Z każdym żył on za pan brat.
Spotkał go los niesłychany,
Wpadł on w życia złe kajdany.
Wsiadł w samolot i odleciał,
Lecz już nigdy nie przyleciał.
Córka jego w domu płacze:
„Już go nigdy nie zobaczę”.
Żona jego łka w rozpaczy,
Męża swego nie zobaczy.

Pogrzeb robią niesłychany,
Żołnierz leży pochowany.
Generała nie zapomnę,
Będę zawsze dumna z niego.
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Każdy z nas wie, kim jest nauczyciel.
Spotykamy go codziennie w szkole. To on
przekazuje nam wiedzę, w pewien sposób
również wychowuje. Niektórzy z nas
uważają, że praca nauczyciela jest łatwa.
Jednak nie każdy mógłby skończyć
odpowiednią szkołę, nie każdy miałby też odpowiednie podejście do
dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie osoba pracująca w tym zawodzie
powinna być odpowiedzialna, pracowita, zdecydowana, mieć silną
osobowość. Musi wykazywać się też zrozumieniem w stosunku do
uczniów i umiejętnością rozwiązywania problemów i konfliktów.
Ważna jest też swoboda wypowiedzi i umiejętne, jasne
przekazywanie wiadomości. Aby zostać nauczycielem, trzeba
posiadać wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym.
opr. Klaudia Bugara

====================
Kącik porad
22 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień
Ziemi. Pamiętajmy, że ten dzień trwa przez cały rok, ale
postarajmy się, aby
ten był wyjątkowy
dla naszej planety.
Każdy, kto czyta
uważnie naszą gazetkę
wie jak dbać o
środowisko,
więc
poradzi sobie i nie
zawiedzie
Matki
Ziemi.
Niektórzy
myślą, że jeżeli raz w roku pozbierają śmieci w lesie, czy na
pobliskiej łące, wyłączą światło gdy wychodzą z pokoju, to tak
dbają o naturę. Mają rację, lecz jeśli przez pozostałą część
roku idąc do szkoły, czy gdzieś indziej wyrzucają niepotrzebny
śmieć lub będą w jakiś inny sposób szkodzili środowisku, to
jeden dzień na ratowanie go nie pomoże.
opr. Aneta Sobczyk
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Planowanie przyszłości
iątego
października,
podczas pochmurnej pogody, po
piętnastej, piegowata Paulina z
półrocznym pieskiem postanowiła
popływać pontonem po pobliskim
„Pacyfiku”. Przywdziała płócienny
podkoszulek, perkalowe pończochy
i
piękną
przeciwdeszczową
pelerynę.
rzyniosła
potrzebny
pakunek: pełnowartościowy prowiant (placek pieczony po południu,
pełnoziarniste pieczywo, przyrumienioną pieczeń, pokaźne
pomidory, przepyszne pomarańcze, polskie parówki i pożywne
picie). Pamiętała o pomarańczowym parasolu i pokarmie pupila.
Poukładała podręczne przybory, przygotowała pojazd i pływała pół
popołudnia. Podczas podróży podziwiała pobliski pejzaż,
pozdrawiała przyjaciół i przytulała Pimpka. Postanowiła przemyśleć
poważnie planowaną przyszłość. „Pragnę pisać piórem pamiętnik,
parać się prozą i poezją, podjąć próbę prawdziwego pisarza” –
pomyślała.
rzemieściła ponton pod przystań. Podumała, poczuła
przykrość, przygnębienie. Pisarz powinien poprawnie, pięknie,
przejrzyście pisać. Próby pisarskie Pauliny pachniały podrzędnym
pomysłem.
„ ragę pozostać po prostu Pauliną” – postanowiła
perspektywicznie i przy powyższym pozostała.
opr. Aneta Porębska
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Badania dowodzą, że mądre osoby szybciej popadają
w nałogi.
Psychologowie twierdzą, że wraz z upływem
czasu ludzie stają się mniej empatyczni. W
dzisiejszych czasach ludzie generalnie
przejmują się o 40% mniej niż jeszcze 30 lat
temu.
Sen sprawia, że stajemy się kreatywniejsi i
mądrzejsi.
Hipermnezja to choroba, na którą choruje tylko 20 osób na świecie.
Pamiętają one absolutnie wszystkie szczegóły ze swojego życia.
Niemieccy naukowcy stworzyli żelki i cukierki, które nie powodują
próchnicy.
Na Marsie znajduje się olbrzymi wulkan Olympus Mons, który jest 2x
wyższy niż Mount Everest.
Idealny czas nauki to 45 minut z 3 przerwami po 5 minut. Wtedy
nasz mózg przyswaja najwięcej wiedzy.
Wenus jest wyjątkową planetą, gdyż jako jedyną przy dobrych
warunkach, gołym okiem można obserwować w ciągu dnia.
Z badań amerykańskiej pani psycholog wynika, że Polki są
najbardziej agresywnymi kobietami na świecie.
Człowiek z najdłuższą
brodą świata (5,33 m),
potknął się o nią i złamał
sobie kark.
Lykoi- pierwszy na świecie
„wilczy kot”. Kot wygląda
jak
wilkołak,
ale
zachowuje się jak pies.

opr. Klaudia Janiszewska
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Poezja
Jan Kasprowicz
Głupi tylko ma pewność
Głupi tylko ma pewność, że wszystko, co robi,
Jest dobre, a zaś jeszcze głupszy ufa święcie,
Że dzieło jego przetrwa jak ten blask w zamęcie
Wieczystej fali morskiej. Mędrca - mówią - zdobi
Wątpienie, kres mądrości wszelkiej i poczęcie:
Któż zliczy, ile jeszcze ten strumień wyżłobi
Głębokich jam w swych brzegach? Nim rok
przysposobi
Dłoń wiosny dla pękówek na zwiędłym dziś pręcie
Przydrożnej tej wierzbiny, któż odgadnie, ile
Wytryśnie z niego listków?... A jednak mieć chwilę
Pewności, że jutrzejsze nie obali rano Czy w tobie, czy za tobą - tego, coś zbudował
Dziś wieczór! Za tę rozkosz, sięgającą pował
Niebieskich, niechby ciebie najgłupszym nazwano!
Jan Kasprowicz (ur. 12 grudnia 1860 w Szymborzu, zm. 1 sierpnia 1926
w Zakopanem)
– polski poeta, dramaturg, krytyk
literacki i
tłumacz.
Przedstawiciel Młodej Polski, związany z kilkoma głównymi nurtami ówczesnej
liryki, przede wszystkim z naturalizmem, symbolizmem oraz ekspresjonizmem.
opr. Klaudia Janiszewska
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ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA Z NAGRODAMI
Zabawa polega na wykreśleniu (pionowo i poziomo) wyrazów związanych
ze zbliżającymi się świętami. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie.
Powodzenia!
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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: WIOSNA
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Kiełbasa Mariusz OB., Janawa Kinga I SP, Gądek Sylwia I G
(korektor + długopis żelowy)

nagrody pocieszenia: Dwojak Daniel OA, Bugara Izabela IV SP,
Kamil III G, p. Agata Ligęza - Chyc (długopis żelowy)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Janawa

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Sobczyk z klasy III
gimnazjum do
28 kwietnia 2014 roku
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