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Witajcie Uczniowie!
Rozpoczął się kolejny miesiąc naukilistopad. Jekże ten czas szybko leci - pawda?
Znów czekają nas kartkówki i sprawdziany 
Ale nie martwcie się. Jeszcze tylko miesiąc
i kolejna najbardziej lubiana przerwa w nauce. 
Jak wszyscy wiecie, nasza szkoła bierze udział
w konkusie „Odblaskowa szkoła”! Jesteście świadomi
tego, że czasem warunki pogodowe na drodze są straszne i kierowcy nie są
w stanie cokolwiek zobaczyć. Dlatego apeluję do wszystkich, aby każdy
miał na sobie jakiś element odblaskowy. Niektórzy z was powiedzą, że to
jest obciachowe. Pamiętajcie o tym, że ta obciachowa rzecz może wam
uratować życie! Więcej o konkursie można poczytać na naszej szkolnej
stronie internetowej.
Życzymy wam kolejnego, udanego miesiąca nauki.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

Redakcja
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Kalendarium
gazetka ścienna w „OA”
związana z Dniem
Wszystkich Świętych

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień Zaduszny
3 listopada - Dzień Św. Huberta
9 listopada – Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem
10 listopada - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
11 listopada - Narodowe Święto
Niepodległości
14 listopada - Dzień Seniora

25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego
Misia
30 listopada – Andrzejki
opracowała : Sylwia Gądek
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Z życia szkoły…
04.10 odbyły się gminne zawody w piłkę nożną dziewcząt
z gimnazjum w Korzennej. Zajęły III miejsce. Gratulujemy!
08.10 uczniowie klasy III SP trzymali formę na wycieczce klasowej.
Szczegóły poniżej.
11.10 w Siedlcach odbyły się gminne zawody w piłkę nożną
dziewcząt z podstawówki, gdzie nasze koleżanki zajęły II miejsce.
Gratulujemy!

13.10 w oddziałach przedszkolnych pedagog szkolny przeprowadził
pogadankę „Odblaski ratują życie” połączoną z konkursem.
Szczegóły poniżej.
08.10 uczniowie klasy IV – VI SP trzymali formę na wycieczce
integracyjnej. Szczegóły poniżej.
str. 4
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14.10 w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej
oraz uczestniczyliśmy w ślubowaniu klasy pierwszej. Po akademii
przygotowanej przez klasę I SP pod opieką pani Haliny
Damasiewicz, dyrektor szkoły Jarosław Gliński uroczyście pasował
dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej. Wszystkim nauczycielom życzymy przyjemnej
pracy oraz dalszych sukcesów zawodowych. Szczegóły poniżej.

18.10 odbyły się gminne zawody w piłkę nożną chłopców
z podstawówki w Korzennej. Zajęli I miejsce. Gratulujemy!
23.10 uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych
związanych z realizacją akcji „Odblaskowa szkoła”. Poniżej
przedstawiamy więcej informacji o tym wydarzeniu.
29.10 uczniowie klasy II SP udali się na cmentarz do Mogilna, aby
pomodlić się wspólnie nad grobami swoich bliskich.
opracowała: Sara Ogorzałek
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SSzzkkoollnnee w
wyyddaarrzzeenniiaa ookkiieem
m uucczznniióów
w ii nnaauucczzyycciieellii
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów i nauczycieli
naszej szkoły – linki do artykułów zamieszczonych w mediach
znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Media
o nas”.
autor: p. Małgorzata Kmak

Wycieczka klasy III
W
środę
8
października
klasa
trzecia
wraz
z wychowawczynią w ramach zajęć pozalekcyjnych była na pieszej
wycieczce po okolicy. W czasie wędrówki dzieci podziwiały
krajobraz naszej małej ojczyzny – Koniuszowej. Rozpoznawały
drzewa i krzewy, które mijaliśmy. Gdy dotarliśmy na Murzeń,
rozpaliłam ognisko i dzieci upiekły kiełbaski, które zjadły ze
smakiem. Następnie uczniowie grali w piłkę nożną oraz bawili się
w rożne zabawy.
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W czasie wycieczki zrobiłam kilka pamiątkowych zdjęć.
Humory i pogoda w tym dniu dopisywały, wiec wycieczka była
bardzo udana. Oto kilka wypowiedzi uczniów:
Szkoda, że wycieczki nie są codziennie. ( Kacper A.)
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy się tak dobrze bawić.
(Kasia)
Było
bardzo
fajnie. Tego dnia
długo
nie
zapomnę.
(Tomek)
Ta wycieczka mi
się
bardzo
podobała.
Musimy
ją
powtórzyć.
(Oliwia)
Było
fantastycznie.
Chciałbym
chodzić częściej
na
takie
wycieczki. (Bartek)
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autor: p. Halina Damasiewicz

Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół w Koniuszowej
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/pasowanie-na-ucznia-w-zespole-szkol-wkoniuszowej,64960#.VF-pXGd74Wg

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół w Koniuszowej
14 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy
pierwszej. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, prezes PUK Stanisław
Przychocki, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół
w Koniuszowej Paweł Gargula oraz Barbara Szarek emerytowana
dyrektorka szkoły w Koniuszowej i Aniela Rola długoletnia
nauczycielka tutejszej szkoły.
Pierwszoklasiści niecierpliwie czekali na najważniejszy
moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Najpierw jednak
musieli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności oraz złożyć
str. 8
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przysięgę na sztandar szkoły. Uczniowie z wielkim przejęciem
powtarzali słowa przysięgi ślubując, że będą sumiennie wypełniać
obowiązki uczniowskie, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
i będą dobrymi Polakami. Pan dyrektor nie miał najmniejszych
wątpliwości, gdy dotykając ołówkiem ramion dzieci, z dumą
przyjmował je do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej.

Po uroczystości pasowania uczniowie dostali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego.
Następnie dyrektor Jarosław Gliński wszystkim pracownikom szkoły
złożył najserdeczniejsze życzenia - życzę Wam dużo sił, energii
i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas
wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
W tym dniu również Samorząd Uczniowski wystąpił
z krótką częścią artystyczną z okazji Święta Komisji Edukacji
Narodowej.
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młodzi aktorzy

str. 10

Echo Szkoły – nr 83

autor: p. Iwona Gągola - Ogorzałek

Cudze chwalicie, swego nie znacie
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/koniuszowa-cudzie-chwalicie-swego-nieznacie,65134#.VF-p1Wd74Wh

W październiku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej
im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej wybrali się na
wycieczkę do Bukowca. W myśl powiedzenia: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” uczniowie przeszli
szlakiem rezerwatu przyrody nieożywionej „Diable Skały”.

Piesza wycieczka rozpoczęła się nieopodal zabytkowego
kościoła w Bukowcu. Uczniowie wędrowali ścieżką przyrodniczą,
która składa się z dziewięciu stanowisk. Podziwiali różnorodne
wytwory skalne m.in. „Skałę Diabeł”, „Dwie Skały” i „Bloki
Skalne”. Zwieńczeniem wędrówki było ognisko i zespołowe gry
sportowe – atrakcje, które miały miejsce przy budynku dawnej
szkoły podstawowej.
Echo Szkoły – nr 83
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Wycieczka odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu:
„Trzymaj Formę”, w realizację którego szkoła w Koniuszowej
angażuje się od wielu już lat.

- Na terenie Gminy Korzenna istnieje wiele atrakcji
turystycznych, które warto zobaczyć - rezerwat "Diable Skały" wraz
z miejscami lęgowymi nietoperzy jest unikatem w skali Europy powiedział
Jarosław
Gliński,
dyrektor
Zespołu
Szkół
w Koniuszowej. - Dodatkowo w budynku szkoły w Bukowcu już
niedługo będzie istniała możliwość zakwaterowania grup
uczniowskich i turystycznych, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność
tego terenu. W ramach akcji " Cudze chwalicie - swego nie znacie” zapraszam wszystkich do Zespołu Szkół w Koniuszowej na
zwiedzanie Izby Regionalnej oraz Izby Pamięci poświęconej
Patronowi szkoły - gen. Franciszkowi Gągorowi wywodzącemu się
z Koniuszowej.
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autor: p. Andrzej Gołębiewski

Szkoła w Koniuszowej błyszczy odblaskami
artykuł wykorzystany na stronie internetowej gminy oraz „Sądeczanina”
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/szkola-w-koniuszowej-blyszczy-odblaskami
http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/szkola-w-koniuszowej-blyszczyodblaskami,65438#.VF-q5md74Wg

Przez Koniuszową biegnie droga powiatowa - nie ma przy
niej poboczy, nie ma chodników, nie ma również oświetlenia
ulicznego. Jest za to duży ruch pojazdów i pieszych. Piesi
poruszający się w tych warunkach nie mogą na drodze czuć się
bezpiecznie. Żeby poprawić bezpieczeństwo swoich uczniów oraz
ich rodzin Zespół Szkół w Koniuszowej - Szkoła Podstawowa im.
gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej uczestniczy w konkursie
„Odblaskowa szkoła”. Pod opieką koordynatora akcji – pana
Andrzeja Gołębiewskiego – nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
i techniki – w szkole przeprowadzono szereg działań zmierzających
do uświadomienia uczniom, jak ważne jest właściwe zachowanie
pieszego na drodze oraz noszenie widocznych elementów
odblaskowych. Uczniowie m. in. wykonywali prace plastyczne oraz
układali hasła na temat bezpieczeństwa na drodze.
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W dniu 23 października z dziećmi spotkał się przedstawiciel
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Nowego Sącza.
Zapoznał on dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się pieszych
po drogach. Rozstrzygnięte zostały konkursy: plastyczny i na hasło.
Uczniowie - autorzy najlepszych prac - otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
i Salon Toyoty z Nowego Sącza.
Końcowym elementem spotkania była rewia mody
odblaskowej.
Uczniowie
prezentowali
stroje
wykonane
z wykorzystaniem
elementów
odblaskowych.
Właściciele
najbardziej pomysłowych kreacji nagrodzeni zostali kamizelkami
odblaskowymi.
Po spotkaniu zadowoleni byli nie tylko uczniowie, ale
i rodzice. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pan Krzysztof
Pach - właściciel firmy „Pachu” z Koniuszowej - przekazał szkole
środki na zakup elementów odblaskowych dla uczniów.
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Jest nadzieja, że po realizacji programu, modnym stanie się
hasło: „W Koniuszowej cała rodzina odblaski przypina”.
- Działalność poprawiająca bezpieczeństwo uczniów jest
wpisana w cele statutowe szkoły, dlatego bardzo dobrze odbieram
program "Odblaskowa szkoła", który świetnie wpisuje się w tą
tematykę. Dzięki dobrej współpracy z MORD w Nowym Sączu,
z Policją, Radą Rodziców oraz z lokalnymi przedsiębiorcami jeszcze
w tym miesiącu wszyscy uczniowie naszej szkoły zostaną wyposażeni
w
kamizelki
odblaskowe.
–
podsumowuje
Jarosław Gliński dyrektor
Zespołu
Szkół
w Koniuszowej.
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autor: p. Anna Waz

Sukces chóru z Koniuszowej
W dniu 21.10.2014 roku w Lipnicy Wielkiej Odbył się
VII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym chór
z Zespołu Szkół w Koniuszowej zajął I miejsce w kategorii
wiekowej 4-6 szkoły podstawowej.
Chór, który do występów przygotowuje pani Anna
Waz, zaprezentował pieśń pt. „Modlitwa obozowa”. Utwór
zrobił na jury ogromne wrażenie. Życzymy chórowi dalszych
sukcesów!
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nagrodzeni w szkolnym
konkursie

„Jestem bezpieczny
na drodze”

organizowanym dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych przez pedagoga
szkolnego - p. Beatę Kawik w ramach
realizacji projektu „Odblaskowa
szkoła”

I miejsce
Ruchała Gabriela
Kołodziej Julia

II miejsce
Dwojak Łucja
Najduch Przemysław
Wastag Nicola

III miejsce
Trybuch Katarzyna
Porębski Michał
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Wyróżnienia
Szczecina Hubert
Dominik Bartłomiej
Bacia Patrycja
Janisz Paweł
Bieniek Arkadiusz
Rzepka Kornelia
Zyzak Ksawery
Sierotowicz Magdalena
Buchowicz Adam
Gargula Justyna
symboliczne nagrody otrzymali
również pozostali uczestnicy
konkursu
opr. p. Beata Kawik
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WYWIAD
Tym razem o pełnionej przez siebie posłudze kapłańskiej
zgodził nam się opowiedzieć
ks. Marcin Bukowiec,
który w naszej szkole uczy religii.
Jak się księdzu pracuje w naszej szkole?
Muszę przyznać, że w naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera. Już
od pierwszych dni doświadczyłem i wciąż doświadczam wiele życzliwości
od wszystkich, których spotkałem. Bardzo mnie to cieszy i napawa
entuzjazmem na przyszłość.
Czego się ksiądz spodziewał po przybyciu do naszej parafii?
Parafia Mogilno to dla mnie, jeśli można to tak porównać, „pierwsza
miłość”. Każda pierwsza parafia jest punktem odniesienia. Jest parafią, do
której się wraca. Przychodząc do parafii miałem (i mam zresztą do dziś)
pewne ideały, według których chcę przeżyć te parę lat. Są to przede
wszystkim: życzliwość, szacunek i otwartość na drugiego człowieka. Nie
obyło się też bez obaw, lecz te szybko zostały rozwiane.
Na czym polega praca księdza?
Posługa kapłana to trzy rzeczy: głoszenie słowa Bożego, posługa
sakramentalna oraz katecheza.
Zasadniczym zadaniem każdego księdza jest przekazywanie i wyjaśnianie
tego, co mówi do nas sam Pan Bóg, czyli Pisma Świętego. Każdy ksiądz
zanim zostanie wyświęcony na kapłana, poprzez solidne przygotowanie się
musi najpierw sam poznać i zrozumieć Słowa Boga. Dopiero wtedy może je
przekazywać i wyjaśniać.
Każdy ksiądz sprawuje także różne sakramenty. Są to szczególne dary
samego Pana Jezusa, przez które On sam, czyli nasz Zbawiciel, jest obecny
wśród nas. To wielki dar – przybliżać samego Jezusa, ale też wielka
odpowiedzialność, ponieważ tak będziemy przyjmować Pana Jezusa, w jaki
sposób „przekażą” Go nam kapłani.
Do zadań księdza należy także katecheza. Jak to wygląda w praktyce,
doskonale widać w naszej szkole. Katecheza sama w sobie to przekazanie
wiedzy o samym Panu Jezusie, ale także wychowanie religijne.
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Czy podczas pełnienia posługi kapłańskiej jest czas dla siebie i bliskich:
rodziców, rodzeństwa?
Moim zdaniem każdy ksiądz jest przede wszystkim dla ludzi. Powinien być
otwarty i przyjazny. Ważne jest więc, aby wziąć sobie „na serio” słowa
samego Jezusa: „Jeżeli ziarno (…) wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. To znaczy,
że jeżeli ksiądz poświęci się dla ludzi, to tak naprawdę dopiero wtedy
przyniesie radość Bogu, bo wtedy to, co ksiądz robi, wyda owoce.
Czy pełnienie posługi kapłańskiej jest trudne? Dlaczego?
Posługa i życie księdza są bardzo specyficzne. Jest to trudna droga życiowa,
ale decydując się na wybór kapłaństwa, każdy ksiądz „bierze” sobie za
przewodnika samego Pana Jezusa. Ksiądz nigdy nie jest sam, jak się
niejednokrotnie mówi, ponieważ ma przy sobie samego Jezusa oraz wielu
ludzi, wśród których żyje.
Jakie szkoły trzeba ukończyć i jakie mieć oceny, by zostać księdzem?
Przygotowanie do kapłaństwa to studia w Seminarium. Taką „szkołę” ma
każda diecezja. Nasze Seminarium mieści się w Tarnowie. To miejsce,
gdzie młodzi ludzie studiują na uczelni. Żeby można było się do niej
zapisać potrzebny jest egzamin dojrzałości. Oprócz matury o przyjęciu do
Seminarium decydują: opinia księdza proboszcza i opinia księdza
katechety, z którym miało się religię w szkole ponadgimnazjalnej.
wywiad przeprowadziły: Angelika Baran i Małgorzata Szlag
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Cudze chwalicie, swego
nie znacie…czyli
skarby naszej ojczyzny
W tym egzemplarzu
gazetki
,,Echo
Szkoły’’
chcę
przedstawić wam dostępną w naszej
bibliotece książkę Adama Śliwy pt.
,,Ziemia Sądecka
- Mogilno,
Koniuszowa, Posadowa od
średniowiecza do współczesności”.
Będzie w niej o tych trzech wsiach. Zacznijmy od Mogilna.
Wieś Mogilno leży w gminie Korzenna. Sąsiaduje
z Koniuszową i Posadową Mogilską. Nazwa wsi pochodzi
z pogańskiego kultu zmarłych, objaśniając mogiłę jako ,,większy
nasyp nad grobem, kopiec.’’ W języku staropolskim mogiła to
,,wzgórze’’. Do tej miejscowości należy rezerwat cisów położony na
zboczach Jodłowej Góry.
Z tej książki można dowiedzieć się o Mogilnie w czasach
Jana Długosza, o daninach, a co ciekawe o sprawach sądowych
i kryminalnych w XVII w. Jedna z tych spraw dotyczy kradzieży.
,,Dnia 23 marca 1665r. ogłoszono mu następujący wyrok: (…) Zato,
że dobrał kluczy do skrzyń i nocą okradł Marcina młynarza i zabił
Stefana młynarczyka, prawa ręka ma mu być ucięta i ma być
ćwiertowany na cztery części na miejscu tracenia. Zato zaś że złupił
ule pszczele, ma być do pala przybity, a wykrojony pępek i koniec
jelita prowadzony około pala, na któryby wysnowały się jelita jego.
A za złodziejstwa mają być na szubienicy rozwieszone części jego.
Są tu też inne sprawy np.: o strasznej zbrodni popełnionej
przez mieszkańca Mogilna. Można też się dowiedzieć o Mogilnie
w czasie II wojny światowej, o kościele w tejże miejscowości,
o szkole oraz o straży ochotniczej w Mogilnie.
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Posadowa taj jak Mogilno i Koniuszowa należą do parafii
Mogilno. To właśnie z tej miejscowości pochodzi profesor doktor
habilitowany Władysław Sułowicz. W książce nie tylko znajduje się
jego życiorys, ale także informacje, jak ta wieś wyglądała podczas II
wojny światowej oraz w latach powojennych. Znajdziemy tu też jak
w 1910 roku wyglądała szkoła. ,,W 1904 roku mieszkańcy
Posadowej postanowili wybudować szkołę i w tym celu zakupili
parcelę oraz przystąpili do budowy szkoły. Budowali ją w czynie
społecznym, sami wyrabiali cegłę. Szkoła została oddana do użytku
w 1910 roku. (…) W czasie I wojny światowej szkoła była nieczynna.
Nauka wznowiono po wojnie. W 1932 roku zatrudniony został drugi
nauczyciel i wynajęto jedna izbę lekcyjną, w której lekcje odbywały
się przez 55 lat, do czasu wybudowania nowej szkoły.’’
Koniuszowa to miejscowość sąsiadująca z Łęką
i Mogilnem. Właścicielem tej wsi w XV wieku był Prokop
Pieniążek. W tej książce można także dowiedzieć się o sprawach
sądowych, epizodach z dwudziestolecia międzywojennego,
o II wojnie światowej i mieszkańcach, którzy pomagali Żydom, oraz
jak wyglądała w dawniejszych czasach szkoła w Koniuszowej.
Znajdziemy tutaj również informacje o patronie naszej szkoły ,,Sławę wsi Koniuszowa i całej Sądecczyźnie przyniósł Franciszek
Gągor, gen. Wojska Polskiego”. Warto poznać życiorys tego
człowieka.
W książce znajduje się też wiele innych ciekawych
informacji o tych wsiach.
Znajduje się ona w szkolnej bibliotece w Zespole Szkół
w Koniuszowej. Można ją wypożyczyć na określony czas
i przeczytać te interesujące informacje o Mogilnie, Koniuszowej
i Posadowej.
opr. Dominika Michalik
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Preorientacja zawodowa
Ciągle udoskonalając naszą gazetkę, postanowiliśmy opowiedzieć
wam o szkołach ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu. Dlatego
w comiesięcznym wydawaniu gazetki będziemy przedstawiać szkoły
w poszczególnych seriach: SERIA I – Szkoły Zawodowe, SERIA IITechnikum, SERIA III- Liceum. Mamy nadzieję, że w ten sposób
pomożemy wam wybrać szkołę marzeń. 
SERIA I- Szkoły Zawodowe

ZASADNICZA SZKOŁA
WIELOZAWODOWA
w Nowym Sączu
ZAWODY W KTÓRCYH
REKRUTACJA:

ODBYWA

SIĘ

W

TEJ

SZKOLE

FRYZJER - KUCHARZ - MECHANIK POJAZDÓW -SAMOCHODOWYCH
-SPRZEDAWCA –
- W każdym zawodzie nauka trwa 3 lata.

- Dla wszystkich zawodów możliwość odbycia kursu na prawo jazdy
kat. B (w Szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców) oraz dodatkowych
kursów kwalifikacyjnych

- Po zakończeniu edukacji absolwenci zdają egzamin potwierdzających kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:
*I etap obejmuje zdobyte wiadomości podczas kształcenia zawodowego teoretycznego i odbywa się na terenie szkoły;
* II etap obejmuje umiejętności praktyczne nabyte podczas kształcenia zawodowego praktycznego i odbywa się w wyznaczonych (przez
Okręgową Komisję Edukacyjną w Krakowie) ośrodkach egzaminacyjnych dla danych zawodów.

opracowała: Patrycja Janiszewska
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Przygotowania do zimy trwają
Kiedy słońce pada prostopadle na zwrotnik Koziorożca znak to
nieomylny, że rozpoczęła się zima. Zanim to jednak nastąpi zwierzęta
intensywnie się do niej przygotowują.
Rude wiewiórki uwijają
się przy gromadzeniu zapasów,
wykazując się przy tym niezwykłą
pracowitością.
Ukrywają
„ukradzione” orzechy w dziuplach
i pod ziemią. Sikory, dzięcioły
i sójki intensywnie żerują, aby
zgromadzić
zapasy
tłuszczu
niezbędne na zimowe chłody. W
przyziemnych
norach
krety
gromadzą setki dżdżownic, aby
nie zabrakło im pokarmu podczas
zimy.
Bobry ściągają do wody
gałęzie i umocowują je w mule aby
mieć świeży pokarm przechowywany
w chłodnej wodzie jak w lodówce.
Ssaki takie jak lisy, borsuki czy łasica
wyścielają swoje podziemne nory
liśćmi lub sierścią, by mieszkanka
były ciepłe i przytulne. Zmieniają też sierść z letniej na zimową, bo grube
gęste futro daje lepszą ochroną przed mrozem.
Nietoperze
szukają
ciemnych
schronień,
aby
w bezpiecznym miejscu przetrwać
zimę. A małe gryzonie takie jak
myszy polne i leśne wpraszają się
do naszych domów, by korzystać
z zapasów zgromadzonych przez
ludzi.
Wszystkie te jesienne
zabiegi
zwierząt
fascynują
i napawają
refleksję.
Zapobiegliwość i troska o jutro nie jest więc tylko domeną ludzi.
opracowała: Aneta Porębska
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DLA MŁODZIEŻY
Autor: Stephenie Meyer
Tytuł: „Przed Świtem”
Czwarty tom sagi Zmierzch. Edward
i Bella mają małą córeczkę Renesmee,
której narodzenie prawie spowodowało
śmierć jej rodzicielki. Dziewczynka rośnie
bardzo szybko, oraz ma wspaniały dar –
pokazuje swoje wspomnienia poprzez dotyk. Dodatkowo jest
w połowie wampirem. Czym zakończy się rok marzeń, rozterek,
lęków Belli?

DLA DZIECI
Autor: Wanda Chotomska
Tytuł: „Martynka - Wielka
księga przygód”
Zabawne i pouczające przygody
sympatycznej
dziewczynki
wzruszają
i
bawią
jej
rówieśniczki na całym świecie.
Razem z Martynką oraz jej
przyjaciółmi
czytelniczki
poznają świat i uczą się wielu
nowych rzeczy. Pełne uroku,
przyciągające uwagę ilustracje
oraz dowcipny tekst tworzą
niepowtarzalny, ciepły nastrój. Doskonały pomysł na pierwszą
samodzielną lekturę dla dzieci, która ich nie zanudzi i rozwinie pasję
czytania.
opracowała: Klaudia Janiszewska
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PPOOEEZZJJAA
Bolesław Leśmian

Napój cienisty AKTEON

Powieść o Akteonie: wiosna szumi w borze.
Podpatrzył w blask boginię skąpaną w jeziorze.
Za karę go w jelenia przedzierzgnęła mściwie.
Pokrwawiła się wieczność o leśne igliwie!
Psy go własne opadły, szarpiąc jak zwierzynę!
Wpośród godzin istnienia miał taką godzinę!…
Próżno bronił obcego, które boli, ciała!
Śmierć go, psami poszczuwszy, z jeleniem
zrównała…
Próżno wzywał na pomoc dawnych towarzyszy,
Nasłuchując ich kroków na pobrzeżach ciszy!
Nikt nie poznał po głosie i po znoju rany,
Że to człowiek — nie jeleń! Duch — upolowany!
Nikt nie zgadł tajemnicy narzuconych wcieleń!
Musiał być tym, czym nie był! I zginął jak jeleń!
I jam niegdyś był inny. Dziś jeszcze się złocę,
A złociłem się bardziej… Świadkami — złe noce!
Pamiętam dawnych braci rozbłyskane twarze.
Wówczas o czymś marzyłem… Dziś blednę, gdy
marzę!
Nikt nie umiał tak istnieć jak ja, w tej godzinie,
Gdym cię, Boże, podpatrzył! — Duch mój odtąd ginie!
Przemieniony w człowieka za nędzę mej zbrodni,
Dźwigam obce mi ciało w blask Bożej pochodni!
I ginę śmiercią obcą, co mym kościom przeczy…
Inna mi się należy!… Nie chcę tej — człowieczej!…
Ginę w ludzką powłokę wsnuty jak w płaszcz zgrzebny.
Kto mnie pozna po płaszczu? Precz z nim! Niepotrzebny!
Kto mnie pozna po głosie, że to ja tak śpiewam?
Milcz, głosie! Nie mój jesteś! Swego już nie miewam…
Majacząc cudzych kształtów zgubną niepodobą,
Nawet w śmierci godzinie nie mogę być sobą!
Krwawą zmorę jelenia unosząc śród powiek,
Próżno wołam o pomoc! — I ginę jak człowiek!

Notka o autorze (Wikipedia): dawniej Bolesław Lesman (22.01.1877 r. 05.11.1937 r.)
– polski
poeta pochodzenia żydowskiego,
tworzący
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Stryjeczny brat innego
polskiego poety, Jana Brzechwy i siostrzeniec poety Antoniego Langego,
któremu zawdzięcza spolszczoną formę swojego nazwiska.
opracowała: Klaudia Janiszewska
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Słonie maja największy mózg spośród wszystkich ssaków lądowych. Dzięki temu
ich pamięć jest doskonała . Nauczone doświadczeniem potrafią np. unikać
regionów suszy, niebezpiecznych miejsc. Przywódca stada jest w stanie stworzyć
w swojej głowie mapę terenu obejmująca blisko 2000 m kwadratowych . To
naprawdę fenomenalne zwierzęta!
W trakcie snu jesteśmy sparaliżowani. Wierz
lub nie, Twoje ciało podczas snu jest
unieruchomione – głównym powodem dla
którego tak się dzieję, jest zapobiegnięcie
wykonywania czynności, które robisz we śnie,
ponieważ Twój organizm mógłby doznać
poważnych obrażeń. Podczas snu ośrodek
nerwowy wysyła hormon do centralnego
układu
nerwowego,
co
powoduje
unieruchomienie ciała i zrelaksowanie,
a w efekcie pewnego rodzaju paraliż.
Niebieski kolor na Facebooku to nie przypadek! Według
New Yorkera, Mark Zuckerberg był daltonistą, jedynym
kolorem który widzi jest właśnie niebieski. Nie dziwi więc
wybór koloru na Facebooka.
Zabójcy lwów … Żyrafa jest najwyższym współcześnie
żyjących zwierząt dzięki swojej niezwykle długiej szyi
może w porę dostrzec zbliżającego drapieżnika . Mimo że
żyrafy nie są agresywne – bywają nieraz zabójcami lwów.
Żródło : www.bezuzyteczna.pl

opracowała: Sylwia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię autora wiersza zamieszczonego w gazetce.
„Martynka ………….. księga przygód”
Święto obchodzone w listopadzie ku czci naszych zmarłych: Wszystkich ………..
Bolesław Leśmian jest bratem stryjecznym Jana ………….
Tytuł lektury z tego wydania gazetki „Echo Szkoły”.
Tytuł wiersza zamieszczonego w gazetce.
opracowała: Klaudia Janiszewska

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (oddziały przedszkolne, klasy I-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych –
rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.

hasło: JESIEŃ
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Bacia Patrycja OA, Bugara Dawid II SP, Siedlarz Nikodem
VI SP, Bugara Norbert II G (zeszyt + pióro kulkowe)
nagrody pocieszenia: Ruchała Daniel OB, Wierny Angelika I SP, Sierotowicz
Marcin IV SP, Ogorzałek Sara III G, p. Halina Damasiewicz (długopis)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Janiszewskiej
z klasy III gimnazjum do
28 listopada 2014 roku

Echo Szkoły – nr 83

