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Witajcie Uczniowie!
Jak wam upłynął listopad? Mamy nadzieję,
że był bardzo udany. Nareszcie upragniony miesiąc!
Wiemy, że wszyscy z utęsknieniem czekaliście na
Święta Bożego Narodzenia, ponieważ jest to czas,
w którym spotykamy się z bliskimi i oczywiście mamy
wolne od szkoły.
Z tej okazji cała redakcja życzy wszystkim zdrowych,
spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Tylko uważajcie na siebie podczas Sylwestra  Jak wiecie, niedawno nasz szkoła
została doceniona i wyróżniona podczas Ogółnopolskiej Konferencji Naukowej im.
Profesora Franciszka Venuleta „Tytoń albo zdrowie”. To dzięki wam, ponieważ
bardzo się angażujecie w różne działania. Bardzo wam za to dziękujemy i prosimy
o więcej 
Nie zapomnijcie, że naszą gazetkę można zakupić w sklepiku szkolnym
wraz z małym dodatkiem przydatnym w szkole.
Do zobaczenia po świętach 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można przeczytać na
stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

Redakcja
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Kalendarium grudniowo-styczniowe
1 grudnia – Dzień walki z AIDS
4 grudnia - Dzień Górnika i Naftowca
6 grudnia – Mikołajki
13 grudnia - Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego
20 grudnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności
24 grudnia- Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia - Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
31 grudnia - Noc sylwestrowa
Noc sylwestrowa - noc z 31 grudnia (imieniny Sylwestra) na
1 stycznia, kiedy to świętuje się koniec starego roku i początek
nowego; okres hucznych zabaw i bali, toastów, sztucznych
ogni, petard.

1 stycznia-Nowy Rok
6 Stycznia-Trzech Króli
15 stycznia- Dzień Wikipedii
21 Stycznia-Dzień Babci
22 Stycznia-Dzień Dziadka
Święto Trzech Króli - święto chrześcijańskie obchodzone na
pamiątkę Trzech Mędrców (Kacper , Melchior i Baltazar ),
którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo
narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
opracowała : Sylwia Gądek

Echo Szkoły – nr 84/85

str. 3

Nowy Rok
Nowego roku czas każe winszować,
Więc się zdobywam na
powinszowanie;
Daj Panie Boże, w tym się tak
zachować,
Iżby się nasze spełniło żądanie.
I spełni pewnie, kiedy w każdym kroku
O sobie będziem myśleć, nie o roku.
Bo cóż rok? Bożym czas zmierzony darem,
Miejsce i pora naszego działania:
Nie dni, lecz czynów dzielmy go
wymiarem,
A czynów plennych prawego starania;
Wówczas, jak wieniec kłosami uwity,
Da plon szacowny, da plon znakomity.
Przeszły tysiączne, przejdą i następne.
Szala je wieczna, jak zmierzy, tak ziści:
Z nas plenne, z nas czcze, prawe, lub
występne,
Skutek użycia, czucia i korzyści:
Odmiana, trwałość, nieczynność, ochota,
Da poznać w czem jest występek, lub cnota.
Ignacy Krasicki
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Przepis na cały rok
Wziąć dwanaście miesięcy,
obmyć je dobrze do czysta
z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku
i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części,
tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok.
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
biorąc po jednej części pracy
i dwie części wesołości i humoru.
Dodać do tego trzy
kopiaste łyżki optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarnko ironii
i szczyptę taktu.
Następnie masę tę
polewa się obficie miłością.
Gotowe danie ozdobić
bukiecikami małych uprzejmości
i podawać je codziennie
z pogodą ducha
i porządną filiżanką ożywczej herbaty...
Catherina Elisabeth Goethe
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Z życia szkoły…
13listopada
w naszej szkole odbyła się
dyskoteka
andrzejkowa dla uczniów klas IV – VI SP oraz gimnazjum.
Wszyscy trzym ali form ę podczas tańca.

A dodatkowo dla chętnych uczniów pedagog szkolny zorganizował
integracyjne spotkanie przy stole. Do zabawy włączyli się i młodsi,
i starsi uczniowie, którzy mieli możliwość zapoznania się w tym
dniu z potrawą
z kuchni włoskiej – po intensywnym tańcu
uczniowie mogli uzupełnić spalone kalorie pizzą. Nie zabrakło
również owoców, bowiem zawsze pamiętamy o tym, co powinno się
znajdować w naszym jadłospisie, w myśl hasła „Trzymaj formę i żyj
smacznie i zdrowo”.
opr.
pedagog
szkolny
– Beata
Kawik
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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. Joanna Dźwigniewska – Gargula

Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół
w Koniuszowej
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/obchody-swieta-niepodleglosci-wzespole-szkol-w-koniuszowej,66039#.VH4h3md74Wh

10 listopada był niezwykle uroczystym dniem w Zespole
Szkół w Koniuszowej. Wszystko za sprawą apelu, który odbył się
w szkole. Odświętnie ubrani uczniowie z uwagą przysłuchiwali się
przygotowanemu występowi swoich koleżanek i kolegów.

Echo Szkoły – nr 84/85

str. 7

Patriotyczna
akademia
przypomniała
wydarzenia, jakie minęły
od pierwszego rozbioru
Polski
do
pamiętnych
listopadowych dni 1918
roku, które przyniosły
Polsce upragnioną wolność
i
odzyskanie
niepodległości. Uczniowie,
poprzez wiersze i pieśni,
przedstawili tragiczne losy
naszej Ojczyzny i trudną
drogę do wolności, a także
oddali hołd tym, którzy
poświęcili
dla
Niej
najcenniejsze co mieli –
życie. Wiersze i pieśni
patriotyczne
oraz
informacje
historyczne,
zaprezentowane
multimedialnie
przedstawiono po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do
własnego kraju.
- Wzorem lat poprzednich w Zespole Szkół w Koniuszowej
zorganizowaliśmy uroczystą akademię, upamiętniającą jedną
z najważniejszych rocznic w historii naszego kraju - rocznicę
odzyskania niepodległości – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński.
- Święto narodowe, które przypada 11 listopada, to dzień radości,
ale i zadumy - powinniśmy być wdzięczni wszystkim, którzy w całej
naszej historii przyczynili się do tego, abyśmy mogli dzisiaj żyć
w wolnym i niepodległym kraju. Dziękuję pani Joannie
Dźwigniewskiej-Garguli - nauczycielce historii oraz uczniom Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora
w Koniuszowej za przygotowanie tej pięknej uroczystości.
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autor: Natalia Bieniek

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/znam-swoje-prawa-ale-pamietam-ze-innitez-je-maja,66473#.VH4iv2d74Wh

Pod takim hasłem 20 listopada odbył się w Zespole Szkół
w Koniuszowej konkurs z okazji 25-lecia uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka. O miano mistrza znajomości prawa dziecka
rywalizowały trzyosobowe zespoły z poszczególnych klas.

- Przeprowadzony konkurs jest jednym z elementów
składowych projektu edukacyjnego realizowanego przez grupę
uczniów klasy 2 gimnazjum. To oni przygotowali i odpowiadali za
jego przebieg. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka
przez ONZ stała się dobrą okazją do przypomnienia uczniom ich
praw zawartych w tym dokumencie – mówi Joanna DźwigniewskaGargula, nauczycielka WOS-u i historii.
str. 10
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Konkurs miał dwie części – pisemną i ustną. W części
pisemnej uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test o różnym
stopniu trudności. Część druga składała się z trzech konkurencji – w
pierwszej uczestnicy odpowiadali na trzy wylosowane przez siebie
pytania. Niektóre pytania, z pozoru łatwe, sprawiły dość dużo
kłopotu, np. „Kiedy obchodzony jest Powszechny Dzień Dziecka podajcie dzienną datę”. W drugiej każda grupa interpretowała jedno
z praw zawartych w Konwencji. Najwięcej emocji wzbudziła wśród
uczestników trzecia konkurencja – grupy, po otrzymaniu kartki z
zapisanym artykułem z Konwencji, miały go zaśpiewać na dowolną
melodię. Aplauz wśród widzów i pozostałych uczestników konkursu
wzbudził występ przedstawicieli klasy 4, ale inni nie pozostali w tyle
i również dali z siebie wszystko.
- Słusznym jest aby uczniowie znali nie tylko swoje
obowiązki, ale również i swoje prawa - tak szkolne jak i
ogólnospołeczne - mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Dziękuję
uczniom klasy 2G, którzy pod kierunkiem pani Joanny
Dźwigniewskiej-Garguli przygotowali ten konkurs. Jest to bardzo
cenna inicjatywa, która uczniom - szczególnie uczniom Gimnazjum
im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej znacząco poszerzyła
wiedzę w zakresie Konwencji praw dziecka.
Echo Szkoły – nr 84/85
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autor: Patrycja Janiszewska

Co wybierasz – zdrowie czy raka? Szkoła w Koniuszowej
wyróżniona
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/co-wybierasz-zdrowie-czy-raka-szkola-wkoniuszowej-wyrozniona,66515#.VH4jVGd74Wh

17 i 18 listopada
w Tarnowie odbyła się
Ogólnopolska
Konferencja Naukowa im.
Profesora
Franciszka
Venuleta „Tytoń albo
zdrowie”. Udział w niej
wzięli
również
przedstawiciele Zespołu
Szkół w Koniuszowej –
szkoły,
która
systematycznie od wielu lat promuje zdrowy styl życia. Zespół Szkół
w Koniuszowej jako jedna z trzech szkół w Małopolsce w nagrodę
za działania profilaktyczne na wielu płaszczyznach otrzymał nagrodę
– możliwość zaprezentowania na konferencji swego dorobku z
zakresu profilaktyki.
Zespół Szkół w Koniuszowej od lat przeprowadza w szkole
wiele akcji, które mają na celu ukazanie, jak ważne jest dbanie o
swoje zdrowie poprzez ruch i zdrowe odżywianie. Uczniowie biorą
czynny udział w programach: „Trzymaj Formę”, „Owoce w Szkole”,
„Szklanka Mleka”, „Wyloguj się do życia”, „Znajdź Właściwe
Rozwiązanie” oraz w wielu innych, których celem jest kształtowanie
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży i dzieci poprzez
promocję zasad zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia.
Uczniowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej wiedzą, jak ważne
jest zdrowe odżywianie, dlatego z wielką chęcią przystępują do
kolejnych działań. Organizowane są konkursy plastyczne, ale
również lekcje wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne, na których
poruszany jest temat zdrowia. Działania te zostały wysoko ocenione
przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, czego efektem było
zaproszenie szkoły na ogólnopolską konferencję „Tytoń albo
zdrowie”.
str. 12
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- Możliwość zaprezentowania naszych działań z zakresu
profilaktyki na ogólnopolskiej konferencji jest dla nas niezwykle
ważnym i cennym doświadczeniem – mówi dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej, Jarosław Gliński. – Jest to tym bardziej cenne
wyróżnienie, że tylko trzy szkoły spośród setek z województwa
małopolskiego miały możliwość podzielenia się swoim
doświadczeniem z zakresu profilaktyki.
Organizatorem konferencji był Szpital im. św. Łukasza w
Tarnowie we współpracy z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Krakowie
– Delegatura w Tarnowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie. Gościem honorowym był profesor Witold
Zatoński, polski lekarz, internista, epidemiolog i ekspert zdrowia
publicznego. Nie brakowało ważnych osobistości. Pojawiła się min.
Lidia Gądek- posłanka na Sejm RP, Anna Czech- dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, ksiądz dr hab. Jacek
Siewiora – prof. MWSE w Tarnowie, wielu cenionych naukowców,
lekarzy,
a
także
studentów
i
uczniów
gimnazjów.
Profesor Zatoński - Przewodniczący Komitetu Naukowego,
Echo Szkoły – nr 84/85
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Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów,
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie - przedstawił prezentację o „Europejskim Kodeksie
Walki z Rakiem”, który ma na celu profilaktykę z zakresu
zwalczania nowotworów złośliwych. Przedstawiono wyniki badań o
stanie wiedzy społeczeństwa o nowotworach i profilaktyce
nowotworowej wśród dorosłej populacji Polski. Kolejnym punktem
spotkania była prezentacja nt. kształtowania kompetencji
zdrowotnych Polaków w walce z rakiem. Przedstawiono prezentację
o zdrowym stylu życia, z której wynika, że Polska znajduje się na
końcu statystyk jeżeli chodzi o jedzenie owoców. Jest to wielkim
dramatem. Co 4 uczeń ma zwolnienie z lekcji wychowania
fizycznego. Poruszono również temat szczepień, diety i otyłości.
Szczepienia są bardzo ważnym punktem jeśli chodzi zdrowie. Dzięki
nim możemy zapobiec wielu chorobom. „Szczepionka przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego to szczepionka przeciwko wirusom
HPV, które wywołują raka szyjki macicy i raka prącia. Może ona
uratować życie, dlatego tak ważne jest częste wykonywanie badań i
szczepień”- mówiono.
W drugiej części spotkania była mowa o „Dobrych
Praktykach Programów Edukacyjnych Realizujących Zalecenia
Kodeksu Walki z Rakiem”. Na początku ks. dr hab. Jacek Siewiora
wystąpił z prelekcją „Wychowanie do abstynencji wychowaniem do
wolności”. „Dar wolności jest darem kruchym, łatwo go utracić”mówił. Musimy pamiętać, że wolność trzeba wykorzystywać
racjonalnie. Trzeba podejmować decyzje, które nie będą narażać nas
na utratę zdrowia czy życia.
Dlatego szkoła w Koniuszowej uczy dzieci od najmłodszych
lat, że nie należy wybierać rzeczy, które będą szkodzić, lecz te, które
sprawią, że ludzie będą czuć się zdrowo. Za tę działalność szkoła
została zaproszona na konferencję celem przedstawienia przykładu
dobrych praktyk zdrowotnych. Wyróżnienie jest to o tyle szczególne,
że Zespół Szkół w Koniuszowej znalazł się wśród trzech szkół
Małopolski, które otrzymały takie zaproszenie. Pani Beata Kawik pedagog szkolny - przedstawiła, jak w szkole w Koniuszowej
realizuje się zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
Zwróciła uwagę nie tylko na różnorodność działań, ale także na to,
że odbiorcami tych działań są nie tylko uczniowie szkoły
str. 14
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podstawowej i gimnazjum, dzieci z oddziałów przedszkolnych, ale
także rodzice.

Zespół Szkół w Koniuszowej na swoim koncie posiada wiele
certyfikatów m.in.: „za upowszechnianie zaleceń Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz prowadzenie edukacji
zdrowotnej dzieci i młodzieży”, za udział w III edycji programu
profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, za
udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj
Formę”. To tylko nieliczne, które szkoła uzyskała w przeciągu
ostatnich miesięcy.
Następnie odbyła się dyskusja na temat „ Jak dobrze
wdrożyć w Polsce nowy Kodeks Walki z Rakiem”. Udział w niej
wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz kościelnych i
samorządowych. Uwieńczeniem konferencji było wręczenie nagród
oraz certyfikatów wyróżnionym szkołom, w tym m.in. Zespołowi
Szkół w Koniuszowej.
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autor: Sara Ogorzałek

Koniuszowa wyróżniona na Ogólnopolskiej Konferencji
naukowej „Tytoń albo zdrowie”
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,11706,Koniuszowa_wyrozniona_na_Ogolnopolskiej_Konferencji_
Naukowej__Tyton_albo_zdrowie_.htm

W dniu 17 listopada uczniowie
Gimnazjum im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej mieli przyjemność
uczestnictwa w XVII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej "Tytoń albo
zdrowie" im. Profesora Franciszka Venuleta w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnowie.
Na konferencję przybyło wielu
ważnych gości: m.in.: Urszula Agustyn
- poseł RP, Lidia Gądek-poseł RP, Andrzej Harężlak-wicewojewoda małopolski, Anna Czech-Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
w Tarnowie.
Wprowadzeniem do konferencji zajął się Przewodniczący Komitetu Naukowego, a zarazem pomysłodawca Kodeksu Walki z Rakiem
- lekarz prof. Witold Zatoński. Słuchając wystąpień specjalistów
z różnych dziedzin nauki, uczniowie z Koniuszowej mogli poznać
czynniki, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono sprawę
prawidłowej diety i otyłości. Wiele uwagi poświęcono aktywności fizycznej mającej wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Udział w konferencji był zwieńczeniem długoletniej
i systematycznej pracy nauczycieli z Zespołu Szkół w Koniuszowej
w zakresie profilaktyki, w tym działań mających na celu zapoznanie
uczniów z przyczynami wielu chorób, m.in. nowotworów, a także wskazanie, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie. Było to duże wyróżnienie
dla szkoły w Koniuszowej, gdyż jako jedna z trzech małopolskich szkół
miała ona szansę zaprezentowania na tej ogólnopolskiej konferencji
swojego dorobku z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Realizację
zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w szkole
w Koniuszowej przedstawiła pani Beata Kawik - pedagog szkolny. Do-
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tychczasowe osiągnięcia szkoły w tej dziedzinie to m.in. Certyfikat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla szkoły, która promuje zdrowy
tryb życia poprzez eliminację powodów będących przyczynami chorób.
Osiągnięcia szkoły zostały docenione, co zaowocowało przyznaniem
szkole podziękowania złożonego na ręce dyrektora szkoły – Jarosława
Glińskiego.
- W naszej szkole realizujemy różnorodne działania z zakresu profilaktyki
prozdrowotnej. Staramy się, aby systematycznie pojawiały się w niej elementy
„Europejskiego
Kodeksu
Walki
z Rakiem” – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Możliwość zaprezentowania dobrych praktyk z naszej szkoły
na ogólnopolskiej konferencji jest dla
nas ogromnym wyróżnieniem. Jednakże
nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciężka
i systematyczna praca nauczycieli Zespołu Szkół w Koniuszowej, za co serdecznie im dziękuję, bo to nasz wspólny
sukces.
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autor: Aneta Porębska

Mówią głośno o raku
artykuł zamieszczony na stronie internetowej wydawnictwa „Dobry Tygodnik Sądecki”
http://www.dts24.pl/mowia-glosno-o-raku_25833.html

Uczniowie z Koniuszowej uczestniczyli w XVII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej ,,Tytoń albo zdrowie”
Z racji uzyskania Certyfikatu szkoły promującej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem uczniowie Zespołu Szkół
w Koniuszowej mieli możliwość uczestniczyć w XVII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej ,,Tytoń albo zdrowie”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w dniu 17 listopada.
Konferencja była poświęcona zagadnieniom profilaktyki chorób nowotworowych. W referatach na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem znalazły się kwestie szkodliwości palenia papierosów i spożywania
alkoholu, nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, niewłaściwego odżywiania się i nadwagi, a także zachęta do aktywności fizycznej i poddawaniu się szczepieniom ochronnym.
Zwrócono także uwagę na potrzebę wychowania do abstynencji
i propagowania przykładów dobrych praktyk prowadzonych przez małopolskie szkoły. Wśród tych szkół aktywnością w zakresie profilaktyki
chorób nowotworowych wykazała się szkoła w Koniuszowej, co zaprezentowała pani Beata Kawik w swoim wystąpieniu.
Wszyscy uczestnicy spotkania odbywającego się pod hasłem
„Tytoń albo zdrowie” z pewnością są przekonani do jedynego słusznego
wyboru.
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autor: p. Ewelina Kociołek

Czy wiecie, że 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień
Pluszowego Misia?
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/czy-wiecie-ze-25-listopada-obchodzimyswiatowy-dzien-pluszowego-misia,66730#.VH4kBWd74Wh

Tak! To święto najmilszej zabawki, najlepszego przyjaciela
dzieci i niezastąpionej przytulanki przy zasypianiu! Choć trudno w to
uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 112 lat temu i do dziś
pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na
świecie.

Aby uczcić to wyjątkowe święto, dzieci z oddziału przedszkolnego
przyniosły do szkoły swoje ukochane misie. W tym dniu dla dzieci
przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Tańczyły one z misiami,
śpiewały piosenki, słuchały wierszy o misiach. Odbyły się także
liczne zabawy ruchowe i plastyczne. Na koniec spróbowały „małego
co nie co”, przysmaku Kubusia Puchatka i razem z pluszakami
zatańczyły do piosenki „Pokochaj Pluszowego Misia”.
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– W Zespole Szkól w Koniuszowej prowadzimy w tym roku
szkolnym dwa oddziały przedszkolne – mówi dyrektor szkoły
Jarosław Gliński. – Nauczyciele w nich uczący starają się bardzo,
aby nasi najmłodsi wychowankowie byli zawsze zadowoleni.
Organizacja zabaw, wycieczek i innych przedsięwzięć na pewno
uatrakcyjnia proces nauczania.
Wszyscy doskonale się bawili w towarzystwie swoich
pluszowych przyjaciół. Ten dzień w oddziale przedszkolnym pełen
był uśmiechu oraz wspólnej zabawy.
Z okazji tego święta
życzymy wszystkim
Pluszowym Misiom,
żeby dzieci je bardzo
kochały, często
przytulały, dbały
o futerko i nigdy nie
rzucały w kąt.
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autor: p. Andrzej Gołębiewski

Odblaskowa Koniuszowa. Do akcji włączają się rodzice
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/odblaskowa-koniuszowa-do-akcjiwlaczaja-sie-rodzice,67000#.VI3fUckavGF

Oficjalnie konkurs „Odblaskowa Szkoła” już się zakończył.
W Zespole Szkół w Koniuszowej jednak nie kończą się działania
mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów na drogach. Do akcji
włączyli się rodzice.
Państwo Izabela i Krzysztof Pach przekazali wpłatę na zakup
elementów odblaskowych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół
oraz ufundowali dla 24 uczniów klasy 1 SP zestawów odblaskowych
składających się z kamizelek, opasek oraz zawieszek. Bardzo
przejęci uczniowie dla przedstawicieli rodziców i wręczającej im
odblaski pani Izabeli Pach zaśpiewali piosenkę oraz recytowali
wierszyki związane z bezpieczeństwem pieszych na drodze.
Wykorzystali też otrzymane odblaski do zaprezentowania
przedszkolakom jak bezpiecznie poruszać się po drogach.
Bezpieczeństwo uczniów na drogach zwłaszcza po zmierzchu w
bardzo niewielkim stopniu zależy od szkoły. To tu uczniowie
otrzymują wiedzę jak się poruszać po drodze, otrzymują odblaski,
jednak czy wykorzystują jedno i drugie w dużej mierze zależy od
Echo Szkoły – nr 84/85
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rodziców. Szkoła zorganizowała spotkanie rodziców z
przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym
Sączu, który zapoznał ich ze zmianami w przepisach ruchu
drogowego oraz przedstawił prezentację pokazującą przyczyny i
skutki wypadków na drogach. Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław
Gliński powiedział, że dzieci coraz bardziej doceniają znaczenie
elementów odblaskowych i nie wstydzą się w nich chodzić. Musimy
to wykorzystać i zaopatrzyć wszystkich uczniów w kamizelki
odblaskowe, jednak przekracza to skromne możliwości finansowe
szkoły dlatego zwracamy się do wszystkich, którym zależy na
bezpieczeństwie dzieci o wsparcie finansowe naszych działań.
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autor: p. Iwona Gągola - Ogorzałek

Zagadki logiczne i nie tylko w Zespole Szkół w Koniuszowej
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/zagadki-logiczne-i-nie-tylko-w-zespoleszkol-w-koniuszowej,67521#.VJgf6c6Ao

W Zespole Szkół im. Generała Franciszka Gągora w
Koniuszowej odbył się IV gminny konkurs matematyczny „Zagadki
logiczne i nie tylko”, przygotowany przez nauczycielkę matematyki Iwonę Gągola - Ogorzałek.
W rywalizacji o tytuł „Mistrza logicznego myślenia” wzięło
udział 27 uczniów ze szkół podstawowych w: Koniuszowej,
Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Łęce, Miłkowej, Mogilnie, Siedlcach,
Posadowej Mogilskiej i Wojnarowej. Po rozwiązaniu testu
składającego się z 16 zadań wyłonieni zostali zwycięzcy. W
rywalizacji indywidualnej I miejsce i tytuł „Mistrza logicznego
myślenia” wywalczył Krystian Sarota – reprezentujący SP w
Miłkowej. Łukasz Kuzera z Wojnarowej zajął II miejsce, a miejsce
III przypadło uczniowi Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej –
Damianowi Kantorowi.
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Oprócz nagród indywidualnych uczniowie walczyli o tytuł
„Szkoły, która uczy myśleć”. Po zsumowaniu wszystkich punktów
uzyskanych indywidualnie przez uczniów Szkoła Podstawowa w
Wojnarowej okazała się najlepsza i otrzymała tytuł „Szkoły, która
uczy myśleć”. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Miłkowej, a
III miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową
w Lipnicy Wielkiej. Główną nagrodą dla triumfującej placówki,
oprócz dyplomu i zestawu książek, był Puchar, który na ręce
zwycięzców przekazał Leszek Skowron - wójt gminy Korzenna i
Jarosław Gliński – dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej.
Wszyscy uczniowie i ich opiekunowie otrzymali drobne
upominki, jak również wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Oprócz zmagań matematycznych uczniowie zwiedzili Izbę
Regionalną i Izbę Pamięci poświęconą patronowi szkoły w
Koniuszowej, a także wzięli udział w zabawie integracyjnej. Te
atrakcje zapewniła uczniom nauczycielka historii – Joanna
Dźwigniewska – Gargula.
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rozwiązujemy zagadki logiczne...
... zwycięzcy już wyłonieni
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„„O
Oddbbllaasskkii rraattuujjąą żżyycciiee””
W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” w klasie
III SP pedagog szkolny przeprowadził konkurs
literacki „Odblaski ratują życie”. Poniżej
przedstawiamy wyróżnione prace. Korektę prac
przeprowadziła p. Beata Kawik – pedagog
szkolny.

Jak Ola zrozumiała, po co są odblaski
Oliwia Młynarczyk III SP

Dziewczynka miała na mię Ola, lubiła jeździć na rowerze.
Pewnego dnia zaproponowała tacie przejażdżkę. Ten zgodził się,
ale po chwili zapytał córkę, czy ma odblaski. Ola powiedziała, że nie
ma. Tata był zawiedziony. Kiedy dziewczynka zapytała go, po co są
odblaski, odpowiedział, że odblaski są po to, aby być widocznym
w ciemności i żeby nas nikt nie potrącił.
Wtedy Ola zrozumiała, że odblaski zapewniają nam
bezpieczeństwo na drodze.

Trzeba nosić odblaski
Bartosz Janisz III SP
Wracałem ze szkoły do domu w nocy.
Było ziemno i nic nie widziałem. Nagle zobaczyłem, że jedzie
samochód, który zaczął zwalniać, bo kierowca mnie widział dzięki
moim odblaskom.
Następnego dnia też wracałem w nocy do domu.
Zobaczyłem wtedy pana, który nie miał odblasków. Zapytałem go:
- Przepraszam pana, dlaczego nie ma pan odblasków na sobie?
On odpowiedział:
- Bo mi są niepotrzebne.
- Jak to są panu niepotrzebne?! – spytałem. – Każdemu odblaski są
potrzebne, bo one nas chronią przed wypadkami.
- Jak nas chronią? – spytał zdziwiony.
- Chronią nas tak, że jak jedzie samochód, a my mamy na sobie
odblaski, to wtedy kierowca nas zauważy. Gdy nie mamy
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odblasków, a samochód jedzie z dużą prędkością, to kierowca nas
nie zauważy i nas potrąci.
- Dziękuję ci chłopcze, że mi to wyjaśniłeś. Teraz i ja, i moje dzieci
będziemy nosić odblaski.
No i dlatego trzeba nosić odblaski. Pamiętajcie o tym!

Każdy powinien nosić odblaski
Marek Stasianek III SP
Pewnego razu, gdy jechałem z tatą samochodem, zauważyłem
w oddali jakiegoś człowieka, który miał strasznie dużo odblasków
i bardzo dobrze było go widać.
Wczoraj wracałem wieczorem z kolegą do domu. Założyliśmy
dużo odblasków, aby było nas dobrze widać na ulicy.
Uważam, że każdy powinien nosić odblaski, ponieważ jest wtedy
w nocy bardzo widoczny.

„Jestem widoczny -– jestem bezpieczny

” gazetka ścienna w klasie 2 SP
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Z okazji Nowego 2015 Roku składamy czytelnikom życzenia
słowami księdza Jana Twardowskiego i zachęcamy do lektury
jego twórczości.

Najczęściej życzymy sobie
najpierw zdrowia ciała,
żebyśmy nie chorowali,
żeby nas nie bolała głowa,
reumatyzm nie połamał,
bąbel na nosie nie wyskoczył,
serce nie biło ani za szybko, ani za wolno,
ale w sam raz.
Warto też życzyć sobie
zdrowia duszy,
bo dusza jak i ciało,
może zachorować, schudnąć,
zaziębić się, dostać bzika,
wyglądać jak nieboskie stworzenie.
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DLA DZIECI
Dla najmłodszych gorąco nasza
redakcja poleca książkę „Calineczka i
inne
Baśnie
Hansa
Christiana
Andersena”. Klasyczne opowieści, w
których dobro zwycięża zło, triumfują
mądrość i prawość. Baśnie nauczą
was
moi
drodzy
czytelnicy
podejmowania wyzwań czy też
dokonywania odpowiednich wyborów.
Podpowiadają, że warto szukać
rozwiązań
nawet
w
trudnych
sytuacjach.
opr. Klaudia Janiszewska
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Henryk Sienkiewicz

Za górami, za morzami, w dalekiej krainie
czarów, przy kolebce małej księżniczki zebrały się
dobre wróżki ze swą królową na czele.
I gdy otoczywszy księżniczkę patrzyły na uśpioną twarzyczkę
dzieciny, królowa ich rzekła:
— Niechaj każda z was obdarzy ją jakim cennym darem, wedle swej
możności i chęci!
Na to pierwsza wróżka, pochylając się nad uśpioną, wypowiedziała
następujące słowa:
— Ja daję ci czar piękności i mocą moją sprawię, że kto ujrzy twarz twoją,
pomyśli, iż ujrzał cudny kwiat wiosenny.
— Ja — rzekła druga — dam ci oczy przezrocze i głębokie jak toń wodna.
— Ja dam ci powiewną i wysmukłą postać młodej palmy — ozwała się
trzecia.
— A ja — mówiła czwarta — dam ci wielki skarb złoty, dotychczas w ziemi
ukryty.
Królowa zamyśliła się przez chwilę, po czym, zwróciwszy się do wróżek, tak
zaczęła mówić:
— Piękność ludzi i kwiatów więdnie. Urocze oczy gasną wraz z młodością,
a i w młodości często zaćmiewają się łzami. Wicher łamie palmy, a wiatr
pochyla wysmukłe postacie. Złota kto nie rozdziela między ludźmi, ten budzi
ich nienawiść, a kto je rozdzieli, temu pustka zostaje w skrzyni. Przeto
nietrwałe są wasze dary.
— Cóż jest trwałego w człowieku i czymże ty ją obdarzysz, o królowo
nasza? — pytały wróżki.
A na to królowa:
— Ja jej dam dobroć. Słońce jest wspaniałe i jasne, ale gdyby nie
ogrzewało ziemi, byłoby tylko martwo świecącą bryłą. Dobroć serca jest
tym, czym ciepło słońca: ona daje życie… Piękność bez dobroci jest jako
kwiat bez woni albo jak świątynia bez bóstwa. Oczy mogą podziwiać taką
świątynię, ale dusza nie znajdzie w niej ukojenia. Bogactwo bez dobroci jest
piastunką samolubstwa. Nawet miłość bez dobroci jest tylko ogniem, który
pali i niszczy. Wiedzcie, że wasze dary mijają, a dobroć trwa; jest ona jak
źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie.
Więc dobroć — to jedyny skarb niewyczerpany.
To rzekłszy królowa wróżek pochyliła się nad śpiącą dzieciną i
dotknąwszy rękami jej serca rzekła:
— Bądź dobrą!
opr. Klaudia Janiszewska
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kiedyś były listopadowe refleksje…
Ptaki wędrowne są już w ciepłych, południowych krajach.
Osiadłe zrobiły wszelkie niezbędne zapasy na zimę. Ssaki większe i
mniejsze przygotowywały swoje zimowe lęgowiska i zapasy tłuszczu. Liście
opadły z drzew, ostatnie igły z modrzewia rozwiewa jesienny wiatr. Noce
są długie i ciemne jak przystało na prawie zimową porę. Porannych
mgieł, przygruntowych przymrozków też już doświadczyliśmy. Pola
opustoszały, zboże ozime zasiane, zgromadzony zapas opału na tęgą zimę
– wszystko więc gotowe do pierwszego śniegu i białej mroźnej pory roku…
a tymczasem w moim ogródku zakwitły pierwiosnki. Nieśmiałe i
pojedyncze – ale kwitną na tle pożółkłych traw i opadłych liści. Wbrew
prawom przyrody i porządkowi natury. Fascynują, zdumiewają i
skłaniają do refleksji. A może chcą przekonać, że zimy w ogóle nie będzie i
akcję pt. „Wielkie przygotowania” należy odwołać.

         
…a obecnie - korespondent dobrych wieści donosi
Jak wszystkim wszem i wobec wiadomo przesilenie zimowe
następuje 22 grudnia, czyli pierwszego dnia zimy. Odtąd dni
zaczynają się wydłużać i choć nie odczuwa się tego w leniwym tempie
świątecznego wypoczynku, to jednak pierwsze dni stycznia wyraźnie
wskazują na tendencję dłuższego oświetlania tej części globu, na której
żyjemy. Stąd już tylko mały krok do ferii zimowych, a potem
walentynki, Dzień Kobiet i wiosna witana radośnie Dniem
Wagarowicza. Miesiąc styczeń wykazuje więc wyraźnie (choć
temperatura za oknem zdaje się temu przeczyć), że wiosenne klimaty
coraz bliżej. Wniosek stąd taki: gdy zima przepisowo-styczniowa daje
się we znaki przywołaj w pamięci wiosnę, zieleń traw, powiew
wiatru i śpiewające radośnie ptaki.
opracowała: Aneta Porębska
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CCiieekkaaw
woossttkkii
Najniebezpieczniejszymi stworzeniami świata według ludzi
jest rekin wielorybi, którego długość ciała osiąga
blisko 13 metrów, a waga 14 ton. Pomimo
niewiarygodnych rozmiarów przedstawiciele tego
gatunku nie stanowią najmniejszego zagrożenia dla
człowieka. Rekiny wielorybie żywią się planktonem i znane
są ze swojej
spokojnej natury. Są rybami stosunkowo długowiecznymi - dożywają ponad 70 lat.
Codzienną słodycz lenistwa i snu spijali wielcy tego świata - Mark Twain, Winston
Churchill, Albert Einstein i John Lennon. Ich zamiłowanie do wypoczynku i
drzemek nie odbiło się na ich pracy i osiągnięciach, wręcz przeciwnie. Słynne
osobistości wskazywały, że drobne rozleniwienie, bezcelowe wpatrywanie się za
okno, albo krótka drzemka, mogą paradoksalnie pobudzić nas do działania, wpłynąć
zbawiennie na samopoczucie i podnieść
kreatywność.
Zwierzęta polepszają kondycję. Pies jest
najlepszym kompanem na szwendanie się
po mieście niż jakikolwiek kumpel. Ludzie,
którzy
wychodzą
na
spacer
z
czworonogiem cieszą się lepszą kondycja
niż ci którzy preferują przechadzki w
towarzystwie znajomych czy rodziny.
Posiadacze psów spacerują średnio 300
minut podczas gdy ludzie bez zwierzaka
zaledwie 168 minut . Przy pomocy
zwierzaków posiadamy lepszą kondycję.

Żródło : www.weekendowo.pl ;http://www.kar-ma.pl/;www.bezuzyteczna.pl
opr. Sylwia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Bohater „Ciekawostek” z obecnego numeru gazetki
2. Składa się z 12 miesięcy
3. Noc z 31 grudnia na 1 stycznia
4. Imię Krasickiego
5. Ogólnopolski program realizowany w naszej szkole „Trzymaj…”
6. Drzewko związane ze Świętami Bożego Narodzenia
7. Śpiewamy ją podczas świąt
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: Janisz Bartosz III SP, Luksa Klaudia IV SP, Kożuch Łukasz II G
(zeszyt + długopis)

nagrody pocieszenia: Fornagiel Marcin I SP, Bugara Izabela V SP, Szczurek
Aniela III G (zeszyt)

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
12 lutego 2015 roku
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