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Witajcie Uczniowie!
Wielkimi krokami weszliśmy w drugie
półrocze tego roku szkolnego. Jeszcze tylko marzec,
kwiecień, maj, czerwiec i WAKACJE….
Nie zapomnijcie, że naszą gazetkę można
zakupić w sklepiku szkolnym wraz z małym dodatkiem
przydatnym w szkole.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można przeczytać na
stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
luty
2 luty-Matki Bożej Gromnicznej
4 luty -Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
9 luty-Międzynarodowy Dzień Pizzy
12 luty-Tłusty Czwartek
14 luty-Walentynki
15 luty-Dzień Singla
18 luty-Popielec

Walentynki - coroczne międzynarodowe święto zakochanych
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.

marzec
1 marzec-Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
8 marzec-Dzień Kobiet
10 marzec-Dzień Mężczyzn
18 marzec-Międzynarodowy Dzień Słońca
20 marzec- Początek astronomicznej wiosny
25 marzec-Zwiastowanie Pańskie
27 marzec– Międzynarodowy
Dzień Teatru
29 marzec-Niedziela Palmowa
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Z życia szkoły…
W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” w
dniu
13.02.2015r. uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej
otrzymali kamizelki i znaczki odblaskowe, które ufundowała
firma Dan-Moto z Koniuszowej. Sponsorowi Panu Danielowi
Adamczyk składamy serdeczne podziękowania.
wychowawca kl. III SP: p. Małgorzata Kmak

20 stycznia oraz 9 lutego uczniowie
naszej szkoły „trzymali formę” na lodowisku.
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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. Ewelina Kociołek

Babcia z dziadkiem dziś świętują
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina” oraz „miastoNS”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/koniuszowa-babcia-z-dziadkiem-dzisswietuja,68653#.VNIejSwavGG
http://www.miastons.pl/99,12222,Babcia_z_Dziadkiem_dzis_swietuja___.htm

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym
chłodnych dni, są takie jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
babć i dziadków. W Zespole Szkół w Koniuszowej zapraszanie babć
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez szkolnych.
25 stycznia w sali gimnastycznej przy szkole w Koniuszowej
odbyła się wspaniała impreza, poprzedzona Mszą Świętą. Dyrektor
Jarosław Gliński przywitał wszystkich gości ciepłymi słowami,
złożył okolicznościowe życzenia i zaprosił na występ najmłodszych
uczniów szkoły. W tle pięknej dekoracji dzieci z oddziałów
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przedszkolnych pod opieką nauczycielek Zofii Michalik i Eweliny
Kociołek, a także Anny Kempy przedstawiły program artystyczny,
który składał się ze wzruszających wierszy i piosenek
okolicznościowych, związanych tematycznie z tymże świętem.
Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli
także pokaz taneczny w wykonani swoich wnuczek i wnuków. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a obecni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.

Po występie życzenia Seniorom złożyli wójt gminy
Korzenna - Leszek Skowron oraz radny gminy Korzenna - Jacek
Fornagiel. Następnie przyszedł czas na upominki, które dla babć i
dziadków przygotowały wraz dziećmi nauczycielki oddziałów
przedszkolnych. Każdy wnuczek z radością przekazał pamiątkę
swojej babci i dziadkowi. Równolegle wystąpił chór szkolny pod
opieką Anny Waz, który zaśpiewał najpiękniejsze kolędy oraz „Sto
lat”.
Po części artystycznej, zaproszeni goście udali się na
poczęstunek, podczas którego toczyły się długie rozmowy przy
dźwiękach akordeonu i skrzypiec. Agata Ligęza-Chyc wraz z
księdzem Marcinem Bukowcem zaprezentowali skecz pt. „Sąsiadka
Pigwy”, który rozbawił wszystkich do łez.
str. 6
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Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i
radości, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i
dziadków. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował sponsorom:
wójtowi Gminy Korzenna - Leszkowi Skowronowi, radnemu gminy
Korzenna - Jackowi Fornaglowi, sołtysowi Koniuszowej Zbigniewowi Sobczykowi, oraz prezesowi PUK w Korzennej Stanisławowi Przychockiemu, a także tradycyjnie już zapraszał
wszystkich w dobrym zdrowiu, na przyszłoroczne obchody Dnia
Seniora do Koniuszowej.
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występy najmłodszych i nieco starszych
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autor: p. Franciszka Tarasek

Wyjazd na lodowisko
W dniu 20 stycznia uczniowie naszej szkoły pod opieką
nauczycieli wybrali się na lodowisko do Chełmca. Chętnych na
wyjazd było niezmiernie dużo. Uczestniczyło w nim 50 uczniów z
gimnazjum i szkoły podstawowej. Głównymi celami wyjazdu było
doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, integracja uczniów,
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz dobra
zabawa. Uczniowie chętnie poddawali się łyżwiarskim szaleństwom,
z ogromną determinacją starali się wygrać z grawitacją na tafli.
Niektórym zdarzyło się kilka upadków. Byli również mistrzowie,
którzy jeżdżą na łyżwach już od najmłodszych lat. Wszyscy świetnie
się bawili, co z resztą widać po samych zdjęciach. Zmęczeni, ale
mimo wszystko szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni wróciliśmy do
szkoły ze świadomością, że wyjazd był bardzo udany i należy go w
przyszłości koniecznie powtórzyć.
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autor: p. Joanna Dźwigniewska - Gargula

Uczniowie będą zdrowsi
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Dobrego Tygodnia Sądeckiego”
http://www.dts24.pl/fotorelacja-uczniowie-beda-zdrowsi_30433.html

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła w Koniuszowej
przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Aktywna Szkoła –
Aktywny Uczeń, którego celem jest spopularyzowanie wśród
uczniów podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i
młodzieży.

W ramach realizacji zadań konkursowych przeprowadzono
we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum debatę
uczniowską nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia
zakończoną testem. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinni dobierać
produkty do swoich posiłków, ile porcji produktów powinni
spożywać dziennie, jakie jest zapotrzebowanie młodego organizmu
na białko, tłuszcze, witaminy. Aby zdrowo żyć, nie należy
zapominać o aktywności fizycznej i spożywaniu odpowiedniej ilości
wody, soków owocowo-warzywnych. Celem spotkań było
str. 10
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uświadomienie, jak ważną rolę stanowi w życiu człowieka
prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. Uczniowie obejrzeli
prezentację multimedialną, poświęconą przyczynom i skutkom
niewłaściwego odżywiania się oraz zasadom prawidłowego
żywienia. Uczniowie z klas 1-3 wykonali prace plastyczne – plakaty
związane z odpowiednim stylem życia, dyskutowali w zespołach i na
forum, wypowiadali się na temat zdrowych nawyków żywienia.
Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum rozwiązali
test wiedzy z zakresu doboru i kaloryczności produktów oraz zasad
zdrowego żywienia. Spotkanie było efektywną metodą
usystematyzowania wiedzy teoretycznej na temat prawidłowego
odżywiania się oraz zastosowanie jej w praktycznym działaniu.

Doprowadzono
do
końca
zadanie
związane
z
przeprowadzeniem sondażu z dostosowaniem do grup wiekowych pt.
Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? 9
stycznia 2015 r. w naszej szkole wychowawcy przeprowadzili wśród
uczniów ankiety, mające na celu uświadomienie im, jak ważny jest
zdrowy tryb życia. Najważniejszym celem przeprowadzenia ankiety
„Wiem, co jem – Zdrowy tryb życia” było zbadanie, czy dzieci i
młodzież prowadzą zdrowy i prawidłowy styl życia. Jest to bardzo
ważne dla zdrowia każdego człowieka, ponieważ to dzięki niemu
mamy siły i chęć do codziennego funkcjonowania. Nie wszyscy
niestety wiedzą, iż na stan naszego zdrowia wpływa wiele ważnych
czynników. Niezaprzeczalnie jest to ilość godzin dziennie
Echo Szkoły – nr 86/87
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spędzonych na świeżym powietrzu, przy komputerze, telewizorze
czy innych urządzeniach elektronicznych posiadających ekran.
Ważna jest również stosowana dieta – należy uczciwie odpowiedzieć
sobie na pytanie: czy nie jem zbyt dużej ilości chipsów, słodyczy, a
w składzie mojego dziennego pożywienia nie brakuje warzyw i
owoców? W tej ankiecie sprawdzano również, czy wśród młodych
ludzi popularne są używki, a w szczególności papierosy i alkohol.
Wyniki ankiety pozwoliły nam na wyłonienie najważniejszych
problemów żywieniowych oraz sporządzenie planu mającego na celu
wdrożenie prawidłowych nawyków żywieniowych. Ankieta kładła
również nacisk na kwestię aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
czasu spędzanego przy urządzeniach multimedialnych.

W ramach realizacji zadania 5. tj.: Przeprowadzenie
szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub
publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i
zdrowy wypoczynek uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w
przygotowanym konkursie plastycznym. Udział w konkursie mogli
wziąć wszyscy zainteresowani tematem uczniowie szkoły
podstawowej z klas1-3 i 4-6 oraz gimnazjum. Uczniowie mieli
możliwość zaprezentować własną twórczość oraz rozwinąć swoją
wyobraźnię i wrażliwość. Ważnym celem konkursu było również
propagowanie zdrowego stylu życia. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów szkoły podstawowej.
str. 12
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Wielu uczniów próbowało „swoich sił”, jednak tylko najlepsi
uczniowie zostali nagrodzeni na szkolnym apelu.
W ramach realizacji kolejnego zadania, tj. Przeprowadzenie
we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Konsumenckie ABC
przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat:
Czy zdrowo żyjemy? Szkolny koordynator konkursu przeprowadził
we wszystkich klasach zajęcia nt. „Konsumenckie ABC, w oparciu o
przygotowaną przez siebie prezentację. Uczestnicy konwersatoriów
zostali zapoznani z takimi pojęciami jak: Konsument, kto to taki?
Jakie tak naprawdę mamy prawa? Czy takie same dzieci mają prawa
jak dorośli? Czy tak samo powinni traktować nas sprzedawcy? Że
sprzedawca wszystkim powinien udzielać pełnych i prawdziwych
informacji o towarze. Że wszyscy kupujący, bez względu na wiek,
mogą reklamować towar, jeśli okaże się to konieczne (młodzież do
18 roku życia robi to za pośrednictwem rodziców). ABC kupowania:
Uczniowie zapoznali się zasadami robienia zakupów, m.in. Etykieta:
oglądaj i czytaj; CE – specjalny znak; Szczelne opakowanie; Paragon
– schowaj na dwa lata; Promocje i okazje; Light – naprawdę lekki.
Znaki i symbole. Uczniowie poznali najważniejsze znaki, na które
powinno się zwracać uwagę kupując towary. Na wielu etykietach
oprócz informacji o produkcie i o producencie znajdują się
niepozorne, małe znaczki. Są dodatkowymi wizytówkami rzeczy i
firmy, która je wytworzyła. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, że
produkt jest bezpieczny dla nas – konsumentów lub dla środowiska.
Mogą wskazywać, że żywność, którą właśnie zamierzamy umieścić
w koszyku, pochodzi z upraw ekologicznych, a krem nie był
testowany na zwierzętach. Część symboli nas o czymś informuje,
inne – ostrzegają. Poza tym uczniowie gimnazjum obejrzeli film pt.
„Kupujesz to? Kupuj z głową.
http://www.konsumenckieabc.pl/filmy.htm
W ramach realizacji kolejnego zadania tj. „Zorganizowanie
we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego
prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój
zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich
właściwego stosowania” uczniowie z każdej klasy prowadzili
rozgrzewki według swoich zestawów ćwiczeń dwa razy w miesiącu
w okresie od 1.10.2014r. do 19.12.2014r. Uczniowie opracowywali
swoje zestawy ćwiczeń mające na celu pełną rozgrzewkę przed
różnymi formami zajęć wychowania fizycznego i nie tylko. Wiele
Echo Szkoły – nr 86/87
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ćwiczeń uczniowie mogą wykorzystać w ich codziennej aktywności
fizycznej, gdyż są to ćwiczenia koordynacyjne, zwinnościowe,
wytrzymałościowe oraz kształtujące sylwetkę połączone z
elementami korektywy. Ćwiczenia były dobrane do możliwości
fizycznych każdej grupy z dążeniem do ich rozwijania.
Uwzględniały również różne formy aktywności fizycznej, pozwalały
na właściwe kształtowanie i wzmacnianie poszczególnych partii
mięśniowych. Przygotowywały do późniejszego wysiłku w dalszej
części zajęć. Zestawy ćwiczeń przygotowane były w sposób
prawidłowy, a same ćwiczenia przeprowadzone były sprawnie i
dynamicznie. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z
wykonaniem tego zadania. Opracowane przez nich ćwiczenia były
bardzo przemyślane, właściwie dobrane do wieku oraz bardzo
ciekawe, ze względu na technikę wykonania. Nie było ćwiczeń, które
się powtarzały. Uczniowie chcą dalej przygotowywać i prowadzić
ćwiczenia w swoich klasach. Są bardzo chętni do dalszego
prowadzenia, np. rozgrzewki.
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Wywiad z iluzjonistą,
który zawitał do naszej szkoły
1.Jak długo zajmuje się Pan takimi
pokazami jak ten dzisiaj?
- Pytanie ciężkie, retoryczne. Od zawsze,
od dziecka. A dokładniej od ukończenia
szkoły Państwowe Studium Sztuki
Cyrkowej.
2.Gdzie najdalej był Pan z takimi
pokazami?
- Oj, najdalej byłem aż na Tajlandii pod
Japonią.
3. Skąd pomysł, żeby się tym zajmować?
- Może nie pomysł tylko takie natchnienie. W 1964 roku przyjechał cyrk do
mojego miasteczka - do Gorlic, bo stamtąd pochodzę. I tam mnie cyrk
zauroczył tą swoją magią. I już wtedy postanowiłem zostać iluzjonistą.
4. Czy trudno jest się nauczyć tych wszystkich sztuczek? I jak długo to
trwa?
- Nie jest to trudne pod warunkiem, że się nad tym pracuje i do tego bardzo
stara. Trwa to całe życie. Osobiście uważam, że czym iluzjonista starszy,
tym jest lepszy, ponieważ nabiera większego doświadczenia.
5. Jak dużo ma Pan przedstawień na co dzień?
- Staram się, aby nie było ich więcej niż dwa na dzień. No, ale wiadomo
ludzie zapraszają, to zdarzają się nawet cztery. Ja już nie jestem taki młody
i to odczuwam, jeśli jest ich za dużo na dzień.
6. Czy zdarzyło się, że któraś sztuczka się nie udała? Jak Pan wybrnął
z takiej sytuacji?
- Oj zdarzało się bardzo często. Uważam, że dobry fachowiec, iluzjonista
potrafi wybrnąć z takiej sytuacji, albo odłożyć ten rekwizyt i wziąć
następny, tak aby widzowie tego nie zauważyli.
7. Uważa Pan, że trzeba mieć zdolności, żeby zostać iluzjonistą czy
wystarczy tylko praca?
- Zdolności to mało powiedziane. Trzeba to kochać, trzeba mieć pasje,
trzeba mieć to w środku, wewnątrz. A następnie doświadczenie i nauka.
Podstawą jest pasja i zamiłowanie do zawodu.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu 
wywiad przeprowadziły: Angelika Baran i Małgorzata Szlag
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4 lutego
obchodzimy

Międzynarodowy
Dzień
Walki z Rakiem
Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem lub Światowy
Dzień Raka jest obchodzony 4 lutego. Ma na celu zwrócić uwagę na
zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. Zostało
ustanowione 4 lutego 2000 roku na Światowym Szczycie Waki z
Rakiem w Paryżu zorganizowanym przez dyrektora generalnego
UNESCO i Prezydenta Francji. Na szczycie ustanowiono Kartę
Paryską, która zobowiązuje wszystkie kraje, które podpisały się pod
nią do tworzenia programów zapobiegających chorobom
nowotworowym. Choroby nowotworowe stanowią w Polsce duży
odsetek zgonów i znajdują się na drugim miejscu zgonów w Polsce.
Nowotwory są dziś chorobą cywilizacyjną i są dużym zagrożeniem i
problemem w krajach rozwiniętych i zamożnych. Ważnym działaniem
w prewencji nowotworów jest uświadamianie ludzi o czynnikach
ryzyka rozwoju raka oraz negatywnych zachowaniach, które mogą
wpływać na rozwój chorób nowotworowych. Od 2005 roku Dzień
jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z
Rakiem z siedzibą w Genewie. W Polsce obchodami Święta zajmuje
się Polska Unia Onkologii od 2008 roku. Organizuje ona dni otwarte
w placówkach onkologicznych w całej Polsce. Podczas takich Dni
można skorzystać z porad lekarskich i bezpłatnych badań.
Wykorzystano materiał ze strony http://www.profilaktykawmalopolsce.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi materiałami
zamieszczonymi na w/w stronie internetowej. Znajdują się tam
informacje na temat „Programów Ochrony i Promocji Zdrowia
realizowanych na terenie Województwa Małopolskiego”
opr. pedagog szkolny
– Beata Kawik
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Nasza szkoła w marcu 2014 roku została
nagrodzona
certyfikatem
za
upowszechnianie
zaleceń
„Europejskiego
Kodeksu
Walki
z Rakiem” w ramach Narodowego
Programu
Zwalczania
Chorób
Nowotworowych oraz prowadzenie
edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Za
różnorodne
działania
prozdrowotne
podejmowane
systematycznie w naszej szkole na
ręce dyrektora szkoły Małopolski
Kurator Oświaty w XI 2014 roku
złożył
podziękowania
i wyrazy
uznania za całokształt podejmowanej
profilaktyki prozdrowotnej.

****************************************
Niektóre z naszych ostatnich działań zostały również zamieszczone
na stronie internetowej „Kodeksu Walki z Rakiem” pod adresem
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/wydarzenie/2014-2015-dzialania-promujacezalecenia-kodeksu-walki-z-rakiem-w-zespole-szkol-w-koniuszowej/

jako przykład dobrych praktyk. To jednak tylko niektóre z działań
podejmowane w naszej szkole.
Materiał zamieszczony na w/w stronie, który poniżej prezentujemy,
powstał na bazie artykułu napisanego przez p. Joannę – Dźwigniewską
Gagrulę.
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2014 – 2015: Działania promujące zalecenia
Kodeksu walki z rakiem
w Zespole Szkół w Koniuszowej
W ramach promowania zaleceń „Europejskiego kodeksu walki z
rakiem” w okresie od października do grudnia 2014 r., uczniowie Zespołu
Szkół w Koniuszowej pod kierunkiem nauczycieli wf dwa razy w miesiącu
prowadzili rozgrzewki dla kolegów i koleżanek według przygotowanych
przez siebie zestawów ćwiczeń. Ćwiczenia były dobrane do możliwości
każdej grupy uczniów, uwzględniały różne formy aktywności fizycznej,
pozwalały na właściwe kształtowanie i wzmacnianie poszczególnych partii
mięśniowych oraz przygotowywały do późniejszego wysiłku w dalszej części
zajęć.

W celu popularyzowania wśród uczniów zdrowego stylu życia
zorganizowano we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum
debatę „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia”, na której
koniec przeprowadzono test wiedzy. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinni
dobierać produkty do swoich posiłków, ile porcji produktów powinni
spożywać dziennie, jakie jest zapotrzebowanie młodego organizmu na
białko, tłuszcze i witaminy. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną
poświęconą przyczynom i skutkom niewłaściwego odżywiania się oraz
zasadom prawidłowego żywienia. Uczniowie z klas 1-3 wykonali prace
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plastyczne związane ze zdrowym stylem życia, a uczniowie klas 4-6 szkoły
podstawowej i 1-3 gimnazjum rozwiązali test wiedzy z zakresu doboru i
kaloryczności produktów oraz zasad zdrowego żywienia. Spotkanie było
efektywną metodą usystematyzowania wiedzy teoretycznej na temat
prawidłowego odżywiania się oraz zastosowania jej w praktycznym
działaniu.

9 stycznia 2015 r. wychowawcy klas przeprowadzili wśród uczniów
ankietę „Wiem, co jem – Zdrowy tryb życia”. Celem było zbadanie, czy
dzieci i młodzież prowadzą zdrowy styl życia. Ankieta dotyczyła ilości godzin
dziennie spędzanych na świeżym powietrzu, przy komputerze, przed
telewizorem lub przy innych urządzeniach elektronicznych. Sprawdzała
również, jakość stosowanej przez uczniów diety pod względem zawartości w
niej zdrowych i niezdrowych produktów oraz stosowanie przez uczniów
używek (w szczególności papierosów i alkoholu). Wyniki ankiety pozwoliły
na wyłonienie najważniejszych problemów żywieniowych u uczniów oraz
sporządzenie planu mającego na celu wdrożenie prawidłowych nawyków
żywieniowych i innych zachowań prozdrowotnych.
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/wydarzenie/2014-2015-dzialania-promujace-zaleceniakodeksu-walki-z-rakiem-w-zespole-szkol-w-koniuszowej/
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Poniżej przedstawiamy
EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
Wykorzystane poniżej materiały zostały wydane przez „Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Instytut
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów”

Autorzy: prof. Witold Zatoński i Jolanta Jabłońska
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WYWIAD z panią Urszulą Blicharz
-dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty
w Krakowie
17 i 18 listopada w Tarnowie odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa im. Profesora Franciszka Venuleta
„Tytoń albo zdrowie”.
Zaproszenie na tę konferencję od organizatorki
konferencji - pani Urszuli Blicharz - dyrektora tarnowskiej
delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie - otrzymała
również nasza szkoła. Pani dyrektor zgodziła się udzielić
wywiadu do naszej gazetki.

Pani Urszula Blicharz (na zdjęciu – pierwsza od lewej) pełni
funkcję dyrektora tarnowskiej delegatury Kuratorium
Oświaty w Krakowie, jest również Wojewódzkim
Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie. Zajmuje się
m. in. profilaktyką zdrowia.
str. 24
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Pełni Pani funkcję dyrektora tarnowskiej delegatury Kuratorium
Oświaty w Krakowie, jest Pani również Wojewódzkim Koordynatorem
Szkół Promujących Zdrowie . Na czym polega Pani praca?
Pełniąc funkcję dyrektora delegatury jestem odpowiedzialna za planowanie
i kierowanie pracą urzędu oraz majątek Kuratorium, będący w dyspozycji
delegatury. W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty sprawuję nadzór
pedagogiczny, zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami
przyjętymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w planie nadzoru
pedagogicznego na dany rok szkolny. Koordynuję przeprowadzanie
ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych, przestrzeganie przepisów prawa
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych. W zakresie moich obowiązków jest również współpraca z
właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach
dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto staramy się
inspirować i wspierać pracę szkół w podejmowaniu działań między innymi
na rzecz edukacji zdrowotnej, patriotycznej, ekologicznej, regionalnej, itp.
Ja koordynuję właśnie w województwie edukację zdrowotną. Funkcję
Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie objęłam
w 2013 r. i moim głównym zadaniem jest koordynowanie i skuteczne
wspieranie pracy Szkół Promujących Zdrowie; upowszechnianie idei sieci
Szkół Promujących Zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie
województwa; prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących
w sieci oraz umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany
doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie
promocji zdrowia. Z racji pełnionej funkcji ogromny nacisk kładę również
na upowszechnianie oraz propagowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu
promocji zdrowia podejmowanych w szkołach i placówkach
Czy praca na stanowisku dyrektora delegatury Kuratorium jest
trudna? Dlaczego? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc pracować na
takim stanowisku?
Czy praca na stanowisku dyrektora jest trudna? To dla mnie trudne pytanie.
Praca na stanowisku dyrektora jest niezwykle wymagająca
i odpowiedzialna; łączy się ze znajomością nieustannie zmieniających się
przepisów prawa oświatowego i posiadaniem predyspozycji kierowniczych,
umiejętnością myślenia syntetycznego i analitycznego. Ja lubię swoją pracę
i lubię się uczyć, więc dla mnie nie jest to trudna praca. Trzeba mieć
gruntowną wiedzę z zakresu prawa oświatowego i znać pracę szkół, aby
móc tę widzę z zakresu prawa zastosować. Trzeba również mieć cel. Moim
celem jest dobro ucznia, jego prawa jako prawa człowieka - to prawo do
nauki, do szacunku i do szczęścia. Szkoła, która wyróżnia się najwyższą
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jakością pracy - to szkoła, gdzie te prawa są przestrzegane i szanowane,
gdzie uczeń ma najlepsze warunki, aby być szczęśliwym. Oprócz
warunków formalno - prawnych, tzn. odpowiedniego poziomu
wykształcenia i doświadczenia pedagogicznego, osoba chcąca pracować w
Kuratorium Oświaty powinna zawsze aktualizować swoją wiedzę zarówno
z zakresu przepisów prawa, programów edukacyjnych i metodyki, jak
również z zakresu wyzwań cywilizacyjnych i lubić ludzi. To bardzo ważne
aby na każdym stanowisku pamiętać, że prawo ma służyć ludziom, a szkoła
jest dla ucznia i to on jest najważniejszy w szkole.
Jest Pani Wojewódzkim Koordynatorem Szkół Promujących Zdrowie.
Zajmuje się Pani profilaktyką prowadzoną przez szkoły na terenie
Małopolski. Jakie działania profilaktyczne są najczęściej podejmowane
przez szkoły?
Szkoły podejmują liczne i różnorodne działania. Do najczęstszych należy
szeroko pojęta edukacja zdrowotna prowadzona zarówno w szkołach jak i
środowisku lokalnym. Szkoły organizują warsztaty szkoleniowe i prelekcje
dla uczniów, nauczycieli i rodziców, na które zapraszają lekarzy i
specjalistów zajmujących się profilaktyką zdrowia. Organizują liczne
happeningi promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną;
przygotowują i kolportują materiały edukacyjne; organizują dodatkowe
zajęcia sportowe; włączają tematykę zdrowia w plan pracy szkoły
i systematycznie ją realizują. Tym, co cieszy najbardziej, jest aktywne
włączanie się rodziców uczniów i społeczności lokalnej we wszelkie tego
typu działania.
Jak dużo szkół przesyła sprawozdania z realizowanych przez siebie
działań profilaktycznych? Czy szkoły chętnie angażują się
w różnorodną działalność profilaktyczną? Dlaczego?
Działania prozdrowotne prowadzi ponad 80% małopolskich szkół
i placówek, z czego ponad 50% przesyła sprawozdania do Kuratorium
Oświaty. Szkoły należące do sieci Szkół Promujących Zdrowie są
zobowiązane raz w roku przesyłać sprawozdania z przeprowadzonych
działań prozdrowotnych. Ponadto takie sprawozdania przesyłają również
szkoły, które włączyły się w realizację projektu promocji Zaleceń
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Powszechnie uważa się, że
szkolna edukacja zdrowotna jest ważną inwestycją w zdrowie
społeczeństwa i powinna stanowić element polityki zdrowotnej każdego
państwa. Przekonanie to przekłada się na działania praktyczne, które szkoły
chętnie i licznie organizują. Dyrektorzy szkół i placówek zdali sobie
sprawę, że zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli jest
jednym z warunków skutecznej realizacji zadań szkoły.
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Czy często organizuje Pani takie konferencje z zakresu profilaktyki,
jak ta, która odbyła się 17-18.11.2014 r. w Tarnowie? Czy trudno jest
przygotować taką konferencję?
Edukacja zdrowotna wpisuje się w działania podejmowane przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie, stąd systematycznie organizujemy różne
szkolenia i konferencje dotyczące działań prozdrowotnych. Oczywiście
zasięg tych konferencji i spotkań jest różny. Konferencja ogólnopolska
„Tytoń albo zdrowie” organizowana jest raz w roku w różnych miastach.
XVII ogólnopolska konferencja w roku 2014 była organizowana
w Tarnowie pierwszy raz. Było to bardzo duże przedsięwzięcie,
wymagające ogromnego zaangażowania grupy osób i bardzo starannego
przygotowania począwszy od opracowania programu, rekrutację i prace
organizacyjne oraz zaproszenie prelegentów a także opracowanie
materiałów pokonferencyjnych. Należało przygotować odpowiednią
promocję tak dużego przedsięwzięcia, nawiązać wiele kontaktów
z przedstawicielami państwa i kościoła oraz nauki. Ważne było, aby oferta
dotarła do szerokiej społeczności nauczycieli i środowisk medycznych.
Mimo ogromu pracy satysfakcją jest duża frekwencja, a nagrodą za tę pracę
jest aktywny udział uczestników konferencji i wykorzystanie przez nich
wiedzy prezentowanej podczas wystąpień prelegentów.
Jakie oddziaływanie mają, Pani zdaniem, takie konferencje? Czy takie
inicjatywy są potrzebne i przynoszą oczekiwane rezultaty? W jaki
sposób najlepiej, najskuteczniej docierać do świadomości Polaków,
zwłaszcza młodzieży?
O tym, że działania prowadzone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
odnoszą efekty, świadczy systematycznie powiększająca się liczba szkół
przystępujących do sieci Szkół Promujących Zdrowie i Promujących
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Sukcesem są działania
organizowane w szkołach województwa małopolskiego. Dzieci i młodzież
szkolna pod opieką nauczycieli uczestniczy w licznych przedsięwzięciach
upowszechniających właściwe zachowania zdrowotne w szkole, rodzinie
i środowisku. Ponadto szkoły realizują zalecenia „Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem” poprzez organizację wystaw, happeningów, prelekcji dla
rodziców; poprzez wręczanie ulotek promujących kodeks zdrowego życia;
organizowanie różnorodnych form promujących aktywność fizyczną:
turnieje, zawody, wycieczki rowerowe; popularyzację zdrowej diety, akcje
edukacyjne promujące zdrową i bezpieczną żywność, walkę z otyłością jako
czynnikiem sprzyjającym zachorowaniom na nowotwory; zmniejszenie
ilości soli w codziennej diecie. Efektem organizowanych przez kuratorium
konferencji jest promowanie w szkołach atmosfery sprzyjającej dobrej
kondycji fizycznej, społecznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno
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uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły. Promocja zdrowego stylu
życia wpłynęła na wprowadzenie wielu istotnych zmian w środowiskach
szkolnych, co potwierdza fakt, że działania prowadzone przez kuratorium są
niezbędne i przynoszą znaczące efekty. Jednym z najistotniejszych działań
przeprowadzonych w szkołach w ostatnim czasie była zmiana asortymentu
sklepików szkolnych, z których zniknęła niezdrowa żywność na rzecz
warzyw, owoców, zdrowych soków i kanapek. Z przeprowadzanych
w szkołach ankiet i analizy oceny zachowań uczniów wnioskujemy, że
uczniowie zmienili lub zmieniają przyzwyczajenia zdrowotne. Lepiej
rozumieją potrzebę ruchu dla zdrowia własnego i innych. Chętniej
i aktywniej uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, korzystając
z różnych form aktywności ruchowej po zajęciach lekcyjnych. Efekty te
wskazują na celowość działań prozdrowotnych prowadzonych przez
kuratorium.
Szczególnie pozytywne efekty przynoszą działania adresowane
bezpośrednio do uczniów, takie jak dobrze zbilansowane posiłki w szkolnej
stołówce, zapewnienie wody pitnej czy organizacja przerw śniadaniowych
z wychowawcami w klasach. Tym, co cieszy najbardziej, jest aktywne
włączanie się rodziców uczniów i społeczności lokalnej we wszelkie tego
typu działania. Najlepiej docierać poprzez dawanie konkretnego przykładu,
dlatego na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie założyliśmy Przykłady
Dobrych Praktyk, gdzie umieszczamy najciekawsze przykłady działań
prozdrowotnych prowadzonych w szkołach. Wasza szkoła także była
promowana,
jako
przykład
dobrej
praktyki
na
stronie
www.kuratorium.krakow.pl .
Nasza szkoła, jako jedna z kilku miała możliwość zaprezentowania
swego dorobku z zakresu profilaktyki na wspomnianej wyżej
XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tytoń albo zdrowie”.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno to jak i otrzymany w marcu
Certyfikat „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” jest dla naszej
szkoły ogromnym wyróżnieniem. Czy w związku z tym chciałaby Pani
przekazać coś młodzieży i dzieciom z naszej szkoły? Jakieś przesłanie
dla młodzieży. A może chciałaby Pani coś przekazać nauczycielom?
Przyznanie szkole certyfikatu „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem” jest najlepszym dowodem na docenienie ogromu
pracy włożonej w popularyzowanie i prowadzenie działań prozdrowotnych
przez Zespół Szkół w Koniuszowej. W otaczającej rzeczywistości zadaniem
niezwykle skomplikowanym staje się dokonywanie wyboru zdrowej diety i
promowanie aktywności fizycznej, stąd tym bardziej istotne staje się
upowszechnianie przez szkołę zdrowego stylu życia oraz wspieranie
rodziców w rozwijaniu prozdrowotnych zachowań dzieci. Realizowane
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przez Państwa placówkę działania są długofalowe skuteczne
i systematyczne. Promocja zdrowia jest mocną stroną Zespołu Szkół
w Koniuszowej, której jednym z priorytetów jest dbałość o stałe
podnoszenie jakości edukacji zdrowotnej oraz prowadzenie jej dla całej
społeczności.
Uczniów Zespołu Szkół w Koniuszowej zachęcam do prowadzenia
zdrowego stylu życia i wykorzystywania szerokich możliwości, jakie daje
im szkoła w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców zdrowotnych,
bowiem edukacja zdrowotna jest długofalową inwestycją we własne życie.
Nauczycielom dziękuję za szczególne zaangażowanie w realizację edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Życzę wytrwałości i motywacji do
szerzenia wiedzy i kontynuowania działań zmierzających do wychowania
zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów.
Serdecznie gratuluję wam, drodzy uczniowie i waszym nauczycielom opiekunom i mistrzom, uzyskania certyfikatu „SZKOŁA PROMUJĄCA
ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM” oraz
wyróżnienia działań, które zostały wybrane z grupy blisko 300 szkół
i zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tytoń albo
zdrowie”. Jestem przekonana, że pod kierunkiem swoich nauczycieli
potraficie wdrożyć w życie bardzo wiele przesłań kodeksu zdrowego życia
i to wy właśnie jesteście promotorami zdrowia w swoich środowiskach
lokalnych. Wierzę również, że dobre nawyki prozdrowotne wypracowane
od najmłodszych lat zaowocują zdrowym i szczęśliwym życiem
w przyszłości.
wywiad przeprowadziły: Angelika Baran i Małgorzata Szlag
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Cudze chwalicie,
swego nie znacie…czyli
skarby naszej ojczyzny
W tymże egzemplarzu
naszej szkolnej gazetki chcę
wam przedstawić tradycyjną
kulturę
ludową
powiatu
nowosądeckiego oraz Starej
Lubovni należącej do naszych
sąsiadów – Słowacji.

Kultywowanie tradycji to w tych powiatach podstawa. W
Polsce z wielu imprez można wymieć np. ,,Święto Kwitnącej
Jabłoni’’, ,,Święto Dzieci Gór”, pikniki: ,,Biesiada u Bartnika’’
bądź ,,Lato w Dolinie Kamionki’’. Na Słowacji na początku
czerwca odbywają się ,,Dni Nemeckej Kultury w Chmel’nici’’,
a w pierwszym tygodniu lipca w Starej Lubovni ma miejsce
impreza ,,Sławności sv. Cyrila a Metoda’’.
Znane grupy etniczne to: Lachy Sądeckie, Pogórzanie,
górale sądeccy i Łemkowie zamieszkujący Polskę oraz
łemkowska grupaa - Rusini zamieszkująca także wschodnią
Słowację.
Nie zabraknie także w tym wydaniu informacji
o zespołach regionalnych – przykładowo zaprezentowano
Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, Zespół Regionalny
„Nawojowiacy”, „Jakubkowianie”, „Kowalnia” oraz jedyny
zespół z terenu Gminy Korzenna, a mianowicie „Lipniczanie”.
„Lipniczanie” należą do autentycznych grup folklorystycznych
– podobnie jak i pozostałe zespoły ziemi sądeckiej. Początki
grupy sięgają 1969 roku, gdy w Lipnicy odbyły się wiejskie
dożynki, na których zagrali muzykanci mający utworzyć zespół.
str. 30

Echo Szkoły – nr 86/87

(…) W 2006 roku w Domu Kultury w Lipnicy zespół nagrał
pierwszą płytę ,,Obigrowka u Swatowskiego i inne melodie’’.
Kolejny krążek, tym razem z kolędami i pastorałkami, nosi tytuł
,,Po kolędzie’’. W 2008 roku powstała trzecia płyta
zawierająca melodie i piosenki znane i śpiewane od pokoleń na
terenie Lipnicy Wielkiej. Płyty są częścią Fonoteki Powiatu
Nowosądeckiego finansowanej przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu.
Także Słowacja też ma swoje zespoły. Jeden z nich to
„Barvinok z Kamienky”.
W tej broszurze znajdują się różne fragmenty
przetłumaczone z języka polskiego na język angielski i na
język słowacki. Są w niej też różne przepisy polskie np.
dowiemy się, jak zrobić pasztet fasolowy, bigos z baraniny jak
i słowackie haluszki bądź zupę marchewkową z pomidorami.
Można nawet przeczytać odę
do śliwowicy.
Broszura „Odkrywaj
SĄDECKIE
i naszych
słowackich sąsiadów –
tradycje, kultura, smaki”
znajduje się
w szkolnej
bibliotece w Zespole Szkół
w Koniuszowej. Można ją
wypożyczyć na określony
czas
i
przeczytać
te
interesujące informacje o
tradycji, kulturze i smakach
tych powiatów. Zachęcam!
opr. Dominika Michalik
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Powieść fantasy autorstwa C.
S. Lewisa, wydana w 1950
roku. Książka, umiejscowiona
w latach 40. ubiegłego wieku,
jest pierwszą opublikowaną i
zarazem najbardziej znaną
częścią
cyklu.
Powieść
dotyczy odwiecznej walki
dobra ze złem. Ma cechy
baśni, występują tu uosobione
zwierzęta
i
fantastyczne
zdarzenia. Gdy sięgniesz po tą
książkę otworzy się przed
tobą cudowny świat baśni,
magii, dzieciństwa, świat, do
którego pragnie się jak
najszybciej wrócić. Już po
przeczytaniu
pierwszych
rozdziałów książka ''wciąga''
nas w zaczarowany świat za
drzwiami szafy. Polecamy ją
każdemu, kto ma ochotę choć na chwilkę przenieść się w miejsce,
gdzie dobro jest zawsze dobrem, a zło złem, gdzie wszystko jest albo
czarne, albo białe.
Zachęcamy do lektury całej serii „Opowieści z Narnii”
Lew, czarownica i stara szafa
Książę Kaspian
Podróż „Wędrowca do Świtu”
Srebrne krzesło
Koń i jego chłopiec
Siostrzeniec czarodzieja
Ostatnia bitwa
opr. Klaudia Janiszewska
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew,_czarownica_i_stara_szafa
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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 II- Technikum, SERIA III- Liceum. Mamy nadzieję, że
w ten sposób pomożemy wam wybrać szkołę marzeń. 
SERIA II- Technikum
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNOMECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kustronia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
(TECHNIKUM):
-teleinformatyk
-informatyk
-mechatronik
-elektryk
-elektronik
Ustala się minimum punktowe umożliwiające
ubieganie się o przyjęcie do Technikum- 100
pkt.
opracowała: Klaudia Janiszewska

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mirosław Czyżykiewicz

Jednym szeptem

Jednym szeptem jednym gestem
Jednym drgnieniem powiek zmieniasz
Zawstydzenie kiedy jesteś
W zamyślenie gdy cię nie ma
Mam tyle słów jest ich siła
Życzeń i pragnień jak w kolędzie
Gdzie się podziały kiedy byłeś
Czy się odnajdą gdy znów będziesz
Mirosław Andrzej Czyżykiewicz – polski pieśniarz,
gitarzysta, poeta, kompozytor, artysta grafik. Członek Akademii Fonograficznej
ZPAV. Debiutował w swoim rodzinnym mieście w zespole "Ostatnia wieczerza w
karczmie przeznaczonej do rozbiórki".
opracowała: Klaudia Janiszewska
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Zwierzęta przewidują pogodę
Stada morświnów (gatunek wieloryba spokrewnionego z delfinem)
na lodowcach pojawiają się dokładnie na 10 dni przed ociepleniem, które
powoduje rozerwanie lodowców; wtedy zwierzęta na dryfujących krach
mogą swobodnie poławiać pożywienie dla swojej gromady.
Krowa jako przedstawiciel bydła udomowionego reaguje na
zmianę ciśnienia powietrza ilością mleka, jakie daje. Kiedy obszar
wysokiego ciśnienia ustępuje, ilość mleka się zmniejsza i to jeszcze zanim
nastąpi pogorszenie pogody.
Żaba zielona ma w swoim ciele wewnętrzny barometr. Przy
wzroście ciśnienia, co wróży dobrą pogodę, żabka wieczorem zaczyna
rechotać o wiele wcześniej niż normalnie. Potrafi wyczuwać też spadek
ciśnienia w czasie trwającej jeszcze pięknej pogody; po wyczuciu nagłego
spadku ciśnienia, zakopuje się szybko w ziemi zanim pojawi
się niebezpieczny dla jej życia - zwierzęcia zmiennocieplnego - spadek
temperatury.
Jeżeli czaple siwe, które normalnie na zimę zostają w Niemczech,
wędrują do południowych krajów, oznacza to, że za dwa do trzech tygodni
nadejdą długotrwałe i siarczyste mrozy, a jeziora, w których ptaki te żerują,
zamarzną.
Innym
przykładem
zwierzęcia
posiadającego
zdolność
odczytywania danych z naturalnych „współrzędnych” jest krokodyl nilowy.
Musi on sobie przepowiadać pogodę, ponieważ w okresie zimna zwierzę to
w czasie trawienia cierpi na dolegliwości żołądkowe. „Grubszy kawał jadła,
na przykład pelikan, półtorametrowy sum, czy też udziec antylopy, może
zostać przez krokodyla nilowego strawiony szybko, to znaczy w ciągu
czterech do sześciu dni, tylko kiedy jest ciepło na dworze. Jeżeli w takim
momencie nadejdą chłody, mięso leży temu zimnokrwistemu stworzeniu w
żołądku jak w lodówce, co powoduje poważne trudności w trawieniu.”
Cierpienia te muszą być widocznie bardzo dokuczliwe, skoro straszliwie
głodny krokodyl nawet przy ładnej pogodzie daruje życie najbardziej
smakowitym kąskom, jeżeli ciśnienie wykazuje tendencję spadkową. Jego
„wewnętrzny barometr” przestrzega go i nakazuje post.
Podglądajmy więc zwierzęta (zwłaszcza krokodyle), dzięki którym
możemy być niezawodnymi meteorologami.
Aneta Porębska - fragment z pracy pt. „Czy zwierzęta znają matematykę?”
Konkurs na referat z zakresu matematyki organizowany przez Zakład Edukacji
Matematyczno - Przyrodniczej Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
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CCiieekkaaw
woossttkkii
Ta sama część mózgu, która uaktywnia się gdy mamy do czynienia ze
stresującymi i przerażającymi sytuacjami zwiększa swoja aktywność
również w odpowiedzi na strach wywołany nauką matematyki.
Ludzie, którzy dużo się śmieją i żartują, w rzeczywistości są tymi
najsmutniejszymi, a ludzie którzy grają w gry wideo, mają lepszą
koordynacje ruchów, pamięć i umiejętność lepszego rozwiązywania
problemów.
Badania naukowe wykazały, że picie słodzonych, napojów gazowanych
zwiększa ryzyko otyłości o 41% oraz wystąpienia chorób serca jest
dwukrotnie większe. Okazało się również, że jedynie jeden łyk coca-coli
zwiększa apetyt na słodkości, w tym ciasta i pączki oraz frytki.
Kto zobaczy jednookiego kota, powinien splunąć na kciuk, przypieczętować
nim wnętrze dłoni i wypowiedzieć życzenie. Życzenie się spełni. Powiadają
tam, że gdy koty myją się za uszami, spadnie deszcz. Również, gdy kotu
rozszerzą się źrenice, należy spodziewać się opadów, a gdy przekraczamy
strumienie z kotem na rękach, to przez cały dzień będzie świeciło
słoneczko.
Źródło:
www.ciekawostki.kotypsy.pl
www.bezuzyteczna.pl
opr. Sylwia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ZPAV to Akademia ……..
Nazwisko autora książki „Lew, Czarownica i stara szafa”
Ma je narciarz.
„…….. Dżungli” – tytuł książki
Tytuł wiersza „Jednym …..”

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: Nowy Rok
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Janisz Bartosz III SP, Bugara Kamila SP, Porębska Aneta II G
(zeszyt + długopis)

nagrody pocieszenia: Tarka Norbert I SP, Kożuch Angelika IV SP (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
30 marca 2015 roku
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