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Witajcie Uczniowie!
Witamy w kwietniu! Jak ten czas
szybko leci - jeszcze tylko 2 miesiace i będą
WAKACJE! Cieszycie się, prawda? W tym
miesiaciu trzymajmy kciuki za klasę 3 G
i 6 SP, ponieważ piszą oni bardzo ważne
egzaminy. Szczególnie ważny będzie on dla
gimnazjalistów. To po nim będą oni musieli wybrać
dalszą drogę życiową. To nie jest takie łatwe. Zatem trzymajmy
kciuki, aby spełniły się ich marzenia.
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
Redakcja
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Kalendarium
1 kwietnia-Prima Aprilis
2 kwietnia-Wielki Czwartek
3 kwietnia-Wielki Piątek
4 kwietnia-Wielka Sobota
5 kwietnia-Wielkanoc
6 kwietnia-Poniedziałek Wielkanocny
12 kwietnia-Święto Bożego Miłosierdzia
22 kwietnia-Międzynarodowy Dzień Ziemi
24 kwietnia-Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży
Wielkanoc-najważniejsze
święto
chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
opracowała : Sylwia Gądek

nasze sukcesy
26 m arca w Zespole Szkół
w Lipnicy Wielkiej odbył się
„Gminny Konkurs Ortograficzny
o tytuł Mistrza Ortografii Gminy
Korzenna”.
Naszą szkołę reprezentowali:
Korczyński Kacper z III SP
Bugara Patrycja z VI SP
Porębski Mateusz z VI SP
Fornagiel Krystian z I G
Gadek Sylwia z II G
Porębska Aneta II z G, która
zdobyła wyróżnienie
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Z życia szkoły…
9 m arca pielęgniarka szkolna wygłosiła dla uczniów prelekcję na
temat
„Zaburzenia
stanu
zdrowia
i rozwoju
związane
z nieprawidłowym odżywianiem”.

12 m arca
odbyły się skierowane do koleżeństwa wykłady
uczniów na temat praw człowieka.
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17 m arca
odbyła się prelekcja nauczyciela wychowania
fizycznego na temat bezpieczeństwa w sporcie.

19 m arca uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii
Europejskiej.
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19 m arca odbył się „dzień otwarty” w oddziale przedszkolnym.
Zaproszeni goście z uwagą oglądali występy przygotowane przez
dzieci z oddziału przedszkolnego.
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20 m arca w naszej szkole w ramach realizacji projektu „Aktywna
Szkoła – Aktywny Uczeń” odbyły się różnorodne działania pod
hasłem „Sport to zdrowie”. Nie zabrakło i występów uczniów,
i rozgrywek.
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trzymamy formę i żyjemy smacznie i zdrowo
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Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów, nauczycieli
naszej szkoły oraz rodziców – linki do artykułów zamieszczonych
w mediach znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
„Media o nas”.
autor: p. Paweł Gargula - rodzic

Turniej piłkarski we Florynce
artykuł wykorzystany na stronie gminy Korzenna
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/turniej-we-florynce

16 lutego, pierwszego dnia ferii zawodnicy ze Szkółki
Piłkarskiej w Koniuszowej prowadzonej od września przez
Stanisława Szpyrkę wzięli udział w I Turnieju Piłki Halowej
poświęconemu pamięci Eugeniusza Totosia, współzałożyciela
i działacza Klubu Sportowego "Polany-Berest". Zawody rozegrano
w szkole we Florynce. Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny. Obok
zawodników z Koniuszowej do rywalizacji przystąpili młodzi
piłkarze z Florynki i z Klubu Polany-Berest, a ponieważ w każdej z
drużyn jest wielu młodych zawodników postanowiono, że każda
wystawi dwie ekipy.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których
rozegrane zostały po dwa mecze. Po rywalizacji grupowej przyszedł
czas na ostateczne rozstrzygniecie. Drużyny z Koniuszowej
wywalczyły 3 i 5 miejsce.
Wszyscy młodzi piłkarze spisywali się znakomicie, a
najwięcej emocji wywoływały oczywiście strzelone gole, co
pokazywali najwierniejsi kibice zawodników - rodzice - nie
brakowało krzyków, złości ze złego czy radości z dobrego zagrania.
W przerwach między meczami wszystkie dzieci dostawały mały
poczęstunek w postaci drożdżówek i pysznych soczków.
Po zakończeniu rozgrywek tuż po godzinie 12.00 nastąpiło
wręczanie medali, dyplomów oraz pucharów za poszczególne
miejsca.
Echo Szkoły – nr 88
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Wyniki meczów :
Polany-Berest 1 - Florynka 1
Polany-Berest 2 - Koniuszowa 2
Koniuszowa 1 - Florynka 1
Florynka 2
- Koniuszowa 2
Polany-Berest 1 - Koniuszowa 1
Polany-Berest 2 - Florynka 2
Florynka 1
- Koniuszowa 2
Polany-Berest 2 - Koniuszowa 1
Polany-Berest 1 - Florynka 2

4:1
2:1
4:3
2:1
3:3
0:1
3:4
1:2
2:1

Miejsca :
1. Polany-Berest 1
2. Florynka 2
3. Koniuszowa 1
4. Polany-Berest 2
5. Koniuszowa 2
6. Florynka 1
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Całą imprezę można uznać za bardzo udaną. Zadowolenia
nie ukrywały dzieci, które cieszyły się ze wspólnej zabawy,
z dyplomów i medali, jak również i rodzice, dla których
uczestnictwo dziecka w takiej rywalizacji wyzwala wiele dumy i
radości.
W tym miejscu trzeba dodać, iż to nie pierwszy taki
turniej, w którym wzięły udział dzieci ze szkółki w Koniuszowej. W
grudniu wystąpili już w Turnieju Mikołajkowym, który odbył się w
Stróżach.

Na koniec kilka informcji na temat Szkółki Piłkarskiej
w Koniuszowej. Powstała ona z inicjatywy Rady Rodziców, a
pomysłodawcą byli: Paweł Gargula- przewodniczący Rady
Rodziców i Arkadiusz Kopieński –zastępca przewodniczącego.
Również dzięki ich zaangażowaniu udało się pozyskać dla
wszystkich dzieci stroje piłkarskie (koszulki, spodenki, getry oraz
piłki dla każdego dziecka).W zajęciach biorą udział zarówno chłopcy
jak i dziewczynki. Zajęcia maja charakter ogólno rozwojowy- sport
przez zabawę.
Echo Szkoły – nr 88
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Szkółka jest prowadzona przez Pana Stanisława Szpyrkę,
trenera posiadającego licencję UEFA B, szkolącego wcześniej
drużyny Sandecji oraz Kolejarza.
Treningi odbywają się w środy od godziny 17.30, na sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Koniuszowej. Obecnie zajęcia
prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:
-17.30 dzieci w przedziale wiekowym 4-8
-18.30 dzieci w przedziale wiekowym 8-13
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach
(cały czas trwa nabór do szkółki). Bliższe informacje pod numerem
telefonu 734-425-267 lub 600-326-800
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autor: p. Paweł Gargula - rodzic

Kulig w Gładyszowie
artykuł wykorzystany na stronie gminy Korzenna
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/kulig-w-gladyszowie

17 lutego w drugi dzień ferii odbył się zorganizowany przez
Radę Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej w porozumieniu z
dyrektorem wyjazd na kulig do Gładyszowa - Regietowa.
W wyjeździe wzięło udział 35 osób - uczniowie szkoły,
rodzice oraz goście. Imprezy nie opuścił oczywiście pan dyrektor
Jarosław Gliński wraz z żoną i dziećmi. Pomimo wcześniejszych
obaw na brak śniegu nie można było narzekać. Pogoda była
wymarzona, słoneczko pięknie świeciło, wiał lekki wiatr.

Prawie godzinny przejazd na saniach upłynął w wspaniałej
atmosferze. Wszyscy mogli podziwiać ostanie akcenty tegorocznej
zimy. Po powrocie, w karczmie, każdy mógł się posilić samodzielnie
upieczoną pyszną kiełbaską i wypić ciepłą herbatę. Na zakończenie
pani przewodnik oprowadziła całą grupę po stadninie, gdzie wszyscy
poznali historie stadniny koni huculskich. Poznaliśmy wiele
interesujących ciekawostek na temat stadniny i wydarzeń jakie miały
Echo Szkoły – nr 88
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miejsce w hodowli. Wiele filmów i seriali (m.in: „Na dobre i na złe”)
było kręconych w samej stadninie jak i wiele razy konie huculskie
były wykorzystywane w znanych filmach.

Wszyscy wrócili bardzo zadowolenie z wycieczki. A na
dowód kilka zdjęć.
Był to pierwszy kulig organizowany przez Radę Rodziców,
która chciałaby, aby była to impreza cykliczna. Zatem już dziś w
imieniu Rady Rodziców zapraszamy za rok wszystkich chętnych na
kulig.
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autor: Aneta Porębska

Kolejne nastoletnie kandydatki do Sejmu
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina” oraz „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”
http://www.dts24.pl/kolejne-nastoletnie-kandydatki-do-sejmu_33192.html

W Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
odbyło się spotkanie w ramach realizacji zadania rekrutacyjnego na
XXI Sejm Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Pocztówka do przeszłości”. Projekt „Miejsce młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież” realizują uczennice II klasy gimnazjum: Sylwia
Gądek i Aneta Porębska pod opieką mgr Joanny DźwigniewskiejGarguli.

W debacie uczestniczyli wójt Gminy Korzenna – pan Leszek
Skowron, dyrektor szkoły Jarosław Gliński, radny Gminy Korzenna
reprezentujący Koniuszową- Jacek Fornagiel, sołtys KoniuszowejZbigniew Sobczyk, przedstawiciel Rady Rodziców – pani Iwona
Fornagiel, rodzice i uczniowie Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Głównym celem spotkania było pozyskanie informacji na temat: jakich miejsc i inwestycji brakuje w Koniuszowej
oraz czego mieszkańcy i mieszkanki oczekują od centrum wsi.
Spotkanie poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wypoEcho Szkoły – nr 88
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życzono od uczniów i rodziców stare fotografie, a na ich podstawie
sporządzono kartki z odpowiednimi ilustracjami.

Debata służyła rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań uczniów i
mieszkańców dotyczących kierunku rozwoju miejscowości. Uczestnicy redagowali pocztówki do przeszłości opisując obecną miejscowość, zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach oraz zalety
mieszkania w Koniuszowej, a także podawali swoje propozycje
zmian. Opis Koniuszowej wywołał dyskusję na temat oczekiwań
wśród zebranych gości. Wójt Gminy Korzenna przedstawił dane dotyczące rozwoju miejscowości na tle innych sołectw, podkreślił fakt
zaangażowania mieszkańców w utworzenie gimnazjum. Nawiązał
również do wypowiedzi uczniów, którzy sygnalizowali potrzebę
utworzenia miejsca spotkań dla młodzieży i budowę boiska sportowego. Podkreślił, iż zamierza sfinalizować zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska szkolnego – rozmowy już trwają. Wójt
Gminy przychylnie odniósł się do propozycji mieszkańców, podkreślając wagę opinii społeczności lokalnej w kwestii rozwoju miejscowości. Uczniowie biorący udział w debacie najbardziej cieszyli się z
realnej możliwości budowy boiska. Po wspólnej wymianie zdań na
temat rozwoju miejscowości, zrealizowanych inwestycji i planów na
przyszłość – zebrani doszli do wniosku iż celowym wydaje się odremontowanie budynku znajdującego się przy szkole i zaadoptowastr. 16
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nie go na potrzeby młodzieży i społeczności lokalnej. Takim stwierdzeniem zakończono wspólne spotkanie.

Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali od prowadzących go
uczennic – Anety i Sylwii ulotki z informacjami o historii Koniuszowej. Po zakończeniu spotkania wójt, dyrektor szkoły, rady i sołtys oglądali pomieszczenie, które mogłoby być wykorzystane na
miejsce spotkań młodzieży, a zostało wskazane przez uczestników
spotkania.
- Bardzo się cieszę ze zorganizowania tego spotkania w szkole – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński.- Dziękuję pani Joannie
Dźwigniewskiej-Garguli oraz uczennicom – Anecie Porębskiej i Sylwii Gądek- za jej przygotowanie oraz poprowadzenie. Debata ta była
bardzo potrzebna, gdyż uświadomiła wszystkim, jak bardzo duży postęp cywilizacyjny nastąpił na przestrzeni ostatnich 50 lat. W Koniuszowej bowiem jeszcze w latach 60 ubiegłego wieku nie było elektryfikacji, a co za tym idzie nie było urządzeń zasilanych energią elektryczną. Dzisiaj mamy gazociąg, wodociąg, kanalizację, utwardzone
gminne drogi – buduje się dużo nowych domów, powstało kilka dużych zakładów pracy, jest ładna szkoła z salą gimnastyczną. Oczywiście potrzeb także jest wiele, ale miejscowość rozwija się dynamicznie i z biegiem czasu na pewno większość postulatów mieszkańców
zostanie zrealizowana.
Echo Szkoły – nr 88
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Gdzie Pani wcześniej pracowała?
- Ja pracowałam w latach 80 – tych w Zabełczu;
pracowałam tam aż 11 lat. Moja praca polegała na
pracy w gospodarstwie. Była to praca dosyć
ciężka, ale mimo to bardzo ją lubiłam. Była to
męcząca praca, ale niestety aby mieć na życie i
utrzymać się w tamtych czasach, trzeba było dużo
pracować.
W jakich warunkach się wtedy pracowało?
Warunki były podobne jak teraz, tylko było dużo więcej ziemi do uprawy.
Pracowało się bodajże od 08:00 do 18:00 godziny, a czasami, jak trzeba
było, to do pracy szło się nawet w niedzielę.
Czy dawniej lepiej się zarabiało niż teraz?
Na pewno więcej zarabia się teraz, ponieważ dawniej, mimo że była to
dosyć ciężka praca, to mało się zarabiało. Jak wiadomo, były prace lepiej
płatne i gorzej płatne. Każdy chciał jak najlepszą, choć nie każdemu się to
udawało. Nie było łatwo o dobrą pracę.
Czy dawniej, aby znaleźć pracę, potrzebne było jakieś wykształcenie,
czy trzeba było mieć ukończone jakieś szkoły?
Niektórzy wymagali tego - to były ”polowe roboty”. Ja byłam już trochę
starsza niż inni, więc ode mnie tego nie wymagali. Ale prawdę mówiąc nie było łatwo znaleźć pracę, ponieważ to były trudne czasy i większość
właścicieli gospodarek wolało samodzielnie wykonywać prace niż
zatrudniać i płacić pracownikom.
Czy lubiła Pani tę pracę? Dlaczego?
- Lubiłam tę pracę mimo tego, że tam nie było wymówek, że czegoś nie
będę robiła lub nie umiem. Moja siostra pewnego dnia powiedziała, że nie
lubi robić tego, co jej kazano i nie będzie tego robić i została zwolniona
przez brygadzistę. Jest takie przysłowie ,,Bez pracy nie ma kołaczy”. Jeśli
chciało się mieć pieniądze, to trzeba było pracować.
Jakim transportem dostawano się do pracy?
Jeździłam wtedy autobusem do Nowego Sącza i stamtąd dopiero udawałam
się kolejnym autobusem do Zabełcza, gdzie pracowałam. O transport było
bardzo trudno, gdyż nie zawsze można było się dostać do celu w każdej
chwili, kiedy to było konieczne.
rozmawiały: Małgorzata Szlag, Angelika Baran

str. 18

Echo Szkoły – nr 88

Rady doświadczonej koleżanki
Jak zdawać egzamin?
Istnieje wiele poradników ułatwiających
uczniom zdanie ważnych dla nich
egzaminów. Moje rady uzupełniają je o
kilka niezbędnych szczegółów.
Po pierwsze: inteligencja emocjonalna
podpowiada „wyluzuj’’, odpręż się,
pozwól sobie tuż przed egzaminem na
kilka dni odpoczynku. Zrób coś dla
siebie, dla przyjemności, idź do kina w
miłym towarzystwie na komedię,
zrywaj boki, tarzaj się ze śmiechu – dobrze ci to zrobi.
Po drugie: zadbaj też o żołądek. Zafunduj sobie najsmaczniejsze
rarytasy, delektuj się wytrawnymi potrawami, tym razem nie licz
kalorii, krótko mówiąc jedz, pij i nie żałuj sobie – potrzebujesz
zgromadzić zapasy energii.
Nie
zapomnij
też
o pełnowymiarowym śnie.
Organizm
ma
być
zrelaksowany, odżywiony,
wyspany
i
jeszcze
dotleniony. Dni egzaminów
mają być wolne od spalin
samochodowych. Przyjdź do
szkoły pieszo, podziwiając wschód wiosennego słońca, rozkoszuj się
śpiewem ptaków i rozkwitającą zielenią. Będzie dobrze – tak
przygotowany zdasz na pewno na maksimum swoich możliwości.
Powodzenia! 
opracowała: Aneta Porębska
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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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Cudze chwalicie, swego nie
znacie…czyli
skarby naszej ojczyzny
W tym egzemplarzu gazetki ,,Echo Szkoły’’ chcę przedstawić
wam książkę Adama Śliwy pt. ,,Ziemia Sadecka- Mystków,
Paszyn, Piątkowa - od średniowiecza do współczesności.’’
Będzie w niej o tych trzech wsiach.
Zacznijmy od Mystkowa. Wieś w gminie Kamionka
Wielka. Sąsiaduje z Łubinką i Kamionką. Mystków jest nazwą
dzierżawczą od imienia Myłek, będącego skrótem imienia
Myślibor albo Myślimir. W tej książce można się dowiedzieć o
historii Mystkowa, kościele i sołectwie, szkole, orkiestrze dętej
oraz jak Mystków wyglądał w czasie I i II wojny światowej. To
w tej miejscowości urodził się Bolesław Gieniec – artysta i
rzeźbiarz. Z zamiłowaniem i pasją rzeźbi w kamieniu od kiedy
spadł z niego obowiązek prowadzenia gospodarstwa. Pierwszą
wyrzeźbioną przez niego postacią był św. Florian, którego
relikwie sprowadzone zostały do Krakowa w 1184 roku. Od XV
wieku stał się patronem walki z pożarem i stąd strażaków
nazywa się żartobliwie ,,rycerzami św. Floriana.’’ (…) Inna
rzeźba Bolesława Gieńca przedstawia postać marszałka Sejmu
Czteroletniego
Stanisława
Małachowskiego,
starostę
nowosądeckiego, zwolennika Konstytucji 3 Maja, który
w swoich dobrach zniósł pańszczyznę i oczynszował chłopów.
Paszyn to największa pod względem obszaru
wieś w gminie Chełmiec. Jej nazwa wywodzi się od imienia
Pach, Pacho. ,,Paszyn od początków swego istnienia, podobnie
jak Piątkowa, Falkowa, Gołąbkowice, Żeleźnikowa i
Roszkowice, był wsią miejską. Budżet miasta zasilany był z
czynszu dzierżawnego z tych wsi, i tak np. w 1864 roku do kasy
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miejskiej z tego czynszu wpłynęło 472 złr., zaś z pozostałych
wsi 282 złr.’’ Z tej wspaniałej książki można też się
dowiedzieć, jak wyglądała ta wieś w czasie II wojny światowej
i okresu powojennego, są też podane nazwiska mieszkańców
Paszyna w ostatnim ćwierćwieczu XVII wieku oraz Paszyn w
czasach Jana Długosza. Wyczytać też możemy historię
Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
czy krótki rys powstania szkoły w Paszynie.
Piątkowa to wieś w gminie Chełmiec. Na początku była
wsią miejską, podobnie jak Paszyn. Powstała w I połowie XIV
wieku. Dzięki książce Adama Śliwy dowiemy się o oryginale
dokumentu z 1288 roku. Wyczytamy też o sprawach sądowych
i kryminalnych z XVII wieku. ,,We wrześniu 1670 roku toczył
się długi kryminalny proces Elżbiety Stepkowicowej, żony
malarza Marcina Stepkowica, oskarżonej o czary. (…) Dnia 8
października 1670 roku zapadł na nią wyrok i ażeby podobne
zbrodnie czarowania i sztuczek diabelskich nie uchodziły
bezkarnie, przeto Elżbieta Stepkowicowa ma być żywcem
spalona na stosie drewna na brzegu Dunajca. Wykonano ów
dekret o godzinie 18.00.’’ Jak w każdej wsi tak i w Piątkowej
znajduje się szkoła i uczniowie, którzy zostali zapisani w tejże
książce. Zapisane jest też kilka słów o sporcie w Piątkowej
oraz o kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Wyczytać też można kilka słów o Regionalnym
Zespole Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI, oraz o kataklizmie
powodziowym w 2001 roku.
Zachęcamy do wypożyczenia i przeczytania tej
wspaniałej książki, która znajduje się w szkolnej bibliotece w
Zespole Szkół w Koniuszowej. Dodam jeszcze, że znajdują się
w niej piękne zdjęcia powyższych wsi oraz dwie mapki. Jedna
z nich wskazuje Sądecczyznę w drugiej połowie XV wieku, a
druga to mapa historyczna Sądecczyzny w 1629r.
opr. Dominika Michalik
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PPRRAAW
WAA D
DZZIIEECCKKAA
Kto to jest dziecko?
Dziecko••w
rozumieniu
Konwencji o prawach
dziecka jest każda
istota ludzka w wieku
poniżej osiemnastu
lat, chyba że zgodnie
z
prawem
odnoszącym się do
dziecka uzyska ona wcześniej pełnoletność (art. 1, Konwencja o
prawach dziecka).
•w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do
osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności
określają odrębne przepisy(Art.2.2).
Czym są prawa dziecka?
Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest
prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”.
Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc,
podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych
praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka.

PRAWA DZIECKA
Prawa osobiste
•prawo do życia i rozwoju,
•prawo
do
tożsamości
(nazwisko,
imię,
obywatelstwo, wiedza o
własnym pochodzeniu),
•prawo
do
wolności,
godności,
szacunku,
nietykalności osobistej,
•prawo do swobody myśli,
Echo Szkoły – nr 88

str. 25

sumienia i wyznania,
•prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w
sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i
sądowym
•prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w
przypadku rozłączenia z nimi,
•prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
•prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia
Prawa socjalne
•prawo do odpowiedniego standardu życia,
•prawo do ochrony zdrowia,
•prawo do zabezpieczenia socjalnego,
•prawo do wypoczynku i czasu wolnego. Prawa kulturalne
•prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły
podstawowej),
•prawo do korzystania z dóbr kultury,
•prawo do informacji,
•prawo do znajomości swoich praw.
Prawa polityczne
•prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
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PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
•swobodnego
wyrażania
własnych poglądów;
•swobody myśli, sumienia i
wyznania;
•ochrony przed ingerencją
w
sferę
jego
życia
prywatnego, rodzinnego lub
domowego;
przed
ingerencją
w
korespondencję;
•ochrony przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub
psychicznej;
•nauki opartej na zasadzie równych szans;
•wypoczynku i czasu wolnego;
•ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i
substancji psychotropowych;
•opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa;
•sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli w nauce;
•pomocy w przypadku trudności w nauce;
•korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków
dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć
pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych na zasadach ustalonych
w szkole;
•wpływania na życie szkoły przez
działalność samorządu uczniowskiego.
Mamy nie tylko prawa, ale też
obowiązki. Przypomnimy te, o
których nie wszyscy pamiętają.
•Uczeń ma obowiązek uczyć się
systematycznie, aktywnie uczestniczyć
w
zajęciach
lekcyjnych
i
pozalekcyjnych, pracować nad własnym
rozwojem fizycznym i intelektualnym.
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•Uczeń jest zobowiązany do należytego przygotowania się do
udziału w zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w tych zajęciach.
•Obowiązkiem ucznia jest niezakłócanie przebiegu zajęć przez
niewłaściwe zachowanie.
•Obowiązkiem ucznia jest systematyczne i punktualne uczęszczanie
na lekcje i wybrane zajęcia nadobowiązkowe.
•W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, ma on obowiązek
uzupełnienia materiału programowego i wiadomości z tych lekcji we
własnym zakresie.
•Obowiązkiem ucznia jest posiadanie wszystkich niezbędnych
indywidualnych środków dydaktycznych i przyborów szkolnych.
•Uczeń obowiązany jest szanować i troszczyć się o mienie szkolne,
nie niszczyć pomocy naukowych, sprzętu i wystroju szkoły.
•Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić
alkoholu, nie używać narkotyków.
•Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad poprawnego
zachowania się w każdej sytuacji, dbanie o odpowiednie słownictwo,
kulturalne zwracanie się do nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów.
•Uczeń ma obowiązek spełniać wszystkie polecenia dyrektora
szkoły, nauczycieli i wychowawców dotyczące pobytu w szkole,
wypełniania obowiązku szkolnego i realizacji zadań szkoły.
•Obowiązkiem ucznia jest dbanie o dobre imię szkoły.
•W czasie trwania zajęć uczniowi nie wolno: nosić makijażu, mieć
pomalowanych paznokci lub przyklejonych tipsów, wkładać
kolczyków w nos, brwi, język, pępek i inne części ciała (z wyjątkiem
uszu).
•Po wejściu do budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest zmienić
obuwie.
opracowała: Natalia Bieniek
pod opieką nauczyciela WOS-u
p. Joanny Dźwigniewskiej – Garguli
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PPrreeoorriieennttaaccjjaa zzaaw
wooddoow
waa
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 IIILiceum. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy wam wybrać szkołę
marzeń. 
Technikum

Zespół szkół nr 1 w Nowym Sączu

Im. Komisji Edukacji Narodowej
KIERUNKI KSZTAŁCENIA (TECHNIKUM):
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
-technik technologii żywności: specjalność cukiernik
-technik kelner
-szkoła zawodowa – kucharz
więcej informacji na: www.zsnr1.pl

opracowała: Patrycja Janiszewska

LLE
EK
KTTU
URRA
AZ
ZN
NA
ASSZ
ZE
EJJ BBIIBBLLIIOOTTE
EK
KII 

Trzymająca w napięciu i wzruszająca zarazem
powieść, uhonorowana nagrodą Carnegie Medal.
Trzeci tom bestsellerowej serii ORZEŁ.
Ostatni żołnierze rzymskiej armii wsiadają na
okręty i opuszczają na zawsze Brytanię, wydając
ją na pastwę wojny domowej i saskich
najeźdźców. Lecz jeden z nich, dekurion Akwila,
dezerteruje i zostaje w ginącej prowincji. Wraca
na rodzinną farmę, mimo iż jego dom i
najbliższych czeka wkrótce dramatyczny koniec.
Wraca - bo po latach walk i znojów jedyne, co
mu pozostało, to pragnienie zemsty...
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/90980/niosacy-latarnie

opr. Klaudia Janiszewska
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CCiieekkaaw
woossttkkii

Widzieliście kiedyś biegnącego słonia? Ze względu na swój ciężar
nie jest w stanie galopować tak jak koń. Właściwie to szarżując wygląda
jakby po prostu szybciej szedł I chociaż rozwija przy tym prędkość większą
od biegnącego człowieka, bo ok. 9 km na godzinę, to naukowcy zaczęli
zastanawiać się jak to z tym słoniem jest
? I chociaż przeprowadzili szereg
skomplikowanych
badań
–
nie
odpowiedzieli jednoznacznie na to
pytanie. W wyniku przeprowadzonych
testów ustalili że podczas szarżowania
przednie słonia biegną ale tylne …
szybko idą.
Słonie pocieszą i przytulą
w potrzebie. Słonie odczuwają empatię,
wykazują ogromna troskę o innych,
pocieszają
swoich
zestresowanych
kolegów głosem i dotykiem.
















Zarówno żółwie wodne, jak i lądowe, są chronione przez kostny pancerz,
pokryty dużymi, mocnymi łuskami. Pancerz miewa długość do 25
centymetrów o barwie jasnożółtej, jasnobrązowej, lub oliwkowo-brązowej.
Nawet
silna
ręka
strongmena
nie
jest
w stanie
uszkodzić
pancerza.
Jest jednak w ugandyjskiej
dżungli
stworzenie,
którego obecności nie
zdradza żaden głośny
dźwięk, które pozostaje w
ukryciu,
mimo,
że
wydawać by się mogło, iż
samymi tylko rozmiarami łatwo rzuca się w oczy. To goryl górski,
niekwestionowany władca ugandyjskich lasów.
Źródło: www.bezuzyteczna.pl
opr. Sylwia Gądek
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POEZJA - Szkoda! - Adam Asnyk
Szkoda kwiatów, które więdną
w ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda pereł, które leżą
W mórz toni;
Szkoda uczuć, które młodość
Roztrwoni.
Szkoda marzeń, co się w ciemność
Rozproszą.
Szkoda ofiar, które nie są
Rozkoszą.
Szkoda pragnień, co nie mogą
Wybuchać.
Szkoda piosnek, których nie ma
Kto słuchać.
Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie
Do starcia,
I serc szkoda, co nie mają
Oparcia.

Adam Asnyk – polski poeta i dramatopisarz; w czasie powstania
styczniowego członek Rządu Narodowego.
Opracowała: Klaudia Janiszewska

Redakcja:
Redaktor naczelny: Patrycja Janiszewska III G
Współredaktorzy: Baran Angelika I G, Szlag Małgorzata I G, Michalik
Dominika I G, Porębska Aneta IIG, Gądek Sylwia II G, Janiszewska
Klaudia III G
Ilustratorzy: Grzegorz Ruchała I G
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż: Janiszewska Klaudia III G, Szczurek Aniela III G

Echo Szkoły – nr 88

str. 31

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.Drugi miesiąc wiosny.
2.Święto Zmartwychwstania Pańskiego
3.Tytuł wiersza w tym numerze „Echo Szkoły”
4.Adam ………(nazwisko autora wiersza)
5.Jeden z pierwszych kwiatów wiosennych.
6.„Jedna ……. wiosny nie czyni”
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: FERIE
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Bacia Karolin 0B, Baran Kinga III G, Sierotowicz Szymon IV SP,
Michalik Michał I SP (zeszyt + długopis)
nagrody pocieszenia: Sierotowicz Magdalena 0, Zaczyk Mariusz III SP, Janawa
Kinga V SP, Siedlarz Nikodem VI SP, Kopieński Filip 0B (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 kwietnia 2015 roku
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