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Drodzy
Uczniowie!
Dobra wiadomość: do
wakacji zostało już
tylko
dziewięć
miesięcy. Czas ucieka,
może więc warto nieco go zatrzymać spędzając coraz dłuższe
wieczory nad książkami. A w szkole delektujmy się przede
wszystkim tym, że w gronie rówieśników można miło i zabawnie
spędzić czas. I byle do następnych wakacji.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej
gazetki można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

* * * * * * * * * * * *
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Kalendarium październikowe
1 października – Światowy Dzień Uśmiechu

2 października – Międzynarodowy Dzień bez
Przemocy
9 października –
Dzień Znaczka Pocztowego
14 października – Dzień Edukacji
Narodowej
16 października – Dzień Papieża Jana
Pawła II
31 października – Halloween
opr. Weronika Dwojak

Kompletnie
zdezorientowany
nauczyciel
Dawno, dawno temu, za górami,
za lasami zdarzyło się kiedyś w pewnej
szkole, uczcić Dzień Nauczyciela
najlepszymi prezentami i to nawet nie 14
października.
W ów pamiętny dzień wszyscy, ale to absolutnie wszyscy
uczniowie mieli odrobione zadanie domowe, nikt się nie spóźnił na lekcje,
nikt nie wymówił nadużywanego skądinąd słowa „zapomniałem”; cała
wprost klasa z autentyczną pasją słuchała każdego słowa nauczyciela
zadając sobie trud nie uronienia żadnego z wypowiedzianych. Niebywałe
było to, że żadna niepożądana myśl, słowo, gest nie zakłóciły czasu
lekcyjnego. Wszyscy uczniowie zgodnie i ochoczo podjęli trud zgłębiania
wiedzy. Gołym okiem widać było radość z czynionych postępów i przyrost
mądrości życiowej.
Nauczyciel uśmiechał się niepewnie, kompletnie zdezorientowany,
wdzięczny wszystkim dookoła, ale szok jakiego doznał wpłynął
niekorzystnie na jego proces myślenia i w tym dniu zapomniał zadać
zadania domowego! Uczniowie mieli więc długie i szczęśliwe popołudnie.
opracowała: Aneta Porębska
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Z życia szkoły…
11 września obchodziliśmy w naszej szkole Święto Szkoły.
Szczegóły
z tego
wydarzenia
zamieściliśmy
w numerze
wrześniowym gazetki.
15 września odbyło się ogólne spotkanie rodziców z
nauczycielami, w czasie którego wybierano trójki klasowe, oraz radę
rodziców. Oprócz tego zostało zaprezentowane przedstawienie
profilaktyczne na temat zgubnych skutków uzależnień,
przygotowane przez uczniów gimnazjum pod kierownictwem
pedagoga szkolnego p. Beaty Kawik.
19 września w naszej szkole zostało zorganizowanie zebranie
wiejskie.
21 września klasa czwarta i piąta przeprowadziły akcję sprzątania
świata połączoną z ogniskiem, w czasie którego uczniowie świetnie
się bawili i spędzali aktywnie czas na świeżym powietrzu.
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22 września odbyły się pierwsze zajęcia nauki pływania dla klas
0-3, zorganizowane w ramach projektu „Już pływam”.
23 września 23.09. uczniowie klasy szóstej i pierwszej gimnazjum
zorganizowali wspólne ognisko.
24 września uczniowie z klasy trzeciej gimnazjum pod
przewodnictwem p. Joanny Dźwigniewskiej-Garguli zaprezentowali
prezentacje
dotyczącą
wyborów
oraz
wyników
ankiet
przeprowadzonych w naszej szkole.
25 września w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu
uczniowskiego, nad przebiegiem których czuwała p. Karolina
Wojtaczka. Spośród wielu kandydatów uczniowie wybierali swoich
faworytów, na których głosowali. 29września nastąpiło ogłoszenie
wyników
głosowania
do
Samorządu
Uczniowskiego.
Przewodnicząca: Aneta Porębska, Zastępca: Kacper Korczyński,
Skarbnik: Patrycja Bugara. Opiekunem została p. Anna Kita.
Gratulujemy. 
28 września ucznowie z naszej szkoły brali udział w biegach
przełajowych. . 
opr. Natalia Bieniek

Wrzesień
to
również
miesiąc, w którym urodził
się nasz patron – gen.
Franciszek Gągor. Nie
zapominamy o tym.

gazetki ścienne
poświęcone pamięci
patrona szkoły
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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 i nie tylko.
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. Franciszka Tarasek

Biegi przełajowe
W dniu 28 września 2015 r. w Wojnarowej odbyły się
gminne indywidualne biegi przełajowe. Naszą szkołę reprezentowało
33 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Mimo dużej
liczby zawodników z całej gminy aż 10 naszych reprezentantów
zakwalifikowało się na zawody powiatowe, a byli to:
gimnazjum:






Aneta Porębska – III miejsce
Beata Jędrusik – V miejsce
Tomasz Szlag – III miejsce
Mateusz Porębski – IV miejsce
Sławomir Ogorzałek – VIII miejsce

szkoła podstawowa:






Nina Jędrusik – IV miejsce
Tomasz Porębski – VIII miejsce
Szymon Sierotowicz – II miejsce
Michał Szarek – V miejsce
Anna Stasianek – VI miejsce

Gratulujemy zawodnikom i życzymy sukcesów sportowych.
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Adwokat – jeden z
najbogatszych
zawodów w Polsce
Zawód niby jak każdy inny, a jednak to
adwokat pomaga nam w ciężkich
sytuacjach. To o jago pomoc prosimy,
chcąc uzyskać rozwód, bądź gdy
mamy z kimś duże problemy. By
zostać adwokatem trzeba się ciężko napracować.  Adwokat może
wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także
w formie handlowych spółek osobowych). Kandydat na adwokata musi
ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę
w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł
naukowy profesora lub

stopień

naukowy doktora

habilitowanego w

dziedzinie prawa są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania
egzaminu adwokackiego.
Zawód

adwokata

polega

na

świadczeniu pomocy

prawnej,

a

w

szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii
prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu
przed

sądami i urzędami.

Adwokaturę

stanowi ogół adwokatów

i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto
został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.
W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.
Zachęcam wszystkich, których ciekawi ten zawód do podjęcia
przyzwoitej drogi życiowej, bo to od was zależy czy w życiu będziecie
robić rzeczy które kochacie. 
opr. Dominika Michalik
źródło: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adwokat&action=edit&section=2
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Wywiad z elektrykiem
- panem Jakubem Legutko
1.Na czym polega zawód elektryka? Co skłoniło pana do
wybrania takiego zawodu?
Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych,
montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją
techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń
elektrycznych,
wykonywaniem
przeglądów
technicznych,
konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych,
wykonywaniem
przeglądów
technicznych,
konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych,
przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki,
wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich
stanu technicznego. Monter i konserwator sieci elektrycznej kładzie
kable i podłącza urządzenia elektryczne (np. oświetlenie, ogrzewanie
elektryczne), a następnie czuwa nad ich poprawną pracą. Podobny
zakres czynności ma elektryk zajmujący się elektroinstalatorstwem,
który najczęściej wykonuje swoją pracę przy robotach
wykończeniowych na budowie. Najważniejszą różnicą pomiędzy
nim a monterem jest brak późniejszego nadzoru nad
funkcjonowaniem sieci. Elektryk może zajmować się także naprawą
i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii
elektrycznej. Praca nie jest łatwa i wymaga dużego skupienia jak i
ciągłego myślenia. Wymaga tego ode mnie i dzięki temu mogę się
rozwijać i przy tym hobbystycznie spełniać swoje marzenia.
2. Czy zawsze chciał pan być elektrykiem?
Nigdy o tym nie myślałem dopóki się tym nie zainteresowałem jak
miałem problem z instalacją elektryczną w mieszkaniu. Od tamtego
momentu zacząłem dużo czytać i bawić się prądem, a jak wiadomo,
miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z prądem.
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3. Czy trudna była nauka?
Nauka w sama w sobie nie jest trudna pod warunkiem, że się ma do
tego tzw. smykałkę. Na pewno było jej bardzo dużo i na wysokim
poziomie, gdyż z prądem nie ma żartów. Poza wiedzą teoretyczną
nabytą w szkole, z książek i z internetu ważne jest to, by zdobywać
wiedzę praktyczną poprzez własne doświadczenia. Kiedy będzie ona
dostępna, to nauka staje się w bardzo dużym stopniu łatwiejsza.
4. Czy lubi pan swoją pracę?
Tak, lubię, gdyż każdy dzień to nowe wyzwanie, ale też dużo frajdy i
radości z tego, co się robi. Czasami trudne rozwiązania mam
dosłownie pod nosem, jedynie trzeba pomyśleć. Dlatego tak bardzo
cenie swoją pracę.
5. Jak długo pracuje pan w swoim zawodzie?
Zacząłem pracę od razu po technikum i pracuję już 7 rok, na którym
na pewno moja praca w zawodzie elektryka się nie zakończy.
6. Czy to trudna praca?
Trzeba posiadać sporą wiedzę, by móc pracować w tej branży. Praca
nie jest lekka i zależy też od miejsca pracy. Można pracować na
budowach, a można pracować przy utrzymaniu ruchu w jakiejś
większej firmie. Ten sam zawód, a jednak specyfika pracy całkiem
inna.
7. Czy jest to bezpieczna praca?
Praca jest bardzo niebezpieczna niezależnie od tego, gdzie się
pracuje, ponieważ mamy do czynienia z prądem, który może być
dotkliwie bolesny dla naszego zdrowia, a w rzadkich wypadkach
porażenie prądem grozi także śmiercią.
8. Co w swojej pracy lubi pan najbardziej?
W mojej pracy najbardziej lubię to, że nie wiem nigdy, jakie
wyzwania przyniesie mi nowy dzień.
Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i poświęcony czas.
rozmawiała: Natalia Kożuch
VI 2015
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Profilaktyka w naszej szkole
Nasza szkoła
już od wielu lat
uczestniczy w różnych
programach profilaktycznych. Są to m. in.:
,,Trzymaj
Formę‘‘,
,,Czyste
powietrze
wokół nas'',
,,Żyj
smacznie i zdrowo'', ,,Europejski Kodeks Walki z Rakiem'' oraz wiele innych programów i akcji propagujących właściwe odżywianie i zdrowy tryb
życia.
Różnymi działaniami objęci są zarówno uczniowie gimnazjum,
szkoły podstawowej jak i dzieci z oddziałów przedszkolnych. W ramach
propagowania prowadzenia zdrowego trybu życia w naszej szkole są organizowane debaty, wyjazdy na basen i lodowisko, konkursy, tworzone są
plakaty związane z tematyką zdrowego odżywiania i zgubnymi
skutkami nałogów, robione są gazetki ścienne dotyczące zdrowia
oraz organizowane są
spotkania z pielęgniarką.
Prowadzenie zdrowego stylu życia jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i lepszego samopoczucia. Jak prowadzić
zdrowy styl życia? Wystarczy codziennie dbać o odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, odstawić używki, znaleźć czas na sen i odpoczynek, nauczyć się radzić ze stresem i regularnie wykonywać badania profilaktyczne.
Dzięki przestrzeganiu tych zasad zdrowego stylu życia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób.
opr. Angelika Baran
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Książka „Lodowa Pani” Sally Prue
Młody berlińczyk Franz wraz z rodzicami
przyjeżdża do Anglii. Nie rozumie,
dlaczego nagle musiał opuścić ojczyznę.
W obcym miasteczku czuje się
nieakceptowany i przeraźliwie samotny.
Jedyną radość sprawiają mu wyprawy na
pobliskie błonia, gdzie godzinami
obserwuje fascynujący świat przyrody.
Jednak nie ma pojęcia, że sam jest
obserwowany. Że otacza go świat, w
którego istnienie nikt już nie wierzy…
Aż któregoś dnia ją spotyka. Jest szybka. Drapieżna. Dzika. Głodna.
O tym, że przebywa w pobliżu, świadczy jedynie ścinający
powietrze chłód. Kim jest? Dlaczego go tropi? Czym mu zagraża?
A może sama znalazła się w niebezpieczeństwie i oczekuje pomocy?
opr. Natalia Bieniek
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/106540/lodowa-pani

Poezja
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
„Anioł odszedł...”
Skrwawione ręce, opalone skrzydła Anioł usłyszał - \"Odejdź! nic nie wskórasz.\"
I już nie błyszczą srebrne w słońcu pióra,
Lecz czarna wstaje przeciw chmurze chmura...
opr. Natalia Bieniek
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Muzyka
Tabb & Sound'N'Grace
„Dach”
1. Gdy adrenaliny ogień
Gdy nie działa żaden mądry
plan
Gdy w mojej głowie alarmowy
stan
Rozbrajasz mnie pieszczotą
I cały ciężar rzucam w kąt
W sumie w życiu chodzi o to, by
go zdjąć
Jesteś jak po maratonie wdech
Jak po awanturze dużej szept
Ref. O północy wejdźmy na
dach,
Żeby patrzeć w oczy gwiazd
Przecież nikt nie zobaczy
Jak nadzy szukamy ich nazw
O północy wejdźmy na dach
By pod gołym niebem spać
I niech każdy to widzi
Co znaczy szczęśliwym być tak
2. Ja wyciągam dłoń na zgodę
Gdzie tu sens, by spierać z
losem się?
Dziś wybrać mogę - dobrze mi
czy źle
Tak - to nietrudne słowo
Cały świat mam u swych stóp
Mało tego, Ciebie obok kocham
znów
Jesteś jak po maratonie wdech
Jak po awanturze dużej szept

Ciekawostki
Na tej stronie gazetki zamieścimy
trochę informacji o zwierzętach, by
poszerzyć i sprawdzić waszą
wiedzę.
Dziś zagości sowa.
SOWA - symbol
mądrości od czasów
starożytnej Grecji,
ptak
niezwykły,
tajemniczy i mało
znany. Choć nie
cieszy się specjalną
sympatią ludzi, jest
jedną z najciekawszych grup ptasiego
świata, ma szereg subtelnych barw,
kształtów
i
imponujących
przystosowań do widzenia w nocy,
doskonałego
słyszenia
czy
bezszelestnego latania. Duża głowa,
oczy zwrócone do przodu stwarzają
znaczenie
,,ludzkiej
twarzy”.
Przypomina to wizerunek ludzkiego,
„mądrego” oblicza. Sowy nie
wyróżniają się jakąś szczególną
inteligencją spośród innych ptaków.
Nie są mądrzejsze od orłów, sokołów
czy nawet szpaków. Daleko im do
zręczności czy pomysłowości kruków,
wron oraz srok.
opr. Magdalena Bugara

opr. Natalia Bieniek
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Przepis na słodkie co nieco - ,,Shrek’’
składniki na biszkopt:
6 jajek
200 g cukru
120 g mąki pszennej
50 g mąki ziemniaczanej
szczypta soli
wykonanie:
Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę z solą. Pod koniec ubijania
dodajemy stopniowo cukier, a następnie stopniowo żółtka. Mąkę pszenną mieszamy
z mąką ziemniaczaną, przesiewamy i dodajemy stopniowo do masy jajecznej, delikatnie mieszamy przy pomocy np. drewnianej łyżki, na gładką masę. Ciasto przelewamy do wyłożonej (samo dno) papierem do pieczenia blaszki (35×20 cm). Pieczemy w 170 st. C przez ok. 30 – 35 min. do tzw. suchego patyczka. Po wyciągnięciu ciasta z piekarnika upuszczamy je z wysokości ok. 40 cm na podłogę (biszkopt
w foremce) a następnie odstawiamy do ostygnięcia.
dodatkowo:
2 opakowania delicji
2 zielone galaretki np. agrestowe
500 ml gorącej wody

składniki na masę budyniową:
900 ml zielonego soku np. Kubuś lub
Pysio
3 budynie waniliowe

wykonanie:
W 250 ml soku mieszamy budynie (nie dodajemy cukru). Pozostały sok zagotowujemy i dodajemy do niego budyń. Cały czas podgrzewamy i mieszamy, aż masa
zgęstnieje. Gorący budyń wylewamy na biszkopt i odstawiamy do przestygnięcia.
Na przestudzony budyniu układamy delicje.
składniki na masę śmietanową:
660 ml śmietany kremówki 30 %
2 łyżki cukru pudru
2 zielone galaretki np. agrestowe
250 ml gorącej wody
wykonanie:
Galaretki rozpuszczamy w gorącej wody i odstawiamy do wystudzenia. Śmietanę
ubijamy, pod koniec ubijania dodajemy cukier oraz wystudzoną galaretkę i miksujemy. Gotową masę wylewamy na delicje, wyrównujemy i wstawiamy do lodówki
na ok. 60 min. aby masa stężała. Pozostałe galaretki rozpuszczamy w 500 ml gorącej
wody, odstawiamy do wystudzenia, gdy będzie lekko tężała wylewamy ją na
wierzch ciasta i ponownie wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia.
opr. Angelika Baran
Źródło: http://domowysmakjedzenia.pl/2015/05/06/ciasto-shrek/
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Rebus

opr. Sylwia Gądek

Redakcja:
Redaktor naczelny: Aneta Porębska III G
Współredaktorzy: Baran Angelika II G, Bugara Magdalena II G,
Jędrusik Beata II G, Michalik Dominika II G, Bieniek Natalia III G, Dwojak
Weronika III G, Gądek Sylwia III G,
Ilustratorzy: Bugara Magdalena II G, Bieniek Natalia III G
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż: Bugara Patrycja I G, Mirek Patrycja I G

Echo Szkoły – nr 92

str. 15

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

… lekcyjna.
Uczniowie klasy I SP.
Służy do wykonywania obliczeń matematycznych.
Można tam wypożyczyć książkę.
Siedzimy w niej w czasie zajęć.
Dostajemy ją np. za sprawdzian.

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 z poprzedniego numeru:
1) ur.08.09.1951, zm.10.04.2010
2) Lucyna
3) Katarzyna, Michał
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Kostecka Lena OB, Jakubowski Karol II SP, Pach Sebastian II
SP, Janawa Łukasz III G (komplet linijek + długopis)
nagrody pocieszenia: Głód Bartosz OB, Ogorzałek Julia II SP, Gołąb Patrycja OB,
Porębska Aneta III G, p. Agata Ligęza-Chyc (długopis)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Porębskiej
z klasy III gimnazjum do
30 października 2015 roku
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