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Drodzy Uczniowie!
Dla większości osób Nowy
Rok to nowe postanowienia, nowe
cele do zrealizowania. Z tej okazji
życzymy wszystkim dużo wytrwałości
i determinacji w dążeniu do spełnienia
własnych planów i marzeń.
Przypominamy także, że
archiwalne numery naszej gazetki można przeczytać na stronie
internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Styczeń
Styczeń
zwany
kiedyś Tyczeń,
od
przygotowywanej tyki do fasoli, chmielu i innych potrzeb
gospodarskich (niektórzy nazwę Styczeń łączyli
ze stykaniem się starego roku z nowym) to pierwszy
miesiąc nowego roku, w Polsce najzimniejszy. Często z
opadami
śniegu,
mrozem,
silnymi
wiatrami,
powodującymi zamiecie i zawieje śnieżne. Ale też w
styczniu dzień staje się stopniowo coraz dłuższy i odżywa
tęsknota za wiosną. Styczeń to czas popularnych imienin:
Weroniki, Agnieszki, Sebastiana, Pawła, Karola,
Martyny. Mamy też wtedy święto Trzech Króli, kiedy
święci się mirrę, kadzidło i kredę, a inicjały trzech
mędrców wypisane na drzwiach domów mają chronić
dom przed nieszczęściami.
Styczeń to również miesiąc szczególnej pamięci o Babciach i Dziadkach- czas
laurek, podziękowań i życzeń. Nowy Rok i styczeń witamy wszyscy z nadzieją, że
będzie on lepszy od poprzedniego. Składamy sobie życzenia pomyślności, szczęścia,
radości. Często w Nowy Rok odwiedzają nas draby - przebierańcy owinięci
słomianymi powrósłami, z maskami na twarzach i w wysokich słomianych czapach
na głowach. Bywa, że są skłonni do żartów i psikusów. W tym miesiącu
rozpoczynają się ferie zimowe. Zapełniają się lodowiska, stoki narciarskie i
przydomowe pagórki. Życie przyrody zamknięte pod pokrywą śnieżną zdaje się
czekać
na
uwolnienie
i
cieplejsze
promienie
słońca.
Styczeń - to także czas karnawału. W Polsce zwany kiedyś zapustami (okres bez
postów). Karnawał to tańce, bale, kuligi, i czas radosnej zabawy.
Co jeszcze przyniesie styczeń i kolejne miesiące- może w przysłowiach (mądrości
narodów) odczytamy parę cennych informacji..
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
Na świętą Martynę, przybyło dnia o godzinę.
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
Gdy trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima
Na Świętego Pawła połowa zimy przepadła
Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci.
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
No i najważniejsze:
Jeśli styczeń szybko minie drogie dzieci, to i do wakacji czas wam szybko zleci.

opr. Aneta Porębska
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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. Zofia Michalik

Światowy Dzień Pluszowego Misia
1 czerwca swoje święto obchodzą wszystkie dzieci, a 25
listopada ukochane misie.
Pomimo tego iż dzieci mają coraz to nowocześniejsze i bardzo
atrakcyjne zabawki moda na misie nie przemija. Wszyscy je lubią i
kochają. Każdy ma jakiegoś ulubionego Pluszaka.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w
Koniuszowej, wraz z rodzicami i swoimi wychowawczyniami w
szczególny sposób uczciły ten dzień. Wszystkie dzieci przyszły w
tym dniu ze swoimi misiami i przytulankami. W szkole czekał już na
nich Kubuś Puchatek. Dzieci bawiły się wesoło, brały udział w
konkursach sprawnościowych i konkursie wiedzy o zwyczajach
misiów.
Dzieci starsze z oddziału 0b wyklejały kuleczkami z bibuły
sylwety milusińskich. Podczas pracy towarzyszyła im piosenka „
Jadą , jadą misie” oraz hasło dnia:” Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny MIŚ”.
Na zakończenie dzieci piekły ciasteczka w kształcie misiów,
które potem z apetytem zajadały . Zabawa była wspaniała i sprawiła
im wiele radości. Do całej akcji czynnie włączyli się rodzice, którym
serdecznie dziękujemy za pomoc.
Natomiast dzieci z oddziału 0a bawiły się wspólnie ze swoimi
pluszakami w rytm piosenki „Pokochaj pluszowego misia”,
wysłuchały wiersza o zepsutym misiu, brały udział w licznych
zabawach ruchowych i plastycznych, a także dmuchały świeczki
i degustowały urodzinowy tort misia.
str. 4

Echo Szkoły – nr 95

Na koniec tego emocjonującego dnia dzieci z obu oddziałów
obejrzały bajkę o przygodach Kubusia Puchatka. Wszyscy doskonale
się bawili w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół. Ten dzień
w oddziale przedszkolnym pełen był uśmiechu oraz wspólnej
zabawy.
- Cykliczna organizacja różnych imprez na terenie Zespołu
Szkół w Koniuszowej owocuje tym, że dzieci bardzo chętnie chcą
przychodzić do przedszkola - mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński.
- Włączanie dzieci już w wieku przedszkolnym w różne akcje i
programy edukacyjne owocuje w późniejszych latach większym
zaangażowaniem w życie szkoły oraz tym, że dzieciom z Koniuszowej
zależy na stałej aktywności. Dziękuję paniom Zofii Michalik i
Ewelinie Kociołek za przygotowanie i przeprowadzenie tego
przedsięwzięcia.
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autor: p. Franciszka Tarasek, p. Ewelina Kociołek

Andrzejkowe trzymanie formy
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/andrzejki-w-koniuszowej-i-posadowej

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, podczas
której dzięki wróżbom można poznać swoją przyszłość. Wróżby
pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają
oderwać się od rzeczywistości i przenieść się w świat marzeń. I tak
w naszej szkole w dniu 26.11.2015r. (czwartek) odbyła się zabawa
andrzejkowa. Dzieci z oddziałów przedszkolnych bawiły się
wspólnie z dziećmi z nauczania wczesnoszkolnego, a uczniowie klas
IV-VI SP z gimnazjalistami. Dzieci i uczniowie miały okazję
potańczyć przy rytmach muzyki, którą grał dla nich DJ. Atrakcją
zabawy były również wróżby andrzejkowe. Salę na tę wyjątkową
zabawę przygotowali i udekorowali nauczyciele, rodzice zapewnili
poczęstunek dla dzieci, a o oprawę muzyczną zadbała Rada
Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej. Andrzejki były pełne
atrakcji, przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze, sprawiły
wszystkim wiele radości i z pewnością zostaną na długo w naszej
pamięci.
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Zagadki logiczne i nie tylko
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/mistrzowie-logicznego-myslenia
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/koniuszowa-%E2%80%9Ezagadki-logiczne-i-nietylko%E2%80%9D-konkurs-matematyczny
http://sacz.in/wy-tu-piszecie;zagadki-logiczne-i-nie-tylko,26779.html

W dniu 27 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w
Koniuszowej odbył się V gminny konkurs matematyczny „Zagadki
logiczne i nie tylko”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im.
Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej, a przygotowany przez
nauczycielkę matematyki – Iwonę Gągolę - Ogorzałek. W
rywalizacji o tytuł „Mistrza logicznego myślenia” wzięło udział 9
trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych w: Jasiennej,
Koniuszowej, Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Miłkowej, Mogilnie,
Siedlcach, Posadowej Mogilskiej i Wojnarowej. Po rozwiązaniu
testu składającego się z 14 zadań wyłonieni zostali zwycięzcy. W
rywalizacji indywidualnej I miejsce i tytuł „Mistrza logicznego
myślenia” wywalczyła Lidia Filip – reprezentująca SP w Posadowej
Mogilskiej, której opiekunem jest pani Filomena Zwolenik.
Podopieczny pani Ewy Zwolenik, Damian Kantor z Lipnicy Wielkiej
zajął II miejsce, a miejsce III przypadło uczniowi Szkoły
Podstawowej w Miłkowej – Krystianowi Sarocie, którego do
konkursowych zmagań przygotowała pani Paulina Zelek.
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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 z
Posadowej Mogilskiej okazała się najlepsza i otrzymała tytuł
„Szkoły, która uczy myśleć”. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z
Lipnicy Wielkiej , a III miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca
Szkołę Podstawową w Miłkowej. Tuż za podium, na IV miejscu
uplasowała się Szkoła Podstawowa z Wojnarowej. Główną nagrodą
dla triumfującej szkoły oprócz dyplomu i zestawu książek był
puchar, który na ręce zwycięzców przekazał 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 mieli okazję zwiedzić Izbę Regionalną i
Izbę Pamięci poświęconą patronowi szkoły w Koniuszowej.
- Dziękuję pani Iwonie Gągoli-Ogorzałek za podjęcie się
trudu przygotowania zadań oraz organizacji konkursu – mówi
dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej, Jarosław Gliński. - Jest mi
niezmiernie miło, że coraz więcej szkół bierze w nim udział. Liczę, że
do kolejnej, VI edycji, swój akces zgłoszą już wszystkie szkoły z
terenu Gminy Korzenna. Gratuluję wszystkim uczestnikom, a przede
wszystkim zwycięzcom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów
i już dzisiaj zapraszam do Koniuszowej na kolejną edycję konkursu.
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Trzymamy formę na lodowisku
W dniu 2 grudnia uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej
pod opieką wychowawców udali się na lodowisko kryte do Chełmca.
Uczestniczyło w nim 50 uczniów. Głównym celem wyjazdu było
doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, integracja uczniów,
propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz dobra
zabawa. Uczniowie chętnie poddawali się łyżwiarskim szaleństwom.
Mimo iż niektórzy po raz pierwszy mieli łyżwy na nogach, obyło się
bez bolesnych upadków. Spora grupa uczniów prezentowała z dumą
swoje umiejętności jazdy figurowej. Byli również mistrzowie, którzy
jeżdżą na łyżwach już od najmłodszych lat. Wszyscy świetnie się
bawili, po godzinie jazdy zmęczeni, ale szczęśliwi uczniowie wrócili
do domu ze świadomością, że wyjazd był bardzo udany i należy go
w przyszłości koniecznie powtórzyć.
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autor: p. Agata Ligęza-Chyc

W świątecznym klimacie
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/w-%C5%9Bwi%C4%85tecznym-klimacie-w-zespoleszk%C3%B3%C5%82-w-koniuszowej
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/wigilia-szkolna-w-koniuszowej
https://sadeczanin.info/rozmaito%C5%9Bci/koniuszowa-jase%C5%82ka-z-dobrem-i-z%C5%82em
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;w-swiatecznym-klimacie-w-zespole-szkol-w-koniuszowej,27107.html

22 grudnia w Zespole Szkół w Koniuszowej już po raz
kolejny odbyła się wigilia szkolna z udziałem uczniów, nauczycieli,
dyrektora szkoły – Jarosława Glińskiego oraz zaproszonych gości,
min.: Wójta Gminy Korzenna - Leszka Skowrona, Radnego Gminy
Korzenna – Jacka Fornagla, Dyrektora DPS w Mogilnie - pana
Tymona Klimka z małżonką, Prezesa PUK w Korzennej - Stanisława
Przychockiego, Przewodniczącego Rady Rodziców – Pawła Garguli,
emerytowanej dyrektor szkoły w Koniuszowej – Barbary Szarek oraz
emerytowanej nauczycielki szkoły – Anieli Roli.

Zanim uczestnicy przełamali się opłatkiem życząc sobie
zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, obejrzeli
Jasełka przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej i
str. 10
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gimnazjum pod kierunkiem Agaty Ligęzy – Chyc, Anny Kity oraz
ks. Marcina Bukowca.
Motywem przewodnim, osadzonego we współczesnych
realiach widowiska, były słowa: Tam gdzie wygrywa dobro w
ludzkim sercu, tam znów rodzi się Bóg. Młodzi aktorzy
przypomnieli, że od tysięcy lat toczy się walka dobra ze złem, a
każdy z nas szuka swego Betlejem, oczekując na przyjście
Chrystusa. Zapracowani, zaplątania w wir codziennych spraw, nie
zauważamy jednak, że każdego dnia puka do naszych drzwi sam
Bóg,
przybierając postać biednego, potrzebującego czy też
niepełnosprawnego człowieka. Nucąc słowa znanej kolędy, pytali „
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?”, by w
odpowiedzi powtórzyć za autorem „Bo nie ma miejsca dla Ciebie w
niejednej człowieczej duszy”. Lekarstwem na wszelkie zło jest
miłość, ona pokona zło w ludzkim sercu, a ten kto pragnie
przemiany, odnajdzie swoje Betlejem.
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wybaczamy i
prosimy
o przebaczenie. Przypomnieli o tym również aktorzy,
którzy swój piękny, skłaniający do refleksji występ, zakończyli
słowami : choć tyle żalu w nas
i gniew uśpiony trwa przekażmy
sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.
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- Bardzo dziękuję organizatorom: pani Agacie Ligęzie-Chyc,
pani Annie Kicie oraz ks. Marcinowi Bukowcowi za przygotowanie
tak wspaniałej i głębokiej interpretacji Jasełek. Dziękuję uczniom
szkoły podstawowej i gimnazjum za doskonałe opanowanie tekstu
oraz aranżację – mówi Jarosław Gliński dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej. - Największym sukcesem i jednocześnie satysfakcją
dla aktorów jest zainteresowanie widzów, którzy po występie nie
szczędzili pochwał zarówno dla wykonawców jak i pomysłodawców.
Największe zainteresowanie wykazywały dzieci z młodszej grupy
przedszkolnej, dla których była to jedna z pierwszych okazji aby
wziąć udział w przedstawieniu. Życzę wszystkim uczniom,
nauczycielom, rodzicom, pracownikom, sponsorom i przyjaciołom
Zespołu Szkół w Koniuszowej zdrowych, wesołych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia. Spełnienia wszelkich marzeń i pomyślności na
cały nadchodzący 2016 rok.
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Grudzień z koszykówką w Szkole Podstawowej im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej
12 i 19 grudnia w naszej szkole odbyły się zawody gminne w
mini koszykówce chłopców i dziewcząt.
Mimo zaciętej walki wszystkich drużyn chłopcy z naszej
szkoły stanęli na podium zajmując III miejsce. Natomiast drużyna
dziewcząt po emocjonujących rozgrywkach wywalczyła I miejsce i
została mistrzem gminy w mini koszykówce. Dzięki temu
reprezentowała naszą gminę na zawodach międzygminnych w
Krużlowej w dniu 17 grudnia, gdzie stanęły na wysokości zadania i
wywalczyły złoty medal, zajmując I miejsce.
Kolejny etap rozgrywek to zawody powiatowe, które odbędą się
11 stycznia 2016 r. w Krynicy, gdzie drużyna dziewcząt będzie
walczyła o jak najlepsze miejsce. Gratulujemy zdobytych miejsc i
życzymy powodzenia.
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Wywiad z kucharzem

Panem Danielem
Korczyńskim

- Dzień dobry.
- Dzień dobry.
- Proszę się przedstawić.
- Nazywam się Daniel Korczyński i jestem z zawodu kucharzem.
Pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
- Na czym polega zawód kucharza?
- Zadaniem każdego kucharza jest przygotowywanie potraw.
Oczywiście rodzaj potraw jest różny w zależności od tego, jakie
potrawy serwuje dana restauracja czy też lokal. Musi także posiadać bogatą wyobraźnię tak, aby móc ładnie udekorować każde
danie, napój, deser, itp.,
- Jakie trzeba mieć wykształcenie?
- Wykształcenie potrzebne, aby podjąć pracę kucharza, można
zdobyć w technikach gastronomicznych, szkołach zawodowych,
szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach. Nauka w
zależności od typu uczelni trwa 2-3 lata, zaś kierunki noszą różne
nazwy: kucharz, kucharz małej gastronomii, organizator usług
gastronomicznych.

str. 14
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- Czy jest to trudny zawód?
- Moja praca nie należy do lekkich, ale miło patrzeć jak
wszystkim smakują posiłki przygotowane przeze mnie. Jest to
zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre
rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do
tego zajęcia z prawdziwą pasją.
- Jakie cechy czy umiejętności powinna mieć osoba, która
chciałaby wykonywać taki zawód?
- Kucharz przede wszystkim powinien mieć dobrze rozwinięty
zmysł smaku. Nie zepsuty, ale też niekoniecznie wyostrzony. W
pracy przyda się także zmysł artystyczny, poczucie elegancji.
Ważne jest także usposobienie, łatwość nawiązywania kontaktów
umiejętność pracy w grupie, pod presją czasu.
- Ile lat Pan pracuje jako kucharz?
- Mój obecny staż pracy to 20 lat.
- Czy od zawsze Pan marzył o takiej pracy?
–
Zawodem kucharza zaraziła mnie moja mama, która
prowadziła restaurację i całe życie poświęciła gastronomii.
Postanowiłem kontynuować rodzinną tradycję. Praca ta daje mi
dużo satysfakcji i sprawia przyjemność, chociaż jak każdy w
młodości marzyłem o różnych zawodach, ale dziś wiem że
dokonałem właściwego wyboru.
- Dziękuje za udzielenie wywiadu.
- Proszę bardzo.

rozmawiał Przemysław Korczyński
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Wywiad z Panią Izabellą Konopką
-Dzień dobry! Czy mogłabym zadać Pani kilka pytań związanych
z pracą?
-Witam, tak oczywiście.
-Jaki zawód Pani wykonuje na co dzień?
-Jestem pracownikiem w Urzędzie Gminy.
-Na czym polega Pani praca?
-Przyznaję mieszkania komunalne rodzinom, które są w ciężkiej
sytuacji zarówno mieszkalnej jak i finansowej.
-Jak można ubiegać się o takie mieszkanie?
-Należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek o najem lokalu z
gminnego zasobu mieszkalnego.
-Czy są jakieś warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o
takie mieszkanie?
-Są trzy podstawowe kryteria. Po pierwsze zamieszkiwanie na
terenie tej gminy, następnie trudna sytuacja mieszkaniowa oraz
finansowa. Jeśli te warunki zostaną, to taka rodzina może ubiegać się
o mieszkanie komunalne.
-Jak długo czeka się na takie mieszkanie?
-Oczekuje się kilka lat. Co roku każde gospodarstwo domowe
zobowiązane jest do przedłożenia zaktualizowanej dokumentacji
dotyczącej
sytuacji
mieszkaniowej
i
materialnej.
Po
przeanalizowaniu danych powstaje lista rodzin oczekujących na
najem lokalu mieszkalnego.
-Ile w chwili obecnej oczekuje rodzin na przyznanie takiego
mieszkania?
-W chwili obecnej na mieszkanie oczekuje pięćdziesiąt gospodarstw.
-Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie?
-W Urzędzie Gminy pracuję już siedem lat.
-Czy lubi Pani swoją pracę?
-Tak, ponieważ miło jest pomagać rodzicom, które czasem nie z
własnej winy znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej tracąc np.
dach nad głową.
-Dziękuję Pani za udzielenie wywiadu.
-Ja również dziękuję za miłą rozmowę.
rozmawiała Kamila Jakubowska
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Preorientacja zawodowa - zawód
weterynarz
Jest to lekarz, który zajmuje się zwierzętami. To on je bada,
gdy są chore. Ma za zadanie leczyć ich organizm, kiedy nie jest on w
najlepszym stanie. By zostać weterynarzem potrzeba ukończyć 5,5 –
letnie studia na wydziale weterynarii. Jest to zawód cieszący się dużą
popularnością, choć w niektórych częściach kraju brakuje lekarzy w
tej dziedzinie. Weterynarz to taka osoba, która pracę ze zwierzętami
traktuje bardzo poważnie. By nim zostać potrzeba cierpliwości, ale
najważniejsze to miłości do zwierząt i wykonywanego zawodu.
Jeżeli kogoś interesuje ten zawód to nie zastanawiajcie się długo
tylko bierzcie sprawy w swoje ręce i wybierajcie szkołę od której w
przyszłości będzie zależał wasz zawód. 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

Książka „Egzamin z tajemnicy”
Iga Karst
Majka zdaje właśnie maturę. Jednak
zagadkowe zaginięcie szkolnych dzienników
skutecznie odciąga ją od nauki. Ta tajemnicza
historia to także prawdziwa gratka dla jej
chłopaka, Filipa, wielbiciela wszelkiego rodzaju
szarad i detektywistycznych łamigłówek.
Początkowo
zdystansowana
maturzystka
stopniowo wikła się w, jak się okazuje, kryminalną intrygę. Wycofać
się już nie można. Układankę trzeba ułożyć do końca. Tylko... jak to
zrobić, gdy samemu jest się jej elementem?
opr. Natalia Bieniek
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/8599/egzamin-z-tajemnicy
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Za

upowszechnianie
zaleceń
EUROPEJSKIEGO
KODEKSU WALKI Z
RAKIEM nasza szkoła
otrzymała
podziękowanie
Małopolskiego Kuratora
Oświaty i prof. dra hab.
Leszka Kołodziejskiego
oraz kolejny raz materiał
związany z trzymaniem
formy w naszej szkole
został zamieszczony na
stronie „Kodeksu Walki
z rakiem”

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/wydarzenie/2015-rajd-szlakiem-genfranciszka-gagora-zespol-szkol-w-koniuszowej/
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Poniżej przedstawiamy założenia
„Europejskiego kodeksu walki z rakiem”materiał pochodzi ze strony
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/zapobieganie-rakowi/

12 prostych sposobów na zapobieganie nowotworom
– nowa edycja „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”
Zawiera ona 12 zaleceń dotyczących zachowań, które pomagają zmniejszyć
ryzyko zachorowania na raka. „Europejski kodeks walki z rakiem”
koncentruje się na działaniach, jakie mogą podjąć obywatele, aby
zapobiegać nowotworom.
1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj
politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany
na siedząco.
5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:
– jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i
owoców;
– ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o
wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;
– unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i
żywności z dużą ilością soli.
6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie.
Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.
7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to
szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów
przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z
solarium.
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8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu
pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy.
9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne
promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij
działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
10 Kobiety powinny pamiętać o tym, że:
– karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory.
Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;
– hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych
nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.
11. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym
przeciwko:
– wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);
– wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (dotyczy dziewcząt).
12 Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych
w celu wczesnego wykrywania:
– raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet);
– raka piersi (u kobiet);
– raka szyjki macicy (u kobiet).

opr. pedagog szkolny – Beata Kawik
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Malowanka dla najmłodszych - owocowy raj
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Poezja
Krzysztof Kamil Baczyński Kiedy z powrotem mały...
Kiedy z powrotem mały, będę płynął
okrętem z marki,
świtaniem portu - drabiny masztów
do nieba.
Miasta zaświecą lądowi w zębach ogarki.
Rżenie statku poczuję - księżyc w
rafach utknął.
Podróż zatrzymam jak zegar
na ostatnim wybrzeżu smutku.
To będzie głębsze od klechdy o
morzu,
jak oddech dziecka, które dogasa
tęsknotą.
Do brzegu płynie się gwiazdą jak
łódką,

która zapala się wodą jak lotos.
To jest dzień o gestach więdnących
motyli,
O zapachu gwoździków z
podmiejskich ogrodów.
Jak kolor wysp wielkanocnych i jak
zapach Chili.
Noc tych samych objawień z obcej
antypody.
-------------------I odpływ...
morze wysoko pianą przyszyte do
nieba
ma opaść,
życie dobiega jak płonący lont
w moje codzienne urodziny i mój
codzienny zgon.
opr. Natalia Bieniek

Muzyka
Antek Smykiewicz „Pomimo burz”
Pomimo raf
Pomimo skał
Pomimo stumetrowych fal
Pomimo burz, błyskawic
Ja ciągle ciebie chcę
Pomimo cieni, spalonych drzew
I zimy, która mrozi krew
Powodzi co zabiera nas
Ja mam dla ciebie czas
I jeszcze miejsca trochę mam
Na wybuchy, słowa skruchy
Na ten niepokoju stan
I jeszcze znajdę więcej sił
Będę walczył, będę kochał
Będę się o ciebie bił
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Pomimo cięć
Pomimo ran
Do przodu wszystko jakoś pcham
I staram się nie zmienić nic
Dla ciebie mogę żyć
I mimo że szaleje wiatr
Dam sobie radę, bo wiem jak
Na wszystko gdzieś formuła jest
Nic nie zaskoczy mnie[…]

opr. Natalia Bieniek
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Rebus

opr. Sylwia Gądek

Redakcja:
Redaktor naczelny: Aneta Porębska III G
Współredaktorzy: Bugara Magdalena 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
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.Wznosimy nim toast.
2.Wieszana na choince.
3.Inaczej petardy.
4.Ochodzimy go z 31 grudnia na 1 stycznia.
5.Zawiera dwanaście miesięcy.
6.Poszli do Jezusa, było ich trzech.
7.Gwiazda, która doprowadziła Mędrców do miejsca narodzin Jezusa.
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: ŚWIĘTA
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Szczurek Magdalena OB, Siedlarz Izabela III SP, Janawa
Kinga VI SP, Bieniek Natalia III G (korektor + długopis)
nagrody pocieszenia: Ruchała Gabriela OB., Konicka Julia I SP, Kopieńska
Amelia II SP, Kożuch Łukasz III G, p. Joanna Dźwigniewska-Gargula (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
15 stycznia 2016 roku
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