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Drodzy Uczniowie!
Za nami już połowa roku szkolnego. Minęła też większa
część zimy, co oznacza, że zbliżamy się do lata i do wakacji. Dni są
coraz dłuższe, słońce częściej pojawia się na niebie. Zanim się
obejrzymy przyjdzie wiosna, a z nią radosny śpiew ptaków i powiew
orzeźwiającego wiatru, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na nasz
zapał do nauki szkolnej…
Przypominamy
także, że archiwalne numery
naszej gazetki można przeczytać
na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
* * * * * * * * * * * *
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Kalendarium
2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej
4 lutego – Tłusty czwartek
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy
14 lutego – Walentynki
17 lutego – Dzień Kota
opr. Weronika Dwojak

Walentynki
Jest to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa
pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest również tego dnia.
Św.
Walenty,
patron
zakochanych,
był
chrześcijańskim kapłanem, który, według legendy, za czasów
cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie ślubów.
Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu
udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych
mężczyzn do wojska). Został zamordowany w 270 roku.
Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca,
opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem.
Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, a także pluszowych maskotek.

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: Aneta Porębska

W trosce o zdrowie – działania profilaktyczne w Zespole Szkół
w Koniuszowej
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/w-trosce-o-zdrowie-dzia%C5%82ania-profilaktyczne-w-zs-wkoniuszowej
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/prozdrowotna-szkola-w-koniuszowej

Zespół Szkół w Koniuszowej aktywnie i wieloaspektowo
propaguje idee profilaktyki zdrowotnej.
Podmiotami działań o tym charakterze są wszyscy uczniowie
szkoły, a także ich rodzice, wychowawcy i nauczyciele. W ramach
prowadzonej profilaktyki antynałogowej uczniowie szkoły
zaprezentowali scenkę o współczesnych nałogach, przeciwstawiając
im zdrowy, aktywny tryb życia.
W
obrębie
tych
zagadnień
podjęto
jeszcze wiele innych
działań nakierowanych
zarówno na uczniów jak
i na rodziców. Szkoła
wzięła udział w akcji
Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Dopalacze
kradną życie”, konkurs
na plakat „Wolni od
nałogów – kreatywni w życiu”, udział w konkursie plastycznym
organizowanym przez MEN „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”,
kolejnym działaniem było zorganizowanie tematycznego kącika dla
rodziców oraz zamieszczenie materiałów profilaktycznych na stronie
internetowej szkoły.
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Szkoła w Koniuszowej przystąpiła także do Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem propagując działania, które mają
zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę groźną chorobę.
Najmłodsi uczniowie szkoły uczestniczą w akcji „Bezpieczna droga
do szkoły”. Klasy 0-I-III SP przystąpiły do konkursu
organizowanego przez Gazetę Krakowską, by w formie plastycznej
przekonać, że znają przepisy ruchu drogowego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. Franciszka
Gągora wzorem patrona są aktywni i twórczy. Trzymają formę
poprzez różnorodną aktywność sportową. Licznie biorą udział w
zawodach sportowych, ale też wyjazdach na basen, lodowisko, rolki
i pieszych wycieczkach organizowanych przez szkołę. Wszystkie te
działania przekonują, że profilaktyka zdrowotna jest uczniom bliska i
znana.
A szkoła w nagrodę za systematyczną realizację
różnorodnych działań w 2014 roku otrzymała certyfikat, a w XII
2015 podziękowanie za podejmowanie działań w ramach
upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
- Koordynatorem działań związanych z realizacją zaleceń
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w naszej szkole jest pani
Beata Kawik - nauczyciel języka polskiego oraz pedagog szkolny –
mówi dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej Jarosław Gliński. Dzięki jej inwencji oraz
zaangażowaniu
uczniów,
rodziców i nauczycieli udało
się na przestrzeni kilku
ostatnich lat przeprowadzić
wiele
akcji,
konkursów,
prelekcji
i
pogadanek
dotykających
szeroko
rozumianej
profilaktyki
zdrowotnej. Działania szkoły,
niejednokrotnie organizowane
w
sposób
zabawowy,
uświadamiają
uczniom
konieczność dbania o własne
zdrowie i ograniczenie do
minimum wszelkich zachowań
dla zdrowia szkodliwych.
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autor: Dominika Michalik

Zespół Szkół w Koniuszowej szkołą realizującą zalecenia
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;europejski-kodeks-walki-z-rakiem-w-koniuszowej,27487.html
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/prozdrowotna-szkola-w-koniuszowej

W Zespole Szkół w Koniuszowej uczniowie jak i ich rodzice wraz z
nauczycielami dbają o zdrowie. Od wielu lat w szkole podejmowanych
jest wiele działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
Uczniowie oraz rodzice uczestniczą
w różnych
prelekcjach
prowadzonych
przez
pedagoga
szkolnego,
a związanych
tematycznie
z Europejskim
Kodeksem
Walki
z
Rakiem.
Podejmowane są tematy zdrowego
trybu życia, właściwego odżywiania,
różnego rodzaju uzależnień, w tym
od narkotyków i siejących obecnie
spustoszenie
dopalaczy
oraz
z zakresu
bezpieczeństwa.
Za
systematyczne
realizowanie
różnorodnych
działań
szkoła
otrzymała w XII 2015 roku
podziękowanie za podejmowanie
działań w ramach upowszechniania
zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Dołączyło ono do
zdobytego rok wcześniej certyfikatu.
Pierwszymi odbiorcami działań profilaktycznych w szkole są
uczniowie – to dla nich organizuje się wiele różnorodnych akcji. I tak na
przykład dla gimnazjalistów pedagog szkolny przygotował prelekcje na
temat: ,,Dopalacze kradną życie”. Uczniowie oglądnęli film ukazujący
życie ludzi z nałogami. Niektórymi to wstrząsnęło, ponieważ nie
wyobrażali sobie, że aż tak można zmarnować sobie życie przez parę
,,głupich” dopalaczy. Odbył się też konkurs Ministerstwa Edukacji
Narodowej ,,WY(KO)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!’’.
Dla
gimnazjalistów zorganizowany został jeszcze jeden konkurs pt.: ,,Wolni
od narkotyków – kreatywni w życiu”. Miał on na celu nie tylko
uświadomić młodym ludziom szkodliwość substancji psychoaktywnych,
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ale także uświadomić ich o odpowiedzialności za własne zdrowie, ale i
zdrowie innych, oraz nauczyć, jak powiedzieć znaczące słowo ,,nie”,
gdy ktoś będzie chciał namówić ich do spożywania używek. Wcześniej
uczniowie, zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowej, podczas
odbywającego się podczas Święta Szkoły V Rajdu szlakiem gen.
Franciszka Gągora – patrona szkoły, przedstawili dla uczestników
rajdu krótką scenkę o nałogach, którą później zaprezentowali rodzicom
podczas zebrania w szkole.
Działania nakierowane na rodziców obejmują nie tylko
prelekcje pedagoga podczas zebrań w szkole. Z działaniami
podejmowanymi w szkole i materiałami profilaktycznymi mogą się oni
zapoznać przy lekturze szkolnej gazetki „Echo Szkoły”, przeczytać na
stronie internetowej szkoły. W utworzonym w szkole specjalnym
,,kąciku dla rodziców’’ znajdują się materiały z zakresu profilaktyki,
które rodzice mogą zabrać ze sobą do domu.
Szkoła w Koniuszowej nie tylko nakłania uczniów do życia bez
używek, ale także do zdrowszego trybu życia. Nauczyciele, pedagog
szkolny, wychowawcy zapoznają przede wszystkim rodziców
i
uczniów ZS w Koniuszowej z założeniami Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem. To w nim znajduje się jedenaście punktów, na których
powinno opierać się życie ludzi, którzy chcą dbać o swoje zdrowie.
Patronem szkoły podstawowej jak i gimnazjum w Koniuszowej
jest generał Franciszek Gągor. Nie bez powodu ta szkoła ma takiego
patrona. Franciszek Gągor urodził się i wychował we wsi Koniuszowa
(gmina Korzenna). Jego życie opierało się w dużym stopniu na trosce o
zdrowie. Jako żołnierz musiał być bardzo wysportowany. Żona generała
często powtarza, że choć miał wiele pracy, to tak planował tydzień, by
przynajmniej raz w tygodniu mógł iść na basen.
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autor: Aneta Porębska

Gimnazjaliści z Koniuszowej uczestniczyli w rekolekcjach
zamkniętych
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
https://sadeczanin.info/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-i-religia/gimnazjali%C5%9Bci-z-koniuszowejuczestniczyli-w-rekolekcjach-zamkni%C4%99tych
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;gimnazjalisci-z-koniuszowej-uczestniczyli-w-rekolekcjachzamknietych,27572.html
http://tarnow.gosc.pl/doc/2928824.Nieobojetnie-nastawieni

W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
uczniowie klas III gimnazjum z Parafii Mogilno uczestniczyli w
trzydniowych rekolekcjach zamkniętych w Ciężkowicach. W
Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym integrowali się z rówieśnikami
z Parafii Kąclowa i Ciężkowice; w sumie w spotkaniu modlitewnym
wzięło udział sto dwadzieścia osób. Czas od piątku 8.01. do niedzieli
10.01.2016r. wypełniony był w całości praktykami religijnymi, na
które składały się: msze święte, modlitwy różańcowe, jutrznie,
koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, konferencje
dotyczące świętych Kościoła i proroków, wspólne śpiewanie pieśni
kościelnych i kolęd, spowiedź rekolekcyjna, a także film o
błogosławionej Karolinie Kózkównie.
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Uczestnicy Rekolekcji zwiedzili także Skamieniałe
Miasteczko, by przez Bramę Miłosierdzia wejść do Sanktuarium
Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.
Atmosfera rekolekcji przesycona modlitwą, refleksją,
oddaniem się Bogu służyła uświadomieniu sobie zadań jakie ma do
wypełnienia bierzmowany.
- Rekolekcje służyły temu, by młodzież przybliżyła się do Boga,
prosząc zarazem Ducha Świętego o wsparcie na czas ostatniego
etapu przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania – mówi
ksiądz Marcin Bukowiec. - Jest to ważny i trudny czas dla
duchowości młodego człowieka, tym bardziej że obserwuje się nieraz
wśród młodzieży obojętne nastawienie do spraw Bożych.
Uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych w Domu Rekolekcyjnym w
Ciężkowicach pozwoliło młodym ludziom z odkryć na nowo wartość
spotkania z żywym Bogiem obecnym w sakramentach.
Rekolekcje prowadził dyrektor ośrodka rekolekcyjnego ks. mgr lic.
Marcin Krępa. Podczas konferencji i homilii mszalnych ksiądz
rekolekcjonista przybliżał młodzieży bohaterów biblijnych, którzy są
dla nas wzorem postępowania, myślenia i życia. Myślę, że te
rekolekcje wydadzą wielkie duchowe owoce w sercach naszej
młodzieży.
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autor: p. Ewelina Kociołek

Świeć gwiazdeczko...dla Babci i Dziadka
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://www.korzenna.pl/wydarzenia/dzien-babci-i-dziadka-w-koniuszowej
https://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/%C5%9Bwie%C4%87gwiazdeczko%E2%80%A6-dla-babci-i-dziadka-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82w-koniuszowej
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;swiec-gwiazdeczko-dla-babci-i-dziadka-wzespole-szkol-w-koniuszowej,27717.html
http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/2937940.Dzien-Seniora-w-Koniuszowej

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu,
jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku. Od
wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół
w Koniuszowej na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka.
Zespół Szkół w Koniuszowej upamiętnił to wydarzenie 17 stycznia,
goszcząc w swoich progach bardzo wielu miłych gości. Sala
gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Uroczystość rozpoczęto Mszą
Świętą, którą odprawił ks. Marcin Bukowiec, a następnie dyrektor
szkoły zaprosił zebranych gości na występ najmłodszych uczniów.
- To już 6 rok, kiedy przypada mi w udziale zaszczyt powitania
Was w progach naszej szkoły. Jestem bardzo zadowolony, że z roku na
rok, coraz więcej osób korzysta z naszego zaproszenia. Swoją ciężką
pracą zasłużyliście bowiem, drodzy Seniorzy, na nasz szacunek i
wdzięczność, którą chcemy dzisiaj w tak skromny sposób Wam
przekazać - powiedział Jarosław Gliński dyrektor Zespołu Szkół w
Koniuszowej
Dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką wychowawczyń
przygotowały wspaniały program artystyczny przepełniony radością,
śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić
swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i
dziadkom. To przecież od nich dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra,
za które warto i trzeba dziękować. Występ małych aktorów wywołał
u babć i dziadków ogromną radość i wzruszenie. Gromkimi brawami
podziękowali oni swoim ukochanym wnukom za występ.
Po występie życzenia Seniorom złożyli Wójt Gminy
Korzenna - Leszek Skowron wraz z Radnym Gminy Korzenna Jackiem Fornaglem oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej Jarosław Gliński. Następnie przyszedł czas, aby dzieci wręczyły
swoim ukochanym Babciom i Dziadkom prezenty, które
str. 10

Echo Szkoły – nr 96

przygotowały wraz z nauczycielkami oddziałów przedszkolnych. Po
części artystycznej zaproszono wszystkich na poczęstunek. Nie
zabrakło wspólnych rozmów i śpiewu przy dźwiękach akordeonu.
Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości i
uśmiechu. Szczęśliwe, uśmiechnięte, a nawet rozpromienione twarze
Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie
spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Kochanym
Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych
chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak
w dniu ich występu.
- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji dzisiejszej uroczystości - Panu Wójtowi Gminy Korzenna Leszkowi Skowronowi, Radnemu Gminy Korzenna - Jackowi
Fornaglowi, Sołtysowi Koniuszowej - Zbigniewowi Sobczykowi a
przede wszystkim członkom Rady Rodziców wraz z Panem
Przewodniczącym Pawłem Gargulą. Dziękuję także Pani Ewelinie
Kociołek i Pani Zofii Michalik za przygotowanie pięknego
przedstawienia oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w
przygotowaniu dekoracji i poczęstunku- powiedział dyrektor.
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autor: p. Joanna Dźwigniewska-Gargula

Edukacja ekonomiczna w Koniuszowej
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
www.sacz.in/wy-tu-piszecie;edukacja-ekonomiczna-w-koniuszowej,28054.html
http://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/edukacja-ekonomiczna-w-koniuszowej

Grupa uczniów Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w
Zespole Szkół w Koniuszowej realizuje projekt „Na Własne Konto",
którego pomysłodawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, a koordynuje go Urząd Gminy w Korzennej.
Z ramienia szkoły zajęcia prowadzi Joanna DźwigniewskaGargula. Program ma służyć pogłębieniu wiedzy ekonomicznej uczniów
gimnazjów i ma kształtować przedsiębiorczość oraz pomagać w
wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej. Ma także za
zadanie pomóc uczniom w lepszym starcie w dorosłe życie. W ramach
realizacji projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z
przedsiębiorczości i ekonomii oraz wycieczkach edukacyjnych.
W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych młodzież

poznała podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Uczestniczyła w
dwóch wyjazdach: do banku PEKAO S.A. w Nowym Sączu oraz do
dwóch firm działających na terenie naszej gminy: Mo-Bruk i GRAND.
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Uczniowie przygotowywali wpisy na naszego bloga oraz brali udział w
konkursie - Najlepszy Uczeń 2016.
Zajęcia projektowe odbywają się w formie zabawy, która pozwala
poszerzyć wiadomości, a zwłaszcza zdobyć nowe umiejętności, tak
potrzebne w codziennym życiu. Dzięki takim metodom prowadzenia
zajęć jak zabawa, wycieczki, wywiady oraz inscenizacje, młodzi ludzie
poznają tajniki funkcjonowania różnych firm i instytucji finansowych, a
szczególnie wymagania jakie stawiają pracodawcy na dzisiejszym rynku
pracy.
Podczas zajęć w II półroczu uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w
praktyce przygotowując pracę konkursową - teczkę założycielską oraz
reklamę spółdzielni uczniowskiej.
- Bardzo dziękuję Panu Prezesowi Firmy Mo-Bruk - Józefowi
Mokrzyckiemu oraz Panu Prezesowi Firmy Grand - Andrzejowi
Gryglowi, za przyjęcie naszych uczniów oraz zorganizowanie
prezentacji działalności ich firm. Dziękuję także Pani Annie Rogowskiej
- studentce z Wrocławia, która współprowadziła z Panią Joanną
Dźwigniewską-Gargula zajęcia projektowe. Czas ferii to czas
odpoczynku dla uczniów, ale uważam, że zorganizowanie tych zajęć,
dzięki wsparciu Wójta Gminy Korzenna, na pewno było bardzo
przydatne, zarówno dla uczniów biorących udział w projekcie jak i dla
całej społeczności Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w
Koniuszowej. Jeżeli pojawi się w przyszłości szansa na ich kontynuację na pewno będziemy chcieli z nie skorzystać. - Jarosław Gliński- dyr.
Zespołu Szkół w Koniuszowej.
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Udział w projekcie ekonomicznym

oczami uczniów…
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie gimnazjum brali udział
w projekcie „Na Własne Konto” koordynowanym przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Oto ich relacje
zamieszczane na stronie projektu pod adresem
http://www.nawlasnekonto.pl/blog/gimnazjum-imgen-franciszka-gagora-w-zespole-szkol-e4

Dzień 1:
Dzisiaj w szkole rozpoczął się projekt „Na Własne Konto”.
Poznaliśmy panią Anię, która jest studentką i będzie prowadziła
zajęcia w ferie wraz z panią Joanną Dźwigniewską-Gargulą – naszą
nauczycielką historii. Na początku była prezentacja, która
pokazywała, na czym będzie polegał ten projekt i co będziemy robić.
Następnie dostaliśmy kartkę, na której mieliśmy napisać swoje imię
i cechy zaczynające się od literki imienia. W kolejnym ćwiczeniu
wyszukiwaliśmy swoje słabe i mocne strony. Kolejnym ćwiczeniem,
już dłuższym, był „rynek jabłek”. Pani podzieliła wszystkich na
kupujących i sprzedających. Ostatnim na dziś zadaniem, było
zrobienie plakatu o różnych pojęciach ekonomicznych, takich jak:
popyt, podaż itp. Za zadania mieliśmy przyznawane punkty, a na
koniec ocenialiśmy się nawzajem przyznając punkty tym, z którymi
dzisiaj pracowało się nam najlepiej. Spotkanie przebiegało w bardzo
miłej, spokojnej atmosferze, mimo rywalizacji. W końcu każdy chce
przybliżyć się do nagrody.
opr. Norbert Bugara

Pierwszy dzień naszych spotkań to wprowadzenie nas do
realizacji projektu. Poznaliśmy kilka podstawowych pojęć
ekonomicznych i dowiedzieliśmy się, co będziemy robić w
najbliższym tygodniu. Na początku obejrzeliśmy prezentację o
samym projekcie, która przybliżyła nam jego cele i ukazała w jaki
str. 14
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sposób możemy się w niego angażować. Rozwiązaliśmy także test z
zakresu ekonomii, aby sprawdzić naszą wiedzę. Podczas zajęć
oglądaliśmy film i przygotowywaliśmy plakaty. Kupowaliśmy i
sprzedawaliśmy jabłka na rynku, a także rozmawialiśmy o naszych
mocnych i słabych stronach. Dyskutowaliśmy także o tym, jakie
cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca. Większość prac
wykonywaliśmy w grupach, co sprawiało, że zajęcia były ciekawsze
i czas szybciej upływał. Nasze spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze, mimo rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Każdy chciał
zdobyć jak najwięcej punktów, żeby choć trochę przybliżyć się do
nagrody. Takie współzawodnictwo miało same pozytywne strony –
zwiększało zaangażowanie i nasze skupienie na temacie, co z
pewnością przełoży się na ilość przyswajanych informacji.
opr. Aneta Porębska

Dzień 2:
Po przyjściu do szkoły drugiego dnia naszych spotkań
omawialiśmy testy napisane w dniu poprzednim. Podliczaliśmy także
punkty, które otrzymaliśmy wczoraj - potrzebne do uzyskania
nagrody na koniec projektu i przeszliśmy do dzisiejszych ćwiczeń.
W parach wypisywaliśmy, co pomoże nam zwiększyć realizację
naszych celów; to było dość trudne zadanie i musieliśmy prosić o
pomoc, ale w końcu się udało.
Następnie symulowaliśmy pracę w fabryce książek i w
wyznaczonych grupach staraliśmy się je produkować. Jednym
wychodziło to lepiej, drugim gorzej. Każdy chciał zrobić jak
najwięcej książek, jak najlepszej jakości, bo to obniżało koszt
gotowego produktu. Najgorsza była kontrola jakości, zwłaszcza
robiona przez przedstawicieli innych grup – czepiali się wszystkiego.
Kolejnym punktem naszego spotkania była symulacja pracy
w fabryce zabawek. W czteroosobowych grupach produkowaliśmy
zabawkę, na której mieliśmy jak najwięcej zarobić. Każdy użyty
materiał miał swoją wartość i trzeba było się liczyć z kosztami
wyprodukowania zabawki oraz opłacenia swoich pracowników i
miejsca pracy. Każda grupa dostała torbę z materiałami do produkcji,
wysypaliśmy jej zawartość i ..., ojej co można z tego zrobić? tacka,
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kubek, pinezka, słomka, serwetka, guzik, łyżeczka, klej, taśma i
jeszcze inne podobne materiały. Wszystkim grupom udało się zrobić
zabawkę, ale teraz trzeba ją sprzedać i tu okazało się, że grunt to
reklama. Każda grupa zachwalała swój produkt, by znaleźć nabywcę
– w sumie super zabawa.
Chwila przerwy i wracamy do pracy, by wypisać wady i
zalety prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Ponieważ to
ćwiczenie było punktowane do konkursu, więc staraliśmy się
wypisać jak najwięcej argumentów, no i na odpowiednim poziomie
przedstawić innym naszą pracę.
Znacznie trudniejszym zadaniem było zaplanowanie własnej
działalności gospodarczej. Co prawda najpierw oglądnęliśmy film nt.
biznesplanów, ale i tak wymyślenie, jaką działalność można
prowadzić u nas było najtrudniejsze. Kiedy już zdecydowaliśmy,
jaką firmę chcemy założyć, to praca nad biznesplanem posuwała się
do przodu. Staraliśmy się, by nie pominąć żadnego elementu
biznesplanu, bo zadanie to było punktowane do konkursu, a do tego
przez innych – każdy chce zdobyć, jak najwięcej punktów.
Spotkanie zakończyło się ocenieniem siebie nawzajem
i przyznaniem punktów temu, z kim najlepiej nam się dzisiaj
pracowało.
opr. Natalia Bieniek i Łukasz Janawa

Dzień 3:
W dniu dzisiejszym wykonaliśmy cztery ćwiczenia. Od samego początku wszyscy byli nastawieni na aktywną pracę. Na początku musieliśmy pomyśleć, jak wyglądałby handel bez pieniędzy.
Zdania były podzielone - każdy z nas dostał po trzy takie same produkty. Musieliśmy znaleźć kogoś, kto wymieni się z nami na to, co
potrzebujemy. Wszyscy wymieniali się swoimi produktami. Później
dostaliśmy pieniążki i wtedy zdobycie zaplanowanego towaru poszło
już znacznie szybciej. Następnym ćwiczeniem było przygotowywanie przez nas mapy skojarzeń o banku. Po ukończeniu wszyscy
przedstawili swoje dzieła. Niektóre były naprawdę dobre. Obejrzeliśmy film „Bank”, który przybliżył nam funkcjonowanie tej instytucji. Kolejnym zadaniem było przygotowanie hasła reklamującego
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Echo Szkoły – nr 96

oszczędzanie, tak by zachęcić wszystkie osoby do gromadzenia pieniędzy. Ale wcześniej planowaliśmy budżet rodzinny, tak, by został
nam zapas pieniędzy, które mogliśmy przeznaczyć na różne cele. W
czteroosobowych grupach ochoczo zabraliśmy się do pracy. Pracowaliśmy przez kilkanaście minut. Po zakończeniu pracy wszyscy
przedstawiliśmy swoje plakaty. Po krótkiej przerwie obejrzeliśmy
film pt.: „Kredyty”. Następnie wszyscy poszliśmy do sali informatycznej. Dostaliśmy pięć pytań, na które trzeba było odpowiedzieć
bez pomocy Internetu. Wszyscy poradzili sobie bez problemów. Za
dobre odpowiedzi dostaliśmy po kilka punktów. Następnie pani na
tablicy wypisała kilka linków, na których musieliśmy policzyć kilka
różnych kwot kredytów i tak zakończył się dzień trzeci.
opr. Angelika Baran i Krystian Fornagiel

Dzień 4:
Minął już czwarty dzień naszych zajęć – dzisiaj byliśmy w
banku. Jednak zanim pojechaliśmy mieliśmy jeszcze zajęcia w
szkole. Na pierwszych ocenialiśmy produkty bankowe dla
oszczędzających. Pracowaliśmy w trzech grupach, każda miała inny
produkt, naszym był ROR. Najpierw czytaliśmy tekst o rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym, a następnie wypisaliśmy zalety i
wady produktu. Kolejne zajęcia dotyczyły giełdy papierów
wartościowych. Na wstępie pani Ania pokazała nam symbole giełdy
– byka i niedźwiedzia wyjaśniając symbolikę tych zwierząt.
Wypisywaliśmy na tablicy czym można handlować na giełdzie –
pomysły były bardzo różne, od marchewki do akcji. Po dyskusji i
obejrzeniu filmów o akcjach i giełdzie mieliśmy uporządkować
działania, które podejmuje inwestor, by „grać” na giełdzie – oj
mieliśmy z tym problem, ale jakoś w końcu się udało. No i nareszcie
o godzinie 1030pojechaliśmy do banku PEKAO S.A. w Nowym
Sączu. Tam dowiedzieliśmy się o zakładaniu różnych kont i dla nas
(czyli osób niepełnoletnich) też oraz o sposobach płatności –
widzieliśmy, jak można przesłać pieniądze przez telefon. Zostaliśmy
oprowadzeni po banku – widzieliśmy sejf, co prawda przez kratę, ale
i tak robi wrażenie, przechodziliśmy przez drzwi antywłamaniowe.
Zobaczyliśmy maszyny do liczenia pieniędzy i banknotów, i bilonu.
Echo Szkoły – nr 96
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Mogliśmy sami policzyć przy użyciu tych maszyn. Oglądaliśmy
fałszywe banknoty i nowe monety, które można pozbierać za
pomocą magnesu. Braliśmy udział w konkursie z nagrodami o
banku, a na koniec Pani dyrektor wręczyła każdemu certyfikat i
upominek. Cały dzień był udany, a wyjazd do banku szczególnie.
opr. Jan Poręba

Dzień 5:
To już ostatni dzień naszych zajęć w ferie. Najpierw szukaliśmy w Internecie, jakich pracowników poszukują pracodawcy w
powiecie nowosądeckim, czyli gdzie można znaleźć pracę, w jakim
zawodzie, a następnie, kto szuka pracy. Dowiedzieliśmy się, co to
jest rynek pracy i stopa bezrobocia oraz, że pracodawcy mimo wykształcenia, nie chcą zatrudniać młodych ludzi bez doświadczenia.
W dalszej części naszych dzisiejszych zajęć odwiedziliśmy dwie
firmy działające na terenie naszej gminy. Jedną z nich był Mo-Bruk,
który od 2010 roku jest spółką akcyjną, która ma swoja główną siedzibę w Niecwi. Firma ta realizuje działania związane z gospodarką
odpadami: składowanie, utylizację i recykling. Byliśmy w laboratoriach i biurach poszczególnych działów firmy. Dowiedzieliśmy się,
co robi się w laboratoriach. Zobaczyliśmy gotowe paliwa alternatywne, które wytwarza się z odpadów. Następnie przejechaliśmy do
Korzennej, do firmy GRAND. Jest to firma rodzinna, która produkuje wyroby metalowe oraz zajmuje się budową obiektów administracyjnych, budynków użyteczności publicznej, hal sportowych, obiektów rekreacyjnych, a także adaptacją, rozbudową i modernizacją istniejących obiektów. Po zakładzie produkcyjnym oprowadzali nas dyrektor Roman Grygiel i kierownik Stanisław Adamczyk. Maszyny,
które tam oglądaliśmy, są sterowane numerycznie – mogliśmy zgiąć
kawałek metalu na prasie krawędziowej, która jest sterowana komputerem mającym ekran dotykowy – najpierw nikt nie chciał, a potem nasza pani się zgłosiła i ja też spróbowałem. Widzieliśmy wycinanie z blachy elementów za pomocą lasera oraz pracę tokarki, frezarki, prasy hydraulicznej – wszystko sterowane numerycznie –
technologia, jak z filmów fantastycznych. Oglądaliśmy gotowe elementy, np. do nowoczesnych pociągów. Następnie obaj panowie zabrali nas do sali konferencyjnej (czekał na nas poczęstunek) i tam
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przedstawiono nam krótką historię firmy – bardzo interesująca prezentacja. Tamże zaszczycił nas swoją obecnością właściciel firmy
pan Andrzej Grygiel, który przedstawił nam swoje życiowe motto:
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” - cytując A. Mickiewicza. Mówił o tym, że w życiu
należy robić to, co się lubi, dążyć do wyznaczonego celu, być wytrwałym i szanować drugiego człowieka. Mogliśmy zadawać pytania, ale byliśmy tak onieśmieleni jego obecnością, że dopiero potem
pytaliśmy o różne rzeczy panów, którzy się nami opiekowali. Pytania
były bardzo różne, ale najciekawsze, co dowiedzieliśmy się to to, że
pan Grygiel zaczynał od zakładu ślusarskiego, a dzisiaj jego firma
dołącza technologicznie do światowej elity w obróbce precyzyjnej.
Na zakończenie każdy z nas otrzymał otwieracz do butelek z logo
firmy wycięty laserem oraz inne upominki, a nasze panie kwiatki tak
samo wycięte – bardzo ładne. Było super! Kiedy wróciliśmy do
szkoły, by rozwiązać test i wypełnić ankietę, to jeszcze szukaliśmy
strony internetowej firmy GRAND (http://www.grand200.pl/), chcieliśmy jeszcze raz zobaczyć maszyny, które widzieliśmy na żywo
(http://www.grand200.pl/obrobka-metalu.html). Dzień pełen wrażeń,
ciekawe jak nasz test? ale tego dowiemy się już po feriach.
opr. Małorzata Szlag
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Wywiad ze stomatologiem
Pan Marcin Polek zgodził nam się opowiedzieć o swojej pracy
1.Czy zdobycie tego zawodu było Pana marzeniem od dziecka?
Tak. Zaczęło się chyba od tego, że moja babcia jest stomatologiem.
Pamiętam, że jak bawiliśmy się i chowaliśmy się, kiedy ona
przyjmowała swoich pacjentów u siebie w domu. Zawsze lubiłem
patrzyć, co ona robi, a przez kilka lat bywałem u niej codziennie, i
nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę robić w moim życiu coś
innego.
2. Jak długo zajmuje się Pan tym zawodem?
Studia skończyłem w 2007 roku, to w zawodzie jestem od 2008
roku, czyli już 8 lat.
3. Czy ten zawód jest trudny? Jeśli tak, to dlaczego?
Muszę przyznać, że jest to trudny zawód, ponieważ nawet nie chodzi
tu o kwestie samych manualnych zdolności, bo je można nabyć.
Niektórym wydaje się, że ten zawód jest jak rzemiosło. Prawda?
Natomiast nie do końca, każdy pacjent jest inny i to, czego się
uczymy na studiach anatomii czy fizjologii, to jest jakiś przekrój,
jakaś tabelka. Trzeba przede wszystkim podejmować trudne decyzje,
a od niektórych może zależeć nawet życie pacjentów. Jest to taka
sfera estetyczna, za którą ja biorę pełną odpowiedzialność. Pacjenci,
którzy do nas przychodzą, chcą przede wszystkim wyglądać
estetycznie i ładnie, a to nie jest trudne do osiągnięcia. Tylko te ładne
zęby muszą też nie tylko wyglądać ładnie, lecz pełnić również swoją
rolę, czyli żeby się nimi dobrze gryzło.
4. Co uważa Pan za najlepsze i najciekawsze w byciu
stomatologiem?
Przede wszystkim pacjentów i ich podejście do mnie. Cała praca już
po kilku latach wpada w taką rutynę, a to ciągle jest bardzo ciekawe.
5. Jaka była Pana największa zmora zawodowa?
Pierwsze moje błędy, takie powikłanie przy usuwaniu zębów jak
nadmierne krwawienie. Zwykle nie mamy na to wpływu, bo czasem
jest tak, że jak się usunie źle zęba, to potem pacjent musi być
zaopatrzony w szpitalu. Niestety to nie jest przyjemne. Trzy razy mi
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się to niestety zdarzyło, muszę się przyznać, ale tylko raz tak troszkę
z mojej winy, a dwa razy to całkiem przypadkiem. Udało się
powstrzymać to krwawienie, ale niestety trochę stresu było, ba ja za
pacjenta biorę pełną odpowiedzialność od początku zabiegu aż do
jego zakończenia.
6. Jest jakiś cel w tym zawodzie? Jaki?
Jest takie piękne zdanie ,,Zdrowie każdego pacjenta jest celem”.
Staram się do tego dążyć. Trudniej jest z pacjentem, który w ciągu
sześciu miesięcy jest u stomatologa mnóstwo razy, niż z takim, który
jest tylko kilka razy, co oznacza, że zęby ma zdrowe. Dążę to tego,
aby pod koniec takiego długiego leczenia pacjent był zadowolony i
ja też 
7. Co trzeba zrobić aby pracować w tym zawodzie?
Po liceum i maturze są studia przez pięć lat, następnie jest jeden rok
stażu i śmigać do roboty  To jest prosta droga.
8. Czy poleca Pan ten zawód innym? Dlaczego?
Polecam. Są jednak ludzie, którzy, jak wiadomo, się do tego nie
nadają, ponieważ nie mają predyspozycji manualnych i nie są w
dużej mierze odporni na krew. Satysfakcję ten zawód daje
niesamowitą, to jest taka praca odtwórcza i jest to praca dobrze
płatna, czego nie ukrywam 
rozmawiała Małgorzata Szlag

Zawód kucharz
Jest takie polskie przysłowie: ,,Przez żołądek do serca.” Ale czy kucharzem może
zostać każdy? Z pewnością nie. Na pierwszym miejscu najważniejsza jest pasja i zamiłowanie
do tego zawodu. Trzeba mieć też dużą wiedzę na temat warzyw, owoców, przypraw. Nie
obejdzie się też bez odpowiedniej szkoły. By zostać kucharzem należy ukończyć technikum
gastronomiczne. Można też iść na studia. Ważne jest, by dla kucharza praca nie stała się tylko
obowiązkiem, ale też przyjemnością z gotowania dla klientów. Poza samym
przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i
wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do
obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe
przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych.
Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i
BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na
produkty spożywcze. 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: http://www.zawodowe.com/Kucharz_-_opis_162
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Książka „Strażniczka Bramy” Michelle Zink
Uwikłane w historyczne proroctwo bliźniaczki Milthorpe
rozstają się. Lia opuszcza rodzinny dom, by z dala od
swojej siostry doprowadzić do końca przepowiednię, za
sprawą której stały się dla siebie śmiertelnymi wrogami.
Tymczasem Alice, chcąc jej w tym przeszkodzić, odsłania
swoje najbardziej przerażające oblicze. Obie wiedzą, że
jakkolwiek rozstrzygnie się ta walka – naznaczona zdradą i
nadzieją – tragicznego finału nie da się uniknąć…
„Aby doprowadzić proroctwo do końca, potrzebne jesteśmy
obydwie: Alice i ja. Strażniczka i Brama. Boję się pomyśleć, z czym to może się
wiązać. Jak mamy współpracować, dążąc do rozwiązania przepowiedni, skoro
jesteśmy po przeciwnych stronach? (…) Bez względu na to, co przyniesie
przyszłość, jedno wiem na pewno: Alice miała rację. Kiedy proroctwo zostanie
doprowadzone do końca, jedna z nas będzie musiała zginąć”.
opr. Natalia Bieniek
źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/75896/strazniczka-bramy

Poezja

Autor Umarły

Ja chcę być ta, gdzie słychać szept, Twój cichy dźwięk…
Chciałam poczuć
Zaistnieć
Czuć ciepło świecącej lampy
Szum dźwięków
Melodie –
Dobiegające spod twych palców
Cichy szept –
Zmieniający się w przyjemne zdanie
Prosto z mych ust
Dźwięk wesoło rozbrzmiewał

On tańczył!
On czuł!
Jednak nie…
Złudzenie…
Ja nie chciałam
Nie chciałam targać
Tej pięknej
Majestycznej
Pięciolinii
Twych uczuć
http://duszamoja.blogspot.com/p/blog-page_25.html

opr. Natalia Bieniek

Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?

Panujące ostatnio mrozy sprawiają że nie tylko ludziom żyje się ciężej,
zwierzętom również. Oto kilka sposobów jak można pomóc zwierzętom:
- zrobić karmnik dla ptaków
- pod domem wysypywać resztki z jedzenia dla kotów i psów
- przygarnąć do domu, jeśli zwierzę jest bardzo zmarznięte, chociaż na czas zimy
- pomóc właścicielowi zwierzaka dając kotu lub psu karmę dla niego
- przekazać pieniądze na schronisko.

Na koniec apelujemy do wszystkich ludzi: troszczmy się o środowisko i o
zwierzęta, które bez nas zginą !
opr. Magdalena Bugara
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Rebus

opr. Sylwia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI

1.Patron walentynek.
2.Najpiękniejsze walentynkowe słówko.
3.Pierwszy dzień Wielkiego Postu.
4.Symbol miłości.
5.Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli ,a kończy w Środę Popielcową.
6.Ostatni dzień karnawału.
7.Aniołek z łukiem i strzałami.
8.Dzień Zakochanych.
9.Tłusty…
10.Ofiarowanie…

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: Nowy Rok
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Brzegowy Jakub OB, Kiełbasa Mariusz II SP, Bugara
Izabela VI SP, Jakubowska Kamila I G (komplet linijek + długopis)
nagrody pocieszenia: Ruchała Gabriela OB, Fornagiel Marcin II SP, Janisz
Bartosz IV SP, Stasianek Grzegorz II G, p. Iwona Gągola-Ogorzałek (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
27 lutego 2016 roku
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