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Drodzy Uczniowie!
Wiosna już naprawdę blisko… Niektóre ptaki wracają z
ciepłych krajów, z zimowego snu budzą się największe śpiochy,
słońce mocniej przygrzewa, tak więc i nowy zapał do nauki pojawi
się na pewno. Można się go spodziewać w okolicach pierwszego
dnia wiosny (Dzień Wagarowicza) lub pierwszego kwietnia (Prima
Aprilis) 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej
gazetki można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

* * * * * * * * * * *
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Kalendarium
 8 marca –Dzień Kobiet
 10 marca- Dzień Mężczyzn
 20 marca - Międzynarodowy
Dzień Szczęścia
 21 marca - Dzień Wagarowicza,
pierwszy dzień wiosny
 27 marca - Wielkanoc
opr. Weronika Dwojak
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Z życia szkoły…
3 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa dla
uczniów wszystkich klas.
6 lutego chłopcy z gimnazjum byli na gminnych zawodach w
koszykówkę. Zajęli IV miejsce. Gratulujemy!
12 lutego reprezentacja naszej szkoły była z wizytą w Domu
Pomocy Społecznej w Mogilnie z racji Światowego Dnia Chorego.
Złożyła życzenia seniorom oraz pracownikom DPS. Szczegółowo o
tym wydarzeniu możecie przeczytać poniżej.
15 lutego odbyły się szkolne walentynki. Uczniowie klas IV-VI i IIII G brali udział w konkursie na największą ilość czerwonych
elementów ubioru. Oprócz tego działała „Poczta Walentynkowa” –
każdy, kto dostał w tym dniu walentynkę, był zwolniony od
odpowiedzi ustnej.
16 lutego na godzinie wychowawczej uczniowie
klas IV-VI SP wzięli udział w prelekcji związanej
ze zdrowym odżywianiem w ramach realizacji
programu „Żyj smacznie i zdrowo” oraz
„Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. 16 lutego
pedagog szkolny poprowadził takie zajęcia dla
uczniów gimnazjum. Poza tym uczniowie mogli wziąć udział
w konkursach: literackim i plastycznym.
27 lutego chłopcy ze szkoły podstawowej zajęli II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej. Serdecznie im gratulujemy!
29 lutego dyrektor szkoły wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie języka angielskiego „Synapsik Kids”.
Najlepszymi okazali się: Gargula Przemysław, Basta Anna, Ogorzałek Julia, Kopieńska Amelia, Stobierska- Luraniec Hanna, Wojtanowski Jakub. W tym dniu zostało również wręczone wyróżnienie za
udział w szkolnym konkursie „List do gen. Franciszka Gągora - patrona naszej szkoły” – nagrodę otrzymała Kinga Oleksy.
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

Wizyta uczniów z Koniuszowej
w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie
o wydarzeniu tym można poczytać na stronach internetowych mediów:
http://sadeczanin.info/kultura-i-edukacja/wizyta-uczni%C3%B3w-z-koniuszowej-w-domu-pomocyspo%C5%82ecznej-w-mogilnie
http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;wizyta-uczniow-z-koniuszowej-w-domu-pomocy-spolecznej-wmogilnie,28501.html

Z okazji Światowego
Dnia Chorego uczniowie
Zespołu
Szkół
w
Koniuszowej wraz z
dyrektorem
szkoły
Jarosławem
Glińskim,
opiekunem Samorządu
Uczniowskiego
Anną
Kitą
i
księdzem
Marcinem
Bukowcem
odwiedzili
podopiecznych
Domu
Pomocy Społecznej w Mogilnie.
Reprezentacja uczniów w imieniu społeczności szkolnej
złożyła pensjonariuszom życzenia zdrowia, wytrwałości i siły w
znoszeniu cierpienia. Pracownikom ośrodka zaś potrzebnego hartu
ducha i umiejętności niesienia skutecznej pomocy.
Wspólnie spędzony czas był okazją do miłych rozmów i
radosnego
śpiewu
popularnych
regionalnych
piosenek.
Odwiedzający zostali mile zaskoczeni gościnnością i serdecznością
pensjonariuszy, pozostaną więc w przekonaniu, że sami zostali
hojnie obdarowani.
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Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej
w Koniuszowej
Dnia 3 lutego 2016 roku po raz kolejny odbyła się
zabawa karnawałowa. Wzięły w niej udział dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie klas I-III.
Bale przebierańców sprawiają zawsze wiele radości, zarówno
tym małym, jak i większym uczniom. To właśnie podczas
takich imprez spełniają się dziecięce marzenia. Nasze pociechy
lubią chociaż na kilka godzin wcielić się w ulubione postacie z
bajek, książek lub filmów. Pomysłów na stroje nie zabrakło!
Dzieci zaprezentowały się we wspaniałych przebraniach. Na
sali pojawiły się: księżniczki, wróżki, motyle, biedronki,
czarownice, piraci, wojownicy i wiele innych, niezwykłych
postaci. O świetną i profesjonalną oprawę muzyczną zadbał
pan Grzegorz Nowak. Przy takich hitach jak „Makarena”,
„Gangnam
Style”,
„Bałkanica”, „Kamień z
wielkim
love”,
„Kaczuszki” czy „Jedzie
pociąg z daleka” bawili
się wszyscy. W czasie
przerwy
uczniowie
otrzymali
słodki
poczęstunek i owocowe
soki. Podczas zabawy
wychowawcy z klas I- III przeprowadzili także wiele
konkursów. Zwycięzcy i uczestnicy nagradzani byli owocami.
Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno
dzieciom, wychowawcom, jak i rodzicom.
opr. Małgorzata Kmak
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BAL KARNAWAŁOWY
W środę 3 lutego w naszej szkole odbył się bal
karnawałowy, w którym uczestniczyły dzieci z klas 0 – III
szkoły podstawowej. Tego dnia sala gimnastyczna
zamieniła się w salę balową ustrojoną w kolorowe
baloniki. Zgodnie z tematyką dzieci były poprzebierane za
różne
postacie
bajkowe.

Wśród uczestników balu były wróżki, królowe i królowie,
biedronki, motylki, ale nie zabrakło też piratów, indianina,
oraz
innych
barwnych postaci.
Przebierańcy
świetnie się bawili a
skoczna i rytmiczna
muzyka zachęcała
do tańca. Dzieci z
wielką
ochotą
uczestniczyły
we
wspólnych
zabawach i konkursach! W czasie przerwy dzieci miały
czas na słodki poczęstunek. opr. Zofia Michalik
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Realizacja programu: "Czyste powietrze wokół nas"
W roku szkolnym 2015/2016, w oddziałach
przedszkolnych 0a i 0b Zespołu Szkół w Koniuszowej
realizowany jest program antynikotynowy „Czyste powietrze
wokół nas”. Stanowi on kolejne ogniwo w cyklu programów
antynikotynowych
organizowanych
przez
Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu.
Ma
charakter
profilaktyczny. Celem
realizacji
tego
programu
jest
wykształcenie u dzieci
świadomej
umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach,
których inne osoby
palą
przy
nich
papierosy.
Dzieci wspólnie z wychowawczyniami biorą udział w
wielu akcjach w ramach realizacji tego programu. Chodząc na
wycieczki piesze po
okolicy obserwują
źródła dymów w
środowisku.
Obejrzały
także
prezentacje na temat
„Co
i
dlaczego
dymi” , po której
wspólnie kolorowały
Dinka i śpiewały
piosenkę „Zielony
Dinek”
opr. Anna Bersińska
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PROGRAM „OWOCE W SZKOLE”
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła ponownie
przystąpiła do programu „Owoce w szkole”. Celem tego
programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych
dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w
ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się
nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez działania towarzyszące o charakterze
edukacyjnym realizowane w szkołach.
Wszyscy uczniowie z klas
I-III oraz dzieci z
oddziału
przedszkolnego„ 0B”
za zgodą rodziców
biorą udział w tej
akcji.
Uczniowie
uczestniczący
w
programie otrzymują
2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa
przygotowane bezpośrednio do spożycia. Dzieci otrzymują
jabłka, gruszki, truskawki, marchewkę, słodką paprykę,
rzodkiewki, pomidory, kalarepę oraz soki owocowe i
warzywne. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki
żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i
warzyw, ale również uczestniczą w działaniach
edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w lasach
0-III. Dzieci bardzo chętnie spożywają otrzymywane w
szkole owoce i warzywa, a także biorą aktywnie udział w
organizowanych przez nauczycieli zajęciach edukacyjnych
mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat
zdrowego odżywiania, znaczenia spożywania owoców i
utrwalania zdrowych nawyków żywieniowych. Akcja
„Owoce w szkole” z pewnością będzie kontynuowana w
następnych latach.
Halina Damasiewicz
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Mechanik
Dziś, w XXI wieku, prawie każdy ma samochód. Ale czy trzeba znać jego
budowę i każdy, nawet najmniejszy szczegół, by go posiadać? Otóż nie. Gdy coś się
w nim zepsuje, udajemy się do mechanika. To on zna się na tym najlepiej Jednak by
nim zostać, należy ukończyć szkołę samochodową.
Podział ze względu na wykształcenie: inżynier mechanik, technik mechanik,
robotnik mechanik.
Technik mechanik posiada umiejętności, a zatem potrafi:
posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną , technologiczną i eksploatacyjną
dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań
stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas
wytwarzania oraz napraw maszyn i urządzeń
mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne
konstruować proste obiekty mechaniczne
opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych
oceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i
diagnostyki technicznej
sporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność i koszty
przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewniana jakości produkcji wyrobów
i świadczenia usług
stosować przepisy prawa dotyczące wykonanych zadań zawodowych
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej BHP oraz ochrony
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Typowe miejsca pracy dla technika mechanika:
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
tokarz
operator obrabiarek CNC
frezer
konstruktor
technolog
mistrz produkcji.
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/wiki/Technik_mechanik
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Europejski Kodeks Walki z Rakiem
Rak to choroba, w której komórki w ciele rozrastają się
w niekontrolowany sposób, powodując guzy, które mogą się
rozsiać do różnych organów. W Unii Europejskiej nowotwory
stały się główną przyczyną zgonów. Rak jest najczęściej
diagnozowany u osób w średnim i starszym wieku. Jednak do
zmian w komórkach, które prowadzą do nowotworu dochodzi
znacznie wcześniej. Dlatego już w młodości można mieć
wpływ na to, czy choroba się rozwinie.
Wszystkie nowotwory powstają wskutek
mutacji, czyli zmian DNA w komórkach
ciała.
Jesteśmy
wyposażeni
w
mechanizmy, które nas przed nimi chronią.
Gdy jednak w grę wchodzą zewnętrzne
czynniki takie jak rakotwórcze substancje
zawarte w dymie tytoniowym lub promieniowanie,
mechanizmy te są niewystarczające. Zmiany genetyczne
powodują również wewnętrzne przyczyny, związane na
przykład z produkcją hormonów.
Czy raka można uniknąć?
Każdy może zachorować na raka. Niektórzy jednak, z powodu
swojego stylu życia mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej
choroby niż inni. Wiadomo, co może zwiększać lub zmniejszać
to niebezpieczeństwo, lecz wciąż jeszcze nie wiemy, które
osoby narażone na czynniki rakotwórcze na pewno zachorują
na raka. Nie ulega jednak wątpliwości, że połowy zachorowań
na nowotwory można uniknąć dzięki stosowaniu się do
wskazówek zawartych w Europejskim kodeksie walki z
rakiem. Stosunkowo łatwo wprowadzić je w życie. Zacznij już
teraz!
źródło: http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/

Echo Szkoły – nr 97

str. 11

str. 12

Echo Szkoły – nr 97

Zdrowie na talerzu – malowanka dla najmłodszych
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Książka
Margaret Peterson Haddix - Wśród ukrytych.
Wśród oszustów.
Niedaleka przyszłość, na światem ciąży widmo głodu.
Rząd ustanawia Prawo Populacyjne, które zakazuje
rodzinom posiadania więcej niż dwojga dzieci, jednak
niektórzy ukrywają przed światem nielegalnych potomków.
Jednym z dzieci pozbawionych przez rząd prawa do istnienia, jest Luke Garner,
trzeci syn ubogiej, żyjącej na wsi, rodziny. Wychowany w izolacji, skazany na życie
w cieniu, chłopak nie ma styczności z zewnętrznym światem aż do dnia, w którym
odkrywa, że w położonym nieopodal domu dobrze sytuowanej rodziny, mieszka
ktoś podobny do niego.
W przeciwieństwie do Luke’a, Jennifer znakomicie orientuje się w
zewnętrznym świecie. Za pośrednictwem sieci utrzymuje kontakt z innymi
nielegalnymi dziećmi, które, podobnie jak ona, marzą o zmianach, o normalnym
codziennym życiu. Totalitarne społeczeństwo nie zna miłosierdzia dla niepokornych
– czy zakrojone na szeroką skalę plany Jennifer mają jakąkolwiek szansę w starciu
z rzeczywistością? A może zorganizowana siatka trzecich dzieci znajduje się pod
całkowitą kontrolą rządu?
opr. Natalia Bieniek
źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/117207/wsrod-ukrytych-wsrod-oszustow

Poezja
Adam Mickiewicz - Dobranoc
Dobranoc! już dziś więcej nie będziem bawili,
Niech snu anioł modrymi skrzydły cię otoczy,
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy,
Dobranoc, niech się serce pokojem zasili.
Dobranoc, z każdej ze mną przemówionej chwili
Niech zostanie dźwięk jakiś cichy i uroczy,
Niechaj gra w twoim uchu; a gdy myśl zamroczy,
Niech się mój obraz sennym źrenicom przymili.
Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta,
Pozwól lica. - Dobranoc - chcesz na sługi klasnąć?
Daj mi pierś ucałować. - Dobranoc, zapięta.
- Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć.
Dobranoc ci przez klamkę - niestety! zamknięta!
Powtarzając: dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.
opr. Natalia Bieniek
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Muzyka
Enej - Lili
Zobaczył ją tak bardzo blisko
Tak naturalnie, przepiękną Lili,
I zapamiętał kolor, wszystko,
Już zakochany był, tak zakochany był!
Na jego oczach było lśnienie,
Kolory, barwy i jej odcienie,
I jeszcze ta obietnica dana:
Ja namaluję Lili dzień!
Szarawy świat odejdzie szybko,
Poleci z nieba kolorowy pył.
Powoli wiatrem spadał nisko,
Zaczarowany był, zaczarowany był!
On zakochany był jej radością,
Zauroczony w korowodzie słów!
I poza jego świadomością,
Odwagę dano mu, żeby do Lili mówił jedno:
Ja namaluję dzień Twoją ręką
Na ziemi pojawi się cud!
Dotykiem koloruję na niebiesko,
Zamieni się czarne na róż!
Ja namaluję dzień Twoją ręką
Na Ziemi pojawi się cud!
Dotykiem koloruję na niebiesko,
Zamieni się czarne na róż!
opr. Natalia Bieniek
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KRZYŻOWKA Z NAGRODAMI

1.Pora roku rozpoczynająca się 21 marca.
2.Drzewo, na którym rosną bazie.
3.Symbol łagodności i niewinności.
4.Uroczyste nabożeństwo, którego celem jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o
zmartwychwstaniu Jezusa.
5.Ozdabiamy nim koszyk wielkanocny.
6.Symbol początku, zmartwychwstania i odrodzenia.
7.Lany…
8.Obrzęd poświęcenia pokarmu odbywa się w Wielką …
9.Pokarmy poświęcone przez Kapłana w Wielką Sobotę.

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: WALENTYNKI

Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Janisz Paweł OB, Buchowicz Adam I SP, Janawa Kinga
VI SP, Porębska Aneta III G (komplet zeszytów i pióro kulkowe)
nagrody pocieszenia: Kołodziej Julia OB., Kazana Kordian III SP, Rzepka
Kornelia I SP, Szlag Wioletta VI SP, p. Kolat Marta (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 marca 2016
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