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Cześć Uczniowie!!!
Mamy czerwiec, czyli upragniony
miesiąc każdego ucznia!  19 jest
zakończenie
roku
szkolnego,
a 20... WAKACJE!!!
Mamy
nadzieję,
że
na
Waszych
świadectwach będą same 5 i 6 :):):)
W czerwcu żegnamy klasę III G,
która opuszcza już na stałe mury
naszej szkoły.
Wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły, redaktorom
gazetki „Echo Szkoły” oraz naszym czytelnikom życzymy mile
spędzonych oraz bezpiecznych wakacji!! :P:P
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KALENDARIUM
 1 czerwca
1926 Ignacy
Mościcki został wybrany przez
Zgromadzenie Narodowe na
prezydenta
Rzeczypospolitej.
Profesor
Mościcki
chemik,
uczony i wynalazca, pełnił tę
funkcję przez 13 lat do
wybuchu II wojny światowej.
 2 czerwca 1979 rozpoczęła się
pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do
Polski. Trwała do 10 czerwca.
 8 czerwca 1851 pierwszy statek parowy na Wiśle
odpływa z przystani warszawskiej.
 11 czerwca 1955 podczas
wyścigu samochodowego w Le
Mans doszło do tragicznego
wypadku, w którym zderzyły się
cztery samochody i zostały wyrzucone na
trybuny. Zginęło 80 osób, a ponad sto zostało
rannych.
 17 czerwca 1793 rozpoczął obrady ostatni sejm
Rzeczypospolitej w Grodnie, trwał do 23 listopada
1793.
 17 czerwca 1992 w Warszawie otwarto pierwszą
restaurację McDonalda.
 24 czerwca 1812 Napoleon przekracza Niemen,
rozpoczyna się inwazja na Rosję.
 26 czerwca 1968 z uczelni wrocławskich
usunięto 47 studentów i 30 pracowników
naukowych
związanych
z
"wydarzeniami
marcowymi".
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Z życia naszej szkoły 
 4 maja aktorzy z koła teatralnego „Arlekin”
zaprezentowali swój dorobek artystyczny podczas
przeglądu teatralnego w Nowym Sączu odbywającego
się w ramach „XVI Sądeckiej Wiosny Artystycznej”.
 13 maja w ramach kampanii „Nie obawiaj się mówić
o przemocy” nasze gimnazjum odwiedził policjant Adam
Sułowicz, socjoterapeuta Krzysztof Szymbara i pani
Marzena Oracz – pracownik socjalny. Celem tego
spotkania było uświadomienie uczniom, czym jest
przemoc fizyczna, ale i psychiczna, jakie zachowania są
niewłaściwe, ale także uświadomienie im, że pewne
zachowania, które traktowane są przed młodych ludzi
jako „żarty” tak naprawdę często są przemocą.
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 13 maja klasy 46 SP i 1-3 G
miały dyskotekę,
na której był
nawet
DJ.
Przyszło
dużo
osób, które się
bawiły jak tylko
chciały.

 19 maja osoby z kółka teatralnego wraz z panią Beatą
Kawik i Franciszką Tarasek pojechały na przegląd
teatralny do Krakowa odbywający się w ramach
„X Małopolskich Spotkań Teatrów Gimnazjalnych”.
Nasi aktorzy wystawili dwie sztuki: „Wędrówki Małego
Księcia” oraz cykl skeczy „Na wesoło”.
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21 maja nasi
koledzy ze szkoły
podstawowej
w ramach projektu
„Trzymaj formę”
rozegrali mecze
z zawodnikami ze
Szkoły
Podstawowej
w Miłkowej.

21 maja uczniowie
klasy II SP i IV SP
wybrali się na
wycieczkę
w pobliską okolicę.

Aby
trzymać
formę, grali
w różne gry
i zabawy.
Nie
zabrakło też
ogniska
i pieczenia
kiełbasy.
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26 maja uczniowie naszej szkoły przygotowali dla
swoich mam niespodziankę z okazji „Dnia Matki”.
Uśmiechnięte mamy z radością oglądały występy swoich
pociech i przyjmowały życzenia 
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27 maja w naszej szkole
zostały przeprowadzone
młodzieżowe wybory do
Parlamentu Europejskiego
w ramach
realizacji
projektu "Młodzi Głosują
2009"
organizowanego
przez CEO.
Wybory
poprzedzone
były
szeregiem innych działań.
Uczniowie między innymi
przygotowali ulotki pod
hasłem "Eurowybory 2009", zawierające informacje na
temat Parlamentu Europejskiego, promujące wybory
i zachęcające do wzięcia w nich udziału. Ulotki rozdane
zostały wszystkim uczniom szkoły podstawowej
i gimnazjum, wkładane były za wycieraczki samochodów
na parkingu. W przygotowanym lokalu wyborczym
uczniowie głosować mogli na każdej przerwie
międzylekcyjnej od godziny 7,50 do 13,25. Całość
projektu realizowali uczniowie klasy I gimnazjum pod
opieką Joanny Dźwigniewskiej-Garguli.
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27 maja uczniowie
IV klasy: Klaudia
Bugara i Mateusz
Janisz reprezentowali
naszą szkołę
w międzyszkolnym
konkursie
mitologicznym

„Bliżej Olimpu”,
który odbywał się
w Miłkowej.

27, 28 i 29 maja
uczniowie klasy
II G pisali próbne
egzaminy
gimnazjalne. Była
to wprawka przed
tym, co czeka ich
już za niecały rok



28 maja uczniowie zdawali na kartę rowerową
i motorowerową. Najpierw pisali testy, a następnie ci,
którzy zaliczyli teorię, zdawali część praktyczną.
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28 maja odbył się też wyjazd na basen do Nowego Sącza.
Cykl wyjazdów na basen realizowany jest w ramach
projektu „Trzymaj formę”.

W czerwcu żegnamy uczniów klasy III G, którzy opuszczają już
na stałe mury naszej szkoły.
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Kącik melomana
Lady Gaga
“Eh Eh Nothing Else
I can say”
Cherry cherry
Boom boom
Gaga
Boy we've had a real good time
And I wish you the best
On your way, eh eh
I didn't mean to hurt you
I never thought we'd fall
Out of place, eh eh
I have something that I love long long
But my friends keepa' tellin' me
That something's wrong
Then I met someone
And eh, there's nothing else I can say
Eh eh, eh eh
There's nothing else I can say
Eh eh, eh eh
I wish he never looked at me that way
Eh eh, eh eh
There's nothing else I can say
Eh eh, eh eh
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Ciekawostki o zwierzętach:
- Oczy strusia są większe od jego mózgu
i widzą na odległość nawet
5 kilometrów.
- Kobry królewskie osiągają
blisko 6 metrów długości i ciężar 10
kg. Wytwarzają jad, który może
zabić nie tylko człowieka, lecz
nawet słonia.
- Podziemne korytarze wydrążone przez jednego kreta mają
długość ok. 150 m.
- U wróbli pióro rośnie z prędkością 4 mm/dobę
a u żurawi 13 mm/dobę.
- Żuchwa kotowatych nie wykonuje ruchów
bocznych. Według hipotezy niektórych
naukowców rozstaw kłów poszczególnych
przedstawicieli
tej
rodziny
odpowiada
odległości między kręgami szyjnymi potencjalnej ofiary.
- Psy uczą się łatwiej niż koty, gdyż ich
przodkowie żyli w grupach, gdzie dowodził
przewodnik. A zatem pies instynktownie traktuje
swojego właściciela za przewodnika i wykonuje
jego polecenia. Natomiast dzikie
koty żyją samotnie i nie muszę
się nikogo słuchać.
- Kieszeń pod dziobem pelikana
może pomieści ok. 12 litrów wody
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Warto przeczytać
„ Billy jest zły”
Autor: Birgitta Stenberg
Zazwyczaj Billy jest najlepszym
kolegą,
jakiego
można sobie
wyobrazić. Zwykle budzi się
zadowolony. Ale dzisiaj wszystko
jest nie tak. Za oknem leje,
a uśmiechnięty Miś wydaje mu się
okropnie irytujący. Billy czuje, jak
wzbiera w nim nieznane uczucie,
chce krzyczeć, wykrzyczeć coś
naprawdę niemiłego! Dziś Billy jest
naprawdę zły. Co z tego wyniknie?

„Lot Komety”
Autor: Anna Onichimowska
Kometa zdaje w tym roku maturę,
przestała ćpać, zmieniła środowisko
i imię na Ala. Ładnie się ubiera
i uśmiecha do wszystkich. Nikt nie wie,
że
wstąpiła
do
„Rodziny”,
niebezpiecznej
sekty
wabiącej
obietnicami wyzwolenia ciała i duszy...
Na trop nauczanej w sekcie „tykanedii”
– „tajemnej sztuki”, a tak naprawdę
destrukcyjnego kultu kontroli umysłu,
wpada Jacek, były chłopak Komety
i też były narkoman. Czy dziewczyna
zdoła go wciągnąć do „Rodziny”?
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Jeśli mowa o sprawach radosnych,
do których się tęskni, na które się czeka,
to chyba każdy przyzna mi rację,
że szczególną satysfakcję
sprawiają mu wakacje coś, co cieszy na ogół każdego człowieka.
Nawet ci, co rzadko się śmieją,
co już z natury są ponurzy latem też weseleją
i przestają się chmurzyć.
Nie sposób, na przykład, nad rzeką, w krzakach
spotkać smętnego ponuraka.
A czy ktoś widział może
kogoś markotnego
latem,
w górach
lub nad morzem?
Albo w lesie, gdzie kukułka kuka,
lub na polu, gdzie zając pomyka nie znajdziesz, choćbyś długo szukał,
pesymisty ani melancholika.
Kiedy w rozkładzie naszych zajęć
jest, dajmy na to, kolejno:
pływanie,
opalanie,
gra w piłkę lub inna przyjemność,
kiedy dużą przerwą jest cały dzień
pracowity jest nawet leń
i leniowi czas się nie dłuży,
choć, prawdę mówiąc,
na wakacje nie zasłużył.
(Skokowski Jerzy - Wakacje)
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Jako że już niedługo kończymy szkołę,
trochę humoru wakacyjnego 
Koniec roku szkolnego. Jasiu wraca do domu
i sam do siebie mówi:
- Jeszcze tylko lanie i … mam wakacje.
Na ulicy stoi mały chłopczyk i głośno płacze.
Przechodząca kobieta pyta:
- Co ci się stało? Dlaczego tak płaczesz?
- Bo mój brat ma wakacje, a ja nie!
- A dlaczego ty nie masz?
- Bo ja jeszcze nie chodzę do szkoły!
- Jasiu dlaczego nie ukłoniłeś się swojej
nauczycielce?!
- No wiesz mamo, w wakacje???
Jasio pisze z kolonii list do rodziców:
„Kochani! Dziękuję za długi list. Wkrótce
odpiszę, jak tylko wystarczy mi czasu,
żeby go przeczytać”.
Mama wita Jasia wracającego
z kolonii i pyta:
- Dlaczego przysłałeś nam pustą
pocztówkę?
- Bo tam było tak pięknie, że nie do
opisania!
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI 
Jakie zwierzęta ukryły się w tych wyrazach? Wpisz ich nazwy.

1.
2.
3.
4.
5.

zebranie
tatarak
pawlacz
królewna
słońce

1.
2.
3.
4.
5.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
Hasło: „Warszawa”
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Jan Poręba I SP, Paulina Marcisz V SP, Marcin
Sroka I G (album na 100 zdjęć)
- nagrody pocieszenia: Przemysław Korczyńskie II SP, Maciej
Kiełbasa IV SP, Patrycja Marcisz II G, P. Czesława Bacia (zestaw:
wafelek + długopis)

Zwycięzcom gratulujemy!!! :)

KUPON
…………………………..
Hasło
…………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają
nagrody. Kupony
prosimy dostarczać do
Patrycji Marcisz z klasy
II gimnazjum do
16 czerwca 2009 r.

