MIESIĘCZNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W KONIUSZOWEJ
NR 31 – WRZESIEŃ 2009 – CENA 1,50 ZŁ

Dziś w numerze:
nasza redakcja
nasi najmłodsi
z życia szkoły
kalendarium
poezja
ciekawostki o zwierzętach
i roślinach

czy wiesz, że ...
muzyka
warto przeczytać
humor
wykreślanka z nagrodami

1

WITAJCIE UCZNIOWIE ☺
Mamy wrzesień, a wraz z nim
nowy rok szkolny. Po odpoczynku
wakacyjnym wróciliśmy do szkoły
radośni i gotowi do nauki. W tym roku
również
towarzyszyć
Wam
będzie
miesięcznik
„Echo
Szkoły”,
w którym
znajdziecie mnóstwo
ciekawych
informacji:
ciekawostki ze świata, Polski, ale także z naszego
szkolnego podwórka. Nie zabraknie także wywiadów
oraz…konkursów z nagrodami. Jesteśmy pewni, że
chętnie będziecie sięgać po nasze pisemko ☺
Życzymy sukcesów w szkole i samych dobrych ocen.
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Marcisz Patrycja III G

Bieniek Magdalena III G, Bugara Elżbieta III G,
Adamczyk Ewelina II G, Michalik Małgorzata II G, Gądek Natalia II G,
Janiszewski Dominik II G, Marcisz Paulina VI SP
Współredaktorzy:

Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Adamczyk Kamila I G,
Hatlaś Klaudia II G
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NASZA REDAKCJA

osoby odpowiedzialne za sprzedaż

redaktorka naczelna
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Nasi najmłodsi
Serdecznie witamy w murach naszej
szkoły najmłodszych uczniów. Do oddziału
przedszkolnego uczęszczają:
Bielak Dominika

Bochenek Ewelina
Bugara Izabela
Bugara Kamila
Dwojak Damian
Gądek Krystian
Janawa Kinga
Kempa Arkadiusz
Kempa Nikodem
Kiełbasa Tomasz
Kociołek Julia
Kołodziej Wiktor
Kostecka Oliwia
Kożuch Dawid
Michalik Sylwia
Oleksy Mateusz
Ruchała Magdalena
Sierotowicz Krystian
Stasianek Anna
Szczygieł Joanna
Szlag Wioletta
Wróbel Adrian
Opiekę nad zespołem sprawuje pani Zofia Michalik
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01 IX - znowu razem!

Rozpoczęcie roku szkolnego zaczęło się
uroczystą mszą świętą w Kaplicy
w Koniuszowej. Następnie uczniowie
i nauczyciele przeszli na salę, gdzie
odbyła się akademia. Przedstawione
zostały
zmiany
zaprowadzone
w regulaminie, dyrektor Kazimierz
Gargula
powitał
naszych
najmłodszych kolegów – uczniów
oddziału
przedszkolnego”,
a nasze dwie nauczycielki –
pani Monika Kozioł i pani
Iwona
Gągola-Ogorzałek
otrzymały awans z rąk wójta gminy
Korzenna – pana Leszka Skowrona. Następnie
uczniowie udali się do swoich klas, gdzie otrzymali
plan zajęć na pierwsze dni nauki.
Opracowała: Patrycja Marcisz
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Kalendarium
1.09.1939 r. - Wybuch II wojny
światowej. W tym roku przypada
70 rocznica tego wydarzenia.
3.09.1783 r. Podpisano Układ Paryski
kończący rewolucję francuską.
7.09.1812 r. Wojska rosyjskie staczają z armią Napoleona bitwę pod
Borodino.
9.09.1939 r. Podpisanie w Paryżu polskofrancuskiej umowy o formowaniu dywizji
polskich we Francji.
17.09.1253 r. W Asyżu papież Innocenty IV
kanonizował biskupa Stanisława ze Szczepanowa.
19.09.1876 r. Amerykański wynalazca Melville Bissell opatentował
maszynę do czyszczenia dywanów.
23.09.1816 r. W Warszawie utworzono Instytut Agronomiczny.
Obecnie jest to Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
27.09. 1942 r. Został utworzony Tymczasowy
Komitet Pomocy Żydom. 04.12.1942 zastąpiono go
Radą Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota".

Opracowała: Małgorzata Michalik
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POEZJA
Narcyza Żmichowska (ur. 4 marca
1819 w Warszawie, zm. 24 grudnia 1876) ps. Gabryella - powieściopisarka i poetka,
autorka m.in. Poganki. Uważana za jedną
z prekursorek feminizmu w Polsce.

Pewność
Ludzie, ludzie, wy nie wiecie,
Że jest szczęście na tym świecie:
Patrzeć w niebo, gonić okiem
Za gwiazdeczką, za obłokiem,
Słuchać pieśni, która śpiewa
Naszej duszy duch przyrody,
W głosie ptasząt, w dźwięku wody,
W szeleszczących listkach drzewa;
I nawzajem wysnuć z siebie
Pieśń piękniejszą, pieśń marzenia,
O aniołach i o niebie
I w szlachetne uderzenia
Wybić wszystkie serca bicia,
I żyć pełnią swego życia,
Mieć za sobą lat niewiele,
Mieć przed sobą szczęścia wieki,
W sobie duszę, która śmiele
Dąży w przyszłość, w kraj daleki,
W kraj z pięknością i swobodą Snem miłości, czucia, wiary
Kochać, wierzyć, czuć bez miary,
Być kochaną - umrzeć młodą Ludzie, ludzie, czyż nie wiecie,
Że to szczęście jest na świecie!
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Ciekawostki o zwierzętach i roślinach
- Rekiny „wymieniają” zęby
w regularnych
odstępach
czasu.
Niektóre z nich tracą rocznie kilka
tysięcy zębów? Wraz ze zużywaniem
się starych powstaje za nimi rządek
nowych.
- Liście palmy Raphia farinifera, która rośnie na wyspach
Oceanu Indyjskiego, dorastają do aż 20 metrów długości.
- Piranie to bardzo niebezpieczne i agresywne ryby
zamieszkujące rzeki Ameryki Południowej? Mimo to ludność
tubylcza łowi je i wykorzystuje różne części ryb (np. z zębów
wyrabia się naszyjniki, brzytwy i piły do cięcia drewna)?
- Bieluń jest rośliną o silnych
właściwościach narkotycznych, przez co
dawniej nazywano go „czarcim zielem”?
Niedaleko
wschodniej
strony
japońskiego archipelagu żyje największy
stawonóg świata – krab olbrzymi, którego
odnóża tułowiowe mogą osiągnąć rozpiętość nawet 5 m.?
- Największe nasiona spośród wszystkich
roślin, dochodzą do 50 cm średnicy i ważą
kilka kilogramów?
- Kły guźca nie przestają rosnąć przez całe
życie i czasami mogą osiągać 60 cm
długości? Służą do obrony przed drapieżnikami.
Opracowała: Magdalena Bieniek
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Czy wiesz, że …
…Ziarno największego drzewa świata jest
wielkości główki szpilki???
…Chart
Angielski
Greyhound
jest
najszybszym psem świata??? Osiąga on nawet
100 km/h.
…Najwyższy wynik w historii piłki nożnej
ustanowiony został podczas rozgrywek
w 1885 roku pomiędzy Arbroatch F.C., a Bon
Accord
F.C..???
Arbroatch
wygrało
pojedynek 36:0.
…Podczas kichania wydychamy powietrze z prędkością ok.
150 km/h???
…Poprzez kapiący kran w ciągu doby może
wyciec około 36 litrów wody???
…Słona woda stanowi 97,5 % wody na
świecie???
…Bąki arktyczne i muchy na Alasce
wytrzymują temperaturę -60 oC???
…Jeśli
w
jednym
momencie
podskoczyłby miliard ludzi - siła
uderzenia byłaby równa eksplozji 500 ton
dynamitu???
Opracowała: Paulina Marcisz
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Ewa Farna – „Cicho”
1. Cicho jakby cały świat
Zgasił światło poszedł spać
Mamy kłopot ty i ja
Jak słów odkryć smak
Miedzy nami nuda strach
Twego głosu wciąż mi brak
Ref.: Do serca podchodzi lód
Nie tędy droga na pewno to wiem
I ta cisza zabiera ci mnie
2. Cisza rośnie dzień po dniu
Gaśnie ogień naszych słów
Zamiast bliżej dalej nam
Już dość tego mam
Chce znów czytać z twoich ust
To, co myślisz do mnie mów
Ref.: Do serca podchodzi lód
Nie tędy droga na pewno to wiem
I ta cisza zabiera ci mnie
Wolność dla słów rozbijmy ten lód
I ta cisza zabiera ci mnie
Codziennie mnie na świecie słów
Ocalmy chociaż ostatnie
Pomóż mi dziś
Bo wiem…
Ref.: Nie tędy droga na pewno to wiem
I ta cisza zabiera ci mnie
Wolność dla słów rozbijmy ten lód
I ta cisza zabiera
Nie tędy droga na pewno to wiem
I ta cisza zabiera ci mnie
Opracowała: Elżbieta Bugara
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Pięciopsiaczki”
Autor: Wanda Chotomska
Balbina urodziła pięć szczeniaków.
Wszystkie pracowicie broją przez cały
dzień. Ale wszystko się im wybacza –
w końcu to jeszcze dzieci. Psie dzieci.
Przed
ich
właścicielami
–
sympatycznym rodzeństwem: Karoliną
i Karolem – stoi nie lada zadanie: trzeba
pięciopsiaczkom znaleźć nowy dom!

„Pamiętnik narkomanki”
Autor: Barbara Rosiek
Pamiętnik jest zapisem prawdziwych
przeżyć dziewczyny, później kobiety,
która
przeszła
przez
piekło
uzależnienia, i której, jako jednej
z nielicznych,
udało
się
przezwyciężyć nałóg. Lektura jest
przejmująca, niejednokrotnie bardzo
drastyczna, ale wobec zagrożeń, jakie
niesie narkomania - konieczna.
Opracowała: Natalia Gądek
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Humor
Z dzienniczków uczniowskich:






Zamknął panią szatniarkę w szatni
i żąda okupu.
Mateusz leży pod ławką na lekcji
geografii udając rodzącą kobietę
i wydając przy tym realistyczne
odgłosy.
Cieszy się, że dostaje coraz więcej
uwag.
Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że
pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy.



Szczyty:
o Szczyt pijaństwa: Upić ślimaka tak,
żeby do domu nie trafił.
o Szczyt suszy: Kiedy drzewa chodzą za psami.
o Szczyt ciemnoty: Zapalić jedną zapałkę, a potem drugą,
aby zobaczyć, czy ta pierwsza się pali.
o Szczyt roztargnienia: Założyć kask na lewą stronę.

* * * * * * * * * *
Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi
baca, patrzy jak artysta wiernie kopiuje
widok i mówi:
- Cholera, ile to się cłek musi namęcyć jak
ni mo aparatu!
Opracowała: Ewelina Adamczyk
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Wykreślanka … z nagrodami ☺
Z diagramu należy wykreślić następujące słowa
znajdujące się w rzędach poziomych lub pionowych.
Pozostałe litery czytane wierszami ułożą rozwiązanie.
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Opracowała: Paulina Marcisz

UWAGA!!!

UWAGA!!!

UWAGA!!!

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną
główną
i nagrodę
pocieszenia
wśród
uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 00-III SP,
IVIV-VI SP, II-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do
dostarczania kuponów konkursowych – rozlosujemy
wśród nich nagrodę.
Na
zwycięzców
czekają
KUPON
nagrody. Kupony prosimy
…………………………..
dostarczać
do
Patrycji
Hasło
Marcisz
z
klasy
III
gimnazjum do 30 września
…………………………..
2009 r.
imię i nazwisko, klasa
Rozwiązanie konkursu z czerwcowego numeru:
hasło: brawo
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Gądek Sylwia, Sierotowicz Bogdan, Kociołek Karol– (korektor
w myszce i wafelek)

- nagrody pocieszenia: Porębska Aneta, Sroka Marcin, Strojny Klaudia, Kociołek
Karol (wafelek)

Zwycięzcom gratulujemy.
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