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WITAJCIE UCZNIOWIE 
Mamy październik, tak więc już
jeden miesiąc nauki za nami. Do
wakacji coraz bliżej – już tylko
9 miesięcy. Przez cały ten czas będziemy
wam towarzyszyć. Mamy nadzieję, że chętnie
sięgniecie po nasze pisemko, którego archiwalne
numery można znaleźć na szkolnej stronie
internetowej, która mieści się pod adresem

www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

Redakcja:

Redaktor naczelny: Marcisz Patrycja III G
Współredaktorzy:

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
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Adamczyk Kamila I G,
Hatlaś Klaudia II G
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KALENDARIUM
 3.10.1906 Na konferencji w Berlinie ustalono brzmienie
międzynarodowego sygnału ostrzegawczego SOS.
 5.10.1921 W Londynie zawiązał się PenClub, czyli międzynarodowe stowarzyszenie
pisarzy i poetów.
 13.10.1943 Włochy wypowiadają wojnę
faszystowskim Niemcom.


15.10.1813 Napoleon Bonaparte mianował księcia Józefa
Poniatowskiego Marszałkiem Francji.
 17.10.1992 Sejm uchwalił Małą
Konstytucję.
 21.10.1959 W Nowym Jorku otwarto
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

 23.10.1873 Władcy Austrii, Niemiec i Rosji podpisali
sojusz trzech cesarzy, zawierający postanowienia o wzajemnej
pomocy.
 25.10.1924 Sprowadzone ze Szwajcarii
prochy Henryka Sienkiewicza zostały
złożone w warszawskiej katedrze św. Jana.



29.10.1932 W Saint-Nazaire we Francji
zwodowano największy wówczas statek
pasażerski "Normandie". Jego długość wynosiła 313 metrów,
szerokość 40, a wyporność 75 tysięcy ton.
opr. Małgorzata Michalik
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Z ŻYCIA SZKOŁY
W naszej szkole uczniowie wzięli udział
w akcji „Sprzątanie świata”. Każda z klas

w wyznaczonym
terminie miała
wyzbierać śmieci
z danej części
okolicy. Za udział w
tym przedsięwzięciu,
wszyscy otrzymali
pozytywny wpis do
dziennika. Do tej
pory o to, aby żyło
nam się czyściej
zadbali uczniowie
klasy IV SP, V SP,
VI SP oraz II G.
opr. Patrycja Marcisz
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Dnia 23.09.09r. odbyły się wybory do
samorządu szkolnego. O to, aby móc pracować na
rzecz naszej szkolnej społeczności ubiegali się: Sara
Ogorzałek, Kinga Baran, Marcin Adamczyk, Andrzej Szarek,
Paulina Marcisz, Kamila Adamczyk, Ewelina Adamczyk,
Klaudia Hatlaś, Elżbieta Bugara.
Wszyscy odpowiednio
prezentowaliśmy się,
aby na nas głosowano.
Rywalizacja
trwała
przez 3 dni. Wszyscy
żyli w napięciu "kto
wygra". W końcu
nadszedł czas liczenia
głosów i okazało się,
że przewodniczącym
został
Andrzej
Szarek,
zastępcą
Ewelina Adamczyk,
a członkami zostały:
Paulina Marcisz, Sara Ogorzałek, Klaudia Hatlaś, Kamila
Adamczyk, Kinga Baran. Opiekę nad SU sprawuje pani
Anna Jelińska.

opr. Ewelina
Adamczyk
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W sobotę 12 września klasa II i klasa III wraz

ze swoimi wychowawcami wybrały się na
pieszą wycieczkę do Mogilna.

klasa III SP

Jej celem było poznanie najbliższego w naszej okolicy
rezerwatu przyrody „Cisy”. Dzieci zobaczyły najstarszy okaz
cisa, który jest pomnikiem przyrody. W drodze powrotnej
w małym uroczym zagajniku były różne gry i zabawy
z pieczeniem kiełbasy. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni
wrócili do domu.

klasa
II SP
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ZAWODY
23/09/09 gminne biegi przełajowe. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie od klas IV SP do III G.
Miejsca zdobyli:
 Damian Luksa – I miejsce
 Klaudia Strojny – I miejsce
 Andrzej Szarek – I miejsce
 Anna Czarnecka – II miejsce
 Kamil Sierotowicz – II miejsce
 Aneta Luksa – III miejsce
 Dawid Kmak – III miejsce
 Arkadiusz Sierotowicz III miejsce
 Izabela Luksa – IV miejsce
 Damian Michalik – V miejsce
Mamy nadzieją, że nasi reprezentanci dobrze pobiegną
za zawodach powiatowych. Trzymamy za nich kciuki!!!

26/09/09 – gminne zawody w piłkę halową chłopców
z gimnazjum – nasi reprezentanci zajęli V miejsce.
opr. Patrycja Marcisz
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WYWIAD

WYWIAD

WYWIAD

W kolejnych numerach naszej szkolnej gazetki
będziemy umieszczać wywiady z pracownikami
szkoły oraz uczniami, a także – jeżeli nam się to
uda – z gośćmi odwiedzającymi naszą szkołę przy
różnych okazjach.
Jako pierwsza zgodziła nam się
udzielić wywiadu

Pani Joanna
Dźwigniewska –
Gargula,
która w naszej szkole nie
tylko
uczy,
ale
także
opiekuje się biblioteką.
1. Ile lat pracuje
bibliotekarka?
W zawodzie bibliotekarki pracuję od 16 lat.

Pani

jako

2. Czy lubi Pani tą pracę?
Uwielbiam, ponieważ jest to bardzo wdzięczna praca. A poza
tym książki nie hałasują i siedzą na swoich miejscach...
3. Ile książek jest w naszej szkolnej bibliotece?
W naszej bibliotece jest 5817 książek o łącznej wartości
43 203,63 zł.
4. Jaka najstarsza książką jest w szkolnych zbiorach?
Najstarsza książka, to ks. Stanisława Załęskiego pt. ,,Rozbiór
Dekalogu dla klas wykształceńszych”, wydana w Nowym
Sączu w 1896r.
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5. Czy zdarzyło się Pani, że jakaś książka zginęła?
Oczywiście. To są tak zwane „ braki względne”. Niektóre
zginęły także z wystawy książek.
6. Jak ocenia Pani czytelnictwo wśród młodych osób?
Jest ono na niskim poziomie. Bardzo mało młodych ludzi
czyta książki. Na ogół dzieci pożyczają tylko lektury.
Uczniowie klas I-III SP to najlepsi czytelnicy. Pożyczają
i czytają bardzo dużo książek.
7. Czy w najbliższym czasie będziemy mogli znaleźć
w bibliotece jakieś nowości?
Mamy najlepiej wyposażoną bibliotekę w gminie. Jest dużo
książek z wydawnictw informacyjnych oraz lektur. W tym
roku trudno powiedzieć, czy wzbogacimy księgozbiór
biblioteczny szkoły w taką samą ilość książek jak w ubiegłym
roku, ponieważ brak jest funduszy.
8. Pracuje Pani także jako nauczycielka historii, wiedzy
o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie.
Czy łatwo jest Pani pogodzić ze sobą wszystkie te
obowiązki?
Tak, ponieważ jak mam zastępstwo, to zostaję w innym czasie
do pracy w bibliotece.
9. Jak działa nasze centrum multimedialne?
Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana. Wszystkie książki
wprowadzone zostały do programu ,, MOL” i wypożyczane są
elektronicznie. Każdy czytelnik ma własny kod i każda
książka również go ma. To była największa moja praca
w bibliotece. Nieliczne tylko szkoły mają kod opisany nazwą
szkoły.
Wywiad przeprowadził:
Dominik Janiszewski
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POEZJA
SEN
Kiedy zasypiam na twoim ramieniu
kołysana czułym szeptem
Ciepłym oddechem unosisz mnie lekko
pod sufit
Tańczę
Wiruję w smudze światła
a potem jak piórko niesione wiatrem
Wylatuję przez okno
Gładzę szczyty drzew
Skubię chmury
Dmucham na gwiazdy
Aż wreszcie roztapiam się w czerni nocy
zapomnianą kropelką rosy
Dopóki nie ściągniesz mnie na ziemię
gorącym uściskiem
kochających ramion.
Autor nieznany.

opr. Małgorzata Michalik
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
I ROŚLINACH
o

Jaguar atakuję ofiarę, zaciskając bardzo mocne szczęki
na jej czaszce i rozłupuje ją? Kły tego zwierzęcia mogą
przedziurawić nawet skorupę żółwia. Jaguar ma
najmocniejszą strukturę szczęk ze wszystkich zwierząt
kotowatych.
o

o

Pojedyncza
pszczoła,
aby
wyprodukować 1 kg miodu musi
przelecieć niemal 150 000 km,
czyli tyle, ile wynosi prawie
czterokrotny obwód ziemi.

Zaniepokojone mrówki bronią się, wydzielając kwas
mrówkowy. Paraliżuje on ofiary i służy do obrony przed
drapieżnikami. Jest to toksyczna substancja dla innych
owadów i drażniąca dla człowieka.
Produkują ją wszystkie mrówki,
ale
wścieklica
zwyczajna,
popularna czerwona mrówka,
wytwarza jej znacznie więcej, stąd
ugryzienia tego gatunku są
wyjątkowo bolesne.

W górach Wasatch w stanie Utah, na
powierzchni około 43 ha rośnie 47 tysięcy sztuk
identycznych
genetycznie
osik
Populus
tremuloides, połączonych wspólnym systemem
korzeniowym? W rzeczywistości jest to jeden
organizm, którego waga oceniana jest na 6,5
tysiąca ton, zaś jego wiek szacuje się na ponad 10
tysięcy lat. Jest tak, gdyż osiki rozmnażają się
bezpłciowo – nowe pnie wyrastają z rozległego
systemu korzeniowego i sprawiają wrażenie
oddzielnych drzew, choć są fragmentami jednego organizmu.
opr. Magdalena Bieniek
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CZY WIESZ, ŻE … ?
…Niektóre okazy
australijskiej
dżdżownicy osiągają
długość ciała 3 m?
…Posiadanie psa w Islandii jest niezgodne z
prawem?
…Sowy są jedynymi ptakami, które widzą
kolor niebieski?
…Raporty medyczne pokazują, że 18%
populacji ma skłonności do chodzenia we
śnie?
…W czasie całego swojego życia
człowiek przesypia około 20 lat?
…Na każdym z kontynentów istnieje
miasto o nazwie Rzym”?
…Słuchanie
muzyki wpływa korzystnie na trawienie?
…Na głowie człowieka dorosłego rośnie
około 120 000 włosów?
…Najcięższy człowiek ważył 635 kg?

opr. Paulina Marcisz
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Pollyanna”
Autor: Eleanor Hodgeman Porter
Radosne i mniej radosne przygody
małej dziewczynki, która po stracie
rodziców dostaje się pod opiekę
bogatej ciotki, surowej i chłodnej starej
panny. Po paru miesiącach pobytu u
ciotki Pollyannę zna i kocha całe
miasteczko. Wszyscy bowiem jego
mieszkańcy grają z nią w grę, której
nauczył jej ojciec... w zadowolenie. Polega
przyjmowaniu z radością wszystkiego, co niesie los.

ona

na

„Anielka”
Autor: Bolesław Prus
Anielka jest trzynastoletnią dziewczynką
wychowaną w bogatym dworze, pod
opieką guwernantki. Jej beztroskie
i pełne
zabawy
życie
przerywa
niespodziewane wydarzenie – ojciec traci
majątek. Anielka musi spróbować
przystosować się do nowych warunków.
Książka ta jest piękną, wzruszającą
opowieścią o wrażliwej dziewczynce,
darzącej przyjaźnią ludzi i zwierzęta.
opr. Natalia Gądek
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MUZYKA
Andrzej Piaseczny - Chodź, przytul,
przebacz
Były prawdy,
D
choć nie całe,
h
z nich już siebie ,
G G/Gb A
nie poznaje.
Między nami oszalałem, D h
więc nie próbuj mnie, G G/Gb A
już bardziej,
nie chcę czekać,
G
kiedy na nic,
DA
to czekanie niech
G
nie ma granic.
DA
Ref. Albo chodź, przytul mnie,
D
albo odejdź i przebacz,
h
i niech stanie się to tu i teraz. G G/Gb A
Albo teraz i już
D
kiedy niebo cię zsyła,
h
albo wszystko skończone i wybacz. G G/Gb A

opr. Elżbieta Bugara
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HUMOR



Rozmawia wieśniak z bogaczem:
B.: Kupiłem sobie nowy wóz!
W.: A ile koni?
B.: 270!
W.: O Boże, jakżeś ty tyle koni to tego
wozu zaczepił?!?
Dawid Kmak kl. V

Pięć blondynek jedzie autobusem, nagle
kontrola
biletów.
Kanar
sprawdził
blondynkom bilety, żadna nie jechała na gapę,
ale po chwili blondynki zaczęły się
wyśmiewać z kanara:
-Ale ciemniak... Ale ciemniak...
Wkurzony kanar ponownie sprawdził
blondynkom bilety i nic nowego nie zauważył. Ta sytuacja
powtórzyła się jeszcze kilka razy, w końcu mocno zdenerwowany
kanar pyta blondynki, czego nie zauważył, na co one:
- Zamieniłyśmy się biletami!
-Jaki jest największy komplement dla
garbatego?
- Równy z ciebie gość!
Do wytwórni pasztetów przyjechała kontrola
z sanepidu. Inspektor pyta:
- Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca?
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę.
- A w jakich proporcjach?
- Pół na pół... Jeden zając, jeden koń.
opr. Ewelina Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1. Zabawka
dziewczynek
2. Nosi dom na
plecach
3. Odprawia się
w nim msze
4. Pada z nieba
5. Nie jedna w
alfabecie
6. Ciastko po
obiedzie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

opr. Paulina Marcisz

UWAGA!!!
UWAGA!!!
UWAGA!!!
Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną
i nagrodę
pocieszenia
wśród
uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III
SP, IV-VI SP, I-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 października 2009 r.
imię i nazwisko, klasa
Rozwiązanie konkursu z wrześniowego numeru:
hasło: SZKOŁA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Julia Kociołek O, Kamil Janawa V SP,
Krzysztof Sarna II G – (100-kartkowy zeszyt oraz zestaw: długopis i ołówek w etui)
- nagrody pocieszenia: Przemysław Korczyński III SP, Mateusz
Janisz V SP, Wojciech Szczurek III G, ksiądz Tomasz Kłósek (wafelek)
Zwycięzcom gratulujemy.
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