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

WITAJCIE UCZNIOWIE 
Witajcie nasi mili czytelnicy.
Mamy
już
listopad.
Miesiąc
szczególnie ważny dla Polaków ze
względu
na
to,
że właśnie
11 listopada obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości na pamiątkę
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości w 1918 roku po 123
latach niewoli pod zaborami Austrii,
Prus i Rosji.
Informujemy Was także, że grono
naszej redakcji poszerzyło się o trzech kolejnych dziennikarzy.
Dołączyli do nas uczniowie klasy piątej: Klaudia Bugara, Klaudia
Strojny, Dawid Kmak, którzy będą współredagować nasze pisemko.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
oglądać na stronie internetowej szkoły 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, Klaudia Strojny V SP,
Klaudia Bugara V SP, Dawid Kmak V SP
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Adamczyk Kamila I G,
Hatlaś Klaudia II G
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KALENDARIUM
1.11.1922 - W Turcji zniesiono monarchię. Sułtan Mehmed VI
został zmuszony do abdykacji. Zakończyła się, trwająca
500 lat, historia państwa osmańskiego.
3.11.1942 - Podział konspiracyjnych Szarych Szeregów na
trzy piony: Grupy Szturmowe (GS), Bojowe Szkoły (BS)
i "Zawisza".
5.11.1914 - Wielka Brytania, Francja i Rosja
wypowiedziały wojnę Turcji.
7.11.1930 - W Warszawie zainaugurowała
działalność
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Muzyczna.
11.11.1673 - Zwycięstwo hetmana Jana
Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem.
25.11.1955 - W Stanach Zjednoczonych
zapowiedziano na 10 stycznia 1956 zniesienie
segregacji rasowej w miejscach publicznych
oraz środkach transportu.
27.11.1876 - Benedykt XV, właściwe nazwisko Giacomo
della Chiesa, papież od 1914. W 1917 ogłosił "Kodeks prawa
kanonicznego".
29.11.1949 Zakończył się Kongres Jedności Ruchu
Ludowego. Powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

Opracowała: Małgorzata Michalik
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Edukacyjne wycieczki do teatru
Dnia 09.10.09 wybraliśmy się
z uczniami starszych klas szkoły
podstawowej
i gimnazjum
na
edukacyjną wycieczkę do Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Obejrzeliśmy wspaniały spektakl „Przyjaciel wesołego diabła”, który
opowiadał o niezwykłych przygodach
Janka i jego przyjaciela – diabła
Piszczałki. Musieli oni przebyć długą drogę i pokonać wiele
przeszkód, aby przywrócić wzrok ojcu chłopca. Wszystkim to
przedstawienie bardzo się podobało, między innymi za
wspaniałą grę aktorską. Każdy powinien je obejrzeć!!! :)
Natomiast uczniowie klas: O, I SP, II SP, III SP
pojechali do teatru 7 października na sztukę „Cztery mile za
piec”.
Opracowała: Patrycja Marcisz

4

„Ślubuję
uroczyście…”
14 października
uczniowie klasy I
zostali oficjalnie
przyjęci do grona
uczniów Szkoły
Podstawowej
w Koniuszowej.
Zanim
jednak
dyrektor dokonał
uroczystego
pasowania,
pierwszoklasiści
zaprezentowali swoją wiedzę oraz umiejętności, a następnie
złożyli uroczyste ślubowanie, że sumiennie będą wypełniali
obowiązki uczniowskie, że będą dbać o dobre imię szkoły
i będą dobrymi Polakami. Wierzymy, że słowa dotrzymają.
Sprawozdanie z tego uroczystego wydarzenia można również
obejrzeć
na stronie internetowej gminy pod adresem
WWW.korzenna.pl
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Dyskoteka!
20.10.09 odbyła się dyskoteka
zorganizowana przez SU pod opieką pani
Anny Jelińskiej i pani Moniki Kozioł.
W zabawie wzięły udział 53 osoby.
Wszyscy świetnie się bawili nie tylko do muzyki nowoczesnej,
ale także wspaniale tańczyli przy biesiadach. ;) W konkursie
tanecznym każda klasa miała zaprezentować taniec do
wybranej piosenki. Zwyciężyła kl. III gimnazjum tańcząc do
piosenki „Jak się bawią ludzie” kapel
i Baciary. W przerwach otwarty bufet, gdzie można
było zakupić m.in. gofry lub cappuccino. Już teraz nie możemy
się doczekać kolejnej dyskoteki!!! ;)
Opracowała: Patrycja Marcisz

Powtórka z rozrywki 
28 października
2009 r. w naszej szkole
odbyła
się
kolejna
dyskoteka. Uczestniczyli
w niej uczniowie z klas
IV-VI
szkoły
podstawowej
i
I-III
gimnazjum. Były różne
konkursy i zabawy np.
kto pierwszy zje jabłko
z zamkniętymi oczami.
W
tym
konkursie
wygrały Justyna Gargula
i Basia Sierotowicz.
Dyskoteka odbywała się
pod okiem pani Iwony
Gągoli-Ogorzałek i pani Beaty Kawik. Zabawę zorganizowała
klasa III gimnazjum.
Opracowała :Klaudia Bugara
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KONKURSY i dobra zabawa 
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21 października 2009 r. zespół Koniuszki z naszej szkoły
pojechał na gminny konkurs piosenki ''Jesień z piosenką''.
W skład zespołu wchodzą: Klaudia Bugara, Klaudia
Janiszewska, Patrycja Janiszewska i Sara Ogorzałek.
Dziewczyny zajęły I miejsce śpiewając piosenkę pt.
''Wiosna'' z repertuaru grupy ''Skaldowie''. Były pod opieką
pani Zofii Michalik.
Opracowała :Klaudia Bugara

W dniu 30 października uczniowie klasy II SP
dla
młodszych kolegów i koleżanek z klasy 0 i I SP wystawili
inscenizację wiersza „Na straganie”. Dzieci same
przygotowały rekwizyty. Przedstawienie wszystkim bardzo się
podobało. Najmłodsi aktorzy naszej szkoły zostali nagrodzenie
gromkimi brawami.

„Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy….”
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Dnia 24.10.09 r. odbyły się finały zawodów w piłkę halową
klas 4-6 szkoły podstawowej. Brały w nich udział drużyny
z następujących szkół: Mogilno, Korzenna, Trzycierz i my
czyli Koniuszowa. Pierwszy był Trzycierz, drudzy my, trzecie
Mogilno, a czwarta Korzenna.
Mecze:
Trzycierz
1-0 Mogilno
Korzenna 2-0 Koniuszowa
Trzycierz
3-2 Korzenna
Mogilno
2-0 Koniuszowa
Trzycierz
1-1 Koniuszowa
Korzenna 0-1 Mogilno

W dniu 01.10.2009r odbyły się powiatowe jesienne biegi
przełajowe w Piątkowej. Uczniowie, którzy zajęli IV miejsce,
zakwalifikowali się na zawody wojewódzkie.
41 – Damian Michalik
28 - Anna Czernecka
15 - Izabela Luksa
34 -Natalia Gądek
4- Damian Luksa

4-Andrzej Szarek
4 -Klaudia Strojny
7-Kamil Sierotowicz
11-Dawid Kmak
21-Arkadiusz Sierotowicz

Gratulujemy tym, którzy dostali się na zawody wojewódzkie.
Opracowali: Klaudia Strojny, Dawid Kmak
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27 października uczniowie klasy V SP uczestniczyli w konferencji
prasowej Stasia Tarkowskiego – bohatera książki „W pustyni
i w puszczy”. Wśród zaproszonych gości była też Nel, pan
Tarkowski i pan Rawlison oraz Kali. Zebrani na sali dziennikarze
zadawali wszystkim mnóstwo pytań związanych z ich przygodami
i przeżyciami. W związku z tym niełatwe zadanie miała Klaudia
Strojny, która czuwała nad właściwym przebiegiem konferencji.
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POEZJA
Ks. Jan Twardowski (1915 –
2006) – jeden z najwybitniejszych
polskich poetów religijnych, ksiądz
katolicki. Był żołnierzem Armii
Krajowej, walczył w powstaniu
warszawskim. Ukończył polonistykę
na Uniwersytecie Warszawskim.
W swojej poezji pisał o Bogu,
człowieku, pięknie, różnorodności
i niezwykłości
natury,
miłości
i cierpieniu. Poniżej przedstawiamy
Wam jeden z jego wierszy.

ŚPIESZMY SIĘ
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz, bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stad odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się nie umierać
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
Opracowała: Małgorzata Michalik
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WYWIAD z Panem
Andrzejem Gołębiewskim,
który w naszej szkole uczy
informatyki, przyrody, techniki
oraz opiekuje się pracownią
informatyczną, a także stroną
internetową szkoły.

1. Jak długo jest Pan nauczycielem?
Noo...już 20 lat.
2. Czy zawsze marzył Pan o pracy z dziećmi?
Od zawsze. Nawet w średniej szkole organizowałem dla
kolegów z klasy różne wycieczki.
3. Zdarzyło się kiedyś, że chciał Pan zrezygnować z tej
pracy? Jeśli tak, to co było tego przyczyną?
W tej pracy zdarzają się czasem trudne chwile, ale nie do tego
stopnia, aby zrezygnować z zawodu.
4. Gdzie i ile lat kształcił się Pan, aby uczyć informatyki?
Już w starej szkole przywoziłem swój komputer i podłączałem
go przez kabel do telewizora. Informatykę studiowałem 2 lata
na Uniwersytecie Wrocławskim.
5. W naszej szkole pełni Pan również funkcję nauczyciela
przyrody i techniki. Co przyczyniło się do tego, że wykłada
Pan aż trzy przedmioty?
Od dawna interesowałem się informatyką, przyrodą i techniką.
Postanowiłem więc kształcić się w tych kierunkach.
6.Czym interesuje się Pan prywatnie?
Informatyką, turystyką, lubię też wędrować po górach.
7. Jakie jest Pana największe marzenie?
Podróż dookoła świata.
Wywiad przeprowadził Dominik Janiszewski
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
I ROŚLINACH


Orzeł przedni widzi lepiej niż
jakiekolwiek inne zwierzę? Jego wzrok
przewyższa ludzki aż ośmiokrotnie.



Bambusy wietnamskie to najszybciej
rosnące rośliny? Mogą one przyrastać
do 2 metrów na dobę!



Jeżeli dwa ptaszniki spotkają się i stoczą walkę, a jeden
z nich zginie, to drugi zjada go i zabiera jego potomstwo?


Stan grzywy lwa informuje
o stanie jego zdrowia? Im zwierzę
jest zdrowszy, tym grzywa jest
bardziej gęsta.



W polskich Pieninach występują
dwie rośliny endemiczne, tzn.
gatunki nigdzie indziej na świecie
niespotykane? Są to: mniszek pieniński i pszonak pieniński.



We florze polskiej występuje
osobliwa roślina, która ma zdolność
do kwitnienia przez cały rok? Jest to
gwiazdnica pospolita.



W razie niebezpieczeństwa kolce
jeżozwierza służą mu do obrony?
Wtedy zwierze stroszy je i potrząsa nimi. Ponieważ kolce nie
są mocno osadzone w skórze, dzięki skurczom mięśni
zwierzę może nawet ciskać nimi na krótkie odległości.
Opracowała: Magdalena Bieniek
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CZY WIESZ, ŻE … ?
…Gdyby nie pewien barwnik, Coca-Cola była by
zielona?
…Około 90% ciepła człowieka
ucieka przez głowę?
…Niemożliwe jest kichnięcie z otwartymi oczami?
… Żucie gumy podczas obierania cebuli może powstrzymać od płaczu?
…Dziennie więcej drukuje się pieniędzy do gry
Monopoly, niż prawdziwych dolarów?
… na Filipinach walki pająków są bardzo popularną
rozrywką?
… Ślimak może przejść po żyletce bez żadnych
obrażeń? Jest to możliwe dzięki temu, że wydziela śluz, który go chroni.
… Rzut błotem i wspinaczka na nasmarowany pal
były oficjalnymi dyscyplinami olimpijskimi w
1904r?
Opracowała: Paulina Marcisz

*****************************************
HUMOR

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do
dyrektora:
- Ech, ta I B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni
krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś
z innej klasy.
Dwaj funkcjonariusze widzą pijanego faceta, który tapla się w kałuży.
Podchodzą do niego, próbują go wyciągnąć. On na to:
- Nie! Ratujcie najpierw kobiety i dzieci!
Z dzienniczków:
- Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce.
- Schowany za podręcznikiem fizyki wydaje odgłosy przyprawiające
mnie o mdłości.
- Podpalił koledze teczkę na lekcji i zapytał, czy może wyjść po
gaśnicę.
Opracowała: Ewelina Adamczyk
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„W dżungli nad Amazonką”
Autor: Mary Pope Osborne
Wpadli na nie Jacek i Ania, kiedy
magiczny domek na drzewie przeniósł ich
nad Amazonkę. Nie minęło wiele czasu,
a dzieci
kompletnie
zagubiły
się
w wilgotnym lesie równikowym. Czy
kiedykolwiek odnajdą drogę powrotną do
magicznego domku...? Czy też na zawsze
przepadną w dżungli? Przeczytaj...
Opracowała: Natalia Gądek

MUZYKA
Afromental - Pray 4 love
I was young, she was young,
We were together like the birds in the sky,
Watching stars, catching time,
All in hands haven’t thought for all the life,
There’s a pain caused by run away,
I never did confess it to world,
And now I would like to have it all around ,
Love back around me…
(x 2) I pray for love,
Every day and every night,
I pray for love,
And I need you by my side.
Passing years, running days,
And all I have is memories flowing,
I try to love, try to forget,
I try to hide, nothing works for my loneliness,
Now I wanna pain caused by run away,
And now I want to confess it to world,
Now I would like to have it all around,
Love back around me…
I pray for love...
Opracowała: Elżbieta Bugara
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1. Zdobywa się go w karate
2. Zdrobniale
dom
3. Dom psa
4. Zjadł
3.
Czerwonego
4.
Kapturka
5. Na plecach
Mikołaja
6. Np. cukrowa
7. Niejedna na
grzbiecie krowy

1.
2.

5.
6.
7.
Opracowała: 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
nagrody. Kupony prosimy
dostarczać
do
Patrycji
Marcisz z klasy III gimnazjum
do 30 listopada 2009 r.

KUPON
…………………………..
Hasło
…………………………..
imię i nazwisko, klasa

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: LIŚCIE
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Gądek Sylwia III SP, Kiełbasa Maciej V SP, Marcisz
Patrycja III G(komplet linijek i długopis z gumką)
- nagrody pocieszenia: Julia Kociołek O SP, Gołyźniak Karol V SP,
Szczurek Wojciech III G, Pajor Michał V SP (notesik)
Zwycięzcom gratulujemy.
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