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WITAJCIE UCZNIOWIE!!!
Jest już grudzień, czyli pierwszy miesiąc
zimy!!! Każdy z nas zapewne czeka
z niecierpliwością na Mikołajki (06.12)
i święta Bożego Narodzenia (24.12)!
Przypominamy, że już teraz możecie
zgarnąć fajne prezenty rozwiązując naszą świąteczną krzyżówkę!
Nasze czasopismo rozwija się tak intensywnie, że ciągle dołączają do nas nowi dziennikarze. Tym razem dołączyła do nas
Alicja Sierotowicz z klasy I G. Udało nam się także nawiązać
współpracę z ilustratorami, którymi zostali uczniowie
z klasy III G: Kinga Fornagiel (KF.) oraz Wojciech Szczurek
(W.Sz.) Ich rysunki możecie obejrzeć już w tym numerze.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej
szkoły
WWW.koniuszowa.korzenna.pl

Wszystkim czytelnikom życzymy
wesołych świąt!! ;)
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, Alicja Sierotowicz I G
Ilustratorzy:

Fornagiel Kinga III G, Szczurek Wojciech III G

Opiekun: P. Beata Kawik

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

2

KALENDARIUM
 1.12.1967 Ukazał się album "Axis: Bold As Love" Jimiego Hendrixa.
 3.12.1946 Zainaugurowano powojenną działalność Akademii Wychowania Fizycznego. W pierwszym roku liczba studentów wynosiła 101 osób.
 5.12.1933 W Stanach Zjednoczonych zniesiono
prohibicję. Ustawa obowiązywała trzynaście
lat, od 1920.
 7.12.1990 Papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę "Redemptoris missio", wzywającą do podejmowania działalności misyjnej.
 12.12.1963 Proklamowano niepodległość Kenii
 15.12.1917 Podpisanie w Brześciu nad Bugiem
rozejmu miedzy Rosją radziecką a Niemcami,
Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją.
 30.12.1938 Rząd zatwierdził statut wewnętrzny kościoła prawosławnego
w Polsce.
opr. Małgorzata Michalik

MAGIA ŚWIĄT…
Święty Mikołaj mieszka bardzo, bardzo daleko, wśród śniegu i lodu
- tak daleko, żeby nikt nie mógł odnaleźć tego miejsca i podejrzeć,
nad czym teraz pracuje święty Mikołaj... Cały rok pracowite elfy
pomagają mu w przygotowaniu bożonarodzeniowych prezentów dla dzieci na całym
świecie…
Ale tak naprawdę historia świętego Mikołaja
jest inna:
Był on biskupem Miry (na terenie obecnej
Turcji). Zasłynął z tego, że rozdawał prezenty ubogim w bardzo dys-
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kretny sposób, często anonimowo. Św. Mikołaj był ubogi, cały swój
majątek dawał biednym. Jest on świętym Kościoła
Katolickiego.
Tradycją stało się, że szóstego grudnia (Mikołajki)
na pamiątkę Św. Mikołaja z Miry obdarowujemy się
prezentami … ;)
Do kogo Święty Mikołaj przyjdzie 6 grudnia?
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz
w Wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny wór
z prezentami. Prezenty zostawia najczęściej pod
poduszką po pierwszej wizycie, a pod choinką – po
drugiej.
Niemieckie dzieci nazywają go świątecznym gościem – Weinachtsmann lub Der Heilige Nikolaus.
Przychodzi do nich również dwa razy w roku:
6 grudnia (wkłada upominki do ustawionych przy
łóżku bucików) oraz w Wigilię.
Do holenderskich dzieci Sinter Klaas przychodzi już
15 listopada. Do Amsterdamu przypływa na małym
statku, a później na siwym koniu wyrusza w objazd.
Jego pomocnicy rozrzucają małe pierniczki
i cukierki. I tak do 5 grudnia Sinter Klaas napełnia
słodyczami buciki ustawione na parapetach okien.
W Hiszpanii Święty Mikołaj napełnia 6 grudnia
puste skarpety, które wiesza się przy łóżku lub przy
kominku.
Belgijski Święty Mikołaj zjawia się 5 grudnia
i napełnia prezentami wystawione buty i koszyki.
W zamian wokół domu wystawia się siano, marchew
i ziemniaki, czyli poczęstunek dla konia, na którym
przyjeżdża.
Svaty Mikulas (Czechy i Słowacja) pojawia się
również 6 grudnia. Spływa po złotej nitce rozciągniętej między niebem i ziemią.
Towarzyszą mu anioł i czart
– zły duch.

opr. Patrycja Marcisz
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Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami,
z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
Tysiąca choinek w lesie,
prezentów ile Mikołaj uniesie,
bałwana ze śniegu i mniej życia w
biegu,
oraz tyle radości ile karp ma ości.
Gwiazdki najjaśniejszej,
choinki najpiękniejszej,
prezentów wymarzonych,
świąt mile spędzonych,
karnawału szalonego,
roku bardzo udanego życzy ...

MUZYKA
Lulajże Jezuniu

Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi słodkich jagódek
pójdę z nim w Matuli serca ogródek.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi
z chlebem masełeka,
włożę ja kukiełkę
w jego jasełka.
Lulajże, Jezuniu...

C
d
G C
Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
A
d
G
C
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
C
F
G
C
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A
d
G7 C
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
My z Tobą, tam w niebie, spocząć
pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.

opr. Elżbieta Bugara
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Z ŻYCIA SZKOŁY
11 listopada odbyły się obchody
Święta Niepodległości, które
połączone były z otwarciem
nowej sali gimnastycznej. Na
początku uroczystości odprawiona została uroczysta Msza
Święta, po której nastąpiło poświęcenie sali i przecięcie wstęgi. Następnie wójt gminy Korzenna – pan Leszek Skowron –
wygłosił
przemówienie.
W dalszej części uroczystości
pod okiem pani Joanny Dźwigniewskiej-Garguli uczniowie przedstawili uroczystą akademię o rocznicy Święta Niepodległości. Następnie szkolne koło teatralne „Arlekin” zaprezentowało sztukę
o historii niektórych dyscyplin sportowych. Kolejnym etapem imprezy były rozgrywki dziewcząt z gimnazjów z terenu gminy w kosza
o Puchar Niepodległości. Należy zaznaczyć, że nasze reprezentantki
zajęły II miejsce! Po zawodach sportowych przyszedł czas na zabawę. Do tańca przygrywał zespół „Gady”. Wszyscy świetnie się bawili. Obchody tego święta były bardzo udane.
autor:
Patrycja
Marcisz
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Miło szaleć, kiedy czas po temu
Dnia 25 listopada w naszej szkole odbyła się
zabawa andrzejkowa. Uczestniczyli w niej
uczniowie klas 0-III SP. Andrzejki rozpoczęły się o godzinie 11.30. Na początku uczniowie klasy III wróżyli młodszym koleżankom
i kolegom. Z różnorodnych wróżb, jak na
przykład: drzewko szczęścia, kubki przyszłości, wróżba
z kolorami,
kram
z marzeniami, uczestnicy zabawy dowiedzieli się jaka ich czeka przyszłość. Potem zaczęła się zabawa taneczna urozmaicona konkursami przygotowanymi przez
panią
Agnieszkę
Rolę,
a przeprowadzonym przez panią Marię
Rolę. Uczestnicy rywalizacji tańczyli
z piłeczką pingpongową na łyżeczce,
w niewygodnych butach swego partnera,
a także w ciasnej obręczy skakanki.
Wszyscy zawodnicy dostali słodkie nagrody. Po eliminacjach konkursowych mieliśmy kolejną atrakcję – poczęstunek przygotowany przez rodziców. Składał się on z pysznego ciasta
i soku owocowego. Potem tańczyliśmy dalej w dobrych humorach.
Zabawa była bardzo udana. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i na pewno
długo będziemy wspominać ten dzień.
autor: Aneta Porębska III SP

Natomiast dzień później
bawili
się
uczniowie starszych
klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. U nich też nie
zabrakło wróżb, poczęstunku oraz dobrej
zabawy.
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Prawa dziecka
20 listopada 2009 roku przypadała 20 rocznica przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
W naszej szkole Światowy Dzień Praw Dziecka został specjalnie uczczony.
Uczniowie klas IV – VI SP oraz I – III G przyszli do szkoły ubrani
w szczególny sposób – każda klasa wybrała jeden kolor i starała się go mieć
jak najwięcej w swoim stroju. W tej konkurencji zwyciężyła klasa II G
i I G. Jednocześnie przygotowano również konkursy dla uczniów. Odbywały się one w dwóch kategoriach wiekowych: starsze klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie gimnazjum mieli okazję wykazać się
znajomością praw dziecka rozwiązując test pod hasłem „Mam swoje prawa,
ale pamiętam, że inni też je mają”. Zwycięzcą została Ewelina Adamczyk
z II G.Natomiast dla uczniów szkoły podstawowej przygotowano konkursy
związane ze znajomością praw dziecka. Czterech przedstawicieli klas musiało sobie poradzić z poszczególnymi konkurencjami: musieli zaśpiewać
na dowolną melodię otrzymany artykuł z Konwencji Praw Dziecka, musieli
wykazać się wiedzą na temat praw dziecka odpowiadając na wylosowane
pytania, a także wskazać te prawa, które nie dotyczą dzieci oraz zinterpretować otrzymane artykuły Konwencji. W każdej konkurencji uczniowie
otrzymywali punkty – lizaki, a rozgrywki oceniane były przez komisję,
w skład której wchodzili uczniowie i nauczyciel. Zwycięstwo przypadło
klasie V, która uzbierała 9 lizaków. Dodatkową atrakcją był konkurs dla
widowni – uczniowie poszczególnych klas mogli sprawdzić swoją znajomość praw dzieci, odpowiadając na pytania i zdobywając nagrody – lizaki.
Nad całością akcji czuwała organizatorka - pani Joanna Dźwigniewska –
Gargula.
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Wywiad z Panią Zofią Michalik,
która w naszej szkole opiekuje się najmłodszymi dziećmi (z oddziału przedszkolnego) oraz uczy muzyki.
Jak długo zajmuje się Pani najmłodszymi uczniami
naszej szkoły?
Od 16 lat.
Dlaczego została Pani przedszkolanką?
Z własnego wyboru. Zawsze lubiłam pracę z małymi dziećmi.
Czy dzieci wyprowadziły Panią kiedyś z równowagi?
Nie zdarzyło się, aby jakieś dziecko wyprowadziło mnie z równowagi.
Czasami ogarnia mnie tylko niemoc.
Interesuje się też Pani muzyką. Czy uczniowie naszej szkoły są muzykalni?
Niektórzy owszem. Ale są tacy, którzy są muzykalni, ale nie chcą tego
okazać. Pomimo moich usilnych starań….
Co myśli Pani o rozporządzeniu mówiącym, że 5-latki idą do przedszkola?
Myślę, że nie wolno dzieciom zabierać dzieciństwa. I chociaż byłoby najbardziej zdolne, to emocjonalnie potrzebuje się bawić.
Ma Pani jakieś sprawdzone sposoby na niegrzeczne dzieci?
Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, chociaż czasem jej brak.
Jakie wydarzenie z pracy nauczyciela zostało w Pani pamięci na długo?
Zawsze będę pamiętać pierwszy dzień pracy w tej szkole, oraz dojście do
niej pieszo z przystanku w Łęce. Wtedy padał deszcz……
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, proszę
o udzielenie krótkich odpowiedzi:
Lubię święta, ponieważ … mogę spotkać się z rodziną.
Moja ulubiona potrawa świąteczna to… wszystkie bardzo lubię, szczególnie jak ktoś je przygotuje ;)
Chciałabym, aby w Nowym Roku… wszyscy cieszyli się zdrowiem.
Na gwiazdkę chciałabym dostać… gwiazdkę z nieba.
wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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POEZJA
Wizja ognia
daleko tak od bliskości
torturujesz się letnim deszczem
gdy twoja skóra odpycha go uśmiechem
by jego krople nie chłodziły więcej bólem
to powraca całym swoim paradoksem (...)
choć ty nie chcesz tak bardzo
a zastojem krwi łamie się serce
i krwinki wciąż stają się tylko białe
więc szarością rozpalasz ogień
i podpalasz lekko cierpienia
ogień jest nietrwały
tak, jak twój wzrok
tak, jak przydatna piromania
(czystości nabiera dym
i poranne wdychasz chryzantemy)

Autor nieznany

opr. Małgorzata Michalik

CZY WIESZ, ŻE … ?
… w Kalifornii (USA) ludziom bez uprawnień myśliwskich zabronione jest stawianie pułapek na myszy?
…Szczur może dłużej wytrwać bez wody niż wielbłąd?
…Ludzie przeciętnie spędzają 7 lat swojego życia
w łazience?
…Największa dynia ważyła 606,7 kg?
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…Okapi potrafi sięgnąć językiem aż do oczu?
…Człowiek jest w stanie zapamiętać około 10
000 zapachów?
…W Wielkiej Brytanii jest obecnie więcej
samochodów niż w 1871 r.
było ludzi?
…Jednorazowe torebki są najpowszechniejszym
produktem na świecie?
…Na świecie jest więcej kurczaków niż ludzi?
opr. Paulina Marcisz

CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH I ROŚLINACH
Czy wiesz, że wkrótce na świecie może zabraknąć
czekolady? Grzybice, które gnębią kakaowce, są dużym
zagrożeniem dla światowej produkcji tego przysmaku.
Obecnie badacze poszukują nowych odmian drzewek
kakaowców, bardziej odpornych na choroby i szkodniki.
Kałamarnica olbrzymia posiada największe ze wszystkich zwierząt oczy,
których średnica może wynosić nawet 40 cm?
Najdroższe grzyby świata – trufle – słyną z walorów smakowych
i zapachowych. Rosną pod ziemią, dlatego trudno je znaleźć. Na wiosnę
zbieracze trufli przeczesują lasy, korzystając z pomocy przeszkolonych
psów i świń. Dzięki wyostrzonemu zmysłowi węchu bez trudu odnajdują
one ukryte pod ziemią grzyby.
Ryś posiada nie tylko doskonały słuch, lecz także niezwykle bystry
wzrok? Mysz widzi z odległości 50m, sarnę – z 500m. Gdyby twoje oczy
były równie sprawne, mógłbyś czytać ten tekst z odległości 4m!
Największy kwiatostan wytwarza południowoamerykański przedstawiciel ananasowatych – puja? Może on osiągnąć nawet 10 metrów wysokości
i składać się z 8 tysięcy kwiatów!
opr. Magdalena Bieniek
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Blaski i cienie bycia
uczniem"
Każdy, kto usłyszy słowo "uczeń", ma
przed oczami kucie matmy czy ślęczenie nad
fizyką. Ale (tu się zdziwicie) – są też dobre
strony bycia uczniem. Np.: wagary. Jednak
uciekania ze szkoły nie polecamy z uwagi na
przykre konsekwencje. Lepiej wytrwać w szkole
te kilka godzin. Tak, wiemy, że strasznie korci. Ale przecież są też dyskoteki, na
których możne rozprostować dolne kończyny. Dobrą stroną jest też to, że można się czegoś nauczyć... na przerwach!
To, że chodzimy do szkoły, wcale nie jest złe! Co byśmy robili, gdyby nas
TAM nie było??? Zanudzili się na śmierć! (Albo stałoby się coś jeszcze gorszego.)
Szkoła dostarcza dobrej rozrywki (patrz: napisane powyżej). Teraz- tak na poprawę humoru- złe strony. Koniecznie trzeba wymienić wczesne wstawanie.
Ogromnym minusem jest konieczność uczenia się i, najgorsze: wywiadówki!
Taaak... zmora każdego ucznia. Nie trzeba nawet
pisać o ciężkich plecakach, które codziennie taszczymy do szkoły. Horrorem w życiu spokojnego ucznia
są też sprawdziany. A także nauczyciele, którzy "niesprawiedliwie wpisują uwagi!" Mieliście kiedyś taki
przypadek, co nie?
Wracając jeszcze do tych dobrych stron, to
szkoła daje możliwość brania udziału w różnych
konkursach i wycieczkach. Jest też nasza wspaniała
i piękna winda. To fantastyczne urządzenie osiąga po
prostu "prędkość światła"! I chyba wszyscy się zgodzą
ze zdaniem, że podróż windą należy do najprzyjemniejszych rzeczy w szkoleJ Nie sposób pominąć także
naszej nowej, pięknej, olśniewającej, zachwycającej... sali gimnastycznej. To tam
marzenie o dalekim serwie w siatce się spełniaJ To chyba tyle. Ach nie!... Jak
można zapomnieć, że to przecież w "budzie" poznajemy koleżanki i kolegów,
którzy mogę okazać się wspaniałymi przyjaciółmi! Szkoła to świetne miejsce do
zawierania nowych znajomości.
Ale ocena, czy szkoła jest "cool" i "super", czy może "do bani"
i "beznadziejna", należy do WAS. Zdecydujcie, po której ze stron się opowiadacie.
Powodzenia!!! ]:-)
autor:. Alicja Sierotowicz
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Biały Mustang”
Autor: Sat-Okh
Interesują cię Indianie? Chcesz poznać ich
życie? Koniecznie przeczytaj tą książkę. Jest
to zbiorek bardzo ciekawych i pouczających
legend indiańskich. W każdej z nich mamy do
czynienia z DOBREM i ZŁEM. Obok odważnych, dobrych
i mądrych wojowników, wodzów i czarowników występują źli biali
ludzie i różne złe zwierzęta.

„Biały Kieł”
Autor: Jack London
Daleka, mroźna Północ. Na świat przychodzi
Biały Kieł, szary wilczek. Zima jest bardzo
ciężka; rodzeństwo wilczka umiera z głodu,
jego ojciec ginie w walce o pożywienie.
Okazuje się, że matka Białego Kła to Kiche,
Półkrwi suka, należąca do Indianina. Oba
wilki trafiają do obozu indiańskiego, gdzie
wilczek poznaje, co to jest nienawiść i walczy na śmierć i życie
z miejscowymi psami. Ciężkie warunki sprawiają, że Biały Kieł
wyrasta na bezwzględnego wroga i zabójcę innych psów. Trafia
wreszcie w ręce na wpół szalonego, okrutnego Pięknego Smitha...
opr. Natalia Gądek

HUMOR
Wpada zajączek do sklepu i mówi:
- Poproszę pół kilo szynki.
Sprzedawca zważył, zapakował i dał zajączkowi.
Zajączek na to wyjmuje pistolet i strzela "pif paf".
Sprzedawca pada zabity, a zajączek na to:
- To za prosiaczka!
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- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi Antek do
kolegi -że wreszcie sobie powiedziałem: czas raz na zawsze z tym
skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem.

Humor z zeszytów szkolnych - Geografia:
o Rozwijający się przemyśl chemiczny przerabia węgiel na sól kamienną.
o Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami
o Klimat to cos stałego, co nie wiadomo kiedy się zmienia.
opr. Ewelina Adamczyk

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI!!!
1
.
2
.

1.
2.
3.
4.
5.

3
.
4
.
5
.

6.

6
.

7.

7
.

Na zwycięzców czekają nagrody. Kupony prosimy
dostarczać do Patrycji Marcisz z klasy III gimnazjum do
21 grudnia 2009 r.

Dzięki niemu Mikołaj dostaje
się do domu?
… Betlejemska?
Śpiewamy ją podczas świąt?
Pod nią znajdziesz prezenty?
Mają je np. sosna ,modrzew,
świerk …?
Można ją dostać, gdy jest się
niegrzecznym?
Pod nią całują się zakochani?

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

Rozwiązanie konkursu z listopadowego numeru:
hasło: PODKOWA
Nagrody wylosowali:- nagrody główne: Poręba Jan II SP, Kiełbasa Maciej V SP,
Luksa Aneta III G (kalkulator z długopisem w magicznym obrotowym etui)
- nagrody pocieszenia: Porębska Aneta III SP, Kociołek Karol V SP, Gądek
Natalia II G, ks. Tomasz (korektor w myszce)

Zwycięzcom gratulujemy.
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