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Święta, święta i po świętach! 
Witajcie znowu! Po świętach
wracamy do szkoły wypełnieni
pozytywną energią.
Pełni
zapału do nauki, wypoczęci
i starsi o rok ;)
W tym roku ferie rozpoczynają
się już osiemnastego stycznia!
Wszystkim Wam życzymy,
abyście dobrze wykorzystali ten czas. 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej
szkoły
WWW.koniuszowa.korzenna.pl
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NOWY ROK
Nowy Rok – międzynarodowe święto
przypadające 1 stycznia każdego roku,
w Polsce jest to dzień wolny od pracy.
Obchodzenie święta należy rozpocząć od
otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na
1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok to
Sylwester.
Już po świętach,
stary rok się kończy,
jego blask już mija.
Nowy, 2009, do brzegu
dobija...
Życzę, by był piękny,
lepszy od starego,
a tobie przyniósł
coś szczególnego...
samej serdeczności
i samej miłości,
uśmiechu na twarzy
i to, o czym marzysz!

Ile w Chinach
Chińczyków,
Ile w Indiach
koralików,
Ile w Polsce
bocianów,
Ile w Turcji
dywanów,
Ile piasku w
Maroku
Tyle szczęścia w
Nowym Roku!

Stary Rok odchodzi
wielkimi krokami,
niech więc złe chwile
zostaną za nami.
Niech Nowy Rok
przyniesie dużo
zdrowia, radości
a przede wszystkim
morze miłości!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 stycznia świętujemy Dzień Babci a zaraz po nim, 22 stycznia
Dzień Dziadka. Warto już
wcześniej pomyśleć o jakimś
miłym
drobiazgu.
Dziadkowie, a szczególnie
babcie, zapewne bardziej
ucieszą
się
z
laurek
wykonanych
samodzielnie
przez wnuka czy wnuczkę
niż z tradycyjnych kwiatów.
Więc do dzieła :)
opr. Patrycja Marcisz
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„Kalendarz pełen radości"

POEZJA

Nowy Rok. Dwa krótkie słowa i wszystko będzie od nowa:
styczeń, luty i marzec:

„Styczeń"
Ficowski Jerzy

Bałwanki, sanki, sasanki,
ciepły wiatr wydmie firanki i już się wiosna pokaże.

Nowy Rok zawitał wreszcie
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach
stycznia?

Powrócą ptaki z południa
las się rozśpiewa jak lutnia:
kwiecień, maj dwa pachnące miesiące.

Dzień rośnie po trosze!
Wróbelkowi serce rośnie,
że wiosny doczeka,
chociaż jeszcze droga do niej
mroźna i daleka.

A potem stanie przed domem
czerwiec z koszykiem poziomek,
czerwiec promieni jak słońce.
A lipiec przysiądzie na lipie,
miodowym kwiatem posypie,
zapachnie żniwem i żytem.

Rosną w styczniu zaspy śniegu,
że wóz w nich ugrzęźnie
a na szybach rosną srebrne
liście i gałęzie.

Potem nad sadem rozbłyśnie
sierpień rumiany jak wiśnie,
sierpień okryty błękitem.

Więc na inne pory roku,
nie patrzy zazdrośnie
mroźny styczeń: bo w nim
także
mnóstwo rzeczy rośnie!

Srebrny od nitek pajęczych
wrzesień dzwonkami zadźwięczy:
- Dzieci, już pora do szkoły!
Ech, pora kolorowa,
błyszcząca, kasztanowa,
październik, październik wesoły!
Listopad - wiatr jak latawiec
i biały szron na murawie
i chmury śniegiem pachnące.
Grudzień z choinką i w szubie.
Lubię choinkę i grudzień, lubię
cały rok - wszystkie miesiące!
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KALENDARIUM
1.01.1914 Rozpoczyna działalnośd pierwsza regularna linia
lotnicza. Przewoziła pasażerów (po jednym) przez zatokę
Tampa.
3.01.1868 W Japonii rozpoczęła się epoka
Meiji. Wszechwładny dotychczas Szogun
został usunięty, wzrosła natomiast rola
Cesarza popieranego przez grupę możnych
dążących do zreformowania paostwa na wzór
europejski.
10.01.1944 Oddziały Batalionów Chłopskich wysadziły
w powietrze pod Rejowcem pociąg z 250 żołnierzami
hitlerowskimi.
20.01.1942
W Berlinie
podczas
konferencji
pod
przewodnictwem Rienharda Heydricha hitlerowcy podjęli
decyzję o tzw. "ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej"
w Niemczech i na terytoriach okupowanych.
25.01.1956 Elvis Presley wydał pierwszego
singla w wytwórni RCA. Był to "Heartbreak
Hotel", który 3 maja 1956 jako pierwsza
piosenka Presleya - trafił na szczyt list
przebojów.
27.01.1945 Wyzwolenie obozu koncentracyjnego
Oświęcim-Brzezinka przez wojska radzieckie.
29.01.2005 Waldemar Pawlak został wybrany
prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).
opr. Małgorzata Michalik

5

Z ŻYCIA SZKOŁY
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie dbają o dobrą formę i biorą
udział w różnych zawodach. Drugiego grudnia odbył się szkolny
turniej tenisa stołowego chłopców, a dzień później dziewcząt.
Na podium znaleźli się:
I miejsce: Marcisz Łukasz
III G, Gargula Justyna III G,
Strojny Klaudia V SP, Kmak
Jarosław VI SP
II miejsce: Strojny Krystian
III G, Hatlaś Klaudia II G,
Ruchała Karolina VI SP,
Szarek Andrzej VI SP
III miejsce:
Marszałek
Adrian III G, Michalik
Małgorzata
II G, Sobczyk
Aneta V SP, Sierotowicz Arkadiusz VI SP
Dyrektor szkoły na szkolnym apelu uroczyście wręczył zwycięzcom
puchary.
Gratulacje należą się też Łukaszowi Marciszowi z III G, który
zdobył II miejsce w międzygminnym turnieju tenisa stołowego,
który odbył się 11 grudnia w Ptaszkowej.
Z kolei 14 grudnia w Mogilnie odbył się indywidualny turniej
tenisa stołowego chłopców i dziewcząt. Miejsca na podium zajęli:
Klaudia Strojny – pierwsze, Andrzej Szarek - drugie, Jarosław Kmaktrzecie.
Wywiad z Klaudią Strojny - przeprowadził Dawid Kmak.
-

Czy trudne miałaś przeciwniczki?
Różnie.
Czy finał był trudny?
Nie.
Czy podobały Ci się te zawody?
Tak.
Czy cieszyłaś się z wygranej?
Bardzo się cieszyłam.
Czy cieszyłaś się z sukcesów kolegów?
No, jasne.
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05.12.09 w Lipnicy Wielkiej
odbyły się gminne zawody
w tenisa stołowego. Nasze
reprezentantki:
Karolina
Ruchała (VISP) i Klaudia
Strojny
(VSP)
zdobyły
I miejsce! Na kolejnych
rozgrywkach
dziewczyny
zdobyły
III
miejsce.
Gratulujemy!
”Bardzo się cieszę z tego, że
zdobyłyśmy
1
miejsce.
Jesteśmy z siebie dumne!” opowiada Karolina.
autor: Patrycja Marcisz

W grudniu
naszą szkołę
odwiedził
MIKOŁAJ.
Wszyscy,
którzy
byli grzeczni, dostali
prezenty. Jako że
każdy wychodził ze
szkoły z paczką, stąd
wniosek…
że
wszyscy
byliśmy
cały rok grzeczni 
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MIKOŁAJKI
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Konkurs na najładniejszy stroik
W związku z zbliżającymi
się
świętami
Bożego
Narodzenia, zorganizowany
został
konkurs
na
najładniejszy
stroik.
Komisja w składzie: pani
Anna
Jelińska,
pani
Małgorzata Kmak, pani
Anna Waz i pani Halina
Damasiewicz
wybrały
najciekawsze prace w trzech
kategoriach wiekowych (kl. I-III SP, IV-VI SP i I-III G). Jury
pod uwagę brało estetykę wykonania, pomysłowość oraz
samodzielnie wykonane ozdoby.
Zwyciężyli:
Anna
Bugara (IIIG),
Kamil
Janawa (VSP)
i Magdalena
Bugara (IISP). Otrzymali oni słodkie upominki. Gratulujemy!
autor: Patrycja Marcisz
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Grudzień to także czas Wigilii. Wszyscy uczniowie wraz
z wychowawcami przygotowali sobie poczęstunek wigilijny
w klasach. Było łamanie się opłatkiem, życzenia
oraz
oczywiście śpiewanie kolęd.
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W naszej szkole w dalszym ciągu
realizowany jest projekt „Trzymaj
formę”. Podobnie jak w poprzednim
roku szkolnym, a także jak dwa lata
temu będziemy
proponować
Wam różne działania mające na
celu propagowanie zdrowego stylu
życia i właściwego odżywiania. Nadal możecie świadomie
dokonywać
właściwych
wyborów: pójść
na
spacer
czy pograć na komputerze, zjeść słodkiego wafelka czy
smacznego owoca. Widzimy, że akcja przynosi już pozytywne
rezultaty – niejednokrotnie Wy, nasi Czytelnicy, wybierając
gratisowy dodatek do „Echa Szkoły” decydujecie się na owoce
a nie słodkości. Uczestniczycie w odbywającym się w naszej
szkole aerobiku, uczęszczacie na UKS. Tak trzymać!

Dzisiaj w związku z tym
piszemy o tym co jeść i jak
wypoczywać. A więc po
pierwsze:
po
co
być
aktywnym? Większość z nas
woli
posiedzieć
„na
Internecie” niż np. iść na
spacer. Ale to powoduje
niedostatek ruchu, przez co
szybko się męczymy. Aby
temu zapobiec najlepiej wyjdź
z domu i przejdź się
albo zadbaj o inny rodzaj ruchu, np. poskacz na skakance.
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Teraz coś o odżywianiu.
Najczęściej nie zwracamy uwagi
na to co jemy. Wcinamy co nam
wpadnie w rękę. Jednak warto
zacząć do tego przywiązywać
wagę. Lepiej zjeść marchewkę
niż np. hamburgera. Od razu ma
się lepsze samopoczucie a przy
okazji można troszkę schudnąć.
Ogórek, marchewka, seler,
pomarańcza, jabłko, śliwki,
rodzynki, orzechy- to pomysły
na doskonałe przekąski.
autor: Klaudia Bugara

Zima nie jest zła!
„Ta
pora
roku
jest
okropna”. Komu by to
w ogóle przyszło na myśl?!
Czasem się denerwujemy,
gdy „zaliczamy matę” na
lodzie.
Dorośli
się
wściekają, że muszą skrobać
szron z szyb samochodów,
później próbując je odpalić.
Ale nie można pominąć
uroków zimy. Drzewa, łąki
i
budynki
wyglądają
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wspaniale – są pokryte białym puchem. No, ale w końcu w zimie jest
też najlepsza zabawa i „ostra jazda bez trzymanki”;-) . A jeź dzić
rzeczywiście jest na czym. Sanki, narty, łyżwy, deski snowboardowe
czy worki wypchane sianem, to tylko niektóre propozycje. Ci, którzy
sprawdzają się jako budowniczy, mogą pokusić się na zbudowanie
igloo. Trzeba się także zająć formowaniem armii do bitwy… na
śniegowe kulki. Jeśli jednak żadna z podanych propozycji Cię nie
przekonała, zawsze moż esz wybrać się na lodowisko. Jazda
figurowa, szybka… dla każdego coś miłego. Miłośnikom psów
można zaproponować wyścigi psich zaprzęgów. Ale, to nie jest dobry
pomysł, bo nie wiadomo, jak to się może skończyć.
Jest jednak taki czas…
w zimie… dwa tygodnie
(szkoda że tylko tyle )… na
który to czeka każdy uczeń…
Wiecie już ??? To ferie! F-ER-I-E!!! Wtedy to urywamy
się ze szkoły na dwa
tygodnie, z czego wszyscy
są zadowoleni. Nauczyciele bo mają czas wolny i nie
muszą „rozkodowywać” prac
uczniowskich,
natomiast
uczniowie - bo nie muszą chodzić do szkoły, „przymusowo” uczyć
się na kartkówki i sprawdziany oraz stara ć się nie zasnąć na
lekcjach.Tak nawiasem mówiąc, to u nas ten fantastyczny czas
zaczyna się najwcześniej w Polsce- 18 stycznia . Pomimo tych
miłych stron zimy są i takie, które raczej mniej lubimy (na przykład
odśnieżanie wjazdu). W domu jest bardzo zimno, więc, żeby nie
zamarznąć trzeba zapalić w piecu.
Podsumowując. Ci, którzy lubią zimę, potrafią docenić jej piękno.
Natomiast reszta musi albo się przystosować do tej aury, albo - dalej
udawać (zmarzlaków) .
autor: Alicja Sierotowicz
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Wywiad z Panią

Katarzyną Mikulską,
która w tym roku szkolnym uczy
u nas chemii.

1.

Nasi uczniowie jeszcze Pani
dobrze nie znają. Czy
mogłaby Pani powiedzieć coś
o sobie?

Jeden z uczniów waszej
szkoły,
w
trakcie
jednej
z pierwszych lekcji zgłosił się
i zapytał, czy może mi zadać
pytanie. Nie dotyczyło ono jednak
tego co było na lekcji, tylko brzmiało: „Gdzie mieszkam i czy uczę jeszcze
w innej szkole?” Bardzo mnie to rozbawiło. Nie odpowiedziałam wtedy,
dlatego odpowiem teraz. Aktualnie mieszkam za Starym Sączem
w Barcicach, ale pochodzę z Janczowej, tam jest mój rodzinny dom.
Dlatego Koniuszowa, Korzenna, Łyczana, Miłkowa, Siedlce, Łęka, – to
znane i bliskie mi miejscowości. Chętnie tu przyjeżdżam.
2.

Czy szkoła w Koniuszowej jest jedyną placówką, w której Pani
uczy?

Uczę jeszcze w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana
w Starym Sączu. W skład zespołu wchodzą: Technikum Leśne, Technikum
Ochrony Środowiska, Technikum Technologii Żywności, Technikum
Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące.
3.

Co zdecydowało, że została Pani nauczycielką chemii?

Podobno już od samego dzieciństwa wykazywałam zdolności
pedagogiczne – tak przynajmniej twierdziła moja mama, która z kolei
usłyszała taką opinię od moich nauczycieli w szkole podstawowej. Mówiąc
serio, jest to zgodne z moimi zainteresowaniami i wykształceniem. Zawsze
bardzo dużo satysfakcji sprawiała mi pomoc innym, jeśli tłumaczyłam
jakieś zagadnienie i zainteresowana osoba” zrozumiała o co chodzi”.
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4.

Czy chemia jest łatwym przedmiotem?

Przeważnie jest tak, że jeśli ktoś nie radzi sobie z danym przedmiotem,
ma trudności w nauce tego przedmiotu, to mówi, że jest on trudny. Jeśli
komuś dobrze idzie, ma dobre oceny, to mówi: przecież to jest takie łatwe!
Chemia jest przede wszystkim ciekawym, doświadczalnym przedmiotem.
Trzeba jednak umieć tłumaczyć zachodzące zjawiska na sposób chemiczny:
umieć pisać językiem chemicznym za pomocą symboli i wzorów. Chemia
wiąże się ściśle z matematyką – dlatego jeśli ktoś nie radzi sobie zbytnio
z obliczeniami, to być może nie jest dla niego łatwym przedmiotem.
5.

Czy pamięta Pani jakąś historyjkę związaną z przedmiotem?

Kiedy sprawdzam kartkówki z symboli pierwiastków, to czasami
wydaje mi się, że tablica Mendelejewa powinna być jeszcze bardziej
rozbudowana, ponieważ uczniowie są tak niezawodni, że wymyślają nowe
pierwiastki, zupełnie jeszcze nie odkryte, np: Aragorn (argon), Telun
(tellur), Frank (frans), Born (bor), Rubin (rubid), Radom (radon), Asfalt
(astat), Pluto (pluton), Smar (samar)!!!!
6.

Jaką była Pani uczennicą?

Byłam dobrą i pilną uczennicą, tak mi się przynajmniej wydaje.
7.

Co Pani sądzi o naszej szkole?

Mogę powiedzieć, że macie wielkie szczęście, że uczęszczacie do
szkoły, w której panuje rodzinna atmosfera. Wszyscy się znają, można czuć
się bezpiecznie. Są mało liczne klasy. W Nowym Sączu na takie mogą sobie
pozwolić tylko szkoły prywatne i za to się płaci! Szkoła jest dobrze
wyposażona i zapewnia wszystko co jest potrzebne do rozwoju uczniów.
8.

Czego nie lubi Pani najbardziej?

Nie lubię, jak uczniowie usiłują ściągać. Strasznie to wygląda
i wszystko nauczyciel widzi: jak ktoś nerwowo stara się coś odpisać od
kolegi, że prawie szyja robi się długa jak u żyrafy, jak zerka to na kartkę, to
pod ławkę, to na nauczyciela, ręce się mu pocą, a to co w ręce dawno już
rozmazane. Wydaje mi się, że lepiej jest jak ktoś przyzna się, że ma
problem, że nie rozumie, nie radzi sobie, ale chce, żeby mu to wytłumaczyć
jeszcze raz, niż skompromitować się, kiedy już tę ściągę nauczyciel odbiera
i wpisuje jedynkę do dziennika!
Wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH I ROŚLINACH
 Ryk lwa może być słyszany nawet w promieniu
9 km?
 Sójka, aby wyczyścić swoje upierzenie,
kładzie się ona na mrowisku, a pracowite
mrówki wyłuskują pasożyty z jej piór?
 Ryba żaglowa potrafi pływać z prędkością
ponad 100 km/h
 Leniwiec śpi około 20 godzin na dobę ze
wzglądu na powolną przemianę materii?
 Długość ogona pewnego koguta hodowanego w Japonii wynosi 19,6
metra? Wystawiony przez okno na siódmym piętrze sięga ziemi!
 Arktyczne wiewiórki ziemne zamieszkujące
Alaską przesypiają 9 miesięcy w roku?
 Pingwiny potrafią nurkować na głębokość
265m i mogą utrzymywać się pod wodą bez
zaczerpnięcia powietrza aż przez 18 minut?
opr. Magdalena Bieniek

HUMORek
W szkole nauczycielka zwraca się do ucznia:
- Jasiu, wymień jakiegoś ssaka łownego.
- Ssaka, ssaka… no, na przykład myśliwy.

****************
Do wytwórni pasztetów przyjechała kontrola z SANEPID-u. 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.
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CZY WIESZ, ŻE … ?
…Przeciętna kobieta codziennie smaruje się
515 chemikaliami?
…na
naszej-klasie
spędzamy
miesięcznie 103 mln. godzin ?
Rosjanina?

…emotikony

zostały

opatentowane

przez

…na Ukrainie powstanie pomnik na cześć cebuli?
…winogrona Pinot Noir mają więcej genów
niż człowiek?
…najdłuższy pojedynek zapaśniczy trwał
11 godzin?
…najdroższe
mleko
na
świecie osiąga cenę... 20000 Euro za litr?
…jedną z form egzekucji w Rzymie było smarowanie
jeńca miodem i wystawianie go na rój os?
opr. Paulina Marcisz

SŁOWNICZEK

UCZNIA

Klasówka – zakrojone na szeroką skalę manewry
wojenne
Wychowawca – terminator
Samorząd klasowy – potwory i spółka
Test, kartkówka – najsłabsze ogniwo
Ostatnia ławka – róbta, co chceta
Dzwonek – nasz zbawiciel
Tablica – ściana płaczu
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HUMOR

HUMOR

Siedzą dwie mrówki na drzewie i przezywają
słonia:
- Ty debilu! Ty idioto!
Nagle słoń kopnął w drzewo i jedna mrówka spadła
na słonia, druga krzyczy:
- Uduś drania! Uduś drania!
Młody człowiek wchodzi do sklepu i pyta:
- Czy są widokówki z napisem: "Dla jedynej"?
- Są!
- To poproszę 12 sztuk.
Idzie trzech wariatów po torach kolejowych
- Ooo jakie te schody są płaskie…
- A jaka ta poręcz niska!
- Chłopaki! Nie przejmujcie się, winda już jedzie!
W wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy słyszą u sąsiadów straszny hałas.
Kowalska komentuje:
- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, albo Nowak zaczął
śpiewać kolędy...
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do
drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza
drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi, kto to był: Mickiewicz, Słowacki,
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Zyga,
Chudy i Kazek?
- Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?
opr. Ewelina Adamczyk
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Pamiętnik jedynaczki”
Autor: Hanna Kowalska – Pamięta
Trzynastoletnia Paulina boleśnie odczuwa
swoją samotność, związaną z brakiem
rodzeństwa. Zauważa też z przerażeniem,
że jedna z nauczycielek z niewiadomych
powodów czuje do niej z trudem skrywaną
niechęć. Wszelkie próby rozwikłania
sekretu matematyczki wciąż spełzają na
niczym. Do tego mama zdaje się ukrywać
przed Pauliną jakiś sekret...
opr. Natalia Gądek

MUZYKA
Iwona Węgrowska – „Zatem przepraszam”
I znów się zamknęły przede mną drzwi.
Nie wierzę, nie tak przecież miało być.
W pół kroku mnie wstrzymał niedobry czas.
Był jak głaz, był jak głaz.
Na świat obrażona, zostałam tam.
Myślałam, że każdy jest w końcu sam.
Mijały godziny, a moja złość
Zmieni się w miłość.
Zatem przepraszam.
Całą swą dumę obnażam.
Zatem przepraszam,
To słowo niech będzie lampą nową.
Tylko ze mną bądź.
W tym fotelu siądź i rozmawiajmy znów.
Wiem bywało źle.
Rzadko jest jak w śnie, nie rezygnujmy z nas.
opr. Elżbieta Bugara
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Oglądasz go w kinie …
Np. Ziemia, Mars, Merkury …
Na głowie ma je diabeł …
Gdy kłamał, rósł mu nos …
Każdy jego płatek jest inny …
UWAGA!!!

UWAGA!!!

UWAGA!!!

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia
wśród uczniów poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III SP, IVVI 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 15 stycznia
…………………………..
2010 r.
imię i nazwisko, klasa
Rozwiązanie konkursu z grudniowego numeru:
hasło: MIKOŁAJ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Michalik Dominika II SP, Bugara Wojciech VI SP, Adamczyk
Kamila I G (zestaw świeczników i świeczek)
nagrody pocieszenia: Gądek Krystian O SP, Marcisz Paulina VI SP, Adamczyk
Kamila I G, ksiądz Tomasz Kłósek (wafelek)

Zwycięzcom gratulujemy.
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