MIESIĘCZNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W KONIUSZOWEJ
NR 37 – MARZEC 2010 – CENA 1,50 ZŁ

Dziś w numerze:
kalendarium
z życia szkoły
sportowe wyczyny naszego
koleżeństwa
wywiad z Panią Anną Jelińską
poezja
ciekawostki o zwierzętach

1

artykuł „Telefony w mojej
głowie ciągle dryyyń”
warto przeczytać
muzyka
czy wiesz, że ...
humor
krzyżówka z nagrodami

Witajcie uczniowie!
Jest już marzec, pierwszy miesiąc
wiosny! Za oknem coraz ładniejsza
pogoda, kwitną kwiaty … W tym
miesiącu
obchodzimy
Dzień
Kobiet, Dzień Mężczyzn oraz wiele
innych ciekawych świąt. Jak
zwykle przygotowaliśmy dla Was
sporo atrakcyjnych rzeczy, więc
zachęcamy do lektury naszego pisemka… 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej
szkoły
WWW.koniuszowa.korzenna.pl
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KALENDARIUM
1.03.1815 - Po ucieczce z Elby Napoleon
Bonaparte wylądował we Francji koło
Cannes.
7.03.1941 Igo Sym, aktor i reżyser
teatralny zginął w zamachu dokonanym
przez grupę kontrwywiadu Związku
Walki Zbrojnej. Był oskarżony o zdradę i współdziałanie
z gestapo.
10.03.1947 - W Warszawie została podpisana umowa polskoczechosłowacka o przyjaźni i pomocy wzajemnej, która
ustabilizowała kwestię wspólnej granicy i rozwiązała konflikt
w sprawie Zaolzia.
12.03.1951 - Powołano do życia
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
16.03.1901 - W krakowskim Teatrze
Miejskim (obecnie im. Juliusza
Słowackiego) odbyła się premiera
"Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
21.03.1945 siedem tysięcy
samolotów alianckich zrzuciło na
Niemcy największą ilość bomb w ciągu
jednego dnia - ponad 12 tysięcy ton.
25.03.1965
Bundestag uchwalił ustawę o terminie
przedawnienia zbrodni hitlerowskich. Było to w dwadzieścia
lat od 30 grudnia 1949.
opr. Małgorzata Michalik
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Dnia 11 lutego chętni
uczniowie z klas IV-VI
szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum wybrali się na
lodowisko do Nowego
Sącza.
Wyjazd
był
częściowo
finansowany
przez Uczniowski Klub
Sportowy. Jest to kolejny
wyjazd z racji udziału
naszej szkoły w programie Trzymaj formę. Widać, że nasi
uczniowie bardzo lubią aktywnie spędzać swój wolny czas! 

11 lutego uczniowie klasy
I szkoły podstawowej zmierzyli
się na zajęciach szkolnych
z nietypowym
zadaniem.
Musieli
samodzielnie
przygotować
zdrowe
oraz
smaczne kanapki. Jak widać na
załączonych
zdjęciach poradzili
sobie
z tym
doskonale. A jako
że był to „tłusty
czwartek”
nie
zabrakło
też
chrustów.
4

Tradycję
„tłustego
czwartku”
podtrzymali też
uczniowie
klasy IV,
którzy 11
lutego zajadali
się pysznymi
pączkami.

15 lutego
Samorząd
Szkolny
zorganizował zabawę
walentynkową, w której
udział wzięli uczniowie
z klas IV - VI szkoły
podstawowej i I-III
gimnazjum. W planie
imprezy były między
innymi
konkursy
taneczne
i sportowe
(w ramach
projektu
Trzymaj formę), bufet, oczywiście ze zdrowym kącikiem,
dedykacje na życzenie, losowanie szczęśliwego numerka oraz
nagroda dla najliczniejszej klasy, którą okazała się II
gimnazjum (100% obecności). Muzyką zajmował się DJ Wind.
5

23 lutego wszyscy chętni
uczniowie z klasy III SP, IV SP,
V SP, VI SP, I G, II G wybrali
się do MCK „Sokół” w Nowym
Sączu na przedstawienie teatralne
pod tytułem W pustyni i w sieci
przygotowane przez Narodowy
Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.
Głównym celem spektaklu było rozwijanie u młodych widzów
kreatywności. W pustyni i w sieci to znakomite przedstawienie,
które wspaniale łączy elementy edukacyjne z rozrywką.
25 lutego w Barcicach odbył się „XV Powiatowy Przegląd
Teatrzyków Dziecięcych”. Nasza grupa teatralna „Arlekin”
zaprezentowała dwa występy: skecz Życie na wesoło oraz
humorystyczną wersję Romea i Julii. W najbliższym czasie
aktorzy przedstawią tę sztukę przed uczniami naszej szkoły,
którzy nie mieli jeszcze okazji jej zobaczyć… Czekamy!
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Sportowe wyczyny naszego koleżeństwa 
3 lutego w Wojnarowej odbył się gminny turniej mini piłki
siatkowej. Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła

III miejsce.
* * * * * * * * * * * * * * *
6 lutego
w Korzennej odbyły
się gminne zawody
chłopców w piłkę
koszykową. Nasi
reprezentanci z klas
I-III gimnazjum
zdobyli I miejsce!
Gratulujemy.

* * * * * * * * * * * * * * *
10 lutego
w Lipnicy
Wielkiej
odbył się
gminny
turniej
tenisa
stołowego,
w którym
uczennica
klasy V SP
– Klaudia
Strojny –
zdobyła II miejsce. Gratulujemy!
opr. Patrycja Marcisz
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WYWIAD
z Panią Anną Jelińską,
która w naszej szkole uczy
geografii i matematyki oraz
opiekuje się Samorządem
Uczniowskim
1.
Kim
chciała
Pani
być
w dzieciństwie?
Od dzieciństwa marzyłam, aby zostać
nauczycielką, zawsze podobał mi się
ten zawód. Już jako mała dziewczynka
bawiłam się z koleżankami w szkolę
i ja zawsze byłam „panią nauczycielką”.
2. Czy zawsze chciała Pani uczyć geografii?
Studia z geografii to był przypadek, zawsze chciałam uczyć
matematyki. I taki obrałam kierunek studiów - „Przyroda
z matematyką”. Jednak po licencjacie wszyscy z mojej grupy poszli
na studia magisterskie z geografii, a więc ja też. I nie żałuję - to był
bardzo dobry wybór.
3. Pamięta Pani swoją pierwsza lekcję w roli nauczycielki?
Oczywiście że pamiętam swoją pierwszą lekcję. Byłam przerażona.
Inaczej uczy się czystej teorii, a w praktyce to już nie to samo. Zaraz
po trzyletnich studiach dostałam pracę w maleńkiej szkole. Klasy
były bardzo nieliczne, a uczniowie tak bardzo sympatyczni, że
strach szybko minął i z lekcji na lekcję, a potem z dnia na dzień,
szło mi coraz lepiej.
4. Jaki jest, Pani zdaniem, stosunek uczniów do geografii?
Stosunek uczniów do geografii? Hmm ….chyba taki jak do innych
przedmiotów. Jednych ciekawi fizyka, innych matematyka, jeszcze
innych historia czy właśnie geografia. Wiadomym jest, że uczy nam
się lepiej tego przedmiotu, który jakoś specjalnie nas interesuje. Lub
gdy lubimy nauczyciela, który tego przedmiotu uczy. Jednak na to
pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.
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5. Czy jako nauczyciel geografii lubi Pani podróżować? Gdzie
najdalej Pani była?
Uwielbiam podróżować i najchętniej zwiedziłabym cały świat. Lecz
życie jest trochę okrutne i zmusza nas do pewnych wyborów
i niestety ja podróżowanie i zwiedzanie muszę trochę przesunąć
w czasie. Ale oczywiście jeżeli tylko miałam możliwość, to ruszałam
w trasę, najczęściej w ukochane góry: Karpaty, Karkonosze, Góry
Świętokrzyskie, Bieszczady. Zwiedziłam też bardzo dużo miast
Polski. Skupiłam się na zwiedzaniu naszego kraju, a potem wyruszę
poza granice naszego państwa.
6. Czy uczniowie często przychodzą do Pani z własnymi
pomysłami organizacji pracy w szkole?
Uczniowie mają bardzo dużo pomysłów, lecz często są to
niewykonalne propozycje. Niestety. Staram się im to spokojnie
wytłumaczyć. Ale zdarza się im wymyśleć też dużo ciekawych
rzeczy.
7. Jak układa się współpraca Pani i członków Samorządu
Uczniowskiego?
Współpraca z Samorządem Uczniowskim układa się różnie.
Poznajemy się nawzajem. To pierwszy rok mojej pracy jako
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. To dla mnie jest pewnego
rodzaju wyzwanie, a moją pracę ocenicie wy sami.
8. Moja główna wada…
Moja główna wada to niestety strasznie dobra pamięć lecz bardzo
krótkotrwała. Często uczniowie pytają mnie : Co tam pani zapisuje
na tej ręce? i się podśmiechują. Ale już wszystkich metod
próbowałam i jak dziecko zapisuję na dłoni, aby czegoś nie
zapomnieć.
9. Sposób na nudę…
Niestety nie pamiętam co to nuda, a bardzo chciałabym się ponudzić.
Teraz to tylko praca, a po pracy każdą wolną chwilę poświęcam
mojemu synkowi, przy którym nie można się nudzić.
10. A na zły humor…
Dobra muzyka - bardzo mnie to wtedy uspakaja, nabieram znów
dobrego humoru i powraca radości z życia.
wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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POEZJA
Wisława Szymborska - Niektórzy lubią
poezję…
Niektórzy czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich ale
mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.
Lubią ale lubi się także rosół z makaronem,
lubi się komplementy i kolor niebieski,
lubi się stary szalik,
lubi się stawiać na swoim,
lubi się głaskać psa.
Poezję tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam sie tego
jak zbawiennej poręczy.
Wisława Szymborska (urodzona 2 lipca 1923) polska poetka,
eseistka i krytyk literacki, a także tłumaczka literatury francuskiej.
Urodziła się w Bninie koło Poznania. W 1931 roku jej rodzina
przeprowadziła się do Krakowa. W Krakowie Szymborska
studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od wielu lat Wisława Szymborska jest nierozerwalnie związana
z Krakowem i wielokrotnie podkreślała swoje przywiązanie do tego
miasta.
opr. Małgorzata Michalik
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH

Język kameleona jest
dwa razy dłuższy od
długości jego ciała.
Sowa uszata może
przekręcić
swoją
głowę o ponad 270
stopni??
Najmniejszym ptakiem świata jest koliber hawański?? Ma
5,5 cm długości i waży zaledwie 1,6 grama!
Zęby krokodyli i aligatorów mogą odrastać ponad
40 razy??
Niektóre okazy australijskiej dżdżownicy osiągają długość
ciała 3 m??
Największy w świecie płaz
żyjący w rzekach Chin i Japonii
- salamandra olbrzymia, ma
1,5 m długości??
Uszami konia porusza aż 16
mięśni, dzięki czemu każde ucho
może obrócić się o prawie 180
stopni??
opr. Magdalena Bieniek
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"Telefony w mojej
głowie ciągle dryyyń!"
Obecnie prawie każdy młody
człowiek (ale to brzmi) ma telefon
komórkowy. Zresztą nie tylko młody –
wszyscy mają telefony. Nieważne czy ma się
5 czy 85 lat – komórę po prostu trzeba mieć!
Jednak w towarzystwie osoby pogrążonej
w odpisywanie fali esów ciężko się
przebywa. Uzależnienie się od telefonu jest
baaardzo drażniące dla innych.
Można by się zastanowić, co oznacza
termin: "najlepszy telefon"? Dla jednych to
fon z najnowszymi i najlepszymi bajerami.
Inni stwierdzą, że to taki, któremu długo trzyma bateria. Z kolei jeszcze inni
oświadczą, że najlepszy znaczy superwytrzymały. Telefon to wspaniały
wynalazek. Sprawdza się w prawie każdych warunkach. Pozwala się
skontaktować z konkretną osobą. Najnowsze modele ważą bardzo niewiele,
bowiem dzisiejsza komórka jest po prostu filigranowa. A na rynku pojawiają
się coraz to nowsze modele.
Dla niektórych posiadanie telefonu komórkowego starszego niż dajmy
na to 5 lat to obciach. Ale czy na pewno? Niektórzy mają jeszcze komórki
czarno – białe i dobrze im z tym! A co na to inni? Albo się śmieją, albo
współczują, bo myślą, że dana osoba nie ma forsy, albo po prostu nie zwracają
uwagi. No bo czy każdy musi mieć nowy telefon, gdy ten tylko się pojawi? To
błędne koło, bo ciągle pojawia się coś nowego, lepszego, nowocześniejszego.
A wystarczy tylko kupić nową obudowę, ściągnąć fajną tapetę, dodać do tego
migającą diodę i problem (a także złośliwe komentarze) z głowy. Sklepy
z akcesoriami do telefonów kuszą nowymi gadżetami, więc lepiej tam się
wybrać niż wydawać fortunę na nowy aparat.
Tak czy inaczej podsumowując: telefon jest wporzo, jeśli tylko nie
wpadniemy w obłęd i, nie będziemy chcieli coraz więcej i więcej. Naprawdę
warto "polubić" swój stary i niemodny już telefon. Dokupić kartę pamięci na
więcej muzyki, zdjęć itp:. Po prostu nie oszaleć i nie wpadać w czarną
rozpacz po tym, jak straciliśmy zasięg bądź nie mamy kasy na doładowanie :-)
autor artykułu: Alicja Sierotowicz
rysunek: Wojciech Szczurek
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Pan Tadeusz”
Autor: Adam Mickiewicz
Historia
szlachecka
z
okresu
poprzedzającego wyprawę Napoleona
na Moskwę. W utworze tym można
wskazać elementy eposu, pokazuje on
bowiem bohaterskie czyny wielkich
postaci na tle przełomowych dla
narodu wydarzeń. Stał się on epopeją
narodową,
gdyż
wyrażał
najważniejsze treści w chwili, gdy narodowi było to niezbędne
oraz krzepił serca.

„Dzieci z Bullerbyn”
Autor: Astrid Lindgren
To piękna opowieść o grupie dzieci
zamieszkujących małe miasteczko
Bullerbyn. Autorka barwnie opisuje
liczne przygody, które przytrafiły
się grupie przyjaciół oraz ich
rodzinom. Ciepła historia podkreśla
siłę przyjaźni i jej rolę w życiu.
Książki do wypożyczenia w naszej
szkolnej bibliotece. Zapraszamy 
opr. Natalia Gądek
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MUZYKA
Baciary- Jak się bawią ludzie
Ref.
Jak się bawią ludzie,
wtedy kiedy pada deszcz.
jak się bawią ludzie,
gdy kochają się,/2x
1.
Trzysłup na Giewoncie,
stare gacie widać,
muse jeszcze dalej,
ku dziewczynie śmigać.
2.
Nieroz jo se nieroz,
bez botów se przeloz,
nie roz ,ani nie dwa,
mnie dziewcyna zwiedła.
3.
Siedem rocków rosła,
na wiersycku sosna,
moja kochanecka,
za innego posła.
4.
Niewis młocny Boze,
na co jo se wyseł,
mojej kochanecce
na wesele przyseł.
5.
Kiebyś miała rozum,
i go ludzi znali,
to byś mie kochała,
za samo śpiewanie.
opr. Elżbieta Bugara
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CZY

WIESZ, ŻE … ?

Istnieje cytryna wielkości ludzkiej głowy???
Wino smakuje lepiej przy czerwonym
świetle???
W 1802 roku powstała pierwsza fabryka
konserw???
Flaga Libii ma
tylko
jeden
kolor???
Piłka golfowa nie może polecieć dalej
niż 256 m???
Najdłuższy pojedynek zapaśniczy
trwał 11 godzin???
opr. Paulina Marcisz

HUMR
- Co mam zrobić z tym kwitkiem? - pyta kierowca zaraz po zapłaceniu
mandatu.
- Proszę to zachować - odpowiada policjant. Jak pan zbierze 10, to
dostanie pan rower.
Dziadek parkuje starego poobijanego malucha
przed budynkiem Sejmu. Nagle wyskakuje
ochroniarz i zaczyna krzyczeć:
- Zjeżdżaj stąd! To jest Sejm! Tu się kręcą
posłowie i senatorowie!
A dziadek na to:
- Ja się nie boję, mam założony alarm.
- Stary, wyobraź sobie, ta blondynka z parteru wczoraj
chciała mi zrobić zdjęcie telefonem.
- I co z tego?
- Ale stacjonarnym!
opr. Ewelina Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kukła, palona i topiona na wiosnę.
Część topniejącego lodu, znajdującego się na rzece.
Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato.
Kwiat wyłaniający się za śniegu.
Kotki, które rosną na drzewach.
Ptak symbolizujący wiosnę.

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.
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: BAŁWAN
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Oliwia Kostecka 0 SP, Aneta Jędrusik VI SP, Natalia
Gądek II G (piórnik + żelki)
Nagrody pocieszenia: Jan Poręba 2 SP, Kamil Sierotowicz V SP,
Sylwester Kazana V SP, p. Magdalena Kiełbasa (słodkie co nieco)
Zwycięzcom gratulujemy.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Marcisz z klasy III
gimnazjum do 31 marca 2010 r.

imię i nazwisko, klasa
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