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ciekawostki o zwierzętach
i roślinach
warto przeczytać
muzyka
czy wiesz, że ...
humor
wykreślanka z nagrodami

Witajcie uczniowie!
Mamy kwiecień! Jest to miesiąc
piękny i przede wszystkim ciepły! ;)
Obchodzimy w nim najważniejsze
święta w roku – Święta Wielkanocne.
Z tej okazji życzymy wszystkim
uczniom, a zwłaszcza czytelnikom udanego, pogodnego
i wesołego spędzenia tego czasu w gronie rodziny i przyjaciół.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej
szkoły
WWW.koniuszowa.korzenna.pl
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KALENDARIUM
1.04.1901 Rozpoczyna się strajk dzieci we Wrześni
przeciwko polityce germanizacyjnej.
5.04.1915 Armia francuska przystąpiła do wielkiej
ofensywy nad Mozą i Mozelą.
7.04.1927
W
USA
przeprowadzono pierwszą
publiczną
transmisję
telewizyjną.
7.04.1947 zmarł Henry
Ford,
amerykański
producent samochodów,
pionier
motoryzacji.
W 1892
skonstruował
pierwszy
samochód
model F. i uruchomił jego
produkcję.
10.04.1814 Flota brytyjska pod dowództwem
księcia Artura Wellingtona odniosła zwycięstwo nad
armią Napoleona w bitwie pod Tuluzą.
12.04.1945 Żołnierze 1 polskiej Dywizji Pancernej
generała Stanisława Maczka wyzwolili obóz kobiecy
w Oberlangen w Niemczech, gdzie więziono
uczestniczki powstania warszawskiego.
25.04.1959 Otwarto dla żeglugi Drogę Wodną Św.
Wawrzyńca, łączącą Wielkie Jeziora Ameryki
Północnej z Atlantykiem.
opr. Małgorzata Michalik
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Z

ŻYCIA

SZKOŁY

4 marca uczniowie klasy III SP wzięli udział w konferencji
prasowej z udziałem pór roku. Cztery osoby utożsamiły się
z porami roku,
a pozostali
uczniowie
występowali
w roli
dziennikarzy
i zadawali
pytania.
Najbardziej
wszystkich
interesowało to,
kiedy WIOSNA
do nas zawita.

Z kolei
19 marca
uczniowie
młodszych
klas
szkoły
podstawowej
udali
się
na
tradycyjne topienie marzanny.
Staropolski obyczaj symbolizuje
odejście zimy, a przyjście wiosny.
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Niezwykła lekcja historii w klasie V
Uczniowie
klasy
5
poznają
fascynującą historię średniowiecza.
Dowiadują się jak żyli ludzie ponad
tysiąc lat temu – jakie mieli prawa,
a jakie obowiązki, co jedli, w co się
ubierali,
jak
mieszkali,
jakie
wykonywali prace i przy pomocy
jakich narzędzi, czy wszyscy byli
sobie równi. By przybliżyć innym ten
tajemniczy świat dnia 8 marca na
lekcję zawitali przedstawiciele poszczególnych stanów
społeczeństwa średniowiecznego – rycerz, duchowny, mieszczanin
i chłop. Opowiadali o swych powinnościach i prawach. I wszyscy
doszli do wniosku, że rycerzem to fajnie byłoby być – gdyby nie
było wojen. No, może jeszcze dobrze byłoby być bogatym kupcem,
ale chłopem na pewno nie.
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11 marca dyrektor szkoły uroczyście wręczył nagrody aktorom
koła
teatralnego
„Arlekin”
za
zajęcie
III miejsca
w „XV Starosądeckim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych”.
Tym razem młodzi aktorzy pokazali współczesną wersję sztuki
„Romeo i Julia”.

W naszej szkole odbyło się wiele
konkursów! Jednym z nich był
konkurs plastyczny

Vancouver 2010.
Prace dostarczyło wielu uczniów,

spośród których jury wybrało trzy
najlepsze. Nagrody otrzymali:
Grzegorz Szlag (kl. IG), Natalia
Gądek (kl. IIG), Piotr Bochenek
(kl. IG). Gratulujemy ;)
opr. Patrycja Marcisz
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Z kolei uczniowie klasy V i VI
SP odbyli lekcję historii na
wesoło. 25 i 26 marca wzięli
udział w wycieczce do Bochni
oraz Nowego Wiśnicza.
Po dokładnym zwiedzeniu
kopalni, odbyła się dyskoteka.
Do dyspozycji uczniów było
także boisko sportowe. A noc
spędzili 250 metrów pod
ziemią;) Następnego dnia nasi
koledzy i koleżanki zwiedzili
tzw.
Koryznówkę,
czyli
muzeum pamiątek po Janie
Matejce. Obejrzeli także zamek w Nowym Wiśniczu. W drodze
powrotnej czekały na nich też dodatkowe atrakcje. Promem
przeprawili się do Tropia, w którym znajduje się zabytkowy
kościółek. Taką wycieczkę zapamiętają na długi czas!;)
opr. Patrycja Marcisz
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26 marca
w naszej szkole
odbyły się
uroczyste zapisy
do oddziału
przedszkolnego.
Uroczystość
rozpoczęła
się
przedstawieniem
ekologicznym
„Na
pomoc
zaśmieconej
Ziemi”, w której
„mali aktorzy” zachęcali zarówno dzieci jak i rodziców do
segregowania śmieci, mając świadomość, że od tego zależy
przyszłość naszej planety, o którą my sami musimy zadbać. Przyszli
uczniowie naszej szkoły mogli poznać swoje starsze koleżeństwo
oraz panią, która się będzie nimi od września opiekowała.
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26 marca na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie
klasy I SP wykonywali palmy wielkanocne wykorzystując różne
materiały. Po zakończeniu pracy odbył się klasowy konkurs. Trudno
było wyłonić zwycięzcę, ponieważ wszystkie palmy były bardzo
pomysłowo wykonane. Komisja ostatecznie zdecydowała, że
wszyscy uczniowie zdobyli egzekwo I miejsce.

W marcu też
zorganizowany został
konkurs na
najładniejszą pisankę.

Jak zwykle jury nie
miało łatwego
zadania, bo pisanki
jak co roku wykonane
były na różne sposoby
i bardzo pomysłowo.
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W marcu gimnazjaliści z naszej
szkoły mogli również wziąć
udział w konkursie związanym
z dobrymi manierami. Pani
Katarzyna Mikulska oraz pani
Monika Kozioł zorganizowały
konkurs savoir vivre mający
na celu promowanie wśród
uczniów
zasad
dobrego
zachowania.
Konkurs składał się z trzech
części:
uczniowie
musieli
napisać test ze znajomości zasad
dobrego wychowania, ułożyć
wiersz
lub
fraszkę
o kulturalnym
zachowaniu
„Dobre maniery na wesoło”
oraz przygotować plakat propagujący właściwe zachowania
w różnych sytuacjach. W części testowej zwyciężyła Aneta Luksa
z III G, drużynowo I miejsce zajęła klasa III G. W kategorii
plakat wyróżnienie otrzymały: Magdalena Kożuch III G, Anna
Bugara III G, Kinga Fornagiel III G. Z kolei w kategorii wiersz
wyróżniona została praca Alicji Sierotowicz z klasy I G.

31 marca chętni uczniowie z klas od IV SP do III G mogli wybrać się
do kina „Imax” w Krakowie, aby tam obejrzeć „Alicję w Krainie
Czarów”. Film się wszystkim bardzo podobał.

Przypominamy także, że trwa nadal Gimpiada – Na olimpijskich
arenach. Jest to konkurs pozwalający nam na uzyskanie
cząstkowych ocen celujących z takich przedmiotów jak informatyka,
plastyka i wychowanie fizyczne! Prace wykonane w Gimpie
przedstawiające ucznia, kibica lub sportowca na olimpijskich
arenach w Vancouver 2010. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.
Prace można dostarczać do 30 kwietnia.
opr. Patrycja Marcisz
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Dnia 27 marca tego
roku w Zespole Szkół w
Korzennej odbył się
konkurs
wiedzy
o
bezpieczeństwie ruchu
drogowego. Z naszej
szkoły udział wzięli:
– szkoła podstawowa
w składzie:
Marcin
Adamczyk,
Mateusz
Janisz i Andrzej Szarek
– gimnazjum w składzie:
Grzegorz Szlag, Marcin
Sroka
i
Bogdan
Sierotowicz
Nasi młodsi koledzy zajęli miejsce czwarte, natomiast gimnazjum
zajęło drugą lokatę (w kategorii podstawówek i gimnazjów
zwyciężyła Korzenna). Konkurs polegał na napisaniu testu
teoretycznego (szkoła podstawowa jednokrotnego wyboru, natomiast
gimnazjum wielokrotnego) składającego się z 25 pytań oraz trzeba
było zaprezentować jazdę na rowerze, za którą można było dostać
punkty karne.
opr. Bogdan Sierotowicz

Sportowe wyczyny naszego koleżeństwa 
6 marca w Korzennej odbył się gminny turniej mini piłki ręcznej
chłopców – nasza drużyna wywalczyła III miejsce.
10 marca Klaudia Strojny z klasy V
reprezentowała szkołę w powiatowym
turnieju tenisa stołowego dziewcząt
w Ptaszkowej.
26 marca w gminnym turnieju piłki ręcznej
dziewcząt w Mogilnie nasze reprezentantki
zajęły II miejsce. Pierwsza była Lepnica Wielka,
a trzecie Siedlce. Gratulacje!
opr. Patrycja Marcisz
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Egzamin gimnazjalny już tuż
tuż…
Zbliża się wielkimi (jak yeti)
krokami.
Gimnazjaliści
są
podenerwowani. Niektórzy bardziej,
inni mniej. Tych, którzy się podczas
nich nie stresują, jest najmniej. Śmiem
twierdzić, że takich prawie w ogóle nie
ma. Jak wielką mają tremę? Boją się czy
też nie? By się tego dowiedzieć, postanowiłam zapytać dwie uczennice
z trzeciej klasy gimnazjum. Poniżej przedstawiam króciutkie wywiady
z nimi.
Dużo czytałam o uczniach, którzy baaardzo się stresowali.
Mam nadzieję, że ci z naszej szkoły do takich nie należą. Ja jestem
dopiero w klasie I g, więc nie wiem, jak zniosę myśl o egzaminie za dwa
lata. Wydaje mi się, że uczniowie z klasy II g (póki co!) też jeszcze nie
mają takich zmartwień. Na kilka tygodni przed egzaminem można
poradzić stresującym się uczniom: spokojnie! Nie ma czasu na
zmartwienia! Uczyliście się pilnie od I gimnazjum? Nie?! I tak już nie
ma czasu na powtórki.
OK! Stop z tymi smutkami – mamy wiosnę! Słonko świeci,
trawa zielenieje, jest coraz cieplej. A co z tym idzie? Coraz bliżej koniec
roku szklonego. Wtedy już żegnamy się
z gimnazjalistami z trzeciej klasy (tak, z tymi co
pisali egzamin, jakby ktoś nie wiedział). Ale póki co
trzeba się cieszyć z tego, że nie ma już śniegu, który
długo nas „męczył”. Jak mówi stare przysłowie:
„wiosną nadzieje rosną”. Tak, niech urosną nadzieje
na dobre napisanie testu
Wam, drodzy trzecioklasiści życzę wraz
z całą redakcją „Echa Szkoły” jak najlepszych
wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.
Trzymamy za Was kciuki! Powodzenia!
opr. Alicja Sierotowicz
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A oto wywiady z uczennicami klasy III G
– Elżbietą Bugarą oraz Barbarą Sierotowicz
Stresujesz się przed egzaminem?
ELA: Tak, ponieważ od jego wyników
zależy moja dalsza nauka.
BAŚKA: Uważam, że nie ma co panikować
tylko dobrze się przygotować.

Co sądzisz o uczniach, którzy się boją?
ELA: Myślę, że u uczniów to normalne, ale
nauczyciele nie powinni się tak bardzo
przejmować tym, ponieważ to nie oni piszą,
tylko my.
BAŚKA: Może sie zdarzyć, że materiał
powtórzą i będą pewni iż są
przygotowani, a okaże się, że na teście
trafi im się zadanie, którego mimo
przygotowania nie będą potrafili zrobić,
ale to nie jest powód do paniki. Zwykły
pech. Nie ma takiego zadania, z którym
nie dałoby się nic zrobić, nawet jeżeli
paru elementów sie nie pamięta.

Twoja wymarzona szkoła stawia
duże wymagania? Sądzisz, że im
podołasz?
ELA: Szkoła, do której się wybieram, (jak dla mnie) nie ma zbyt dużych
wymagań co do dostania się do niej, ale jest dużo chętnych, więc im więcej
punktów zdobędę, tym lepiej 
BAŚKA: Moja szkoła na szczęście nie stawia zbyt dużych wymagań. Ja
otwarcie mogę się przyznać, że jestem leń i nie chce mi się uczyć, więc
cieszę się, że nie ma aż takich wysokich progów. Biorąc jeszcze pod uwagę
moją pewność siebie - myślę, że dam sobie radę.
wywiady przeprowadziła i opr. Alicja Sierotowicz
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TRZYMAJ FORMĘ, bo ci…ucieknie
Jest wiosna. W związku
z naszym
projektem
''Trzymaj formę'' na początek
proponujemy Wam troszkę
ruchu.
Jest
wiele
przyjemnych
zajęć
na
świeżym powietrzu, lepszych
niż tylko siedzenie przed
telewizorem. Przykładem jest
np. przejażdżka rowerem,
spacer. Warto także zabawić
się w ogrodnika i postarać się o to, aby w naszym
przydomowym ogródku pojawiły się jakieś warzywa.
opr. Klaudia Bugara

UWAGA KONKURS
Ogłaszamy konkurs plastyczny, którego tematem jest
opracowanie logo realizowanego po raz kolejny w naszej
szkole programu „Trzymaj formę”. Logo powinno
promować właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczną.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI SP
oraz I – III G. Uczestnicy konkursu zgłaszają prace wyłącznie
indywidualne. Każdy może zgłosić tylko jedną pracę. Ocenie
podlegają: zgodność z ideą programu „Trzymaj formę”,
czytelność przekazu, estetyka wykonania.
Prace wykonane techniką dowolną na formacie minimum A-4
należy dostarczyć do pani Beaty Kawik do dnia 15 maja 2010
roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 20 maja.
Przewidziane nagrody dla pierwszych trzech miejsc w każdej
kategorii wiekowej.
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POEZJA

Wielkanoc
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga
ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni choragiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem."
Lechoń Jan - (ur. 13 czerwca 1899 w Warszawie,
zm. 8 czerwca 1956 w Nowym Jorku) – polski poeta, prozaik,
krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej
Skamander, autor dziennika.
opr. Małgorzata Michalik
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH I ROŚLINACH
- Największy pasikonik... ?
Na granicy Malezji i Tajlandii
żyją pasikoniki o długości
ponad 25 cm, skaczące na
odległość 4,6 m.
- Największa trawa... ?
Najpotężniejszą trawą na
świecie są bambusy. Osiągają wysokość ponad 35
metrów i średnicę źdźbła 30 cm. Rosną one w Ameryce,
Afryce, Azji oraz Australii. Przeciętny przyrost tych traw
wynosi 20-30 cm na dobę.
- Największy motyl... ?
Ogromne jadowite motyle tropikalne żyją w Papui Nowej
Gwinei. Ważą one 25 g, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi
ponad 28 centymetrów.
- Najdziwniejsza roślina... ?
W południowo-zachodniej Afryce austriacki botanik
Welwitsch odkrył najdziwniejszą roślinę świata, która
nazwana została od jego nazwiska Welwitschia. Żyje ona
bardzo długo, nawet do 2000 lat. Ma niski pień,
o wysokości zaledwie 30 cm i średnicy do 1 metra,
z którego
wyrastają
wstęgowate, twarde liście.
Roślina ta potrafi żyć w
klimacie pustynnym, gdzie w
ciągu kilku lat nie spada ani
jedna
kropla
deszczu.
Korzysta
ona
niemal
wyłącznie z wilgoci zawartej
we mgle. Podlega ona ścisłej ochronie.
opr. Magdalena Bieniek
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Pan Wołodyjowski”
Autor: Henryk Sienkiewicz
Opis: Pan Michał Jerzy Wołodyjowski
rozpacza po śmierci narzeczonej, Anusi
Borzobohatej Krasieńskiej. Nie wierzy,
by mógł być kiedykolwiek szczęśliwy
w miłości. Tymczasem wkrótce pozna
Basię Jeziorkowską, swą przyszłą
towarzyszkę życia.
Czy chwile
szczęścia przyjdzie okupić bohaterską
śmiercią
w obliczu
nadciągającej
nawały tureckiej? Przeczytaj!

„Romeo i Julia”
Autor: William Shakespeare
Opis: Tragiczne losy młodych
bohaterów, urok i wdzięk ich postaci,
poetyckie
piękno
monologów
lirycznych mówiących o miłości - to
uniwersalne i nieprzemijające walory
utworu uważanego za arcydzieło
literatury dramatycznej.
Książki do wypożyczenia w naszej szkolnej bibliotece.
Zapraszamy 
opr. Natalia Gądek
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MUZYKA
Ewa Farna
Razem sam na sam
Mogę być całkiem sama,
Łatwa rzecz, żaden dramat,
Gdy Ty dasz mi w kość,
Dasz sam sobie na złość.
Nie rób scen dla frajera,
Przecież nikt na miłość nie umiera
Skończ grę na czas,
W którym nie ma już nas.
Na płacz się nie nabiorę
Już nic nie zmieni się!
Ref:
W tym naszym sam na sam
Na serce dziś umiera miłość nam.
Na nowy ruszam bal,
Starego nie jest żal yeeah!
W tym naszym sam na sam
Nudno trochę nam...

* * * * * * *
Ewa Farna (ur. 12 sierpnia 1993 w Trzyńcu na Zaolziu) –
piosenkarka pop-rockowa. Pochodzi z polskiej rodziny. W domu
mówi gwarą cieszyńską, a śpiewa w języku czeskim i polskim.
Mieszka w Wędryni, w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Uważa
się za Polkę. Od dziecka związana była z muzyką, brała aktywny
udział w konkursach i przeglądach piosenek, grała również na
fortepianie. Jedną z jej pasji jest także sport, przed rozpoczęciem
kariery wokalnej była członkinią narciarskiego klubu sportowego
SKI Beskyd, specjalizowała się w slalomie oraz zjeździe.
opr. Elżbieta Bugara
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Czy wiesz, że … ?
Czy wiesz, że na biegunie północnym ważymy więcej niż na
równiku?

Czy wiesz, że dziób pelikana ma ponad 10 litrów pojemności?
Czy wiesz, że najcięższy noworodek ważył ponad 10 kg?

Czy wiesz, że grypa hiszpanka w ciągu
dwóch lat spowodowała śmierć 20 mln
osób?
Czy wiesz, że najdłuższa trasa rowerowa
Europy ma 8186 km?

Czy wiesz, że najcięższy ssak świata waży
130 ton? Jest nim płetwal błękitny.
Czy wiesz, że pierwsza gitara elektryczna
była wykonana z belki kolejowej?
opr. Paulina Marcisz

HUMR
Idzie wariat drogą i krzyczy:
- BĘDĘ CHODZIŁ, BĘDĘ CHODZIŁ!
Przechodnie się pytają:
- Czy to jakiś cud?
- Nie, właśnie ukradli mi auto!

- Baco, gdzie nauczyliście się tak rąbać drzewo?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia...
- No, teraz to już pustynia.
Blondynka kupiła sobie drogie kosmetyki
odmładzające. Po jakimś czasie pyta męża:
- Kotku, na ile lat wyglądam?
- Patrząc na twoją cerę dałbym ci 18 lat, na figurę - 21, na włosy 23...
- Kochany jesteś!
- Poczekaj jeszcze nie skończyłem dodawać...
opr. Ewelina Adamczyk

19

WYKREŚLANKA Z NAGRODAMI
Wykreśl podane wyrazy, a otrzymasz rozwiązanie.
1. Owady
2. Komin
3. Osa
4. Oko
5. Pałka
6. Liść
7. Oni
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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: MARZEC
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Patrycja I SP, Bugara Klaudia V SP, Hatlaś
Klaudia II G (zestaw kredek)
Nagrody pocieszenia: Bugara Iza O SP, Sierotowicz Kamil V SP,
Gądek Natalia II G, p. Małgorzata Kmak (ekierka)
Zwycięzcom gratulujemy.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Marcisz z klasy III
gimnazjum do 30 kwietnia 2010 r.

imię i nazwisko, klasa
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