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Witajcie uczniowie!
Jest już czerwiec! To upragniony
miesiąc każdego ucznia, oczywiście ze
względu na … wakacje! 
Pierwszego dnia tego miesiąca
obchodzimy nasze ulubione święto DZIEŃ DZIECKA! W związku z tym
składamy
naszym
czytelnikom
najlepsze życzenia: dużo szczęścia,
pogody ducha i dobrego humoru!
Z przykrością Was zawiadamiamy,
że jest to ostatni numer naszej
ukochanej gazetki Echo Szkoły w tym
roku szkolnym… Ale nie martwcie
się!
Powrócimy
do
Was
w nowym składzie już po wakacjach!
Przypominamy także, że archiwalne
numery
naszej
gazetki
można
przeczytać na stronie internetowej
szkoły: www.koniuszowa.korzenna.pl
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KALENDARIUM:
1. 06. 1922 Sejm uchwalił ustawę o Polskim Monopolu
Tytoniowym, która wprowadziła wyłączność państwa w produkcji
i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
5. 06. 1902 Parlament pruski przyjął ustawę o tzw. funduszu
polskim, który służył germanizacji naszych ziem.
10. 06. 1907 W Paryżu sprzedano obraz jednego z największych
twórców epoki baroku Paula Rubensa, zatytułowany "Święta
Rodzina". Płótno nabyto za 59 tysięcy franków.
15. 06. 1931 W Waszyngtonie zostały podpisane traktaty przyjaźni,
handlowy i konsularny między Polską i Stanami Zjednoczonymi.
20. 06. 1922 Oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem
generała Stanisława Szeptyckiego uroczyście przejęły przyznaną
Polsce część Górnego Śląska.
25. 06. 1940 Weszło w życie francusko-niemieckie i francuskowłoskie porozumienie o zawieszeniu broni, na mocy którego Niemcy
zajęły część terytorium Francji, a reszta wraz z koloniami pozostała
pod administracją rządu Vichy pod przewodnictwem marszałka
Philippe'a Petaina.

27. 06. 1920 W Warszawie
utworzono
Polski
Związek
Towarzystw
Kolarskich,
na
pierwszego
prezesa
wybrano
Stanisława Bliklego. W 1938 przyjęto
nazwę Polski Związek Kolarski.

opr. Małgorzata Michalik
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Z ŻYCIA SZKOŁY!
opr. Patrycja Marcisz

20 kwietnia naszą szkołę odwiedziła pani Elżbieta Chmura,
przedstawicielka doradztwa zawodowego z Nowego Sącza.
Poprowadziła ona z klasą III gimnazjum zajęcia, których celem
była pomoc w wybraniu odpowiedniej szkoły, określenie
predyspozycji zawodowych uczniów itd. Na pewno takie
zajęcia pomogły trzeciakom.

22 kwietnia odbyła się szkolna debata na temat działalności
Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele poszczególnych
klas z przewodniczącymi na czele rozmawiali na bieżące
tematy z życia naszej szkoły. Wspólnie podjęli kilka ważnych
decyzji, dotyczących między innymi organizacji pikniku
rodzinnego…
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Aneta Porębska z klasy III
szkoły podstawowej zajęła
I miejsce w konkursie
„Matematyczne potyczki”.
Gratulacje!

W dniach od 27 do 29 kwietnia trzecioklasiści pisali
egzaminy gimnazjalne składające się z trzech części:
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka
angielskiego. Życzymy jak najlepszych wyników!
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W dniu 3 maja została zorganizowana uroczysta
akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucja
3 Maja. Chórek szkolny odśpiewał hymn oraz kilka
patriotycznych pieśni, a wybrani uczniowie z klas od VI SP
do II G recytowali wiersze.

12, 19 i 26 maja pani Franciszek Tarasek zabrała wszystkich
chętnych uczniów z klas IV-VI SP i I-III G na basen do
Nowego Sącza. Wyjazd był całkowicie sponsorowany przez
Uczniowski Klub Sportowy (UKS). Natomiast uczniowie klasy
V i IV jeżdżą systematycznie na basen w ramach projektu „Już
pływam – Delfinek 2010”
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25 maja odbyła się dyskoteka w rytmie wiosny!
Były konkursy karaoke, bufet, konkursy z licznymi nagrodami.
A dyskotekę prowadził DJ Wind.
29 maja zorganizowana została „II Biesiada Rodzinna”, na
której bawili się i młodsi, i starsi mieszkańcy Koniuszowej. Na
imprezę przybyły całe rodziny. I dzieci, i rodzice, i dziadkowie
świetnie się bawili na świeżym powietrzu, a atrakcji było
sporo: występy dzieci i młodzieży: tańce, sztuki teatralne,
piosenki, loteria fantowa – każdy los wygrywał (tu
podziękowania należą się sponsorom), różne konkursy i gry
sportowe – dla wszystkich (i dzieci, i rodziców),
nadmuchiwana zjeżdżalnia, która przez cały czas trwania
pikniku cieszyła się niesłabnącym powodzeniem, obfity bufet.
Przez całą biesiadę przygrywał zespół wokalno –
instrumentalny. Odbyło się też podsumowanie realizowanego
po raz kolejny w szkole projektu „Trzymaj formę” połączone
z różnymi konkursami
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WYWIADY Z UCZESTNIKAMI
„II BIESIADY RODZINNEJ”
Przemysław Korczyński
Jak się bawisz?
Bawię się bardzo dobrze.
Z kim przyszedłeś dzisiaj
do szkoły?
Dziś przyszedłem do szkoły
z moją kuzynką - Kamilą
Adamczyk.
Lubisz takie zabawy?
Bardzo lubię takie zabawy.
Dlaczego?
Ponieważ jest to bardzo fajna
zabawa.
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Sławek Bugara
Jak się dzisiaj bawisz?
Dobrze.
Z kim przyszedłeś dzisiaj do
szkoły?
Z moimi siostrami: Agatą i z Elą.
Lubisz takie zabawy?
Tak, ponieważ są wesołe.

Pani Marta Kiełbasa
Jak bawi się Pani na
dzisiejszej biesiadzie?
Super.
Co podoba się Pani
najbardziej?
Cała organizacja.
Jak ją Pani ocenia?
Jest
naprawdę
super.
Zaangażowanie
nauczycieli,
Pana
Dyrektora- myślę, że to jest
najważniejsze.
Rodzice
mogą
pomagać,
ale
zorganizowanie
takiej
imprezy jest trudne.
Co sądzi Pani o takiego typu imprezach?
Mogą być co tydzień. 
Czy często Pani pomaga w takich akcjach?
Czasem.
Co Panią do tego nakłania?
Lubię takie imprezy 
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Pan Jacek Fornagiel
Jak bawi się Pan na dzisiejszej
biesiadzie.
Bardzo dobrze się bawię. Taka
biesiada jest faktycznie potrzebna
w Koniuszowej. Szkoda, że rok
nam raz uciekł i nie mieliśmy
takiej imprezy. Jestem naprawdę
bardzo zadowolony i widzę, że inni
ludzie również.
Co podoba się Panu najbardziej.
Bardzo dobra organizacja- to jest ważne, no i radość dzieci. To
jest chyba najważniejsze. Dzieci cieszą się, że w ogóle coś
takiego się odbywa.
Jak ocenia Pan organizacje tego wydarzenia?
Piątka z plusem  (+5)
Co sądzi Pan o takiego typu imprezach?
Jak już raz mówiłem: powinno być jak najwięcej takich
imprez, żeby młodzież się w to angażowała. Takie spotkania są
potrzebne i jest to nawet wskazane, aby tak duża grupa ludzi
się spotykała na takich spokojnych imprezach jak dziś. Może
gdzieś tam młodzież się spotyka, ale dziś przyszliśmy całymi
rodzinami i to jest piękne.
wywiady przeprowadził: Dominik Janiszewski
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Sportowe wyczyny naszego koleżeństwa ;]
8 maja odbyło się otwarcie „Orlika” w Korzennej. Nasza
drużyna jak zwykle spisała się rewelacyjnie zajmując
I miejsce.

10 maja odbył się wojewódzki indywidualny turniej tenisa
stołowego w Nowym Targu – „Gimnazjada”. Marcisz Łukasz
zajął 25 miejsce.
28 maja chłopcy ze szkoły podstawowej zdobyli 1 miejsce na
gminnych zawodach w piłkę nożną w Korzennej, na nowo
otwartym boisku „Orlik”!
opr. Patrycja Marcisz
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POEZJA
Nad wodą wielką i czystą
Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;
Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;
Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.
A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.
Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czoła
I błyskawice - pomijam.
Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć W Lozannie.

Adam Mickiewicz - ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu, zm. 26 listopada
1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta
polityczny. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego
uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw.
Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za
jednego z największych na skalę europejską.
opr. Małgorzata Michalik
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CIEKAWOSTKI
Olbrzymia cytryna…
Palestyńczyk Isa Riszmaui z miejscowości Bejt
Sachur, niedaleko Betlejem wyhodował na swym
polu
cytrynę
wielkości
ludzkiej
głowy
i o rekordowej wadze - prawie 2 kilogramów??
Gigantyczna tama
W parku narodowym Wood Buffalo w Kanadzie
bobry zbudowały gigantyczną tamę, którą można zobaczyć
na
zdjęciach
satelitarnych?
Niewiarygodna
konstrukcja
ma 850 metrów długości i jest dwukrotnie większa, niż największa tama
zbudowana ludzkimi rękoma, czyli amerykańska zapora Hoovera o długości
niespełna 380 metrów. Zdaniem badaczy, liczne rodziny bobrów, które
brały udział w zbiorowej budowie tamy, poświęciły na to
co najmniej kilka miesięcy i zużyły drewno z kilku tysięcy drzew.
-Imiona żubrów
Pewnie mało kto wie, że każdemu żubrowi, który jest czystej krwi żubrem
białowieskim, urodzonym w każdym z polskich rezerwatów, nadaje się
imię, które zaczyna się na "po", czego przykładem jest np. Poranek czy
Pomruk.
opr. Magdalena Bieniek

Czy wiesz, że … ?









Czy wiesz, że najmniejszy kulturysta świata waży 9kg i ma 80 cm
wzrostu?
Czy wiesz, że pierwsza kuchenka mikrofalowa miała 2 m i ważyła
340 kg?
Czy wiesz, że we wrześniu spędziliśmy w Internecie 27 miliardów
godzin?
Czy wiesz, że na dużych wysokościach chudniemy?
Czy, wiesz, że piłka kopnięta podczas rzutu wolnego osiągnęła
kiedyś prędkość 210,9 km/h?
Czy wiesz, że twój żołądek wytwarza 2 litry kwasu solnego
dziennie?
Czy wiesz, że białe wino może szkodzić zębom?
Czy wiesz, że rocznica urodzin Boba Marley'a jest świętem
narodowym Jamajki?
opr. Paulina Marcisz
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„Latarnik”
autor: Henryk Sienkiewicz
Opis: Udało się Sienkiewiczowi w tej
noweli
oddać
polskiego
ducha
narodowego. Autor zawarł w tej książce
historię
polskiego
emigranta
Skawińskiego, który pod wpływem
lektury „Pana Tadeusza” przeżywa
swoisty powrót do ojczyzny, którą
opuścił czterdzieści lat temu. Stary tułacz był bardzo pracowity
i uczciwy, więc dostał pracę w latarni.

„O psie, który jeździł koleją”
autor: Roman Pisarski
Opis: Książka opowiada o psie –
Lampo, który często podróżował.
Kilkakrotnie uciekał od swojego
nowego właściciela. Pewnego dnia
zawiadowca znajduje go na stacji
kolejowej i przygarnia go. Za
niedługo zdjęcie kundla ukazuje się
w gazecie. Co się stanie z psem?
Przeczytaj! Zdradzę tylko, że jest on
wielkim bohaterem.
Książki do wypożyczenia w naszej szkolnej bibliotece.
Zapraszamy 
opr. Natalia Gądek
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MUZYKA
Paramore - Decode
How can I decide what’s
right?
when you’re clouding up my
mind
I can’t win your losing
fight,
all the time
How can I ever own what’s
mine,
when you’re always taking sides
But you won’t take away my pride,
no not this time
Not this time…
Ref. How did we get here
When I used to know you so
well
But how did we get here
I think I know
Paramore – amerykański rockowy zespół, w którego skład wchodzą:
Hayley Williams, Jeremy Davis, Zac Farro, Josh Farro i Taylor York. Ich
pierwsza płyta z 2005r. nosi nazwę All We Know Is Falling. W 2007 i 2009
roku zespół był nominowany do nagrody Grammy. W sierpniu 2007 roku
zespół był ogłoszony artystą tygodnia w MTV. W roku 2008 był także
nominowany do nagrody MTV VMA i MTV EMA. 8 sierpnia 2009 roku
otrzymali dwie nagrody na Teen Choice Awards 2009. Zespół zdobył
nagrody w kategoriach : "Rock Group" i "Rock Track". W roku 2008 dwie
piosenki tego zespołu znalazły się na soundtrack'u do filmu Zmierzch.
29 września 2009 roku wyszedł trzeci album zespołu zatytułowany 'Brand
New Eyes'. Promującym go singlem jest Ignorance
opr. Elżbieta Bugara
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HUMR
HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
- Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno
przez uczniów i nauczycieli.
- Była to wyspa położona z dala od morza.
- Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach.
Blondynka,
ruda
i
brunetka
jadą
na
gapę
pociągiem.
W pewnym momencie słyszą kroki konduktora. Pochowały się do worków,
które miały ze sobą. Konduktor podchodzi do worka, w którym siedzi ruda.
Potrząsa nim i słyszy: -hau hau! Podchodzi do worka, w którym siedzi
brunetka. Potrząsa nim i słyszy: -miał miał! Podchodzi do worka, w którym
siedzi blondynka, potrząsa nim i słyszy:
- ZIEMNIAKI!!!
Nauczycielka pyta uczniów:
- Jak powinna być, waszym zdaniem, szkoła?
Uczniowie zgodnie odpowiadają:
- Zamknięta!!!
Jasiu skarży się koledze:
- Wiesz, mam takie dni, kiedy wcale mi się nie chce iść do szkoły.
-A jakie to dni?
- Od poniedziałku do piątku.
Nauczycielka pyta Jasia:
- Dlaczego słowo „żaba” napisałeś w dyktandzie przez „rz” ?
-Ponieważ wymienia się na „r” – odpowiada chłopiec.
- Jak to?
- W słowie „ropucha”!
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał IDIOTA. Jaś
spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę a nie się podpisywać.
Dlaczego blondynka nie ma drzwi w łazience?
- Żeby jej nie podglądano przez dziurkę od klucza...
opr. Ewelina Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zwierze dające mleko.
Okrągła do zabawy.
Najpłytszy dla dzieci na basenie.
Uchodzi do morza.
Nosimy ją na głowie.
Zwierzę z kolcami.
Pojazd o dwóch kołach.

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: RODAK
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Izabela O SP, Bugara Klaudia V SP, Gądek
Natalia II G (korektor w myszce)
Nagrody pocieszenia: Kociołek Julia O SP, Kmak Dawid V SP, Fornagiel
Kinga III G, ksiądz Tomasz (wafelek)
Zwycięzcom gratulujemy.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Marcisz z klasy III
gimnazjum do 22 czerwca 2010 r.

imię i nazwisko, klasa
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