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Witajcie Uczniowie!
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Postarajmy się, aby i w tym
roku nasze stopnie były jak najlepsze a zachowanie wzorowe.
Pierwszy tegoroczny numer naszej szkolnej gazetki poświęcony
był zmarłemu ks.Leszkowi Koziołowi, który przez 22 lata pełnił
funkcję Proboszcza naszej Parafii. Prośmy Boga o spokój dla Jego
duszy.
W nieco zmienionym składzie redaktorskim chcemy, aby nasza
gazetka zawierała w sobie „coś nowego”. Czekamy więc na Wasze
propozycje. Jeśli macie ciekawe pomysły, kierujcie je do redaktora
naczelnego. W miarę możliwości postaramy się wprowadzić je
w życie.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny:

Janiszewski Dominik IIIG

Współredaktorzy: Adamczyk Ewelina IIIG, Gądek Natalia IIIG, Hatlaś

Klaudia IIIG, Adamczyk Kamila IIG, Sierotowicz Alicja IIG, Bugara Agata IG,
Czernecka Anna IG, Marcisz Paulina IG, Ruchała Karolina IG, Bugara
Klaudia VISP
Ilustratorzy: Hatlaś Klaudia IIIG , Marcisz Paulina IG, Grzegorz Szlag IIG
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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Kalendarium

1.X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LUDZI STARSZYCH
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEKARZA
2 X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
5 X MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NAUCZYCIELI
(ONZ)
8 X ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY (ONZ)
14 X DZIEŃ NAUCZYCIELA
16 X ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI
18 X DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ
DZIEŃ ŁĄCZNOŚCI
19 X DZIEŃ RATOWNIKA
24 X ŚWIATOWY DZIEŃ INFORMACJI
29 X DZIEŃ BEZ KUPOWANIA
30 X DZIEŃ ODPOCZYNKU
31 X HALLOWEEN
DZIEŃ ROZRZUTNOŚCI
opr. Ewelina Adamczyk

Ciekawostki
*W przeciętnej amerykańskiej rodzinie na każdą pochwałę
dziecka przypada osiem uwag krytycznych.
*95% pielęgniarek wypowiedziało się w ankiecie, że podawałaby
leki przepisane przez lekarza nawet jeśli miałyby one zabić
pacjenta.
*70% ludzi wyznaje tę samą religię, w której się wychowali jako
dzieci.
*90% nowych produktów nie przynosi zysku.
*94% kobiet ocenia swój wygląd na przeciętny lub powyżej przeciętnej.
*W USA występują nominały 1, 5, 10, 20, 50 i 100 dolarów.
*Ciągłe powtarzanie morałów, upomnień czy ostrzeżeń powoduje, że tracą one
swoje pierwotne znaczenie.
*Żebracy dostają więcej pieniędzy jeśli proszą o konkretną sumę.
*Każdy czterolatek powie, że najfajniejszą zabawką w całym pokoju jest ta, którą
bawi się jego rówieśnik.
*W stanach wydaje się około 175 000 książek rocznie.
*Chińczycy po spotkaniu biznesowym wymieniają się upominkami.
*Szczur potrafi połączyć się z 400 samicami w ciągu 10 godzin.
*Ponad 90% dziedzin sportowych powstało między 1800 a 1900 rokiem.
opr. Kamila Adamczyk
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PZNAJMY SIĘ
Poniżej prezentujemy nowych pracowników naszej szkoły
Jarosław Gliński - dyrektor Zespołu Szkół
w Koniuszowej
Urodziłem się 13.08.1974 r. w Dębnie. Od
najmłodszych lat jestem związany z edukacją,
ponieważ już w wieku lat trzech zostałem zapisany
do
przedszkola
w
Grybowie.
Następnie
uczęszczałem
do
Szkoły
Podstawowej
w Grybowie,
Technikum
Samochodowego
w Nowym Sączu oraz Politechniki Opolskiej
w Opolu, którą ukończyłem w roku 2000.
Z wykształcenia jestem magistrem
inżynierem technologii maszyn. Jednocześnie
jednak już od czwartego roku studiów kształciłem
się w kierunkach pedagogicznych i tak ukończyłem kursy kwalifikacyjne
pedagogiczne w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych, matematyki
i informatyki na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe z matematyki
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ponadto ukończyłem czteroletnie dzienne
studia doktoranckie w zakresie mechaniki w Politechnice Częstochowskiej oraz
studia podyplomowe w zakresie zarządzania, oraz zarządzania w oświacie.
Bardzo lubię pracę w szkole, lubię prowadzić zajęcia z dziećmi
i młodzieżą. Od ukończenia studiów do 06.09.2010 r. pracowałem w Szkole
Podstawowej w Binczarowej, gdzie uczyłem matematyki i informatyki.
Od 1 września 2010 r. objąłem obowiązki dyrektora Zespołu Szkół
w Koniuszowej. Wdrażam się w panujące tutaj zwyczaje i staram się sprostać
wyzwaniu, jakiego się podjąłem. Do chwili obecnej pracuje mi się bardzo dobrze,
uważam, że mam dobry kontakt z młodzieżą i gronem pedagogicznym oraz
pracownikami obsługi. Obecnie prowadzę zajęcia z matematyki w klasie czwartej
szkoły podstawowej.
Jako dyrektor mam wiele zajęć i obowiązków, które muszę na bieżąco
wykonywać. Mimo to jednak znajduję czas na organizację zajęć pozalekcyjnych na razie jest to tenis stołowy, niemniej jednak myślę o szerszym wykorzystaniu
bazy szkoły i otwarciu się na potrzeby środowiska lokalnego. Zapraszam
zainteresowanych wynajmem sali gimnastycznej, będziemy ją udostępniać
wszystkim chętnym na dotychczasowych zasadach.
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Ksiądz Łukasz Pawłowski
Skąd pochodzę
Oczom współczesnego człowieka oglądającego Tatry,
Alpy czy Himalaje, zapewne Pieniny nie wydają się
olbrzymie, ale przecież nie w imponujących rozmiarach
tkwi ich piękno. Właśnie stamtąd pochodzę – z małej
miejscowości w Pieninach, z Krościenka nad Dunajcem,
niegdyś królewskiego miasteczka.
O powołaniu
Każde powołanie – inna historia. Każde powołanie –
tajemnica. Moje powołanie dojrzewało w czasie. Może łatwiej mi było odczytać to
powołanie, bo byłem ministrantem, lektorem. Pamiętam też chwile jakieś wyjątkowej
modlitwy, gdy czułem, że Bóg woła. Choć moją przyszłość związałem
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, to jakoś nie mogłem znaleźć pokoju, nie
mogłem nawet się wyspać…, więc zapukałem do furty seminaryjnej no i stało się. Sam
nie wiem jak. To tajemnica, której chyba nigdy do końca nie zrozumiem.
Jak wygląda pobyt w Wyższym Seminarium Duchownym
Trochę jak w wojsku i trochę jak w klasztorze.
Moje pierwsze placówki
Moją pierwszą parafią, pierwszą miłością była Laskowa koło Limanowej. To wielkie
szczęście dla mnie pracować wśród takich ludzi – prostych i pobożnych, bardzo
życzliwych. Tak naprawdę to ci ludzie swoim życiem wygłosili dla mnie wiele cennych
i mądrych kazań. Wspominam takie wydarzenie – kiedy odwiedzałem chorych, pewna
kobieta z dziećmi, kiedy zauważyli, że idę z Najświętszym Sakramentem, uklęknęli
w kałuży. „Jaka wielka wiara” – pomyślałem.
Drugą parafią był Radłów. Wspominam ją bardzo mile – szczególnie współpracę ze
szkołami, gdzie pracowałem i młodzież, z którą bawiłem się w teatr.
Zabawna scena podczas posługi
Śmieszna sytuacja podczas Mszy- komuś wypadła szczeka na patenę.
Czym się interesuję poza pracą w szkole
Moje zainteresowania: lubię czytać poezję, mądre książki, oglądać sztuki teatralne, no
i oczywiście nałogowo grać w piłkę.
Jak postrzegam ludzi młodych
Młodość jest piękna, ale dziś o wiele bardziej zagrożona. O każde piękno trzeba
walczyć i wbrew opiniom, że nie warto, że to się nie uda.
Jak się mi pracuje w szkole w Koniuszowej
Dotychczas spotykam się z życzliwością innych nauczycieli, no i młodzieży.
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Pani Agata Ligęza Chyc- magister
filologii polskiej, oligofrenopedagog,
bibliotekarz.
Absolwentka
Akademii
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji
Narodowej
w Krakowie.
Mieszka
w Lipnicy Wielkiej. Uwielbia długie,
piesze wędrówki, górskie wyprawy.
Interesuje się literaturą, lubi poezję.
W wolnych chwilach gra w tenisa
stołowego, bilarda oraz kręgle. Podkreśla, że jej życiowym sukcesem są dzieciośmioletnia Weronika i czteroletni Rafał Karol. Marzy o tym, by wyrosły na
dobrych, uczciwych ludzi. „Dziękuje wszystkim pracownikom Zespołu Szkół
w Koniuszowej za życzliwość i miłe przyjęcie. Cieszę się, że mogę poznać
nowych, wspaniałych uczniów. Rodzice – stwierdza- powinni być dumni ze
swoich pociech. Są szczere, grzeczne i dobrze wychowane”

Pani Anna Kowalska- mieszka w Nowym Sączu.
Posiada
Wyższe
wykształcenie
magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym. Interesuje się
literaturą. Lubi wycieczki rowerowe i jazdę na łyżwach.
Słucha muzyki POP, lecz jej ulubionym zespołem jest
„Maleo Reggae Rockers”.

Pani Beata Oleksy mówi o sobie:
- Mieszkam w Koniuszowej. Mam
dwójkę dzieci, które są uczniami tej
szkoły. Obecnie zastępuję panią
Danutę Bugarę. Bardzo fajnie jest
w waszej szkole.
opr. Dominik Janiszewski
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A oto nasi najmłodsi, którzy we wrześniu zaczęli swoją przygodę ze
szkołą w Koniuszowej uczęszczając do „zerówki”.
Oto nazwiska naszych najmłodszych: Bieniek Damian, Bochenek Ewelina,
Czernecki Karol, Dwojak Damian, Dybowicz Wiktoria, Fornagiel Krzysztof,
Kempa Nikodem, Korczyński Kacper, Kożuch Angelika, Kożuch Dawid, Kożuch
Ilona, Luksa Klaudia, Miśkowiec Jakub, Mykytyn Denis, Oleksy Kinga, Siedlarz
Oliwia, Sierotowicz Marcin, Sierotowicz Szymon, Szarek Michał
Opiekę nad nimi sprawuje pani Zofia Michalik.
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A to z kolei my – redakcja „Echa Szkoły”

i sprzedający
gazetkę
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Z życia szkoły...:)

15 IX
– klasa III SP
pojechała na
wycieczkę do
Muzeum
Okręgowego
w Nowym
Sączu. Dzieci
zwiedziły
Skansen,
zorganizowano dla nich warsztaty garncarskie oraz warsztaty uczące
wyrobu kwiatków bibułkowych . Wyjazd był udany.
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23 IX – odbyły się zawody
przełajowe w Wojnarowej dla klas
4-6 SP i 1-3 gimnazjum. Wszyscy
biegli ile tylko sił mieli w nogach.
Do
zawodów
powiatowych
zakwalifikowali
się:
Luksa
Izabela, Krok Kamil, Sierotowicz
Kamil, Kmak Dawid, Ogorzałek
Michał, Czernecka Anna, Jędrusik
Aneta, Bugara Agata, Szarek
Andrzej, Sierotowicz Arkadiusz,
Pogwizd Paweł, Gądek Natalia.

24 IX – odbył się wyjazd
do Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej do
Nowego Sącza na
„Małopolską Noc
Naukowców”. Uczniowie
szkoły podstawowej
(klasy 4-6) i gimnazjum
(klasy 1-3) mogli
zobaczyć różne
doświadczenia chemiczne
i fizyczne oraz zostały dla
nich organizowane
konkursy matematyczne i
plastyczne. Był również
pokaz japońskiej sztuki
walki Aikido. Z naszej
szkoły pojechało 12
uczniów i 3 opiekunów.
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29 IX – zorganizowana została dyskoteka przez SU. Było dużo
zabawnych konkursów. Również chrzest IV klasy, czyli Pani Ania
Jelińska (opiekunka samorządu) zadawała pytania klasie IV i oni
musieli odpowiedzieć, a później odpowiadała klasa III gimnazjum.
Wygrali oczywiście czwartoklasiści i to oni otrzymali nagrody.
Ogólnie to impreza się udała.
30 IX – zostały
zorganizowane
wybory do Zarządu
Samorządu
Uczniowskiego.
Przewodniczącym
została Ewelina
Adamczyk,
zastępcą – Andrzej
Szarek,
a członkami:
Kamila Adamczyk,
Paulina Marcisz, Sara Ogorzałek. Opiekunem została Pani Joanna
Dźwigniewska –
Gargula.
W komisji był:
Dominik
Janiszewski, Piotr
Bochenek i
Andrzej Szarek.
Wszystkim
uczestnikom,
którzy nie dostali
się do SU
gratulujemy
odwagi.
opr. Natalia Gądek
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Mniej oficjalnie odbywały się wybory do samorządów klasowych,
chociaż i tutaj przestrzegano zasad demokratycznych wyborów, co
widać na przykładzie klasy VI SP.

30 IX dziewczynki z klasy 1G uczciły „Dzień Chłopaka”
przygotowując skromny poczęstunek dla swoich kolegów w klasie.
Chłopcy, choć udawali, że nie robi to na nich wrażenia, byli
zadowoleni, iż dziewczyny o nich pamiętały.
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W tym roku po raz kolejny bierzemy
udział
w ogólnopolskim
programie
„Trzymaj Formę” realizowanym pod
patronatem Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz Stowarzyszenia „Polska
Federacja Producentów Żywności”.
Celem tego programu jest „edukacja
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego
stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność
indywidualną i wolny wybór jednostki”. Jak zwykle w naszej gazetce
będą się ukazywać artykuły związane z „trzymaniem formy”,
sprawozdanie z realizacji różnych działań. Nie zabraknie wycieczek,
wyjazdów na lodowisko, na basen, konkursów oczywiście ze
„zdrowymi” nagrodami. Nad realizacją projektu czuwają jak do tej pory:
w szkole podstawowej – pani Beata Kawik, w gimnazjum - pani
Franciszka Tarasek.

Ruch to zdrowie: Przy ostatnich jesiennych
promykach słońca warto się wybrać na rower lub
jesienny spacer. Trzeba korzystać z ładnej pogody
póki jeszcze jest.
Miłośnicy roweru: przez następne ok. trzy miesiące
nie będzie możliwości
korzystać ze sprzętu, więc
bierzcie rower i ruszajcie w drogę.
Zdrowe odżywianie: Zbiory jesienne… czy chcemy się
zdrowo odżywiać? To jedzmy owoce i warzywa.
opr. Agata Bugara
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„TRZYMAJ FORMĘ” – Ankiety
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie owoce uczniowie lubią
najbardziej.
Zapytaliśmy
o to
dzieci
z zerówki
i piątoklasistów.
W zerówce, dzieci mogły wskazać kilka
ulubionych owoców.
Oto ich







faworyci:
Truskawki– 13 osób
Pomarańcze– 12 osób
Jabłka– 12 osób
Kiwi– 11 osób
Banany– 10 osób
Gruszki– 8 osób

W klasie V natomiast, gdzie jest 16 osób, została przeprowadzona ankieta,
w której każdy musiał wybrać swój ulubiony owoc. I tak oto piątoklasiści
najbardziej lubią:
 Truskawki– 7 osób
 Banany– 5 osób
 Jabłka– 3 osoby
 Kiwi– 1 osoba
Jednak były też owoce, których nie lubią. Są to:
 Pomarańcze
 Gruszki
opr. Anna Czernecka

Kącik Porad
Hejka! Nazywam się Klaudia Hatlaś. Mam zaszczyt poprowadzić
w naszej gazetce „Kącik porad”. Powstał on po to, abyście
mogli znaleźć tu odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
Postaram się odpowiedzieć na wszystko. Nie życzyłabym
sobie, ażeby trafiały do mnie pytania zawierające przekleństwa
lub nieodpowiednie treści. Oczywiście nie będę ujawniać
Waszych danych osobowych (chyba że ktoś będzie tego chciał).
Pytania proszę wrzucać do pudełka, które znajduje się koło
sklepiku szkolnego. Możecie też się ze mną skontaktować przez Internet =)
Mój numer gg to 9339085 =]
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Poezja
Marek Gałązka
„Jesień”
Wróble, różaniec wróbli,
to w górę to w dół się unosi.
W kaloszach, kapotach na deszcz jesienny
to one witają jesień.
Chmury, a w chmurach lato
już babią nicią się niesie.
Jaskółczy kołuje zaciąg.
W kapliczce przysiadła jesień.
Drzewa, przemokłe drzewa,
chylą gałęzie na wrzesień.
Dzisiaj już lata w nich nie ma,
warkocze drzew złoci jesień.
Liście, jesienne liście
we wszystkich kolorach tęczy.
Wiatr porozwiewa je wszystkie,
na razie jesień w nich dźwięczy...
Marek Gałązka (ur. 17.02.1954 r. w Szczecinie) – poeta, kompozytor, gitarzysta,
popularyzator twórczości Stachury, interpretator i wykonawca piosenek do jego
wierszy. Absolwent pedagogiki w zakresie pracy kulturalno-oświatowej.
opr. Karolina Ruchała
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Muzyczka
Paweł Stasiak

„Ocean Codzienności”
Przez zamknięte drzwi promień słońca wpadł
i chciał już zostać
Dzielić ze mną los zwyczajnych
szarych dni
to byłaś Ty
Dałaś mi coś na zawsze, prawdziwą
szansę
Ref. Przez ocean codziennych trosk
przez morza łez popłynąć chcę z
Tobą
Odkryjemy nieznany ląd
ukryty gdzieś daleko stąd
Spośród wielu dróg wybrałem właśnie tę
wybrałem Ciebie
Choć przewrotny los nie szczędził gorzkich chwil
ufałaś mi
Dałaś mi coś na zawsze, nową szansę
Ref. Przez ocean.....
Choć nie dałem Ci nic, nie pozwól mi
bym z kamienia był, nie pozwól mi
bo Ty jedna mnie znasz.
Ref. Przez ocean......
Paweł Stasiak (ur. 19 listopada 1967 w Łodzi) - piosenkarz, członek
zespołu Papa Dance. Wykonuje muzykę pop.
opr. Natalia Gądek
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Dzień Nauczyciela
14 października, Dzień Edukacji Narodowej, czy
też bardziej znana nazwa, czyli Dzień Nauczyciela. To
także święto uczniów. Ale co wam będę o tym kadzić
– sami dobrze wiecie jak jest. Zajmijmy się zatem
postacią nauczyciela.
Jacy bywają nauczyciele? No cóż, są „kosy” czy „piły”,
ale też tacy „spoko”. Wszyscy kojarzą się ze szkołą, nauką i… uwagami. Tych
„spoko” lubimy najbardziej – potrafią pomóc, zrozumieć, często mają poczucie
humoru. „Kosy” potrafią na jednej lekcji przepytać połowę klasy, a co kilka
godzin szykują sprawdzian i nigdy, niestety, nie podwyższają ocen.
Zapomniałam napisać o jeszcze jednym rodzaju nauczycieli – „na luzaka”.
Nauczyciele „na luzaka” najczęściej nie mają zamiaru przerabiania materiału.
Próbują zaprzyjaźnić się z uczniami, stawiając (by mieć spokój) piątki z góry do
dołu. Są, wbrew pozorom, niebezpieczni – wyobrażacie sobie pozytywne
napisanie egzaminu po nauce z kimś takim!? Kogo będzie potem obchodzić,
dlaczego wyniki są niskie.
W naszej szkole, jak zauważyłam, nie ma ani „kos” ani „luzaków”. Są
normalni, fajni nauczyciele, którzy potrafią pomóc, ale nie zawsze mają
poczucie humoru. No cóż, co poradzić, mogło być gorzej
My, uczniowie, mamy inne poglądy niż nauczyciele. Inaczej patrzymy
na świat. No bo według uczniów (niektórych!) co jest złego w nieuczeniu się,
w bieganiu po korytarzu czy w biciu się i darciu wniebogłosy. Natomiast
nauczyciele widzą to wszystko inaczej, są „jakby z innej planety”, a młodzieży
ciężko znaleźć z nimi kontakt. Bo jak mają się „zakumulować” z „nieznającym
litości nauczycielem”? Takie żarty. A propos – jest mnóstwo kawałów
o wychowawcach. Nie będę ich jednak przytaczać, bo wiem, że „Echo Szkoły”
kupują nie tylko uczniowie 
Na koniec jeszcze dodam, że ostatnio czytałam „Małego Księcia” , i tam
autor pisał, że dzieci powinny być wyrozumiałe dla dorosłych. Tak, drodzy
uczniowie, bądźcie wyrozumiali dla nauczycieli. A nauczyciele – więcej
zrozumienia dla roztargnionych uczniów.
Pozdrawiam wszystkich wyrozumiałych, a także nauczycieli na
zwolnieniu(pamiętamy).
autor: Alicja Sierotowicz
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„Chłopcy z Placu Broni”
Akcja powieści dzieje się wiosną 1889 roku w
Budapeszcie. Głównym bohaterem książki jest Erno
Nemeczek, członek grupy Chłopców z Placu Broni.
Grupa ta prowadzi wojny z grupą Czerwone Koszule, do
której należą Feri Acz, Sebenicz i inni, którz chcą zająć
plac siłą …

„Żółwik Sammy”
To pełna ciepła i humoru opowieść rozpoczyna się
w 1959 roku, w dniu narodzin Sammy’ego. Przez
pierwsze 10 lat swojego życia dryfuje on w wodach
oceanu wraz ze swoim przyjacielem Rayem. Potem
przez przypadek trafia do domu pewnego chłopca,
a następnie postanawia przepłynąć cały świat i odnaleźć
swoją wielką miłość z czasów dzieciństwa.
opr. Paulina Marcisz

HUMOR :)
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
-Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny.
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi:
-Mamusiu babcia mnie straszy!
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu..
Nauczycielka daje klasie zadanie:
-Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.
Pierwsza zgłasza się Małgosia:
-Ananas jest zdrowym owocem.
Później zgłasza się Paweł:
-Ananas rośnie na palmach.
- Teraz ty Jasiu - mówi nauczycielka.
A Jasiu na to:
-Basia puściła bąka A NA NAS leci smród.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI

1
2
3
4
5
6
1.Czerwony owoc jesieni
2.Obchodzi święto 14 października
3.Nasza miejscowośd
4.Taocowała z igłą…
5.Odmierza czas
6.Świeci na niebie

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 pocieszenia.
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: ŻAŁOBA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Magdalena III SP, Sierotowicz Kamil VI SP, Michalik
Małgorzata III G (zestaw szkolny)
Nagrody pocieszenia: Michalik Sylwia I SP, Janawa Kamil VI SP, Szarek
Andrzej I G, Michalik Dawid I G (wafelek)
Zwycięzcom gratulujemy.

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

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do
4 listopada 2010 r.
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