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Witajcie Uczniowie!
Za nami drugi miesiąc nauki. Zapewne każdy z nas ma już
w dzienniku pierwsze stopnie, uwagi pozytywne. Niektórzy
posiadają również na swoim „koncie” uwagi negatywne...
Każdy z nas przyzwyczaił się już do monotonnego,
uczniowskiego życia.
Mamy listopad. Jak co roku, w tym miesiącu wspominamy
wszystkich zmarłych. Nie zapomnijmy w modlitwach o Panu
Generale Franciszku Gągorze, który zmarł w katastrofie
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Obchodzimy również ważne dla wszystkich Polaków święto
państwowe - Odzyskanie Niepodległości. Pamiętajmy o tych
uroczystościach.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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Kalendarium

1– Dzień Wszystkich Świętych

1– Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony od 1988 r.
2– Dzień Zaduszny (Zaduszki)
3– Dzień Myśliwego
9– Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
9– Dzień Pracy Socjalnej
10 - Dzień młodzieży
11– Narodowe Święto Niepodległości
13– Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych
14– Światowy Dzień Walki z cukrzycą
14– Dzień Seniora
15– Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
17– Światowy Dzień Chleba Pieczonego w Domu
17– Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
20– Dzień Uprzemysłowienia Afryki
21– Światowy Dzień Telewizji
21– Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22-29– Tydzień Honorowego Krwiodawstwa
24– Światowy Dzień Tańca
25– Światowy Dzień Pluszowego Misia
25– Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy
29– Dzień bez Zakupów
29– Dzień Podchorążego
29– Światowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami
30– Andrzejki
opr. Ewelina Adamczyk

Trzymaj Formę
Na podwórku jest już chłodno, lecz nie ma
jeszcze śniegu. Wybierzmy się na długi
jesienny spacer. Pooddychajmy świeżym
powietrzem, lecz się ubierzmy dobrze, aby
się nie przeziębić. Pamiętajmy o zdrowych
owocach i warzywach. A może by się zapisać
na kurs tańca, skoro w tym miesiącu
obchodzony jest Światowy Dzień Tańca 
opr. Agata Bugara
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„By pamiętać…”
Podejrzewam, że po tytule większość
czytelników domyśliła się, o czym będzie ten
felieton. A tej nielicznej grupie, która wciąż nie
wie, powiem, że chodzi o zmarłych. BY PAMIĘTAĆ
o nich.
Pierwszego i drugiego listopada chodzimy na cmentarz odwiedzić
groby bliskich zmarłych. Zapalamy znicze, kładziemy kwiaty, modlimy się za
nich. A jak wy się czuliście, gdy umarł wam ktoś bliski, na przykład członek
rodziny? Nie mówię, że wszyscy kogoś stracili. Ale niektórzy, niestety, tak.
Wbrew pozorom prawie zawsze zachowujemy się tak samo. Na początku
staramy się zaprzeczyć temu, co się stało. Często mówimy: „To nie mogło
się stać!”. Później przychodzi złość. „Dlaczego to spotkało jego/ją? To
niesprawiedliwe!” Po gniewie zaczynamy się zastanawiać nad zgonem i
rozmyślamy, co mogliśmy zrobić, by temu zapobiec. Nie obchodzi nas, że
takie „targowanie się” jest zupełnie bezsensowne i do tego pogłębia ból.
Następnie nadchodzi ogromna fala smutku i żalu. Czujemy niechęć do życia,
mamy dość tego wszystkiego. Może pojawić się depresja. Dopiero po tym
olbrzymim bólu, wreszcie akceptujemy to, co się stało. Że tak ma być, że
on/ona jest już w niebie, że mnie też to kiedyś spotka. Chociaż tak
naprawdę strata kogoś bliskiego może spowodować nieodwracalny uraz
w psychice. Wielki żal przeżywa matka po stracie dziecka. Dobrym
przykładem jest tutaj mitologiczna Niobe, której bogowie zabili wszystkie
czternaścioro dzieci. Po tym okropnym wydarzeniu nieszczęsna kobieta
straciła zmysły z żalu. W Piśmie Świętym Maryja obejmuje nieżywe ciało
Syna zdjęte z krzyża. Można sobie wyobrazić, co wtedy przeżywała.
Śmierć nas przeraża, wydaje się tak odległa, a jednocześnie
nieuchronna. Ale są tacy, co bez żadnych emocji grają na komputerach
w zabijanie ludzi. Wiem, że powiecie: „i co z tego?” No cóż… Specjaliści
twierdzą, że takie gry powodują i nasilają agresję. Trudno się z tym nie
zgodzić, przynajmniej w większości przypadków. Niepokojący jest fakt, że to
narasta coraz bardziej. Kiedyś czytałam, iż pewna firma „wypuściła” grę,
w której głównym celem jest zabójstwo papieża! Byłam i zresztą nadal
jestem wstrząśnięta. Kiedy podniesie się poziom społeczeństwa? Nie, to było
pytanie retoryczne. Ale naprawdę - mówi się, że ludzka głupota nie zna
granic. I słusznie. Nie tylko w tym przypadku.
I odeszłam od tematu…
Śmierć jest czymś przytłaczającym nas, nie możemy dać sobie z nią
rady. Ale spokojnie. Mówmy o nim/niej dużo, wspominajmy, odwiedźmy
grób, zamówmy Mszę Świętą, ale nie musimy się przez cały czas smucić.
Wystarczy pamiętać.
Alicja Sierotowicz
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Poezja
Ludwik Wiszniewski
11 listopada

Dzisiaj wielka jest rocznica Jedenasty listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Przystrojony portret "Dziadka",
Wzdłuż ram spływa czarna wstęga...
Odszedł od nas Wódz w zaświaty
Ból do głębi serca sięga.
Żył dla Polski, walczył za nią,
Na bój krwawy wiódł legiony,
Siał i orał dla Ojczyzny My zbieramy dzisiaj plony.
Żołnierzyków mamy dzielnych,
Bacznie strzegą granic kraju Od nas tylko dziś zależy,
Aby było nam jak w raju.
Więc o przyszłość walczmy społem,
Pod sztandarem z Orłem Białym,
Tylko pracą i nauką
Przysporzymy Polsce chwały!
Ludwik Wiszniewski (15.08.1888--20.07.1947 r.) – pisarz. Tworzył bajki i wiersze
dla dzieci. Liczba utworów napisanych przez niego sięga tysiąca .
opr. Karolina Ruchała
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Ankiety
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W 1918 roku
po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Nasi przodkowie
oddawali swoje życie, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. Czy
uważamy się za patriotów, czy wiemy, jak pielęgnować swój patriotyzm
w czasach pokoju?
Zapytaliśmy uczniów klasy I g czy uważają się za
patriotów. Odpowiedzieli następująco :
* - TAK – 20 osób
* - NIE – 0 osób
O to samo zapytaliśmy również klasę IV. Oto jak
odpowiedzieli uczniowie:
* - TAK- 9 osób
* - NIE – 3 osoby
Jednak czy wiemy, co to znaczy być patriotą? Chyba nie do końca. Dziś
każdy z nas może być patriotą poprzez: pielęgnowanie tradycji, kultury
narodowej, uczestniczenie w akademiach, modlitwę za zmarłych, którzy
walczyli o niepodległą Polskę, ale przede wszystkim poprzez solidną,
rzetelną pracę dla dobra wspólnego. Dla nas, uczniów, taką pracą jest
nauka.
opr. Anna Czernecka

„Katechizm polskiego dziecka”
Władysław Bełza
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Tekst pochodzi z 1901 roku
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Z życia szkoły...:)
4 X – w Łososinie odbyły się zawody powiatowe w biegach.
Wszyscy uczniowie, którzy zajęli w Wojnarowej miejsce od I
do VIII, mieli okazję wykazać się na powiecie. Niestety nikt
nie zakwalifikował się dalej.
12 X – klasa II gimnazjum z wychowawczynią wybrała się
na ognisko. Wszyscy piekli kiełbaskę i dobrze się bawili,
pamiętając o tym, że trzeba „trzymać formę” 
13 X – do naszej szkoły został zaproszony z Piątkowej
leśniczy - pan Stanisław Kurzeja. Dzięki niemu mogliśmy się
dowiedzieć, na czym polega praca leśniczego. Nie zabrakło
również pytań od uczniów, którzy chcieli zdobyć trochę więcej
wiedzy. Na każde z nich zaproszony gość obszernie
odpowiedział.
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13 X od godziny 1600 do 1900 – odbyła się dyskoteka dla
klas IV – VI SP i I – III G Było dużo super konkursów oraz
bufet. Opiekunami były: pani Joanna Dźwigniewska – Gargula
i pani Franciszka Tarasek. Impreza udała się i wszyscy dobrze
się bawili.
13 X - klasa VI wraz z wychowawczynią - panią Beatą
Kawik i panią Agatą Ligęzą – Chyc wybrała się po lekcjach do
kina Sokół. Obejrzeli film ,,Żółwik Sammy 3D’’. Przed
seansem poszli na lody. Film wszystkim się podobał i każdy
był zadowolony z wyjazdu.
14 X - klasa I SP miała swój wielki dzień – ślubowanie.
O godzinie 9.00 wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej.
Pierwszaki przedstawiły przygotowane pod opieką swojej
wychowawczyni – pani Marii Roli – krótkie przedstawienie,
po czym pan dyrektor uroczyście pasował ich na uczniów
naszej szkoły. Nie zabrakło też upominków już dla
pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Koniuszowej.
Potem odbyły się zdjęcia klasowe. W tym dniu także
nauczyciele mieli swoje święto. Każdemu z nich życzymy
wszystkiego najlepszego!
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20 X - dzieci z klas 0-3 SP bawiły się przy dobrej muzyce na
dyskotece. Wszyscy świetnie tańczyli i na pewno byli
zadowoleni. Opiekę nad nimi sprawowały wychowawczynie.
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27 X o godz. 1445 – gimnazjaliści
z panią Beatą Kawik i księdzem
Łukaszem Pawłowskim pojechali
do kina Sokół na film pt. „Śluby
panieńskie”. Potem poszli do
McDonald’a. Wyjazd był super.
28 X – uczniowie z klas od IV SP do VI SP wybrali się do
Nowego Sącza do kina „Krokus” na przedstawienie teatralne
pt. „Projekt Romeo – motyw miłości w literaturze” wystawiane
przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Uczniom
przedstawienie podobało się.
W październiku został również zorganizowany konkurs na
karykaturę nauczyciela. Prace było można oddawać do 13 X.
W październiku uczniowie z młodszych klas intensywnie
pracowali na kółku plastycznym. Efekty ich działań
prezentujemy poniżej.

opr. Klaudia Bugara i Natalia Gądek
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Ciekawostki
*Niemowlę znajdujące się na etykietach produktów firmy Gerber
to urodzona w 1926 roku Ann Turner Cook.
*Sealandia jest najmniejszym państwem świata. Terytorium tego
państwa znajduje się na dawnej betonowej platformie
przeciwlotniczej o wymiarach 40 x 140 m.
*96% wnętrzności człowieka można także znaleźć u innych zwierząt.
*Najstarszy makaron znaleziono w Chinach, miał cztery tysiące lat i 20 cali
długości.
*Nazwa pepsi pochodzi od ang. pepsine – pepsyna. Napój miał początkowo dodatek
tego enzymu.
*Wolfram ma najwyższą temperaturę topnienia 3421,85 °C.
*Nietoperze spalają najwięcej cukru spośród wszystkich ssaków.
*Welwiczja przedziwna ma tylko dwa liście i jest drzewem.
*Palących kobiet jest około dwa razy więcej niż palących mężczyzn.
*Inteligentni ludzie mają więcej miedzi i cynku we włosach.
*Człowiek jest w stanie zapamiętać około 10000 zapachów.
*Węże nie potrafią mrugać.
opr. Kamila Adamczyk

HUMOR
Ksiądz jedzie do chorego. Zatrzymuje go policjant:
-Bez świateł? Mandat 50 złotych!
-Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem...
-Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!
Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli: Jakie to szczęście, że nie wiedział, że Bóg jest w trzech
osobach.

********
Przychodzą dwie blondynki do sklepu. Jedna mówi:
- Poproszę zeszyt w kółka.
Sprzedawca na to:
- Niestety, ale nie ma takich zeszytów. Są tylko w kratkę, w linię lub czyste.
Blondynka odchodzi, na to druga mówi:
- Ale ona głupia, chciała zeszyt w kółka.
- No cóż - mówi sprzedawca - różni są ludzie. No ale co dla pani?
- Poproszę globus Krakowa.
opr. Kamila Adamczyk
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Kącik Porad
1.Czy będą codziennie wydawane owoce?
Owoce i warzywa przeznaczone są dla
młodszych dzieci w ramach programu „Owoce
w szkole”. Najprawdopodobniej owoce będą
wydawane 3 razy w tygodniu (tak jak jest
teraz). Jednak ze względu na to, że po raz
kolejny przeprowadzana jest w naszej szkole
akcja „Trzymaj Formę”- dodatkiem do gazetki
często będzie owoc, który można wybrać zamiast
słodkiego wafelka.
2.Czy musimy uważnie słuchać na lekcji?
Tak. Niestety, ale trzeba słuchać. Mam tego
najlepszy przykład: ktoś zadał pytanie: „Ile jest
2*2?” Jeśli ta osoba słuchałaby nauczyciela, to
wiedziałaby, że 2*2=4. Tak więc pamiętajmy, że na
lekcji trzeba słuchać, aby wiedzieć, bo wiedza to
skarb.

3.Co mam zrobić, jak mnie ktoś denerwuje?
Hmm… Bardzo interesujące pytanie. Jeżeli jakaś osoba
Cię denerwuje, to nie spędzaj z nią czasu. Nie bądź też
dla niej niemiły i niesympatyczny, bo może ta osoba
specjalnie Cię denerwuje ;) Pamiętaj też, że nad swoimi
emocjami musimy uczyć się panować. To trudne zadanie,
ale wykonalne.
Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na dany temat lub zadać jakieś pytania
piszcie na gg – 9339085 =). Nadal pytania na estetycznych kartkach można wrzucać
do pudełka, które znajduje się koło sklepiku szkolnego.
Do „Kącika Porad” trafiła masa pytań, ale postanowiliśmy odpowiedzieć akurat na te.
Niektórych pytań po prostu nie dało się odczytać. Postarajcie się więc, aby pytania
były czytelne, a karteczki estetyczne. I pamiętajcie, aby pytania nie obrażały nikogo,
nie zawierały przekleństw i treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe
i obraźliwe.
Klaudia Hatlaś
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Wywiad
3
listopada
naszą
szkołę
odwiedziła pani Marta Tarabuła Fiertak, która na co dzień pracuje
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie w Instytucie Nauk
o Środowisku. Poprowadziła ona
wykłady na temat szkodliwości
azbestu. W zajęciach wzięli udział
uczniowie klas I-III gimnazjum
oraz klasa VI SP. Po prelekcji
zgodziła się udzielić krótkiego
wywiadu dla naszej szkolnej
gazetki.

1. Dlaczego prowadzi Pani tego typu zajęcia?
W powiecie nowosądeckim trwa program usuwania azbestu,
który jest dofinansowywany z Unii Europejskiej. Program
obejmuje likwidację azbestu z podwórek, z dachów, bezpłatne
transportowanie i utylizowanie go. Jestem specjalistą od
edukacji ekologicznej i
zajmuję się tym na co dzień
w Instytucie Nauk o Środowisku.
2. Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest doprowadzenie do tego, aby jak najwięcej
ludzi zdecydowało się na usunięcie azbestu ze swojego
otoczenia. A jeśli chodzi o młodzież, to chciałabym, żeby jak
najwięcej wiedzieli oni o szkodliwości azbestu, zagrożeniach,
o chorobach z nim związanych. Chcę, aby przekonali swoich
rodziców do tego, że usuwanie azbestu ma się odbywać
zgodnie z prawem - czyli poprzez firmy, które mają na to
licencje.
wywiad przeprowadził Dominik Janiszewski
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„Hera moja miłość” – Anna Onichimowska
Opis: Jacek ma 17 lat. Dobrze się uczy,
ma
dziewczynę,
chce
studiować
psychologię. Trawkę pali od czasu do
czasu. Nie zdaje sobie sprawy, jak krótka
jest droga od spróbowania narkotyku do
nałogu i tragedii... Jacek nie zdaje sobie
sprawy, że to, co początkowo wydaje się
niemożliwe, potem przeradza się w "długi
lot w pustce i ciemności". Ta wstrząsająca
powieść to przestroga dla rodziców, najczęściej zabieganych,
zajętych codziennymi kłopotami, nie zawsze poświęcających
dość uwagi swoim dzieciom.

„Śluby panieńskie”
„Śluby Panieńskie” to jedna
z największych polskich
produkcji
kostiumowych.
Genialna intryga, określana
mianem „komedii wszech
czasów”,
w
sposób
zaskakująco ponadczasowy
ukazuje mechanizmy relacji
damsko-męskich. Historia Klary i Anieli, które postanowiły
nigdy nie wyjść za mąż, oraz starających się o ich względy
mężczyzn, znakomicie ukazuje dylematy współczesnych
„singielek”.
opr. Paulina Marcisz
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MUZYKA 
Koniec Świata

„Szare”
Wciąż ubierasz się na szaro
Szarą szminką zdobisz ciało
Kocham cię pod szarym niebem
Oddychamy szarym tlenem
Szary koniec i początek
Szary wtorek szary piątek
Szare myśli nad głowami
Szary spokój między nami
Szare w życiu korytarze
marzeń

Szara karuzela

Szare zdjęcia na pianinie
Szare filmy w szarym kinie
Szare oczy szara droga
Szara sufit i podłoga
Szara spowiedź szary cmentarz
Więcej grzechów nie pamiętam
Jak szare życie na szarym tle
Szare kałuże z szarych łez
Szare korony szarych drzew
Którym już wszystko jedno
Szare w górze firmamenty
Zimne duchy i zakręty
Papierowe widzę twarze
Jedne częściej drugie rzadziej
Bladzi ludzie w smutnych domach
Brudne psy na zimnych schodach
Ten się cieszy tamten złości
Jeden pije drugi pości
Szare w życiu korytarze
Szara karuzela marzeń
Szare zdjęcia na pianinie
Szare filmy w szarym kinie
Szare niebo w szarym słońcu
Tak jak było na początku
W brudnej odbijam się szybie
Tonę w szarej perspektywie
opr. Natalia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Lekcja, na której się mówi o sztuce.
2. Rude leśne zwierze.
3. Pierwszy miesiąc w roku.
4. Poluje na myszy.
5. Skrót imienia Aleksandra.
6. Przydatny na deszcz.
7. Drzewa, które są przez cały rok zielone.
8. Warzywo, które jest sławne dzięki HALOWEEN.
opr. Agata Bugara

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: JESIEŃ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Poręba Jan III SP, Porębska Aneta IV SP, Fornagiel
Krzysztof I G (zestaw linijek)
Nagrody pocieszenia: Szczygieł Joanna I SP, Janawa Kamil VI SP,
Gądek Natalia III G, p. Zofia Michalik (pióro kulkowe)
Zwycięzcom gratulujemy.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do 30 listopada
2010 r.

imię i nazwisko, klasa
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