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Witajcie Uczniowie!
Czas
leci
nieubłaganie
i wielkimi krokami zbliżamy się
do świąt Bożego Narodzenia,
Sylwestra, a nim się obejrzymy,
nadejdą ferie zimowe. Grudzień
to także miesiąc, w którym
bardzo intensywnie pracuje św.
Mikołaj. Mamy nadzieję, że
każdy z Was był grzeczny
i zostanie to nagrodzone
Oddajemy w Wasze ręce
ostatni
już
w tym
roku
kalendarzowym numer ECHA
SZKOŁY. Mamy nadzieję, że
każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Miłej lektury 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

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

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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Kalendarium
1 XII 1911 – Król brytyjski Jerzy V położył kamień węgielny pod
budowę New Delhi, miasta, które później stało się
stolicą Indii.
6 XII 1971 – W Polsce pojawił się pierwszy
kolorowy program telewizyjny.
13 XII 1970 – Decyzja polskiego rządu
o podwyżce cen detalicznych, w efekcie
doprowadziła do tzw. wydarzeń grudniowych.
15 XII 1831 – Utworzenie w Paryżu Komitetu Narodowego
Polskiego z Lelewelem na czele.
19 XII 1951 – Urodził się Zbigniew Hołdys, gitarzysta, piosenkarz
i kompozytor rockowy, współtwórca zespołu "Perfect".
21 XII 1867 – W Austrii uchwalono konstytucję zakładającą m.in.
przekształcenie państwa w monarchię austro-węgierską i przyznanie
autonomii Galicji.
21 XII 1796 – Urodził się Tomasz Zan, poeta, współzałożyciel
Towarzystwa Filomatów. Zmarł 19 lipca 1855.
24 XII 1499 – Papież Aleksander VI uroczyście zainaugurował
Jubileusz Roku świętego (1500), wprowadzając nowy obrzęd otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice świętego Piotra. Od tego czasu
przejście przez Drzwi Święte stało się jednym z najważniejszych
wydarzeń Roku świętego.
28 XII 1895 – W paryskiej kawiarni "Grand
Cafe" odbył się pierwszy publiczny pokaz
filmowy braci Augusta i Louisa Lumiere. Film
przedstawiał wyjście robotników z fabryki.
30 XII 1587 – W Krakowie odbyła się
koronacja na króla Polski, Zygmunta
Wazy, syna Jana III króla Szwecji i Katarzyny Jagiellonki córki
Zygmunta Starego i Bony Sforza.
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Z życia szkoły...:)
3 XI – do naszej szkoły
przyjechała Pani Marta
Tarabuła – Fiertak,
która
tłumaczyła
uczniom, jak azbest
szkodzi
zdrowiu
człowieka.
Przygotowała dla nas
prezentacje,
konkurs
wiedzowy o azbeście,
w którym można było
wygrać plany lekcji oraz wszyscy musieli odpowiednio
posegregować różne odpady. Nauczyliśmy się przy tym, jak
segregować śmieci.
4 XI – chłopcy z klas V i VI SP pojechali do szkoły w Wojnarowej.
Grali tam w siatkę. Opiekunką grupy była pani Franciszka Tarasek.
5 XI – Weronika Dwojak i Karolina Ogorzałek z klasy IV SP
świętowały swoje urodziny. Przygotowały dla koleżeństwa pyszny
poczęstunek. Życzymy im wszystkiego najlepszego.
10 XI – z okazji
Narodowego
Święta
Niepodległości pani Joanna
Dźwigniewska – Gargula
przygotowała prezentację
związaną z tym ważnym
dla nas świętem. Mieliśmy
okazję zapoznać się z nią
podczas krótkiej akademii.
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16 XI – w Lipnicy Wielkiej odbył się konkurs muzyczny.
Uczniowie z naszej szkoły zostali przygotowani przez panią Zofię
Michalik i panią Annę Waz. Niektórzy zdobyli wysokie miejsca:
Przemek Korczyński – II miejsce, Patrycja i Klaudia Janiszewskie –
III miejsce, a Dominik Janiszewski wraz z chórem z Korzennej –
I miejsce. Gratulacje.
20 XI – w naszej szkole odbyły się gminne zawody w tenisa
stołowego – debel dziewczyn z gimnazjum. Uczestniczyły w nich
Karolina Ruchała wraz z Alicją Sierotowicz – miejsce V i Klaudia
Hatlaś z Natalią Gądek – miejsce III.

23 XI – do naszej szkoły
przyjechał z Przysietnicy
teatrzyk
kukiełkowy
„Pinokio”.
Uczniowie
szkoły podstawowej mieli
możliwość
obejrzenia
sztuki „Wesoła szkoła”.

24 XI – odbyła się
dyskoteka
andrzejkowa
dla
uczniów
szkoły
podstawowej
i gimnazjum. Była
świetna zabawa. Na
zabawie
dla
„starszych”
uczniów odbyło się
wiele „zdrowych”
konkursów
związanych z projektem „Trzymaj Formę”. Oczywiście sponsorem
nagród był nasz miesięcznik „Echo Szkoły”. Wybieraliśmy Miss
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i Mistera imprezy. Zostali nimi: Klaudia Strojny i Dawid Kmak ze
SP oraz Kamila Adamczyk i Dominik Janiszewski z Gimnazjum.
Każda klasa miała poczęstunek. W czasie przerw była także
możliwość skorzystania z bufetu. Oczywiście dyskotekę prowadzili
dwaj DJ. W tym dniu nie zabrakło też wróżb.
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25 XI – obchodziliśmy w naszej
szkole Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Każdy, kto przyniósł do szkoły
„pluszowego przyjaciela”, mógł być
zwolniony w tym dniu z pytania. Jak
widać uczniowie zadbali o to, aby
nauczyciele nie „zaprosili ich do
tablicy” na dłuższą wypowiedź.
W zabawie
wzięli
też
udział
nauczyciele,
wśród
których
największego misia zaprezentowała
pani Joanna Dźwigniewska – Gargula.

27 XI – w naszej szkole odbyły się gminne zawody w tenisa
stołowego – debel chłopców z gimnazjum. Uczestniczyli w nich
Bogdan Sierotowicz z Jarkiem Kmakiem i Kuba Bielak z Piotrkiem
Bochenkiem – miejsce V.
30 XI – miało miejsce wydarzenie, za którym nie przepadają
niektórzy uczniowie. Otóż…rodzice poszli do szkoły na…
wywiadówkę.
opr.: Natalia Gądek i Klaudia Bugara
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„Trzymamy Formę”
Jak wiecie, w naszej szkole po raz
kolejny
realizujemy
ogólnopolski
program „Trzymaj Formę”. Dziś krótkie
sprawozdanie z tego, co już zrobiliśmy.
Systematycznie
pozwalamy
Wam dokonywać świadomego wyboru
podczas zakupu gazetki – zamiast
batonika możecie wybrać smaczne i zdrowe
owoce.
Nie obyło się też bez konkursów, w których nagrody –
oczywiście „owocowe” – sponsorowane były przez nasze „Echo
Szkoły”. Podczas zabawy andrzejkowej uczniowie mieli możliwość
wzięcia udziału w kilku konkursach tanecznych, w których wszyscy
uczestnicy nagradzani byli owocami. Oczywiście zwycięski pary
otrzymywały podwójną nagrodę.
W listopadzie odbył się też wyjazd na basen dla wszystkich
chętnych uczniów od klasy III SP do VI SP. Na spotkanie z „wodną
przygodą” zdecydowało się 19 uczniów.
Nie brakuje też różnych zajęć sportowych. 18 listopada
odwiedzili nas uczniowie z Wojnarowej i rozegraliśmy z nimi
międzyszkolny
mecz w mini –
siatkówkę.
A jako,
że przyszła już
do nas zima,
w niedługim
czasie
zorganizowany
zostanie wyjazd
na
lodowisko.
Tak
więc
szykujcie się do
nowej przygody.
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Ciekawostki
*Kangury i strusie Emu nie potrafią iść do tyłu, dlatego są
w herbie Australii.
*Podniesiony kciuk, który większość ludzi Zachodu
interpretuje jako “jest dobrze”, dla Japończyków
oznacza „pięć”.
*Flaga Danii jest najstarszą używaną flagą (od
1625 r.).
*Pierwszą krzyżówkę opublikowano w USA, 21 grudnia
1913 r.
*Wytwórnia Walta Disneya zarabia rocznie 32 miliardy dolarów.
*Kobiety z plemienia Karemi z Birmy, wydłużają sobie szyję przy pomocy
słojów. Maksymalne wydłużenie to ok. 40 cm.
*Rzut błotem i wspinaczka na nasmarowany pal były
oficjalnymi dyscyplinami olimpijskimi w 1904r.
W 1920 przeciąganie liny też było sportem
olimpijskim.
*Obecnie największym samochodem na świecie
jest Liebherr T 282B. Jego masa to 203 tony,
a ładowność 360 ton.
*Firma Nike wzięła swoją nazwę od greckiej bogini zwycięstwa.
*28% Afryki zajmują dzikie tereny, w Ameryce Północnej jest ich o 10%
więcej.
*Każdego dnia urodziny obchodzi minimum 9 mln ludzi
na świecie.
*Oko ludzkie jest w stanie widzieć do 10 mln
różnych odcieni barw.

*40,2 stopnie Celsjusza to rekord temperatury w Polsce, a miało to miejsce
29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola.
*Plastikowe torebki są najpowszechniejszym produktem na świecie. Ich
produkcję szacuje się na miliardy sztuk.
opr. Kamila Adamczyk
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Kącik Porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś
- Dziewczyna mnie rzuca, co robić?
Jeżeli dziewczyna Cię rzuca, to
pewnie z jakiegoś powodu. Najlepiej
z nią porozmawiaj i spróbuj wyjaśnić
całą sytuację. Może akurat nie
odpowiada jej Twoje zachowanie lub
po prostu Cię nie kocha. Radzę Ci, porozmawiaj z nią w cztery oczy
i nie przez gg lub inne komunikatory, tylko „na żywo”. Będzie
dobrze =)
-Co zrobić, by nie być pytanym?
Jeżeli jeszcze masz do wykorzystania tzw. „np”, to jest to chyba
najlepszy sposób, aby uniknąć pytania, kiedy jesteś
nieprzygotowany. A jeżeli nie przysługuje Ci już „np.”, to nie masz
wielkiego wyboru: albo musisz się nauczyć i dostaniesz pozytywną
ocenę, albo się nie przygotujesz i dostaniesz jedynkę =)
-Czy można mieć 2 lekcje?
Wprawdzie to wszystko „można”, ale nie wszystko wypada. 2 lekcje
w ciągu dnia (a może tygodnia?) to by było nieetyczne, i niczego
byśmy się nie nauczyli. Chociaż sądząc po sposobie formułowania
pytań i tak niektórzy z Was kompletnie nie uważają na polskim =P.
Nie wiem, czy to by było zresztą korzystne dla uczniów. Wtedy
pewnie byśmy musieli się edukować się do 30 roku życia.
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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Poezja
C.K.Norwid
Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że
w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C.K.Norwid
„Psalm Wigilii” - fragmenty
O, dzięki Tobie, Ojcze ludów Boże,
Że ziemię wolną dałeś nam i nagą,
Ani oprawną w nieprzebyte morze,
Ni przeciążoną gór dzikich powagą,
Lecz jako piersi otworzoną Boże (…)
I za to jeszcze dzięki Ci, o Panie,
Że człek się ówdzie laurem nie upoi
Ani go wiatrów ciepławych głaskanie
Prze atłasowi w nicość i rozstroi
Na drzew i kwiatów motyle kochanie.
Strzeliście w niebo spojrzy on ku Tobie,
Który przez stajnię wszedłeś do ludzkości,
I w grobie zwiędłych ziół leżałeś w żłobie,
I w porze ziemskich próżnej zalotności,
I kiedy cały świat się tarzał w grobie. (…)
C.K.Norwid (ur. 24.09.1821 zm.23.05.1883) – polski poeta, prozaik, dramatopisarz,
eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
opr. Karolina Ruchała
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„Były sobie stwory. Gacie na maszt!” Alan Snow
Jedyna w swoim rodzaju zwariowana opowieść,
w której może zdarzyć się naprawdę wszystko.
Jej bohater, Artur, jest chłopcem, który lata za
pomocą specjalnej machiny, a z ukochanym
Dziadkiem porozumiewa się przez laleczkę
działającą jak telefon. Świat, w którym żyje,
pełen jest osobliwości, jak trolle pudełkowe,
krowy morskie czy kapuściane głowy,
mieszkające pod ziemią. Pewnego dnia Artur
staje się świadkiem straszliwego, zakazanego
polowania na dzikie żółte sery i grozi mu
niebezpieczeństwo...

„Brulion
BeBe
B”
Małgorzata
Musierowicz
Podczas nieobecności mamy, Beatą Bitner
i jej bratem Konradem opiekuje się Aniela
Kowalik. Bebe i Kozio nie od razu potrafią
zapałać sympatią do chwilami zbyt troskliwej
lub zbyt opieszałej Anieli, z czasem jednak
wspólnie
stworzą
zgrany
zespół
powiększony o tak ciekawe osobowości jak
Bernard Żeromski czy jego młody przyjaciel
Damazy Kordiałek (czyli Dambo). W dodatku
Bebe, pełna niewiary w siebie, ukryta przed
światem
pod
obronnym
pancerzem
nadmiernego spokoju i opanowania, zaczyna
nabierać
większej
pewności,
odwagi
i zaufania do innych. A wszystko dzięki miłej
znajomości z Damazym...
opr. Paulina Marcisz
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Wywiad
Tym razem na
kilka naszych
pytań zgodził się
odpowiedzieć Pan
Grzegorz Tulaj,
który przyjechał
do naszej szkoły
z przedstawieniem
kukiełkowym.
Czy mógłby się Pan przedstawić?
Grzegorz Tudaj - firma teatralna lalek „Pinokio”.
Czy łatwo jest wystawić tego rodzaju spektakl wwe dwie osoby?
Czasami jest trudno, bo jak tutaj można było zauważyć, jest dużo
kukiełek. Są one duże, przede wszystkim ciężkie, ale dajemy radę:)
Jakiego
rodzaju
spektakle
cieszą
się
największym
zainteresowaniem?
Największym zainteresowaniem cieszą się bajeczki bardziej
śmieszne i z jakimś morałem. Przede wszystkim tak jak tutaj –
mieliśmy i zdrowie, i bezpieczeństwo – takie tematy też cieszą się
wielkim zainteresowaniem.
Mamy też przepiękną bajeczkę
pt. „Koza” – o zwierzątkach, które potrzebują pomocy, a także
o zaczarowanym lesie. Myślę, że mamy wiele różnych i świetnych
bajeczek, więc wszystkie są raczej popularne.
Jak często wystawiają Panowie takiego typu spektakle w naszej
gminie?
W waszej gminie… jest różnie. Staramy się często wystawiać
bajeczki. Zależy jak nas zapraszają i jak często mamy organizowane
takie imprezy.
Wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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MUZYKA 
Enrique Iglesias ft. Nicole Sherzinger

Heartbeat
Heartbeat
Heartbeat, heart, heartbeat
Heartbeat, Heartbeat
Heartbeat, heart, heartbeat
I saw you talking on the phone
And know that you were not alone
But you stealing my heart away
Yeah you're stealing my heart away
You're acting like you're on your own
But I saw you standing with the girl
Stop trying steal my heart away
Stop trying steal my heart away
I don't know where we going?
I don't know who we are?
I can feel your heartbeat (x2)
(He said to me)
I can feel your heartbeat
(Running through me)
Feel your heartbeat
(She said)
I can feel your heartbeat
(She said to me)
I can feel your heartbeat
(She said to me)
I can feel your heartbeat
(Running through me)
Your heartbeat, feel your heartbeat

Enrique Iglesias (ur. 8 V 1975 w Madrycie) – hiszpański piosenkarz,
grający muzykę latynoamerykańską i pop.
Nicole Sherzinger (ur. 29 VI 1978 w Honolulu) – amerykańska
piosenkarka. Główna wokalistka grupy taneczno-muzycznej The Pussycat
Dolls. Wykonuje muzykę pop, dance i R&B
opr. Natalia Gądek
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HUMOR
Dwie blondynki wykonały wielki skok na bank. Zabrały z niego dwa duże worki.
Podzieliły się nimi bez zaglądania, co zawierają. Po 5 latach złodziejki spotykają się
przypadkowo.
- Co było w twoim worku? - pyta pierwsza.
- 3 mln złotych.
- Super!Co z nimi zrobiłaś?
- Kupiłam dom, samochód, podróżowałam po świecie. A co było w twoim worku?
- Niezapłacone rachunki.
- I co z nimi zrobiłaś?
- Powolutku spłacam…

*******************
Dwóch wariatów bawi się w sklep:
- Poproszę litr chleba.
- Co ty wygadujesz? Mówi się kilogram chleba. Chodź zamienimy się miejscami.
- Poproszę kilogram chleba.
- A dzbanek pan ma?
opr. Kamila Adamczyk

A jako że zbliżają się święta, których karp jest nieodzownym elementem,
podajemy kilka sposobów, jak sobie z nim poradzid.

Oto kilka sposobów NA ZABICIE KARPIA:
1. Bicie na chama:
 młotek: walnąć z całej siły w okolice oczu (uważać na palce)
 tasak: odciąć głowę (uważać na ręce)
 Skutki uboczne: gwarantowane wyrzuty sumienia mdłości
2. Bicie „na tchórza” -unikanie walki:
 do wanny z karpiem wrzucamy włączoną suszarkę do włosów; zaleca się
jednak, żeby podczas stosowania tej metody nie przebywać samemu w
wannie i upewnić się czy podłoga jest sucha
 Skutki uboczne: wymiana korków, zakup nowej suszarki
3. Bicie psychologiczne:
 podchodzimy do wanny, w której beztrosko pływa karp i znienacka
pokazujemy mu kalendarz z zakreśloną datą 24 grudnia (na 99,9% karp
umrze na zawał serca)
 Skutki uboczne: A co jeśli trawisz na ten 0,1%?
4. Gry wojenne:
 do wanny wrzucasz petardę
 Skutki uboczne: odpada patroszenie, ale dochodzi malowanie ściany
i sufitu
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Drzewo iglaste.
2. Dzień przed Bożym Narodzeniem.
3. Jest do grania np. w koszykówkę.
4. … Bożego Narodzenia.
5. …. Królowie.
6. 31 XII
7. Pszczoły zbierają nektar później powstaje …
8. Obecny miesiąc.
9. Są 30 XI
10 … Narodzenie
11. Pływa po wodzie.
12. Śnieg jest oznaka pory roku, jaką jest …
13. Temperatura dodatnia lub …

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: LISTOPAD
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Kmak Jarosław I G, Kiełbasa Maciej VI SP, Wróbel Adrian I SP

(korektor

w myszce)

Nagrody pocieszenia: Michalik Dawid I G, Kociołek Karol VI SP, Kociołek Julia I SP, p.
Rola Maria (notes)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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