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Witajcie Uczniowie!
Serdecznie witamy Was w nowym, 2011 roku. Cieszymy
się, że możemy oddać w Wasze ręce pierwszy tegoroczny
numer naszego „Echa Szkoły”.
W najbliższym czasie postaramy się jeszcze bardziej
udoskonalić naszą gazetkę. Z Waszą pomocą chcemy umieścić
w niej nowe rzeczy, które sprawią, że nasza gazetka będzie
jeszcze ciekawsza. Czekamy więc na Wasze pomysły.
Kierujcie je do redaktora naczelnego. Najciekawsze z nich
umieścimy w gazetce.
Jeśli ktoś z Was posiada napisane przez siebie wiersze lub
piosenki i chce je opublikować, bardzo chętnie umieścimy je
w naszym miesięczniku.
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: Marcisz Paulina IG, Hatlaś Klaudia IIIG
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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WAŻNE DATY
1 stycznia - Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju
6 stycznia - Dzień Filatelisty (Polska)
7 stycznia - Dzień Dziwaka
8 stycznia
z Analfabetyzmem

Światowy

Dzień

Walki

8 stycznia - Dzień sprzątania biurka
15 stycznia - Dzień Wikipedii
16 stycznia - Dzień Pikantnych
Potraw
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
24 stycznia - Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu
25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki (Polska)
26 stycznia - Światowy Dzień
Celnictwa
27 stycznia - Międzynarodowy
Dzień
Pamięci
o Ofiarach
Holokaustu,
Dzień
Dialogu
z Islamem, Dzień Pamięci Ofiar
Nazizmu
28 stycznia - Międzynarodowy
Dzień Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej
opr. Ewelina Adamczyk
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POEZJA

POEZJA
Nowy Rok

Nowego roku czas każe winszować,
Więc się zdobywam na powinszowanie;
Daj Panie Boże, w tym się tak zachować,
Iżby się nasze spełniło żądanie.
I spełni pewnie, kiedy w każdym kroku
O sobie będziem myśleć, nie o roku.
Bo cóż rok? Bożym czas zmierzony darem,
Miejsce i pora naszego działania:
Nie dni, lecz czynów dzielmy go wymiarem,
A czynów plennych prawego starania;
Wówczas, jak wieniec kłosami uwity,
Da plon szacowny, da plon znakomity.
Przeszły tysiączne, przejdą i następne.
Szala je wieczna, jak zmierzy, tak ziści:
Z nas plenne, z nas czcze, prawe, lub występne,
Skutek użycia, czucia i korzyści:
Odmiana, trwałość, nieczynność, ochota,
Da poznać w czem jest występek, lub cnota.
Ignacy Krasicki

Przepis na cały rok
Wziąć dwanaście miesięcy,
obmyć je dobrze do czysta
z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku
i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części,
tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok.
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
biorąc po jednej części pracy
i dwie części wesołości i humoru.
Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarnko ironii
i szczyptę taktu.
Następnie masę tę polewa się obficie miłością.
Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości
i podawać je codziennie z pogodą ducha
i porządną filiżanką ożywczej herbaty...
Catherina Elisabeth Goethe
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Z życia szkoły...:)
02.12.2010 r. – w Zespole Szkół w Siedlcach odbył się I Gminny
Konkurs Gimnazjalny „Matematyczne Potyczki”. Przedstawicielami
z naszej szkoły byli: Karolina Ruchała i Paulina Marcisz z I G,
Alicja Sierotowicz i Grzegorz Szlag z II G oraz Natalia Gądek
i Klaudia Hatlaś z III G. Gimnazjaliści z naszej szkoły wywalczyli
II miejsce. Gratulacje!
04.12.2010 r. – odbył się gminny drużynowy turniej tenisa
stołowego chłopców ze szkoły podstawowej. Naszymi
reprezentantami byli: Marcin Adamczyk i Dawid Kmak, Kamil
Sierotowicz i Radosław Szczygieł.
06.12.2010 r. – naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. W klasach
młodszych pojawił się osobiście, natomiast do klas starszych posłał
swoich pomocników, którzy po specjalnym przeszkoleniu mogli
wręczać paczki. Oczywiście prezenty dostawali tylko ci, którzy byli
cały rok bardzo grzeczni. W naszej szkole wszyscy uczniowie dostali
upominki, stąd wniosek, że albo byli cały rok grzeczni, albo…
wywiad Świętego Mikołaja nie działał sprawnie i nie wszystkie
informacje o „sprawkach niektórych osób” do niego dotarły
Wierzymy, że powodem otrzymania paczek było to pierwsze.
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08.12.2010 r. – odbyło się spotkanie z podróżnikiem Marcinem
Janickim, który wygłosił prelekcję na temat Turcji. Poprzez
prezentacje przedstawił nam najważniejsze miejsca i kulturę tego
państwa. Dowiedzieliśmy się, że ten kraj jest kolebką cywilizacji i że
warto go zwiedzić. Wywiad z prelegentem zamieszczamy poniżej.

09.12.2010 r. – klasa VI SP pisała próbny sprawdzian szóstoklasisty.
Zobaczymy, jak im pójdzie na prawdziwym teście.
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Niektórzy bardzo lubią szkołę i nie mogą się z nią rozstać 
Mówimy tu o uczniach z III G, którzy z 10 na 11 grudnia nocowali
w szkole. Opiekę nad nimi sprawowały panie: Anna Kita i Monika
Kozioł. Było dużo gier i zabaw. Nie zabrakło również oglądania
filmów.
10.12.2010 r. dyrektor szkoły wręczył naszymi sportowcom puchary
za zdobyte miejsca w szkolnym turnieju tenisa stołowego.

11.12.2010 r. – odbył się drużynowy turniej tenisa stołowego.
Przedstawicielkami naszej szkoły były: Klaudia Strojny i Aneta
Sobczyk, Klaudia Bugara i Natalia Kożuch.
Do 13.12.2010 r. – można było składać kartki świąteczne na konkurs
organizowany przez Wójta Gminy Korzenna. Z naszej szkoły udało
się zdobyć I miejsce uczennicy klasy IV Natalii Bieniek. Serdecznie
gratulujemy.
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14.12.2010 r. – zorganizowane zostały gminne zawody w minikoszykówkę chłopców z IV-VI SP. Naszym zawodnikom udało im
się wywalczyć I miejsce.

15,16,17 grudnia 2010 r klasa III gimnazjum pisała próbne
egzaminy gimnazjalne. W pierwszym dniu cześć humanistyczną,
w drugim – matematyczno – przyrodniczą, a w trzecim dniu z języka
angielskiego. Trzymamy kciuki, aby poszło im jak najlepiej.
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A najmłodsi z naszej szkoły – dzieci z „zerówki” uczą się pilnie
na otrzymanym w ramach programu „KidSmart” komputerze.
Wierzymy, że ich zapał do nauki trwał będzie lata.

16.12.2010 r. – w naszej szkole odbyły się międzygminne zawody
w debla dziewczyn z podstawówki – tenis stołowy. Niestety
przedstawiciele naszej szkoły nie byli obecni, ponieważ na turnieju
gminnym nie zakwalifikowali się wyżej.
18.12.2010 r. – w Korzennej odbyły się zawody w kosza dziewczyn
z gimnazjum. Nasze zawodniczki zdobyły III miejsce i dostały
pamiątkowy dyplom oraz puchar.
20.12.2010 r. – zakończono
przeprowadzaną corocznie
w naszej
szkole
akcję
charytatywną „Góra Grosza”,
nad którą opiekę sprawował
Samorząd
Uczniowski.
Oczywiście trzeba
było
dokonać wielkiego liczenia
zebranych
„grosików”,
których, jak widać na
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załączonych zdjęciach, było sporo.

W tym roku tradycyjnie
Samorząd
Szkolny
organizował konkurs na
stroik bożonarodzeniowy.
Każdy
chętny
uczeń
wykonywał
arcydzieło
w domu,
a
następnie
przynosił do szkoły. 21.12
wybrano
najładniejsze
stroiki
z poszczególnych
etapów nauczania. Niestety
z gimnazjum żaden nie mógł równać się z tymi, które przygotowali
młodsi uczniowie, dlatego tam nie wybrano I miejsca. Z klas I-III SP
wygrały aż trzy stroiki: Kamili Jakubowskiej, Oliwii Kosteckiej
i Michała Szarka. Z klas IV-VI wygrał Kamil Janawa. Każdy
uczestnik dostał coś słodkiego jako nagrodę pocieszenia.

10

22.12.2010 r. – została zorganizowana przez dyrektora
międzyklasowa wigilia. Najpierw na poczęstunek udali się wraz
z nauczycielami uczniowie klas 0-III SP, potem IV-VI SP, a na
końcu gimnazjaliści. Nie zabrakło kolęd i składania życzeń.

opr.: Natalia Gądek i Klaudia Bugara
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„Trzymamy Formę”
W ramach programu „Trzymaj Formę”
ogłaszamy dla klas IV- VI SP konkurs na
plakat „Zdrowie na talerzu”, którego
celem jest wyłonienie projektu plakatu,
który zachęci młodzież do dbałości
o swoje zdrowie poprzez racjonalne
odżywianie. Wszystkie informacje związane z zasadami uczestnictwa
i nagrodami sponsorowanymi przez nasz miesięcznik znajdują na gazetce
ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Ankiety
Przeprowadziliśmy w klasie III G ankietę na temat Jak zamierzasz spędzić
ferie? Czy gdzieś wyjeżdżasz, czy będziesz „trzymać formę” podczas ferii i w jaki
sposób?
Uczniowie klasy 3 gimnazjum podczas ferii będą spotykać się z rodziną
i przyjaciółmi. Niektórzy nawet wyjadą na warsztaty lub obozy, lecz są
i tacy, którzy spędzą ferie w domu. Wszyscy jednak zadeklarowali, że będą
„trzymać formę” w różny sposób: poprzez uczęszczanie na halę sportową,
spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
opr. Anna Czernecka

HUMOR SZKOLNY
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam...
Nauczycielka historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do
dyrektora:
- Ech, ta druga "a"! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię,
a oni krzyczą, że to żaden z nich!
- Niech się Pani nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś
z innej klasy?
Spotykają sie dwaj ojcowie:
- Jak postępy małego w szkole? - pyta jeden.
Drugi macha zrezygnowany ręką:
- Nie najlepiej. Idę na wywiadówkę pod przybranym nazwiskiem.
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Na lekcji języka polskiego.
- Jasiu, w twoim dyktandzie występują te same błędy, co u Marcina. Jak myślisz,
dlaczego?
- Bo mamy, proszę pani, tego samego nauczyciela.
W szkole na lekcji fizyki.
- Jasiu, podaj przykład jakiegoś przedmiotu, który pod wpływem temperatury
zmienia swoja objętość.
- Na przykład wakacje.
- Ależ Jasiu, co ty wygadujesz?!
- W lecie pod działaniem wysokich temperatur sięgających często ponad trzydzieści
stopni wakacje trwają dwa miesiące. Natomiast w zimie, gdy temperatura spada
poniżej zera wakacje trwają tylko dwa tygodnie.

Humor z zeszytów :
Na chwilę straciłem nieprzytomność.
Siedząc na ławce padał deszcz.
Mówi, że nie umie mówić.
Zginął pies, do którego przywiązana
była chora osoba.
opr. Kamila Adamczyk

Ciekawostki
*Rzęsy przestają rosnąć, gdy osiągną długość 7-8 mm.
*55-letni Wei Mingtang z Chin potrafi uszami zdmuchiwać świece i nadmuchiwać
balony.
*Największym żyjącym żółwiem jest żółw skórzany, który może ważyć około 865
kg i mieć ponad 2.5 metra długości.
*Świnoujście leży w krainie 44 wysp, a zamieszkane są trzy z nich: Uznam, Wolin
i Karsibór.
*Jerzyk pustelnik lata najszybciej spośród wszystkich ptaków. Dystans 100m
przebywa w czasie 2,1sek.
*Psie uszy wychwytują dźwięk o częstotliwości do 50 000 herców.
*W Lefors w Teksasie można wypić tylko trzy łyki piwa na stojąco.
*W skład Angkor Wat, największego kompleksu religijnego na świecie, wchodzi
250 budowli.
*Ludzkie kości udowe są silniejsze niż beton.
*Katar w Średniowieczu leczono wkładając choremu do nosa cebulę z musztardą.
*Światło białe powstaje przez połączenie barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej.
*Największa odległość między stolicami sąsiednich państw wynosi 4200 km
(Moskwa i Phenian).
opr.: Kamila Adamczyk
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Wywiad
Tym razem udało nam się
przeprowadzić wywiad
z podróżnikiem, panem
Marcinem Janickim, który
odwiedził naszą szkołę
i opowiedział nam wiele
ciekawych rzeczy o Turcji.

Czym interesuje się Pan oprócz podróżowania?
Oprócz podróżowania… Podróże to moja największa pasja.
Podróże, wypady w góry. Ale interesuję się też historią,
geografią, przyrodą.
Kiedy pojawiła się u Pana ciekawość świata?
Już od dziecka fascynował mnie świat, geografia, przyroda,
głównie zwierzęta. No i stąd się to wzięło. W szkole
podstawowej organizowałem sobie wycieczki w pobliskie
ciekawe miejsca. Pochodzę z Gorlic, więc były to wypady
głównie w Beskid Niski. A później coraz dalej. W miarę jak
tylko pojawiały się nowe możliwości, to coraz dalej. Początki
to przede wszystkim wyprawy górskie, wycieczki rowerowe.
Na studiach przekraczałem już granice naszego kraju.
Jeździłem często do sąsiednich państw, w tamtejsze góry.
Teraz zwiedzam nawet inne kontynenty.
Jakie miejsca udało się już Panu odwiedzić?
Europę Wschodnią i Południową, czyli Bałkany. Hiszpanię na
zachodzie Europy, Irlandię. Byłem też w Turcji, na Kaukazie,
w Mongolii i na Syberii oraz w Etiopii .
14

W
jakich
językach
Pan
się
porozumiewa?
Różnie. Często na migi. Jeśli byłem w kraju słowiańskim,
próbowałem porozumieć się na zasadzie podobieństwa
językowego. W niektórych krajach trochę po angielsku, jakieś
tam podstawy mam. Czasem po francusku, po rosyjsku też
trochę.
Które z wymienionych miejsc zafascynowało Pana
najbardziej i dlaczego?
Trudno powiedzieć, bo każde miejsce ma coś w sobie. Jedno
jest bardziej interesujące, inne mniej. Ciężko mi podać takie,
które najbardziej mi się podoba. Na pewno fascynują mnie
wszystkie te miejsca położone daleko od naszego krajuMongolia, Etiopia czy Kaukaz. Jeśli chodzi o Europę, to
największy sentyment mam do Rumunii i do krajów
bałkańskich. Te kraje podobają mi się najbardziej ze względu
na piękne krajobrazy i bardzo zróżnicowaną kulturę, która nie
jest jeszcze zamieniona na taką „masówkę”.
Czy w najbliższym czasie planuje Pan jakąś podróż? Jeżeli
tak, to gdzie?
Każdego roku na wakacje staram się zorganizować sobie jakiś
dwumiesięczny wyjazd. W tym roku zamierzam odwiedzić
Azję Środkową - Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan. Jeśli
chodzi o jakiś bliższy wyjazd, to czasami na weekendy
wybieram się na górskie wycieczki do sąsiednich krajów:
Ukraina, Słowacja, czasem Węgry, Rumunia. Na najbliższe
ferie na przykład wybieram się na tydzień do Rumunii.

wywiad przeprowadziła: Klaudia Hatlaś
opracował: Dominik Janiszewski
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OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ WĘDROWCA DO ŚWITU
Edmund, Łucja i ich kuzyn
Eustachy
zostają
wciągnięci
w obraz przedstawiający okręt
„Wędrowiec do Świtu” i przenoszą
się świata Narnii. Dołączają do
króla Kaspiana i walecznej myszy
o imieniu Ryczypisk – czeka ich
walka o uratowanie królestwa. Będą
musieli stawić czoło nie tylko
wrogowi, ale i własnym słabościom
i pokusom. Odwiedzą tajemnicze
wyspy, spotkają się z magicznymi
stworzeniami
i
dawnym
przyjacielem, Lwem Aslanem.
Kolejna książka z serii „Opowieści
z Narnii”.
Do wypożyczenia w naszej bibliotece szkolnej.

Na ekrany kin weszła również adaptacja tej książki. W kinach
można obejrzeć ten film w technice 3D. A niedługo zapewne
każdy miłośnik „Opowieści z Narnii” będzie mógł zapoznać
się z tym filmem na DVD.

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu
(USA 2010 ) wyst: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie
Henley
polskie głosy: Marcin Hycnar, Maciej Więckowski, Paulina
Kwiatkowska, Adrian Żuchewicz, Piotr Machalica
opr.: Paulina Marcisz
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Podsumowanie roku 2010
Minął grudzień, miesiąc bardzo ciepły
ze względu na Święta Bożego Narodzenia
oraz z tego powodu, że odwiedza nas Mikołaj
(wierzycie?  ). No i oczywiście Sylwester.
Wielkie, huczne święto pożegnania starego
roku, a jednocześnie przywitania tego nadchodzącego. W naszym
kościele parafialnym ksiądz podsumowuje: ile dzieci przyjęło chrzest, ile
sakramentów małżeńskich zostało zawartych, ile komunii świętej
rozdano… I tak oto w roku 2010 chrzest przyjęło 42 dzieci, a na
ślubnym kobiercu stanęło 14 par. Bierzmowanie przyjęło 49 osób, a 50
drugoklasistów I Komunię Świętą. Rozdanych zostało ponad 105 tys.
Komunii. Rok 2010 przyniósł również pożegnania z osobami, które
zakończyły swoją „ziemską wędrówkę”. Pochowanych zostało 27
zmarłych. Z parafią pożegnał się też - „odchodząc do Pana” - proboszcz
Leszek Kozioł.
My także możemy podsumować rok 2010. Jakie zmiany zaszły
w naszej szkole? No cóż. Chyba każdy widzi. Opiszę je jednak. Na koniec
tamtego roku szkolnego pożegnaliśmy się z dwoma nauczycielkami,
a wrzesień przyniósł nam nowe zmiany. Do naszej szkoły doszli nowi
uczniowie, nie tylko do „zerówki”. Mamy nowych nauczycieli
i dyrektora.
Co jeszcze się zmieniło? Nasz wiek. Wszyscy jesteśmy, chcąc nie
chcąc, o rok starsi. I nadal starzeć się będziemy (aż do roku 2012, kiedy
nastąpi koniec świata ). Wiele osób twierdzi, że „liczy się tylko to, co
tu i teraz”. To prawda. Nie ma co rozpamiętywać tego, co zdarzyło się
wczoraj, przedwczoraj. Ważne jest dziś. A więc dajmy sobie spokój
z podsumowaniami. Co to zmieni? Chociaż… przypominając sobie coś,
możemy zastanawiać się nad swoim wcześniejszym zachowaniem,
postępowaniem.
A z tego przypominania wynikają noworoczne
postanowienia. Czy uda się nam ich dotrzymać? Czas pokaże.
A na koniec życzę, aby rok 2011 był lepszy od poprzedniego,
przyniósł sporo szczęścia i radości. A trudności, które są nieodłącznym
elementem ludzkiego życia, uczynił łatwiejszymi do pokonania.
autor: Alicja Sierotowicz
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś
- Dlaczego chłopaki zdradzają?
Niekiedy chłopcy po prostu chcą się
pochwalić przed kolegami, z iloma
dziewczynami już się nie spotykali.
Niekiedy
jest
wręcz
odwrotnie.
Dziewczyna nie ma czasu ani się spotykać,
ani usiąść i porozmawiać. Czują się oni wtedy samotni
i postanawiają znaleźć sobie inną, która im „wpadła w oko”.
- Za ile wyjdę za maż?
No, ja też chciałabym to wiedzieć. Ale niestety wróżką nie jestem.
Mogę tylko odpowiedzieć, że we właściwym czasie, jeśli znajdziesz
tego wymarzonego i będziecie sie kochać ze wzajemnością, to tak się
stanie =)
- Czy będą dłuższe przerwy?
W naszej szkole i tak są długie przerwy, bo trwają10, a nawet 15
minut. W innych szkołach tak nie ma, przerwy są często
pięciominutowe. A zresztą czy byłoby to dla nas, uczniów,
opłacalne? Siedzielibyśmy tylko dłużej w szkole, a tego nie
chcemy
Do „Kącika porad” trafiła masa pytań. Staramy się w miarę możliwości odpowiadać
na różne z nich.
Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na dany temat lub zadać jakieś pytania
piszcie na gg – 9339085 =) Pytania na kartkach można dostarczać również do
opiekunki gazetki – pani Beaty Kawik.
Postarajcie się, 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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MUZYKA 
Cascada
Last Christmas
Ohhh, oooh, yeah
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (x2)
Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me
(Happy Christmas!) I wrapped it up and sent
it
With a note saying "I Love You" I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (x2)
A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Ohh now I've found a real love,
you'll never fool me again
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special (x2)
Cascada – niemiecki zespół tworzący muzykę hard dance i euro dance. W skład
zespołu wchodzą: wokalistka Natalie Horler (ur. 23 września 1981 w Bonn) oraz
dwaj producenci DJ Manian i Yanou.
opr. Natalia Gądek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI

1
2
3

4
5
6
7
1. Skacze na niej Adam Małysz.
2. Jeden z trzech króli.
3. Można ulepić go ze śniegu.
4. Pierwszy miesiąc roku.
5. Służy do nagrywania filmów.
6. Zwierze parzystokopytne.
7. Skrót od „Nasza Klasa”.
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: ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Kostecka Oliwia I SP, Janawa Kamil VI SP, Marcisz Paulina I G
(wieloelementowy zestaw szkolny)

Nagrody pocieszenia: Bugara Magdalena III SP, Bugara Klaudia VI SP, Gądek
Natalia III G, p. Rola Maria (wafelki)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do
28 stycznia 2011 r.

imię i nazwisko, klasa
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