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Witajcie Uczniowie!
Witajcie Uczniowie
Przekazujemy Wam kolejny numer gazetki szkolnej Echo
Szkoły. Cieszymy się, że po feriach możemy znowu się
z Wami spotkać.
Jak wszyscy zapewne dobrze wiedzą, w tym miesiącu
obchodzimy Walentynki, czyli dzień zakochanych. W całym
kraju jest on obchodzony 14 lutego. Nasze ukochane osoby
otrzymują od nas rozmaite prezenty. Czasami wysyłamy kartki,
zwane "Walentynkami". Na pewno jest to powód do radości
dla pracowników poczty  Tym, którzy znaleźli swoją drugą
połówkę życzymy dużo szczęścia i udanego związku,
a osobom, które jeszcze jej nie odnalazły, życzymy
cierpliwości.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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WAŻNE DATY
2 II

DZIEŃ HANDLOWCA

3 II
11 II
14 II

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
DZIEŃ ZAKOCHANYCH - WALENTYNKI

15 II
17 II

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA.
opr. Ewelina Adamczyk

Walentynki coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów
zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na
Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych
czczono
św. Walentego
jako
patrona
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do
obdarowywania się drobnymi upominkami i właśnie z tej okazji
zadaliśmy klasie VI i II g dwa pytania .
Tak odpowiedziała II G:
1.Czy masz swoją walentynkę?
Tak- 4 osoby
Nie – 7 osób
2.Czy wysyłasz kartki walentynkowe?
Tak- 2 osoby
Nie- 9 osób
Natomiast klasa VI odpowiedziała tak:
1.Czy masz swoją walentynkę?
Tak- 5 osób
Nie- 12 osób
2.Czy wysyłasz kartki walentynkowe?
Tak- 4 osoby
Nie- 13 osób
opr. Anna Czernecka

3

Z życia szkoły...:)
3.01.2011r. – w naszej szkole odbyły się gminne zawody
w minikoszykówkę dziewcząt ze szkoły podstawowej. Niestety
nie udało się im zdobyć miejsca na podium.
8.01.2011r. – chłopcy z klas gimnazjalnych pojechali na
zawody w koszykówkę. Niestety nie udało im się zdobyć
miejsca na podium ale i tak dobrze walczyli i reprezentowali
naszą szkołę.
10.01.2011r. – w szkole w Mogilnie odbył się gminny turniej
tenisa stołowego dziewczyn i chłopców. Nikomu nie udało się
wywalczyć dobrego miejsca i dostać się dalej – niestety, ale
życzymy sukcesów w przyszłym roku.
11.01.2011r. – w Krużlowej odbyły się międzygminne
zawody w minikoszykówkę chłopców ze szkoły podstawowej.
Nasi reprezentanci zajęli III miejsce. Gratulacje!
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12.01.2011r. – w naszej szkole odbyła się kolejna dyskoteka.
Było wiele zabaw i konkursów. Wszyscy świetnie się bawili
i oczywiście „Trzymali Formę”.
22.01.2011r. – drużyna chłopców ze szkoły podstawowej
z naszej szkoły wzięła udział w gminnych zawodach
w siatkówkę. Zajęli II miejsce.
25.01.2011r. – dziewczyny z naszej szkoły pojechały do
Lipnicy Wielkiej na gminny turniej tenisa stołowego dziewcząt
ze szkoły podstawowej.
25.01.2011r. – policjanci z Korzennej przyjechali do naszej
szkoły, aby powiedzieć „coś niecoś” na temat bezpieczeństwa
i o zagrożeniach panujących na naszym terenie. Swoją
prelekcję skierowali najpierw do młodszych uczniów, potem
do dzieci z klas IV – VI SP, a następnie do gimnazjalistów.
Maluchy dostały nawet specjalne płyty i odblaski.
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26.01.2011r. – tradycją
naszej
szkoły
jest
organizacja
dyskoteki
choinkowej. Także tego
roku ona się odbyła.
Uczniowie klas 0-3 świetnie
się bawili od godziny 12001400, a starsi uczniowie
szkoły
podstawowej
i gimnazjaliści
„trzymali
formę”
w godzinach
popołudniowych, to jest od
1600-1900.
Była
super
zabawa.
Wszyscy
są
zadowoleni. Nie zabrakło
także poczęstunku oraz
dobrej muzyki, którą grali
dwaj DJ-e.
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26.01.2011r. –uczniowie
klasy
II
G
uczestniczyli
w nietypowej lekcji języka polskiego. Musieli przeprowadzić
wywiad telewizyjny z… Nieśmiertelnym. Być może
w przyszłości zwiążą swoje życie zawodowe z telewizją.

27.01.2011r. – klasa III gimnazjum miała spotkanie
z pracownikiem
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
z Nowego Sącza – panią Elżbietą Tokarczyk, która
przeprowadziła zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego.
Uczniowie rozwiązywali ankiety i robili plakaty, aby lepiej
poznać swoje predyspozycje i możliwości. Zadawali też
mnóstwo
pytań
związanych
z wyborem
szkoły
ponadgimnazjalnej. Życzymy im, aby dostali się do
najlepszych szkół i spełnili swoje marzenia po odejściu
z ZS w Koniuszowej.
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29.01.2011r. – uczennice szkoły podstawowej klas 4-6
wybrały się z panią Franciszką Tarasek na gminne zawody
w piłkę ręczną. Serdecznie gratulujemy zdobycia III miejsca
i życzymy dalszych sukcesów.

30.01.2011r. – babcie i dziadkowie mogli oddać się
wspomnieniom uczestnicząc po raz kolejny w Dniu Seniora.
Oczywiście jak zwykle uczniowie zaprezentowali swój
dorobek artystyczny: najpierw dzieci z zerówki wyśpiewały,
jak bardzo kochają babcie i dziadków, a potem gimnazjaliści
wystawili „jasełka”. Wszystkiego najlepszego życzył Seniorom
nie tylko dyrektor szkoły, ale również obecny na uroczystości
wójt – pan Leszek Skowron.
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opr.: Natalia Gądek i Klaudia Bugara
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Poezja
Beata Obertyńska
Luty

Jeszcze tyle tygodni! Po co wiosny czekać?
Bielą mroźnego kwiatu sad dziś w nocy
obrósł,
Słońce między pnie poszło szafiry
rozwlekać
I siec prętami cienia, biały skrzący obrus.
Na nisko zwisłą gałąź spada ciężko wrona
I skrzydłem białe puchy zmiata od niechcenia
Wtedy pod nią na śniegu, śmiesznie wydłużona,
Modrą wronę kołysze modra gałąź cienia.
Drzewom sen o jesieni w mróz jest jeszcze dalszy
A przecież - patrz - w tym białym
roziskrzonym pyle
Płonie już oto pąsem gatunek
najtrwalszy
Ścigłych, zimowych
jabłek...Przyleciały gile!

Beata Obertyńska (18.07.1898 –
21.05.1980) – polska poetka i pisarka; otrzymała
wiele nagród literackich.

Wykonała: Karolina Ruchała
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KATARYNKA - BOLESŁAW PRUS

Głównym bohaterem jest pan Tomasz.
Z czasem zrezygnował z szukania żony,
pozostając
wiernym
tylko
sztuce
i muzyce. Wielką miłością darzył
prawdziwą sztukę i uwielbiał koncerty
muzyki poważnej, za to wprost nie znosił
muzyki katarynek i kataryniarzy. Zakazał
więc
wpuszczania
wędrownych
kataryniarzy na podwórze kamienicy,
w której mieszkał. Pewnego dnia
spostrzegł w budynku naprzeciwko
smutną dziewczynkę, która siedziała przy
oknie i wpatrywała się w słońce. Mecenas
obserwował ją i domyślił się, że jest niewidoma, ponieważ swobodnie
patrzyła w słońce, nie mrużąc oczu. Innym razem zobaczył tę dziewczynkę
wesołą i tańczącą. Odmianę w jej zachowaniu spowodowała muzyka
katarynki.
SEA
REX
3D.
PODRÓŻ
DO
PREHISTORYCZNEGO ŚWIATA (film)

Dzięki potędze trójwymiaru widzowie
kin przeżyją fascynującą podróż w
czasie. Oglądając film „Sea Rex 3D.
cofniemy się o ponad 200 milionów lat,
by poznać prehistoryczny świat,
wskrzeszony w najlepszej jakości.
Władca mórz – Sea Rex – ożyje na
gigantycznym ekranie wraz z innymi
monstrualnymi
stworami,
zamieszkującymi pradawny podwody
świat! Jest to film, który łączy w sobie
naukę
i
rozrywkę.
Poznamy
odstraszające
swymi
rozmiarami
stwory, które 20 milionów lat przed
dinozaurami
rządziły
światem.
Dowiemy się o ich niezwykle rozwiniętych naturalnych zdolnościach
myśliwskich oraz ujrzymy obraz planety z tych prehistorycznych dziejów.
opr.: Paulina Marcisz
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Wywiad
Tym razem udało nam się
przeprowadzić wywiad
z pracownikiem Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nowym Sączu - panią Elżbietą
Tokarczyk, która zajmuje się między
innymi poradnictwem zawodowym.

Co zdecydowało o wyborze akurat tego zawodu?
Z wykształcenia jestem pedagogiem. Zawsze chciałam pracować z młodymi ludźmi.
Chciałam, aby była to szkoła gimnazjalna lub ponadgimnazjala, ponieważ lubię taką
pracę. Lubię zajęcia warsztatowe, lubię pracować z ludźmi. Ogólnie chodzi chyba
o to, ze chciałam pomagać innym. I dlatego akurat taki zawód, czyli kierunek
pedagogiczny.
Na czym polega doradztwo zawodowe?
Poradnictwo zawodowe to duży obszar, którym zajmuje się nasza poradnia. Polega
to na tym, że doradzamy młodym ludziom z klas trzecich gimnazjalnych albo
trzecich licealnych jak mają dalej ukierunkować swoją drogę co do szkoły
ponadgimnazjalnej albo kierunek studiów. I to poradnictwo jest jakby szeroko
zakrojone. Przychodzą do nas, tak jak wcześniej powiedziałam, gimnazjaliści
i licealiści po to, żeby się dowiedzieć co dalej. I właściwie poradnictwo zawodowe
polega na takim ukierunkowaniu co do wyboru zawodu albo szkoły
ponadgimnazjalnej.
Jak często organizowane są takie spotkania?
Jeśli chodzi o spotkania dotyczące takiej formy pracowania z młodzieżą to są to
zajęcia warsztatowe na terenie szkół, które są dwa razy w tygodniu po cztery
godziny lekcyjne w szkołach gimnazjalnych, a jeśli chodzi o licea ogólnokształcące
to są to spotkania też raz czy dwa razy w tygodniu. Ale też często to jest
poradnictwo zawodowe na terenie poradni, czyli spotkania indywidualne – 10
spotkań po godzinie tygodniowo.
wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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MUZYKA 
Sistars
„Nie zatrzymasz”
Nie zatrzymasz pulsu swojej krwi
Nie zatrzaśniesz serca swego drzwi
Ciepły dotyk ruszy zimny głaz
Białe światło oświetli twoją twarz /x2
Twoje oczy
Są tak smutne od tygodni
Mimo że bawisz się codziennie
Nie jest źle
Pracujesz tak ciężko
I tylko martwisz się
Może zatańcz dziś ze mną
Rozluźnij się i poczuj, że
Nie zatrzymasz.../x2
Na ulicy, którą dobrze znasz
Spotkaj mnie
Słońce świeci dziś inaczej
Tuż za rogiem błękit nieba spada na nas
Obudź się
Zobaczysz że
Nie zatrzymasz.../x2
Powiedz czy w twoim sercu
Miejsce dla mnie znajdzie się
Jeżeli tak będę z tobą
Pozwól pokazać mi
Jesteś dla mnie kocham cię
Zaufaj sobie i uwierz, że
Nie zatrzymasz.../x2

Sistars - polska grupa muzyczna, powstała w 2001 roku w Warszawie. Ich muzyka
łączyła w sobie elementy popu, R&B, blue eyed soul, hip-hopu, funky, a druga płyta
sięgała nawet do muzyki rockowej.
opr. Natalia Gądek
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś

- Czy będą słuchawki do komputerów?

Słuchawki do komputerów są, ale
uczniowie z naszej szkoły po prostu ich
nie szanują. Szkoła posiada taki sprzęt,
ale ze względu na to, że nie użytkownicy nie dbają o nie tak,
jak powinni, słuchawki często się psują i nie ma ich dla
każdego.
Czy będą lody w sklepiku?

Od kilku lat pojawiają się w szkole lody. Jest to w okresie
letnim - parę tygodni przed wakacjami. Myślę, że tego lata też
tak się stanie. Byłoby super  Musimy mieć też świadomość
tego, że lodów nie można przechowywać w naszym sklepiku
szkolnym, tylko w odpowiedniej temperaturze, w zamrażalce.
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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Ciekawostki
 Piwo w umiarkowanej ilości wzmacnia kobiece kości przed
osteoporozą.
 1500 gatunków owadów jest uważanych za jadalne.
 Najwyższym nastolatkiem świata jest Brenden Adams. W wieku
13 lat ma 224 cm wzrostu!
 Orka osiąga długość 7 m.
 W lutym 2006 r. w loterii Powerball
padła wygrana 365 mln dolarów.
 Bilokacja to zjawisko paranormalne
polegające na możliwości znajdowania
się w dwóch miejscach jednocześnie.
 W litrze wody morskiej znajduje się 2.5
grama soli.
 Skuteczność twojego przekazu ustnego zależy w 55% od gestów,
a w 38% od tego jak wypowiadasz się.
 Długość ludzkiego przełyku wynosi średnio 23-25 cm.
 W Bangladeszu nawet piętnastolatkowie mogą iść do więzienia –
za ściąganie na egzaminach kończących szkołę.

HUMOR
Humor z dzienniczków szkolnych :
Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak
kocha, to wróci".
Rzucił w nauczyciela doniczką i krzyknął: "Trafiłem!".
Przyłapany na paleniu w toalecie broni się, mówiąc ze
"wykurza robale z kibla".
Zwalnia się z lekcji. Mówi, ze boli ją głowa, a potem widzę
ją z przystojnym brodaczem.
Demonstrując działanie gejzeru, opryskał pomidorem całą
klasę.
Pije wodę z kranu, mówiąc: "Kaca mam".
Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę.
W czasie odpowiedzi z historii, co drugi wyraz wtrąca słowo
"facet".
Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Popularne święto zakochanych.
Nasz kontynent.
Pakt Północnoatlantycki.
„Sen” w liczbie mnogiej.

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: NOWY ROK
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Fornagiel Krystian III SP, Czernecki Dawid VI SP,
Pogwizd Paweł I G(100-kartkowy kołonotatnik A-4 )
Nagrody pocieszenia: Wróbel Adrian I SP, Sierotowicz Kamil VI SP;
Porębska Paulina I G, p. Bacia Czesława (pióra kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Dominika Janiszewskiego z klasy
III gimnazjum do 2 marca 2011 r.

imię i nazwisko, klasa
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