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Witajcie Uczniowie!
Czas leci nieubłaganie. Już za 4 miesiące koniec roku
szkolnego. Kolejni uczniowie naszej szkoły wyruszą w swoją
dalszą drogę edukacyjną do szkół przez nich wybranych,
a małe dzieci po raz pierwszy przekroczą mury naszej szkoły.
W marcu obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Każdy z nas
przynajmniej raz w życiu topił marzannę. Jest to symboliczne
pożegnanie zimy. W tym roku trwa ona bardzo długo, więc
pomóżmy jej odejść. Niech każdy z nas 21 marca utopi w rzece
dużą i piękną lalkę stworzoną samodzielnie lub z pomocą
starszych.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sobczyk Aneta VI SP
Strojny Klaudia VI SP
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WAŻNE DATY

1 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI PRZECIW
ZBROJENIOM ATOMOWYM
2 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OBRONY CYWILNEJ
3 III - MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PISARZY
5 III - DZIEŃ TEŚCIOWEJ
8 III - MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KOBIET
10 III - DZIEŃ MĘŻCZYZN
15 III - MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KONSUMENTA
17 III - ŚWIATOWY DZIEŃ
MORZA
20 III - ŚWIATOWY DZIEŃ
INWALIDÓW
I
LUDZI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
21
III
POCZĄTEK
ASTRONOMICZNEJ
WIOSNY
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ
RASOWĄ
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI
22 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WODY
- DZIEŃ OCHRONY BAŁTYKU
23 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ METEOROLOGII
24 III - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GRUŹLICĄ
27 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
29 III - DZIEŃ METALOWCA
opr. Ewelina Adamczyk

Ankiety
Nie od dziś wiadomo, że najlepszymi przyjaciółmi człowieka są zwierzęta i właśnie
dlatego zapytaliśmy uczniów zerówki i klasy III SP, jakie jest ich ulubione zwierzę.
W klasie III - 11osób lubi koty, a 3 osoby lubią psy.
Natomiast w zerówce 11 osób lubi koty, a 2 lubią psy.
opr. Anna Czernecka
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Z życia szkoły...:)
1.02. – 2.02. – odbyło się spotkanie uczniów na sali
gimnastycznej pod opieką pani Franciszki Tarasek. Można
było pograć w super gry i oczywiście „Trzymać Formę”

1.02. – zorganizowana została dyskoteka z absolwentami.
Choć nie było wielu uczniów, to i tak zabawa była znakomita.
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3.02.
–
w ramach
realizowanego w naszej
szkole ogólnopolskiego
programu
„Trzymaj
Formę” odbył się wyjazd
na lodowisko do Krynicy.
Wszyscy
uczniowie
umiejący jeździć
na
łyżwach
mogli
się
wykazać.
Później wszyscy
dla
zregenerowania
sił
wstąpili na pizzę.
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16.02. – do naszej szkoły wraz z opiekunką przyjechali
chłopcy z Lipnicy Wielkiej zagrać sobie w siatkę przed
zawodami. Po ich pobycie można stwierdzić, że bardzo dobrze
grają.
19.02. – odbyły się zawody w mini piłkę ręczną chłopców.
Można im ze szczerego serca pogratulować, ponieważ
pokazali, na co ich stać i zdobyli I miejsce.

22.02 - nastąpiło
rozstrzygniecie
plastycznego konkursu
„Zdrowie na talerzu”
zrealizowanego
w ramach programu
„Trzymaj Formę”.
Jako że był to zdrowy
konkurs to wszyscy
uczestnicy otrzymali
owoce
za
udział,
a zwycięzcy dodatkowo cenne nagrody sponsorowane przez
nasze „Echo Szkoły”. I tak nagrodę główną (album na
200 zdjęć) zdobyła Aneta Porębska z klasy IV SP, dwa
wyróżnienia (zestaw kolorowych piór kulkowy): Izabela Luksa
z V SP oraz Klaudia Janiszewska z V SP.
22.02. – dla gimnazjalistów zorganizowany został wyjazd do
Lipnicy Wielkiej w celu poćwiczenia sobie siatkówki przed
zawodami.
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24.02. – chłopcy z podstawówki pojechali na międzygminne
zawody w mini piłkę ręczną. Również wywalczyli miejsce na
podium.
25.02. – zawody dziewczyn z gimnazjum w siatkówkę
w Lipnicy Wielkiej. Niestety nie udało się im wywalczyć
miejsca na podium.
26.02. – odbyły się zawody w Lipnicy Wielkiej – tym razem
chłopców w siatkówkę. Również nie udało im się wywalczyć
dobrego miejsca.

opr.: Natalia Gądek i Klaudia Bugara
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Poezja
Tadeusz Kubiak
„Niechaj ten wiersz…”
Dzisiaj jest święto mamy i pani, która nas
uczy,
Basi i Ani, Krysi, co złoty splata warkoczyk,
co ma niebieskie jak Wisła oczy.
Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek,
Małgoś, Balbinek i Katarzynek,
w Gdańsku, skąd płynie się do Afryki,
w Toruniu, gdzie są pyszne pierniki,
w Warszawie, w której śpiewa Syrena,
w Krakowie, w którym smoka już nie ma...
Dzisiaj jest święto
wszystkich dziewczynek,
Śląskich Barbórek i
Karolinek,
góralskich Jaguś, Maryś i
Hanek,
którym podzwania
dzwonek u sanek,
niechaj się cieszą tak, jak
co roku,
to dla nich wyjrzał spod
śniegu krokus.
Ja też przesyłam życzenia szczere
dla wszystkich Ewuń, Agnieszek,
Teres.
Niechaj ten wiersz, w słońce czy w deszcz
Kwitnie jak krokus, śpiewa jak świerszcz.
Tadeusz Kubiak (16.05.1924 – 03.06.1979) – polski poeta, satyryk, autor utworów
dla dzieci i słuchowisk radiowych.
Wykonała: Karolina Ruchała
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś

- Ile można robić czynności
jednocześnie ?
W sumie zależy to od tego, kto jakie
ma predyspozycje. Niekiedy potrafimy
sie skupić tylko na jednej czynności,
natomiast niekiedy na wielu. Każdy z nas potrafi słuchać
muzyki i tańczyć. Możemy się o tym przekonać na najbliższej
dyskotece.

-Jaka jest najładniejsza dziewczyna
w szkole?
Zależy to od gustów. Komu jaki typ urody się podoba: czy
wysoka czy niska, blondynka, brunetka, a może ruda. Uważam,
że wszystkie dziewczęta w naszej szkole są na swój sposób
ładne, i każda ma coś wyjątkowego.
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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„Byle do wiosny!”
Zima w większości dni swego panowania nie
rozpieszczała nas wysokimi temperaturami. W ogóle jakaś taka
dziwna była. Tu minus dwadzieścia, tam na plusie piętnastka
(rzecz jasna w nasłonecznionym miejscu, bez wiatru). Raz śnieg
był, a innym razem go nie było. Dobra, koniec z zimą. To było
takie krótkie podsumowanie. A teraz… przewróćcie kartkę
kalendarza. I co? Ha, „jak byk” pisze: Marzec (czasem w pakiecie
po angielsku i niemiecku). A to dobrze zwiastuje.
Zaczął się marzec. Ten miesiąc chyba wszystkim kojarzy
się z wiosną, gdyż od 21. zaczyna się ta właśnie pora roku. Mimo
iż w marcu są też inne święta, ot choćby dentysty. Ale naszych
drogich stomatologów zostawmy w spokoju i zajmijmy się wiosną.
Nareszcie będzie cieplej i cieplej… Śnieg stopnieje, słońce
zacznie coraz śmielej wychodzić zza chmur. Zwierzęta obudzą się
z zimowego snu, rośliny wydostaną się spod śniegu; będzie zielono
i radośnie. Chociaż wiemy, że wiosna kiedyś nadejdzie, bowiem
dzieje się to co roku, to i tak zawsze z niecierpliwością
wyczekujemy tej pory roku. Już nie będzie biało, szaro i nudno.
Można wepchnąć w głąb szafy ciężkie zimowe kurtki, płaszcze,
buty.
Obiecaliście coś sobie na wiosnę? Że więcej nauki? Koniec
zalegania przed telewizorem czy komputerem (mimo że polscy
producenci wypuścili nową grę)? Więcej przebywania na świeżym
powietrzu? A tu niespodzianka. Nadchodzi wiosna i… nic.
Żadnej zmiany zachowania. Wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej
nic nam się nie chce. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: przesilenie
słoneczne daje o sobie znać. Ale cóż zrobić? Trzeba to po prostu
przeczekać.
Teraz, kiedy piszę ten felieton, za oknem jest ciemno
i zimno. Dlatego dość ciężko mi się pisze, że słońce, zieleń… Ale
synoptycy zapowiadają, że to już koniec zimy. Więc może…
Alicja Sierotowicz
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Bolek i Lolek. W pustyni i w puszczy
Jest to kolejna książka o podróżach
i przygodach dwóch najlepszych przyjaciół Bolka i Lolka. Tym razem dzielni chłopcy
odwiedzają dziką Afrykę. Chłopcy pomogą
małemu Hassanowi odnaleźć rodzinę,
przemierzają puszczę i wraz z nowymi
przyjaciółmi przeżywają liczne przygody.

opr. Paulina Marcisz

MUZYKA 
Ewa Farna

„Ewakuacja”

Możesz pytać jak się mam
Ale to co wtedy powiem
Nie przyniesie żadnych słów, które chcesz znać
Podróż nie rozgrzesza z win
Tam, gdzie jadę pytań nie ma
Ty masz swoją metę, ja mój start
Jedno wiem, gdy robię wszystkim wbrew,
Że po to są marzenia
Ref. Pragnę przeżyć każdy dzień
I do końca wyśnić noce
Mam tysiące własnych spraw
Ale w oczach strach
Nagle w głowie alarm dzwoni
Pędzi tłum, biegnę w drugą stronę
Nie wchodź tu, ratuj siebie sam
Wiem co robię, spójrz
To mój własny ogień

Mamy taką piękną twarz
Za woalem gęsto tkanym z kłamstw
Mam dosyć gładkich słów
Nudzą mnie
Jedno wiem, gdy chcę wszystkiemu wbrew,
Że po to są marzenia
Ref..

Ewa Farna – polska piosenkarka popowa pochodząca z Zaolzia (Czechy).W 2006 roku
wydała pierwszy album.
opr. Natalia Gądek
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Humor
- Co trzeba zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie?
- Nagrzeszyć.
* * * * * * *

- Wymień wszystkie trzy wojny ze Szwedami.
- Pierwsza, druga i trzecia.
* * * * * * *

- Co to jest półprzewodnik?
- Człowiek, który oprowadza wycieczki na pół etatu.
* * * * * * *

- Kto to jest samouk?
- Jest to uczeń, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.
* * * * * * *

- Jaka twoim zdaniem powinna być idealna szkoła? – zapytano ucznia.
- Zamknięta.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
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Wykreśl osiem różnych rzeczowników, a otrzymasz hasło.
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: Luty
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Baran Angela III SP, Janawa Kamil VI SP,
Bugara Wojciech I G (magiczne długopisy)
Nagrody pocieszenia: Wróbel Adrian I SP, Janisz Mateusz VI SP,
Adamczyk Kamila II G, p. Halina Damasiewicz (kołonotatniki a-5)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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