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Witajcie Uczniowie!
Kolejny rok szkolny przeminął z wiatrem. 10 miesięcy
nauki dostarczyło nam wiele ciekawych zdarzeń. Każdy z nas
wzbogacił swój umysł w nowe informacje, które będzie mógł
wykorzystać w życiu.
Jako że jest to ostatni numer naszej gazetki szkolnej
w obecnym składzie redaktorskim, chcielibyśmy Wam
serdecznie podziękować za to, że co miesiąc kupowaliście
kolejne numery „Echa Szkoły”. Dziękujemy również za to, że
wielu z Was oddawało kupony konkursowe. Przepraszamy za
ewentualne błędy, które wkradły się do naszego miesięcznika.
Zarówno uczniom, jak i nauczycielom i pracownikom
szkoły życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia 
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

2

Kalendarium
1 VI

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ LASU I ZADRZEWIEŃ

DZIEŃ

6 VI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POCAŁUNKU

2 VI

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

14 VI

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR OBOZÓW

16 VI

MIĘDZYNARODOWY
AFRYKAŃSKIM

20 VI

ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY

21 VI

PIERWSZY DZIEŃ LATA

23 VI

DZIEŃ OJCA

27 VI

ŚWIATOWY DZIEŃ RYBOŁÓWSTWA

29 VI

DZIEŃ RATOWNIKA WOPR

DZIEŃ

DZIECKA

POMOCY

DZIECIOM

opr. Ewelina Adamczyk

Ankiety
Z okazji nadchodzących wakacji zadaliśmy uczniom klasy I G
i V SP następujące pytanie:
Czy wybieracie się gdzieś na
wakacje? :)
Tak- 11 osób
Nie- 5 osób
Tak odpowiedziała klasa V.
Natomiast
klasa
I
odpowiedziała następująco:
Tak- 17 osób
Nie- 3 osoby

G

opr. Anna Czernecka
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Z życia szkoły...:)
5 maja odbył się „Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej” w Jasiennej. Gimnazjum
reprezentował Dominik Janiszewski, który zajął I miejsce. Natomiast szkołę
podstawową reprezentowały: w kategorii klas IV-VI: Klaudia i Patrycja
Janiszewskie, a w kategorii klas młodszych Ruchała Magdalena, która zajęła
III miejsce. Gratulujemy.

9 maja naszą szkołę odwiedził major Krzysztof Cabała z WKU w Nowym Sączu.
Opowiadał on uczniom o zawodzie wojskowego. Oczywiście uczniowie słuchali
z zainteresowaniem, a potem nie zabrakło i pytań.
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9 maja uczniowie klasy IV lekcję przyrody odbywali w terenie. Jak widać – bardzo
im się to spodobało.
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18 maja na wycieczkę w pobliską okolicę wybrali się uczniowie klasy III SP, a 25
maja uczniowie klasy II SP. Nie zabrakło pieczenie kiełbaski oraz „trzymania
formy”. Po posiłku wszyscy bardzo chętnie zagrali w piłkę.
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27 maja naszą szkołę po raz kolejny odwiedził podróżnik – pan Marcin Janik. Tym
razem opowiadał nam o Mongolii.

1 czerwca obchodzony był
„Dzień Dziecka”. Z tej okazji
mieliśmy możliwość
zwiedzenia Krynicy. Młodsi
uczniowie szkoły
podstawowej udali się Na
„Górę Parkową”, a potem
zwiedzali pijalnię i deptak.
Z kolei starsi i gimnazjaliści
bawili się na Jaworzynie,
gdzie przygotowano dla nich
różne atrakcje, między
innymi ściankę
wspinaczkową. Jak widać
nasi reprezentanci radzili
sobie świetnie…

2 czerwca uczniowie, którzy zdali odpowiednie egzaminy, otrzymali karty
motorowerowe. Oto odważni…
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5 czerwca po raz kolejny mieliśmy
możliwość zabawienia się podczas
już „III Biesiady Rodzinnej”. Jak
zwykle było sporo atrakcji, między
innymi trampolina, przejażdżka
konna,
konkursy
w ramach
realizowanego w naszej szkole
programu „Trzymaj Formę”. Oto
kilka wspomnień z tej imprezy…

występy
najmłodszych

przejażdżka
konna
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loteria fantowa – jak co roku – każdy los wygrywał
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„trzymamy formę” - konkursy
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Beata Szymańska

„Wakacje dla szkoły”

Tak sobie myślę czasem
I może ktoś przyzna mi rację,
Że wszystkie szkoły na świecie
Powinny choć raz mieć wakacje.
Wakacje są dla wszystkich
Toż takie to oczywiste.
Dlaczego z tych przywilejów,
Nie mogłyby szkoły korzystać?
Przyznajcie mi to sami,
Że przecież kto jak kto,
Ale szkoły do szkoły
Chodzą przez cały rok.
Bo nigdy nie chorują,
Ani nie wagarują.
Na te wakacje to one
NAJBARDZIEJ ZASŁUGUJĄ.
Tyle wiedzą o górach,
A jeszcze więcej o rzekach.
I żeby je zobaczyć
Nie mogą się pewnie doczekać.
Albo na plaży w słońcu
Mogłyby się opalać.
I wraz z innymi szkołami
Lodami się objadać.
Pewnie z chęcią do lasu
Poszłyby na spacer.
Gdyby ktoś im pozwolił
Choć w życiu raz na wakacje.
Lecz niestety w miejscu stoją
Wszystkie szkoły w całym świecie.
Łezki z okien ocierają
I czekają na swe dzieci.
Beata Szymańska (ur. 29 stycznia 1938 w Puławach) - polska poetka i prozaik.
opr. Karolina Ruchała
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„Wakacje!!!”
Jak
wszyscy
wiemy, rozpoczął się
czerwiec. Jest ciepło,
bardzo ciepło. Rtęć na
termometrze spokojnie
dochodzi, a nawet mija!
dwadzieścia
czy
trzydzieści stopni. Ale czerwiec to nie tylko słoneczko, ale
i Dzień Dziecka i inne święta. Ten miesiąc szczególnie dobrze
kojarzy się wszystkim uczniom. Z wiadomego powodu.
Oczywiście mówię o wakacjach. To z ich powodu czerwiec to
najpiękniejszy miesiąc w roku. Uczniowie nie myślą już
o szkole i lekcjach, ale o tym jak dotrwać do końca roku
i rzucić książki w kąt.
Wszyscy zastanawiają się, jak spędzić te cudowne dwa
miesiące. Jedni zostaną w domu i będą cieszyć się błogim
lenistwem. Drudzy wyjadą do babć i dziadków, a inni może
nawet za granicę. Są też tacy, którzy w wakacje chcą zarobić
trochę grosza. Musimy jednak pamiętać, że wakacje w naszym
regionie to nie tylko lenistwo i nicnierobienie, ale też żniwa,
zbieranie owoców i inne prace. Takie już są uroki mieszkania
na wsi. Spokojnie, trochę roboty jeszcze nikomu nie
zaszkodziło.
Dobrze wiemy, że w lecie książki gryzą. Ale
naprawdę warto zainwestować trochę czasu w czytanie. Nie,
nie mówię o nudnych podręcznikach. Wierzcie mi, są na
świecie jeszcze inne książki, warte przeczytania. Tu zwracam
się głownie do tych, którzy w roku szkolnym przeczytali tylko
lektury, albo nic więcej poza programem telewizyjnym.
Tak więc na podsumowanie tego ostatniego już w tym
roku szkolnym felietonu, pragnę życzyć wszystkim uczniom
i nauczycielom: WESOŁYCH WAKACJI!
autor: Alicja Sierotowicz
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Bohaterowie serii "Szybcy i wściekli" znów powracają. Tym
razem przyparci do muru w Rio de Janeiro muszą podjąć
się ostatniego zadania, żeby odzyskać wolność. Ich misja?
Zebrać elitarną grupę przyjaciół i przeprowadzić szaleńczy
napad wart 100 mln dolarów. Dom i Brian zdają sobie
sprawę, że ich jedyną szansą jest unieszkodliwienie
skorumpowanego biznesmena pragnącego ich śmierci.
Okazuje się, jednak, że nie tylko on jest nimi
zainteresowany. Podąża za nimi bowiem agent federalny
Luke Hobbs, który ze swoim zespołem zrobi wszystko, aby
ich dorwać. W Brazylii okazuje się jednak, że Hobbs musi
polegać wyłącznie na własnym instynkcie, aby osaczyć
swoje ofiary… zanim ktoś inny pierwszy je dopadnie.

opr. Paulina Marcisz

Adam Bahdaj „Wakacje z duchami”
Praca detektywa wymaga
poświęceń i wyrzeczeń. Trzeba
przemóc drżenie kolan i tropić
złodziei także późną nocą.
Ćwiczyć umiejętność dedukcji
nawet podczas deseru. Przejrzeć
czyjeś notatki jak poranną
gazetę i nie przejmować się
cieniem, który od tygodnia snuje
się za nami, także po zmierzchu.
Trójka przyjaciół spędza
wakacje u cioci. Nie zamierzają
się nudzić! Po wybudowaniu
szałasu-bazy przystępują do
tropienia okolicznych
przestępców. Z zaskakującym
skutkiem...
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Kącik porad
Na Wasze pytania odpowiada
Klaudia Hatlaś

- Czy będą rowery
w szkole?
Obawiam się, że jednak nasza szkoła
nie będzie posiadała rowerów jako sprzętu wykorzystywanego
na zajęciach wychowania fizycznego. Myślę, ze jest to zbyt
kosztowna inwestycja, i lepiej przekazać te pieniądze
na coś, co nam się naprawdę przyda.

-Czy można mieć zwierzę w szkole?
Ciekawe pytanie… Ale jakoś sobie nie wyobrażam ŻYWEGO
zwierzątka w szkole. Był już „Dzień Pluszowego Misia” wtedy
każdy mógł przynieś do szkoły misia a przecież to też
zwierzątko tylko że pluszowe =P

- Czy będzie dzień: cukiernika, kucharza?
Takich dni nie planowaliśmy. Za to mamy w planach
"owocowy tydzień" w ramach programu "Trzymaj Formę".
Każdy uczeń będzie wtedy musiał przynosić codziennie owoce
do szkoły, aby zdrowo sie odżywiać. Myślę, że to też może być
fajne. A w następnym roku przekażecie swoje sugestie
samorządowi.
Jest to ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym, więc kończymy też
udzielanie porad. Do naszego kącika trafiło mnóstwo pytań i nie
na wszystkie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Staraliśmy się jednak
odpowiadać na pytania z różnych kategorii.
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HUMOR szkolny
Jasiu jakie znasz środki piorące?
- Pasek mojego taty!!

***
- Powiedz, czy dalej od nas są położone Chiny czy
Księżyc? - pyta nauczyciel.
- Panie psorze, myślę, że jednak Chiny.
- A na jakiej podstawie tak twierdzisz?
- Bo Księżyc już widziałem nieraz, a Chin jeszcze nigdy.

***
Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów
i nauczycieli.

***
Facet pyta się kolegi:
- Co ty jesteś taki smutny?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie było!!!

***
Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi:
- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do szkoły bo zachorował.
- A kto mowi?
- Mój tata.

***
Nauczyciel pyta:
– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
– 7.
– A ile będziesz miał w następne?
– 9.
– Siadaj, pała!
– Niech to, pała w urodziny…
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
7

1.Stolica Polski
2.Pora roku zaczynająca się w czerwcu
3.Przedmiot służący do otwierania zamka
4.Urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych
5.Wysyłasz z niej listy elektroniczne lub zwykłe
6.Zespół który wygrał „must be the MUSIC tylko muzyka”
7.Ozdobne wykończenie ściany wewnątrz budynku lub grafika ozdabiająca
tło pulpitu

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: MAJ

Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Poręba Jan III SP, Bieniek Natalia IV SP, Gądek Natalia III G
(zestaw 10 długopisów żelowych)
Nagrody pocieszenia: Fornagiel Krystian III SP, Gołyźniak Karol VI SP, Fornagiel
Krzysztof I G, p. Kolat Marta (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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