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ankieta
ciekawostki
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warto przeczytać
muzyka
krzyżówka z nagrodami

Witajcie Uczniowie!
Mamy październik, drugi miesiąc szkoły.
Wróciliśmy do niej po wakacjach wypoczęci, radośni, i gotowi do nauki.
Wita was nowe „Echo Szkoły”
z nowymi redaktorami i wieloma niespodziankami. Jesteśmy pewni, że Wam się
spodoba. Życzymy sukcesów w szkole i dużo
dobrych ocen.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny: Marcisz Paulina IIG
Współredaktorzy: Bugara Klaudia IG, Strojny Klaudia IG, Sobczyk Aneta IG, Ruchała
Karolina IIG, Czernecka Anna IIG, Bugara Agata IIG, Adamczyk Kamila IIIG,
Ilustratorzy: Marcisz Paulina IIG, Grzegorz Szlag IIIG, Michał Pajor IG
Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sierotowicz Kamil IG
Czernecki Dawid IG
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A oto nasi najmłodsi, którzy we wrześniu zaczęli swoją przygodę ze szkołą w Koniuszowej uczęszczając
do oddziału przedszkolnego
Oto nazwiska naszych najmłodszych: Adamczyk Katarzyna, Bieniek Ewelina, Buchowicz Magdalena, Bugara Dawid,
Bugara Kacper, Czernecki Karol, Gądek Ewelina, Janisz Bartosz, Janiszewska Martyna, Jędrusik Nina, Kazana Karolina,
Korczyński Kacper, Młynarczyk Oliwia, Porębski Tomasz,
Siedlarz Izabela, Stasianek Marek, Zaczyk Mariusz
Opiekę nad nimi sprawuje pani Zofia Michalik.
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A to z kolei my – redaktorzy „Echa Szkoły”

ilustratorzy,

którzy
będą
dbać o to, aby
nasze
pisemko
nabrało kolorów
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i oczywiście ci,
u których co miesiąc możecie nabyć
naszą szkolną gazetkę

1 X - Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
2 X - Międzynarodowy Dzień Zwierząt
3 X - Światowy Dzień Wzroku
8 X - Światowy Dzień Poczty
10 X - Dzień Kolejarza
14 X - Dzień Nauczyciela
15 X - Międzynarodowy Dzień Niewidomych
16 X - Światowy Dzień Żywności
18 X - Dzień Łączności
22 X - Światowy Dzień Jąkających Się
24 X - Światowy Dzień Informacji
25 X - Dzień Kundelka
28 X - Dzień Odpoczynku Dla

Zszarganych Nerwów
29 X - Dzień Bez Kupowania
31 X – Halloween
opr. Bugara Klaudia
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Z życia szkoły...:)
07 września w klasie IG odbyły się wybory do samorządu klasowego. W trójce klasowej znaleźli się: Kociołek Karol (przewodniczący), Czernecki Dawid (zastępca przewodniczącego), Bugara Adam
(skarbnik).

8 września odbył się próbny alarm przeciwpożarowy i jak zwykle
wszyscy odpowiednio się zachowaliśmy. Następnie dyrektor uroczyście podziękował
tym uczniom, którzy zaangażowali
się w przygotowanie
uroczystości
nadania
szkole
imienia.
Każdy
z nich
otrzymał
pamiątki związane
z patronem.
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8 września odbyło się również spotkanie z rodzicami uczniów klasy
IIG oraz IIIG, ponieważ w tym roku szkolnym uczniowie tych klas
będą realizować projekty edukacyjne. Wychowawczynie klas: pani
Joanna Dźwigniewska-Gargula oraz pani Iwona Gągola-Ogorzałek
zapoznały rodziców z zasadami realizacji projektu edukacyjnego.

16 września klasy I-III G ruszyły do lasu, aby go posprzątać. Był
z nimi pan leśniczy-Stanisław Kurzeja. Choć las pozornie był czysty,
wrócili z wieloma workami śmieci.
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22 września odbyła się dyskoteka szkolna. Została zorganizowana
dla uczniów klas IV-VI SP i I-III G. Można było również skorzystać
z bufetu. Zabawa była bardzo udana.
24 września chętni uczniowie
z klasy VI SP oraz IIIG pod
opieką pani Anny Kowalskiej
pojechali do Zespołu Szkół
w Łużnej, aby wysłuchać
wykładu oraz zobaczyć prezentacje prof. Pawła Rudawego z Zakładu Heliofizyki
i Fizyki Kosmicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat wykładu Fizyka Słońca, wpływa zjawisk słonecznych na klimat Ziemi przyciągnął sporo odbiorców. Tym
bardziej, że można było jeszcze zobaczyć wystawy: „Era nowych
odkryć NASA”, „Koniec programu wahadłowców oraz najbliższa
przyszłość lotów załogowych”, „Dogonić Kosmos”.
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23 września odbyły się
gminne biegi przełajowe
w Wojnarowej.
Kilku
uczniów zakwalifikowało
się
do udziału
w zawodach powiatowych. Ze szkoły podstawowej zakwalifikował się Ogorzałek Janusz zajmując V miejsce w swojej kategorii
wiekowej.
Z
kolei
z klasy IG zakwalifikowali się: Sierotowicz Kamil-II miejsce,
Kmak Dawid-III miejsce, Ogorzałek Michał-IV miejsce, Luksa
Damian-V miejsce, z klasy II gimnazjum bezkonkurencyjny okazał
się Sierotowicz Arkadiusz zajmując I miejsce w swojej kategorii
wiekowej, a Pogwizd Paweł znalazł się na III miejscu. Z kolei
w kategorii klas III gimnazjum Bielak Jakub wywalczył III miejsce.

28 września nasi reprezentanci wzięli udział w powiatowych biegach przełajowych w Łososinie Dolnej. Najlepszy okazał się Sierotowicz Arkadiusz z IIG zajmując IX miejsce.
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28 września klasy IIII SP wybrały się na
wycieczkę do Rezerwatu Cisów w Mogilnie. W drodze śpiewali
wesołe piosenki. Dowiedzieli się różnych
ciekawostek na temat
najstarszego cisu w
gminie.
Następnie
palili ognisko z kiełbaskami. Po udanej wycieczce wrócili do domu. Tak wspomina wycieczkę Wioletta Sopalska z klasy III :
W ramach zajęć kulturalno-rekreacyjnych klasy I-III SP były na wycieczce w rezerwacie cisów. Rezerwat ten znajduje się na Jodłowej
Górze. Widzieliśmy tam wielkiego, najstarszego w gminie cisa. Po
ciekawej lekcji o cisach rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski.
Była bardzo ładna pogoda, więc wycieczka się udała. Po drodze
śpiewaliśmy piosenki. Było bardzo wesoło.
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30 września klasa III SP
wyruszyła na wycieczkę do
lasu. Odbyli tam lekcję
przyrodniczą na wesoło:
szukali grzybów, mierzyli
obwody różnych drzew. Na
końcu zabawili się w chowanego. Była świetna zabawa, więc do domów wrócili zadowoleni. A o to wypowiedź naszej koleżanki Patrycji Bugary z III klasy.
30 września kl. III SP była na wycieczce w lesie. Rozpoznawaliśmy
tam gatunki drzew i krzewów. Wykonaliśmy odbitki kory różnych
drzew, a potem urządziliśmy "Zgaduj-zgadulę". Wcale nie było łatwo
rozpoznać drzewo na podstawie rysunku kory. Obserwowaliśmy
zwierzęta leśne i nasłuchiwaliśmy różnych odgłosów. Bardzo przydały nam się lupy. Mierzyliśmy obwody pni drzew oraz szukaliśmy
grzybów. Na końcu zabawiliśmy się w "chowanego", nie było łatwo
wszystkich znaleźć. Była świetna zabawa, więc wracaliśmy z wycieczki pełni wrażeń. Teraz wiemy, że las to wielkie wspólne dobro.
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30 września
odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Zostały one
połączone z
wyborami do
parlamentu
organizowanymi przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wybory wygrała Kamila Adamczyk, która została przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. W skład zarządu samorządu wchodzą
również Karolina Ruchała i Piotr Bochenek. Natomiast opiekę nad
Samorządem Uczniowskim sprawuje pani Małgorzata Kmak oraz
pani Monika Kozioł.

opr. Bugara Klaudia i Ruchała Karolina
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NASZ PATRON
– GENERAŁ FRANCISZEK GĄGOR
Wpisy do księgi pamiątkowej…
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i pamiątki…
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Maria Janik

Barwy jesieni...
Barwnym tiulem otulona
idzie jesień w pełnej krasie,
złotych jabłek i czerwonych,
ma w koszyku w swym zapasie.
W czarne włosy ma wplecione
cudne kiście jarzębiny,
i otula snem głębokim,
drzewa, kwiaty, pola, niwy.
Brzóz ramiona zwisające
wiatr porywa i unosi
i kłaniając się jej nisko,
do tańca ją pięknie prosi.
Rozśpiewana, rozmarzona,
roztańczona pani jesień,
astrów, malw i chryzantem
bukiety nam niesie.
W sadach jabłka na jabłoniach
maluje czerwienią,
klony zlotem obsypuje,
a sosny zielenią.
opr. Karolina Ruchała
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Jak zdrowo się odżywiać, czyli „Trzymaj
Formę”. Mamy dla was
kilka propozycji. 
1.Jedz owoce.
2.Jedz nabiał.
3.Jedz regularnie i w
odpowiednich ilościach.
4.Nie jedz dużo słodyczy.
5.Nie pij napojów gazowanych.
Propozycje:
-Na śniadanie zjedz np. płatki z mlekiem.
-Na obiad np. ziemniaki, rybę i surówkę najlepiej ze świeżych warzyw i kompot.
-Na kolację kanapki np. z pomidorem, ogórkiem, sałatą i wypij herbatę.
opr. Aneta Sobczyk

ANKIETA
Przeprowadziliśmy ankietę w klasie 4 i 5 na temat ich ulubionej pory roku.
Takich odpowiedzi udzieliła klasa 4:
Wiosna -0 osób
Lato -10 osób
Jesień-1 osoba
Zima- 4 osoby
Natomiast klasa 5 odpowiedziała tak:
Wiosna-1 osoba
Lato-9 osób
Jesień-0 osób
Zima-0 osób
W obu klasach zwyciężyło lato!
opr. Anna Czernecka
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Ciekawostki







W lipcu 2011 r. pojawiło na mapie świata nowe państwo
- Republika Południowego Sudanu (RPS).
Dzięcioł uderza dziobem w drzewo średnio 20 razy na sekundę z
prędkością ok. 24 km/h.

Najwyższy wynik w historii piłki nożnej to
149:0?

Kwakanie kaczki nie powoduje echa i nikt nie
wie dlaczego.

Oko strusia jest większe niż jego mózg.

Najdłuższy okres słonecznej pogody zaobserwowano na Florydzie trwał 768 dni.
Nietoperz średnio przesypia 20h w ciągu doby.
Szwajcarski matematyk-geniusz Jakob Steiner
nauczył się czytać w wieku 14 lat, a edukację rozpoczął w wieku 18 lat.
Pszczoła może przelecieć 15 mil w ciągu godziny.
opr. Klaudia Strojny

HUMOR 
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają
swoją objętość, zimno - że się kurczą.
Możecie podać jakieś przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.

Student pyta kolegi:
- Co jesteś taki przygnębiony?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?!
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku
mnie tam nie było!

Trener Francji pyta Pana Boga:
- Panie Boże, za ile lat Francja zostanie mistrzem świata?
- Za 6 lat.
- O, nie! To nie za mojej kadencji - odpowiada trener.
Na to trener reprezentacji Polski pyta Pana Boga:
- Panie Boże, za ile lat Polska zostanie mistrzem świata w
piłce nożnej?
- Nie za mojej kadencji - odpowiada Pan Bóg.
opr. Kamila Adamczyk
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„Przygody Odyseusza” - Jan
Parandowski
Po zakończeniu wojny trojańskiej
Odyseusz wraz ze swoimi towarzyszami wyruszył w podróż powrotną
do domu, na Itakę, gdzie oczekiwała
na niego żona Penelopa z synem Telemachem. Niestety od samego początku prześladował go pech, w wyniku którego tracił kolejnych członków załogi. Najgorsze nieszczęście
spotkało go na wyspie Cyklopów - ściągnął na siebie gniew
boga morza, Posejdona, gdyż wypalił oko jego synowi, cyklopowi Polifemowi. Wydawało się, że wszystko dobrze się ułoży, gdy statki dobiły do wyspy króla wiatrów, Eola. Wręczył
on Odyseuszowi podarek w postaci worka, w którym zamknięte zostały wszystkie niepomyślne wiatry…
„Jan Paweł II. Szukałem
Was...”
to pełnometrażowy film
dokumentalny o życiu i
przesłaniu, jakie pozostawił
po sobie Jan Paweł II. Film
ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii kościoła i świata
oraz to, jak jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość
i poczucie humoru łączyły ludzi na wszystkich kontynentach niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych
wartości czy religii.
Książki do wypożyczenia w naszej bibliotece szkolnej.
opr. Agata Bugara
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ELDO - GDYBY NIE TY
To zabawa słowem, jak jednej raperki z Philadelphi,
tak 10 płyt rap w polskiej wersji,
miasta, dźwięki, światła miast, zapach sensi
przy wspomnieniach o demówkach dostawanych z pierwszej ręki,
nieskładne wersy pisane w szkolnych ławkach,
nagrany Color Shock z kasety na słuchawkach,
debiutu druha Sławka, pierwszy koncert w Remoncie,
Alfa, Hybrydy, a potem każde miasto w Polsce,
siedzę na dworcu, w słuchawkach piękna Scarlet,
śpiewa cover Toma Wades'a a ja myślę że też spadłem,
świat gdzie czas alternatywnie upływa,
gdzie mimo tłumów chodzisz po pustych ulicach,
oddajesz imię, i do środka chowasz skarby,
sprzedajesz słowa, oddając coś ze swej prawdy,
najlepsze dni, które trwają lata całe,
wziąłem muzykę za rękę, poszliśmy razem na spacer,
Ref. Gdyby nie ty....
Wiem, że nie chcę by inna była przyszłość,
a przeszłość choć za mną spełniony sen nie jeden,
częściej niż za ramię patrzę przed siebie.

Eldo, właściwie Leszek Kaźmierczak (ur. 27 lipca 1979 w
Warszawie) znany również
jako Eldoka – polski raper
i muzyk, członek nieistniejącego
już zespołu hip-hopowego
Grammatik, który tworzył wraz
z raperem
Jotuze.
Kaźmierczak
współpracował
m.in. z rosyjskim DJ'em Vadimem, czeskim duetem Indy &
Wich, a poza środowiskiem hiphopowym między innymi z
Leszkiem Możdżerem oraz Moniką Brodką dla której napisał teksty do utworów pt.
"Bajeczka (Intro)" i"Samochody i tramwaje", które ukazały się na albumie wokalistki Moje Piosenki.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
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Czerwony owoc jesieni
Obchodzi święto 14 października
Nasza miejscowość
Tańcowała z igłą
Mierzy czas
Zabawka dla dzieci : … na biegunach
opr. Paulina Marcisz

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: PATRON
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Izabela II SP, Baran Angela IV SP, Sierotowicz Kamil I G (pojemnik na przybory szkolne - na biurko)
Nagrody pocieszenia: Stasianek Anna II SP, Bugara Wojciech II G, Dwojak Damian I SP, p. Kożuch Franciszek (notes na spirali)

Na zwycięzców czekają nagrody. Kupony prosimy dostarczać
do Pauliny Marcisz z klasy II
gimnazjum do
31 października 2011 r.

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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