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Witajcie
Uczniowie!
Za nami drugi miesiąc nauki. Zapewne
każdy z nas ma już
w dzienniku pierwsze
stopnie, uwagi pozytywne. Niektórzy posiadają również na swoim
„koncie” uwagi negatywne... Każdy z nas
przyzwyczaił się już do monotonnego, uczniowskiego życia.
Mamy listopad. Jak co roku, w tym miesiącu wspominamy
wszystkich zmarłych, obchodzimy również ważne dla wszystkich
Polaków święto państwowe - Odzyskanie Niepodległości. Pamiętajmy o tych uroczystościach.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:

www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Sierotowicz Kamil IG
Czernecki Dawid IG
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1.11. - Wszystkich Świętych
2.11. - Dzień Zaduszny
10.11. - Światowy Dzień Młodzieży
11.11. - Święto Odzyskania Niepodległości
14.11. - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
15.11. - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
16.11. - Dzień Tolerancji
17.11. - Międzynarodowy Dzień Studentów
25.11. - Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy
30.11. - Andrzejki
opr. Klaudia Bugara

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada 1 listopada. Tego dnia wierni odwiedzają cmentarze, gdzie odbywa się procesja zakończona uroczystą mszą świętą. Istotę uroczystości
Wszystkich Świętych stanowi dogmat o świętych obcowaniu
czyli wspólnocie zbawionych w niebie
i żyjących na ziemi. Święto łączy się
z obchodami Dnia Zadusznego.
Zaduszki obchodzone są 2 listopada. Jest to
dzień modlitwy za zmarłych, odwiedzania
cmentarzy i zapalania na grobach świateł
(świec, zniczy), będących symbolem nieśmiertelności duszy ludzkiej.
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Z życia szkoły...:
5 października klasy I-III SP
wybrały się na wycieczkę do
Muzeum Rzeźb w Paszynie.
Choć było to daleko, wszyscy bardzo cieszyli się z
udanej wycieczki. Tak opowiada o niej nasz kolega,
Mateusz Porębski z klasy
III:
5 października wraz z klasą I
i II byliśmy w Muzeum Parafialnym Sztuki Ludowej w Paszynie im. księdza Edwarda Nitki. Na
miejsce dotarliśmy pieszo pokonując odległość między Koniuszową a
Paszynem w półtorej godziny. Tu przywitał nas proboszcz parafii,
który opowiedział nam o muzeum i jego eksponatach. Dowiedzieliśmy się, że to muzeum powstało w ubiegłym stuleciu dzięki inicjatywie ówczesnego ks. Edwarda Nitki, który rozpoznał talenty swoich
parafian i zachęcił do twórczości. W czasie zwiedzania muzeum
ksiądz zadawał nam wiele zagadek dotyczących rzeźb lub malowideł
na szkle, a my je bezbłędnie rozwiązywaliśmy. Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowe widokówki.
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6 października chętni
uczniowie
z klas od
IV SP do
VI SP wybrali się na wycieczkę
w pobliską
okolicę. Było
sporo atrakcji: gry, zabawy, ognisko
i pieczenie
kiełbasy. A humory wszystkim dopisywały.
12 października w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Brali w niej
udział uczniowie klas IV-VI SP i I-III G. Była świetna zabawa
i konkursy. Można było też kupić coś w bufecie. Oczywiście „trzymaliśmy formę” 
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14 października
nasza
szkoła
obchodziła dwa
ważne święta.
Pierwszym
z nich
był
Dzień Komisji
Edukacji Narodowej zwany
Dniem
Nauczyciela. Z tej
okazji uczniowie przygotowali akademię. Drugim z nich było ślubowanie pierwszoklasistów. Oni również przygotowali z tej okazji przedstawienie,
po czym dyrektor uroczyście mianował ich na uczniów naszej szkoły. Po uroczystości wszyscy poszli do domów, jako że był to dzień
ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych.
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15 października w Siedlcach odbyła się uroczystość otwarcia nowej
sali gimnastycznej. Z tej okazji zorganizowany został turniej piłki
koszykowej dziewcząt z gimnazjum. Nagrodą był Puchar Wójta. Po
ciężkich rozgrywkach nasze reprezentantki wywalczyły III miejsce. I miejsce zajęły Siedlce, a II Lipnica Wielka.
18 października chłopcy z naszej SP reprezentowali nas na turnieju
mini piłki halowej. Zajęli III miejsce. Gratulujemy!

20 października
uczniowie klas IIII SP otrzymali
odblaski, aby
jeszcze bardzie
zadbać o swoje
bezpieczeństwo.
Dzięki tym odblaskom będę bardziej widoczni na
drodze.
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25 października została zorganizowana dyskoteka dla naszych najmłodszych, czyli uczniów klas I-III SP. Było bardzo wesoło, wszyscy się świetnie bawili. Było dużo konkursów i można było skorzystać z bufetu.
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28 października dzieci z klas I-III SP poszły na
cmentarz do Mogilna, jako że zbliżało się
Święto Zmarłych. Najpierw modlili się na
najstarszych grobach, o których nikt już nie
pamięta. Następnie odwiedzili groby swoich
bliskich.

opr. Bugara Klaudia i Ruchała Karolina

Generał Franciszek Gągor
Urodzony 8 września 1951 w Koniuszowej koło Nowego Sącza w
Małopolsce, zmarł tragicznie w katastrofie samolotu rządowego 10
kwietnia 2010 pod Smoleńskiem – polski dowódca wojskowy, oficer
Wojsk Lądowych, specjalista w dziedzinie rozpoznania i operacji
pokojowych, generał i doktor nauk wojskowych, od 2006 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
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NASZ PATRON
– GENERAŁ FRANCISZEK GĄGOR
Wpisy do księgi pamiątkowej…
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Jan Brzechwa - Listopad
Złote, żółte i czerwone
opadają liście z drzew,
zwiędłe liście w obcą stronę
pozanosił wiatru wiew.
Nasza chata niebogata,
wiatr przewiewa ją na wskroś,
i przelata i kołata,
jakby do drzwi pukał ktoś.
W mokrych cieniach listopada
może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.

Jan Brzechwa właśc. Jan
Wiktor Lesman (1898 lub
1990r. –1966r.) polski
poeta pochodzenia żydowskiego, autor wielu bajek i
wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, tłumacz literatury
rosyjskiej.

Strach na wróble wiatru słucha,
sam się boi biedny strach,
dmucha plucha-zawierucha,
całe szyby stoją w łzach.
Jakiś wątły wóz na szosie
ugrzązł w błocie aż po oś,

skrzypią,
jęczą w deszczu osie,
jakby właśnie płakał ktoś.
Mgły na polach, ciemność w lesie,
drga jesieni smutny ton,
przyjdzie wieczór i przyniesie
sny i mgły, i stada wron.
Wyjść się nie chce spod kożucha,
blady promyk światła zgasł,

dmucha plucha-zawierucha,
zimno, ciemno, spać już czas.
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pr. Karolina Ruchała

Listopad jest miesiącem poświęconym pamięci
zmarłych. Więc wybierzmy się na cmentarz,
zróbmy porządki, zapalmy lampkę. Nie tylko na
grobie bliskiej osoby, lecz na grobie kogoś zapomnianego, kogoś kogo nikt już nie pamięta.
opr. Aneta Sobczyk

ANKIETA
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1
listopada i jest to święto podczas którego odwiedzamy groby zmarłych z naszych rodzin, zapalamy
znicze i modlimy się za ich duszami.
Dzień
Niepodległości to polskie święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego.
Z okazji tych dwóch świąt przeprowadziliśmy
ankietę w klasie IG i VI SP. Tak odpowiedziała
klasa VI:
1)Czy chodzisz na cmentarz z rodzicami w Dzień
Wszystkich Świętych:
Tak-15 osób
Nie-0 osób
2) Czy cieszysz się, że Polska odzyskała niepodległość?
Tak-15 osób
Nie-0 osób

Natomiast klasa IG odpowiedziała tak:
1)Czy chodzisz na cmentarz z rodzicami w Dzień Wszystkich Świętych:
Tak-16 osób
Nie-0 osób
2) Czy cieszysz się, że Polska odzyskała niepodległość?
Tak-16 osób
Nie-0 osób

Na szczęście wszyscy uczniowie klasy IG i VI SP chodzą z rodzicami na cmentarz
w Dzień Wszystkich Świętych i cieszą się z niepodległej Polski.
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opr. Anna Czernecka

Alfreder Szklarski "Tomek w krainie kangurów"
Jest
to powieść
podróżniczoprzygodowa, której główny bohater, Tomek
Wilmowski, wyrusza wraz z ojcem
do Australii. Pan Wilmowski zajmuje się
polowaniem na dzikie zwierzęta, które przekazuje ogrodom zoologicznym. Tomek jest
wzorowym, posłusznym synem. Uwielbia
ojca, który organizuje mu wspaniałe wakacje. Dzięki temu mogą razem spędzić czas.
W Australii bohaterowie przeżywają ciekawe przygody, a czytelnik ma okazję zapoznać się z przyrodą tego kontynentu i obyczajami jego mieszkańców.

Król Lew
Jest to baśń opowiadająca o losach Simby, młodego lwa, który oskarżony
o nieumyślne zabójstwo swojego ojca,
króla Lwiej Skały, zostaje skazany na
wygnanie. Władzę w królestwie obejmuje Skaza, brat zmarłego władcy. Mija
kilka lat. Pewnego dnia Simba spotyka
dawną przyjaciółkę, od której dowiaduje
się, że królestwo chyli się ku upadkowi.
Młody następca tronu postanawia powrócić do dawnej ojczyzny i odzyskać
zabrany mu podstępem tron.
opr. Agata Bugara
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„Legendy i opowieści niesamowite
z Korzennej i okolic” pod redakcją
Jolanty i Dariusza Brończyk to efekt
pracy uczniów klas IV – VI Szkoły
Podstawowej w Bukowcu, którzy opracowali graficznie i tekstowo zebrane
materiały.
A oto jedna z legend…o Korzennej
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Grubson – Właściwy kurs
Każdy z nas w życiu jakiś kurs obrał,
I na pokład swój załogę dobrał,
Aura dobra sprzyjała płynącym,
Lecz wszystko co dobre kiedyś się kończy.
Ciepły wiosenny dzień twarze rozpromienione,
Zajawka kipi gęsta, bawią się jak gamonie,
I to, bezinteresownie dosłownie,
I to, na spontanie efektownie,
Chwilo trwaj, trwaj, trwaj chwilo,
Wszystko z siebie daj, by cie nic nie zabiło,
Jest naj naj, baj baj bilon,
Żegnaj tutaj ino przyjaciele żyją,
Bawią, nie gniją, korzystają z życia,
Nagle ijo ijo, kierunek do kicia,
Co było, nie zniknie, nie przeminie z wiatrem,
Zakotwiczyło w sercu, stało się teatrem,
Teatrem wspomnień, których nie da się zapomnieć,
Musiałbyś pustkę w sobie straszną mieć,
No sam powiedz, dlaczego gdy jest dobrze szybko
przychodzi
dobra koniec...
Już sam nie wiem jak to ma być,
Bez was nie mogę, a z wami nie umiem żyć,
(I co) niby mam teraz zrobić..?
Już sam nie wiem jak to ma być,
Wszystko się kiedyś zaczyna i kończy..

GrubSon, właściwie Tomasz Iwańca
ur. 28 stycznia 1986 w Rybniku– polski raper i producent muzyczny. Iwańca
działalność artystyczną rozpoczął pod
koniec lat 90. XX wieku. Występował w
formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i
Super Grupa. W 2009 roku nakładem MaxFloRec ukazał się jego
pierwszy oficjalny album O.R.S.
opr. Kamila Adamczyk

18

Gdy mocno kichasz możesz złamać sobie żebra.
Gdy próbujesz powstrzymać kichnięcie naczynia krwionośne
w mózgu lub szyi mogą pęknąć, a Ty umarłbyś.
Budowa ciała świni uniemożliwia jej spojrzenie w
niebo.
Założenie słuchawek tylko
na jedną godzinę powoduje
wzrost ilości bakterii w
Twoim uchu o 700%.
Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest
niepowtarzalny.
Gdybyś krzyczał nieprzerwanie 8 lat, 7 miesięcy i 6
dni wyprodukowałbyś energię potrzebną do zaparzenia filiżanki kawy.
Gdy uderzasz głową w mur spalasz 150 kalorii.
Rozgwiazdy nie posiadają mózgu.
Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią
skakać.
opr. Klaudia Strojny

Blondynka umarła i idzie do nieba. Św. Piotr zatrzymuje ją u bram raju :
- Córko, duszyczek u nas dużo. Wiem że nie grzeszyłaś ale musisz przejść eliminacje. Odpowiesz na pytanie wejdziesz, nie - idziesz do piekła.
- Rozumiem, proszę pytać.
- Jak ma na imię Bóg?
- Hehehe. proste: Święć się!
Tu Piotrowi szczęka opadła.
- Że jak?!
- No przecież w modlitwie jest wyraźnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje.
\Mąż i żona jedzą w restauracji. Nagle żona oblewa sie zupą i krzyczy :
-No i patrz jak ja teraz wyglądam ! Jak świnia ! Na to mąż :
-No ! i Na dodatek sie zupą oblałaś !
Spotkało się dwóch panów, jeden żali się drugiemu:
- Wiesz Zenek, żona zrobiła się bardzo marudna i od pól roku mnie zanudza. Cały czas przychodzi z tym samym
- Z czym?
- Chce, żebym wyniósł choinkę na śmietnik.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Przyprawa kuchenna. Stoi obok soli …
Zdrobnienie od ‘ocena’
Mały stół
Do gotowania wody na herbatę
Jan ........ napisał wiersz ‘Listopad’

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: JESIEŃ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Sierotowicz Szymon I SP, Korczyński Przemysław V SP, Janawa Kamil I G (zestaw 6 cienkopisów)
Nagrody pocieszenia: Bugara Izabela II SP, Janawa Łukasz V SP, Strojny
Klaudia I G, p. Kolat Marta (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Pauliny Marcisz z klasy II gimnazjum do 29 listopada 2011 r.

imię i nazwisko, klasa
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