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Witajcie Uczniowie!
Minęły już ponad trzy
miesiące roku szkolnego. Przed nami wiele miłych chwil, jak
święta, sylwester czy
ferie. Zanim zaczniemy świętować, pomyślmy o swoich rodzicach, którym przydałaby sie pomoc
w przedświątecznych
przygotowaniach. Jesteśmy pewni, że Mikołaj z chęcią wynagrodzi nasze starania i wszelkie trudy :)
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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1.12. - Światowy Dzień Walki z AIDS
4.12. - Barbórka
6.12. – Mikołajki
10.12. - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
21.12. - I Dzień Zimy
24.12. - Wigilia
25.12. - Boże Narodzenie
28.12. - Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31.12. - Sylwester
opr. Klaudia Bugara

Wywiad z ks. Pawłem
Kociołkiem
1) Co skłoniło księdza do
zostania misjonarzem?
- Chęć pomocy ludziom
którzy są w wielkiej potrzebie.
2) Ile lat ksiądz już jest na
misjach?
- 2 lata.
3) Z jakimi trudnościami
spotkał się ksiądz na misjach?
- Na pewno wielką trudnością jest brak prądu, polskiego jedzenia, dobrych dróg, opieki medycznej.
4) Najbardziej zabawne zdarzenia księdza w czasie pracy misyjnej?
- Jak łódka się przewróciła się i wpadłem do wody w ubraniach
i z plecakiem
przeprowadziła Anna Czernecka
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Z życia szkoły...
8 listopada uczniowie
klas IV – VI SP wybrali
się na zorganizowaną
przez dyrektora szkoły
wycieczkę do Krakowa.
Zwiedzili 8. Bazę Lotnictwa Transportowego
im. płk. pil. Stanisława
Jakuba Skarżyńskiego
Kraków-Balice, potem
udali się do 6. Batalionu
Dowodzenia w Krakowie. A na końcu zwiedzili 6 Brygadę Powietrznodesantowa oraz
16. Batalion Powietrznodesantowy. Wszystkie
przygotowane dla nich
atrakcje wzbudziły zachwyt. A każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę podpisane imiennie zdjęcie.
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10 listopada młodsi uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli sztukę
„Przyjaciele” w wykonaniu teatru kukiełkowego „Tomcio”. Jak
zwykle z wielkim zapałem oglądali przygody bohaterów.
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10 listopada uczniowie klasy II gimnazjum pod opieką pani Joanny
Dźwigniewskiej-Garguli przygotowali krótką cześć artystyczną
w formie prezentacji. Związana ona była ze zbliżającym się Świętem
Niepodległości.

10 listopada odbyło się także zebranie z rodzicami, którzy uzyskali
informacje o ocenach i zachowaniu swoich pociech.
15 listopada uczniowie
z naszego gimnazjum
pojechali na wycieczkę
do kina 5D. Najpierw
jednak odwiedzili KFC,
a potem udali się na
seans. Obejrzeli aż dwa
filmy, w tym jeden
o historii Polski. Było
wiele atrakcji, więc
wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu. Wyjazd zorganizowała pani Beata Kawik w ramach
programu „Trzymaj Formę”.
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16 listopada odbył się turniej szkolny w tenisa stołowego dla szkoły
podstawowej. Po rozgrywkach wśród chłopców I miejsce zajął Radosław Szczygieł, II Marcin Bochenek, a III Damian Michalik.
Wśród dziewczyn I zajęła Natalia Kożuch, II Aneta Porębska, III
Patrycja Janiszewska.
17 listopada naszą szkołę odwiedzili dwaj pszczelarze. Mogliśmy
z nimi się spotkać i
dowiedzieć się co
nieco o pszczołach.
Przygotowali prezentację, którą z
ciekawością obejrzeliśmy, a także
przywieźli wiele
przedmiotów potrzebnych do wykonywania
ich
pracy.
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18 listopada po raz
pierwszy w naszej szkole odbył się gminny
konkurs matematyczny
dla szkół podstawowych
przygotowany
przez
panią Iwonę GągolęOgorzałek. Po zmaganiach jako szkoła zajęliśmy I miejsce. Indywidualnie I miejsce zajęła
Aneta Porębska, II - Michał Kowalczyk, a III Tomasz Turek z Lipnicy
Wielkiej.
Uczestnicy zwiedzili również Izbę Regionalną oraz
Izbę Pamięci poświęconą
naszemu patronowi – generałowi
Franciszkowi
Gągorowi.
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22 listopada w ramach programu „Trzymaj Formę” w naszej szkole
został zorganizowany międzyszkolny turniej tenisa stołowego.
W towarzyskich zmaganiach udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy: z Łyczanej oraz z Miłkowej. Nad
całością czuwała pani Franciszka Tarasek.
23 listopada odbył się turniej szkolny w tenisa stołowego dla gimnazjum. Wśród chłopców najlepszy był Jakub Bielak, II - Piotr Bochenek, III - Grzegorz Adamczyk. Wśród dziewczyn I była Alicja
Sierotowicz, II Sylwia - Marszałek, a III - Karolina Ruchała.
23 listopada w naszej
szkole została zorganizowana
zabawa
andrzejkowa. Wcześniej mieli ją nasi
najmłodsi,
później
starsi. Obie dyskoteki
prowadził DJ. Było
wiele atrakcji, m.in.
wróżby, poczęstunek,
konkursy ze zdrowymi
nagrodami
w ramach
akcji
„Trzymaj Formę”. Zabawa była bardzo udana.
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30 listopada naszą szkołę odwiedził ksiądz Paweł Kociołek - nasz
rodak. Pracuje on na misjach w Bangladeszu. Opowiadał o tym, jak
wygląda tam życie, nauka. Potem mogliśmy zadawać pytania, na
które z chęcią opowiadał. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ mogliśmy się więcej dowiedzieć o tym, jak wygląda jego
praca.

opr. Bugara Klaudia i Ruchała Karolina
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Bronisława Ostrowska
Gwiazdka

Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.
O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.
Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.

Bronisława Ostrowska
(ur. w Listopadzie
1881 r. zm.
18 maja 1928 r.)
- polska poetka okresu
Młodej Polski, tłumaczka poezji francuskiej oraz pisarka
książek dla dzieci .

Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.
Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Że się narodził Bóg.

opr. Karolina Ruchała
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc zadbajmy o to, by na
stole wigilijnym były wszystkie
potrawy, by ubrać choinkę, a pod
nią postawić szopkę, by kupić
prezenty, wysłać kartki z życzeniami, śpiewać kolędy i cieszyć
się z Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym.
opr. Aneta Sobczyk

Trzymaj Formę
Śniadanie w szkole - ważna rzecz! Dziecko w domu zjada śniadanie
w pośpiechu i najczęściej w małych ilościach. Dlatego też rodzice powinni
zadbać o to, by do szkoły dawać dziecku posiłek wyróżniający się od tych
codziennych ,,kanapek''.
Na przykład do specjalnego plastikowego opakowania włożyć naleśnik z
dżemem lub kremem orzechowym,
do tego jakiś owoc jak mandarynka, banan. Wtedy cała zawartość
zostanie zjedzona, a nie oddana
koledze lub wyrzucona. Niezjedzenie śniadanie powoduje szybkie
męczenie się, obniżenie sprawności
i koordynacji ruchowej, problemy z
koncentracją, zapamiętywaniem, a
co za tym idzie, osiąganie gorszych
wyników w nauce.
opr. Aneta Sobczyk
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Mikołajki – obchodzone są 6 grudnia , na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. W dniu tym Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki.
Boże Narodzenie- jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa., obchodzimy je 25 grudnia. Boże
Narodzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania zwanego adwentem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Mikołajek przeprowadziliśmy wśród klasy 0 i 2 SP
ankietę.
Tak odpowiedziała klasa 0
1)Czy lubicie Mikołajki?
Tak-15 osób
Nie-0 osób
2) Co wam się kojarzy ze świętami?
*prezenty, mikołaj, choinka, śnieg,
bombki, zabawy na śniegu, ferie, niechodzenie do szkoły 
Natomiast klasa 2 odpowiedziała:
1)Czy lubicie Mikołajki?
Tak-16 osób
Nie-0 osób
2) Co wam się kojarzy ze świętami?
*choinka, narodziny Pana Jezusa, prezenty, szopka, Maryja, kolęda, wigilia,
modlitwa, rodzina, Mikołaj, łamanie opłatka, pierwsza gwiazdka, bombki,
cukierki, łańcuchy na choinkę, lampki na choinkę, z aniołami 
opr. Anna Czernecka
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6 grudnia wszyscy są
radośni i uśmiechnięci bo
dziś Mikołajki i... prezenty.
Wszyscy mówią o Świętym
Mikołaju, ale czy ktoś zastanawia się kto to tak w ogóle jest.
Więc Święty Mikołaj był to biskup z Myry
Lykii w Azji Mniejszej, żyjący w IV wieku. Znany był z niezwykłej dobroci
i hojności. Kult Świętego Mikołaja z Myry, który w zachodniej Europie
rozwijał się od X wieku, otrzymał w XI wieku dodatkowy impuls, gdy jego
relikwie zostały przeniesione do włoskiego miasta Bari, gdzie spoczywają
do dziś. W kulturze europejskiej wykształciło się wiele obyczajów związanych z tym świętem.

SYMBOLE ŚWIĄTECZNE
Opłatek – jest zwyczajem typowo polskim. Symbolizuje powszechne braterstwo,
jedność, gotowość do pojednania. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem wprowadził Kościół
w XX wieku. W tradycji opłatek jest nawiązaniem do pierwszych wieków chrześcijańskich, kiedy to uczniowie Jezusa przynosili specjalne chleby ofiarne. Część z nich
konsekrowano ( stawały się ciałem Chrystusa ), resztę święcono po Mszy św. I posyłano do domów wiernych nieobecnych na Eucharystii. Spożywano także na ucztach
zwanych agape. Kolorowe opłatki dawano zwykle domowym zwierzętom.

–

Pasterka Msza św. Nocna została wprowadzona do liturgii w drugiej
połowie V wieku. Zwyczaj ten połączono z biblijnym wydarzeniem objawienia się
gwiazdy oraz pokłonu pasterzy nowonarodzonemu Jezusowi.
Choinka – zielone drzewko oznacza biblijne drzewo życia, ozdoby choinkowe –
rajskie owoce, łańcuch na drzewku – wąż, kusiciel, a gwiazda na czubku – to gwiazda betlejemska.

Kolędy –

specjalne pieśni śpiewane w okresie Bożego Narodzenia. Nazwa
„kolęda” pochodzi od łacińskiego słowa „calendae”.

Prezenty – zwyczaj wręczania prezentów pomaga nam rozumieć Jezusa jako dar
Boga Ojca i przypomina o pierwszych pasterskich darach.
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W zimę mroźną, bardzo srogą
Me życzenia spełnić pragnie
I marzenia me odgadnie
Moc prezentów w worku ma
W dniu dzisiejszym nam je da.
Ilona Kożuch kl. I SP
Silny wiatr mocno dmucha i jest wielka zawierucha.
Mały bałwan stoi sobie i dmucha w swoje
dłonie.
Zimno mu choć jest ze śniegu, ale dzielnie
trzyma się.
Aż tu co to ?
Dzieci lepią już następnego bałwana, a pan
dyrektor śnieg łopatą odgarnia.
Patrycja Bugara, klasa III SP

C.S. Lewis „Opowieści z Narnii.
„Lew, czarownica i stara szafa”
To książka o przygodach rodzeństwa Łucji, Edmunda, Zuzanny i Piotra. Przebywając w domu
profesora dzieci znajdują komnatę, w której stała
szafa. Wchodząc do niej odkryli tajemne przejście
do krainy o nazwie Narnia. Panuje w niej wieczna
zima, mieszkają dziwne stworzenia mówiące
ludzkim głosem. Krainą rządzi zła czarownica, z
którą dzieci walczyły, aby przywrócić spokojne
życie mieszkańcom Narnii. W bitwie pomagał im
ew Aslan, który przybył do Narnii ze swoją armią.
opr. Agata Bugara

Książka do wypożyczenia w szkolnej bibliotece.
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W czasie II wojny światowej Sowieci próbowali
powstrzymać Niemców, angażując do walki psy ubrane w materiały wybuchowe.
Nietoperz średnio przesypia 20h w ciągu doby.
Gdyby chłopca w Sparcie przyłapano na kradzieży, zostałby
zbity za to, że dał się złapać.
Najmłodszym miliarderem na świecie jest niemiecki książę Albert von Thurn
und Taxis. Monarcha na liście najbogatszych zadebiutował w wieku 8 lat.
Piranie potrafią rozpruwać rybackie sieci i wyjadać z nich ryby.
Łączna długość naczyń układu krwionośnego wynosi około
100000 km.
W 2001 roku w Singapurze powstała Światowa Organizacja
Toaletowa (WTO).
We Francji nie wolno dać na imię prosiakowi Napoleon
opr. Klaudia Strojny

HUMOR HUMOR HUMOR
Na lekcji pani pyta się Jasia:
- Jasiu, o czym opowiada
książka " Saga - Zmierzch"?
- O herbacie, którą pije się o
zmierzchu, proszę pani.

Pociągiem jadą: Polak Rusek i Niemiec.
Założyli się, kto będzie najlepszym złodziejem.
Pierwszy idzie Rusek.
Zgasili światło i po chwili zapalają.
Niemiec patrzy, że nie ma sznurówek i mówi:
- EEE tam słaby jesteś patrz teraz.
Zgasili światło i znów po chwili zapalają.
Polak patrzy, że nie ma zegarka i mówi:
- EEE tam słabi jesteście teraz patrzcie.
Zgasili światło.
Potem zapalają a tu stoi maszynista i mówi:
- Ewakuacja pociąg nam ukradli .
opr. Kamila Adamczyk
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Na korytarzu pewnej firmy
stoi pracownik przy niszczarce do dokumentów.
Podchodzi do niego dyrektor z
dokumentem w ręku.
Na tym dokumencie pełno
pieczątek i kilka podpisów.
Dyrektor mówi do pracownika:
- Wie pan, wstyd się przyznać,
ale ja nie bardzo wiem, jak się
to obsługuje. Czy mógłby mi
pan pokazać, jak to działa?
- Ależ oczywiście, panie
dyrektorze!
Pracownik wziął dokument z
ręki dyrektora, włożył do
niszczarki, bzzziiiit i po
wszystkim.
A dyrektor:
- To ja jeszcze jedną kopię
poproszę!

Bas Tajpan - 3 życzenia
Gdybym był magiem i mógł spełnić Twoje 3 życzenia
To jaka była by Twa prośba? (powiedz mi)
Prawda, że piękna ta pokusa?
Pamiętaj, że, że pokusa ta też groźna
Usłyszałbym bogactwo i długie życie
Piękną kobietę i luksusy obficie
Lub szczęście, permanentne upojenie
A to wszystko dla siebie, dla siebie spełnienie
Ja chcę, ja tego potrzebuję
3 życzenia tak mało w głowie kalkuluję
Bo ja tego chcę, bo to mi się należy
Uważaj szczęście w rozsądku leży
Chcę piękny dom z basenem, piękną limuzynę
Konto bez ograniczeń, piwnicę z winem
Wszystkie piękności tego świata wokół mnie
W mym szczęściu na pewno zatracić się chcę
Lub inaczej diamenty, perły, złoto bez ograniczeń
Piękno fizyczne bez żadnych ćwiczeń
Władza, władza, w moje ręce władza
Tak, to jest to, co ponad wszystko przekładam
Bas Tajpan ( Damian Krępa,
ur. 1977r. w Dąbrowie Górniczej) – wokalista tworzący głównie reggae, hip-hop oraz ragga.
18 września 2010 roku doczekaliśmy się wreszcie, po 10 latach
czekania, solowej płyty. Nakładem Fandango Records ukazał
sie krążek „Korzenie i kultura”.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Wschodzi pierwsza na niebie na Wigilię.
2. Ubieramy ją na święta, zakładamy np. bombki.
3. Pada zimą i jest biały.
4. Ma długą brodę, wąsy chodzi w czerwonym kubraku i daje
prezenty.
5. Śpiewamy je podczas świąt.
6. Ostatni miesiąc roku.
7. Dzielimy się nim w przed dzień Bożego Narodzenia.
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: znicz
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Ruchała Magdalena II SP, Luksa Damian I G, Porębska
Aneta V SP (korektor w taśmie)
Nagrody pocieszenia: Czernecki Karol O SP, Bugara Adam I G, Jędrusik
Beata IV SP, p. Bugara Danuta (linijka)
KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Pauliny Marcisz z klasy II gimnazjum do 22grudnia 2011 r.
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