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Witajcie Uczniowie!
Jest już styczeń. Mamy nadzieję, że święta i zabawa
sylwestrowa były udane, a Mikołaj nie zapomniał o was.
Nie zapomnijmy, że w tym miesiącu wypada Dzień Babci
i Dziadka. Postarajmy się zrobić naszym kochanym seniorom
niespodziankę, na przykład w postaci własnoręcznie
wykonanej laurki lub po prostu pomóżmy im w niektórych
zajęciach domowych, aby im nieco ulżyć :)
www.koniuszowa.korzenna.pl
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1.01. - Nowy Rok
6.01. - Dzień Filatelisty
8.01. - Dzień Sprzątania Biurka
21.01. - Dzień Babci
22.01. - Dzień Dziadka
24.01. - Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
25.01. - Dzień Sekretarki i Asystentki
27.01. - Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu

Opr. Klaudia Bugara
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(Bangladesh 2012)
Panie Dyrektorze!
Dzień przed świętami Bożego Narodzenia (po moich
wakacjach domowych w przepięknej Polsce) wróciłem
do Bangladeszu. Następnego dnia (nie zdążyłem się jeszcze
dobrze rozpakować), wyjechałem (na rowerze) do wioski, która
nazywa się Badhambari, aby tam z ludźmi przeżyć te jakże
ważne dla nas chrześcijan święta. Badhambari jest oddalona
od naszej misji 12 kilometrów, zamieszkują ją ludzie ze szczepu
Garo, rodzin katolickich jest tam 64.
Były to moje pierwsze święta Bożego Narodzenia
spędzone na bengalskiej wiosce. Mimo że w Bangladeszu jest
raczej ciepło, w tę noc temperatura spadła do 12 C.
„W domu,” w którym przygotowano mi nocleg, przez
bambusowe ściany przedostawał się dosyć chłodny wiatr, więc
połowę nocy spędziłem, grzejąc się przy naftowej lampie, która
zastępuje elektrykę. Nie było 12 potraw na stole wigilijnym, ale
był talerz ryżu z kawałkiem słoniny ze świni, jedzony rękoma
ze wszystkimi ludźmi na wiosce. Nie było sztucznych ogni,
oglądania telewizji, ale była wspólna msza św. o 23.00,
a po mszy świętej Kirton – taniec, w którym bierze udział
większość ludzi mieszkających na wiosce. Wszystko bez
migających światełek, bez choinki, bez prezentów i biegania
po sklepach, bez suto zastawionych stołów; w domu, który
można spokojnie przyrównać do małej stodoły, bardzo
skromnie, ale w atmosferze, że w tę noc stanie się coś
niezwykłego. Dzięki temu doświadczeniu poczułem się bliżej
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Jezusa - maleńkiego dziecka, które urodziło się w chłodnej
ubogiejstajence
Mamy już Nowy Rok, więc z życzeniami pomyślności i
pamięcią modlitewną, na Twoje ręce panie Dyrektorze składam
także podziękowania dla nauczycieli i uczniów ze szkoły
w Koniuszowej za pomoc i wsparcie finansowe misji w
Bangladeszu.
To dzięki takim ludziom jak Wy udało się parę dni temu zrobić
św. Mikołaja dla dzieci z oratorium (dla większości z nich był
to pierwszy św. Mikołaj w ich życiu). To dzięki takim ludziom
jak Wy jest możliwe funkcjonowanie i prowadzenie internatu
dla najbiedniejszych dzieci. To dzięki takim ludziom jak Wy
będziemy mogli wybudować małą kaplicę na wiosce, w której
oprócz odprawianej mszy św. niedzielnej będą odbywać się
lekcje szkolne dla najmłodszych. I w końcu to dzięki takim
ludziom jak Wy jest możliwe prowadzenie misji i bycie
z ludźmi, którzy naprawdę tej obecności i pomocy potrzebują.
Z całego serca Wam wszystkim dziękuję i życzę wiele
Błogosławieństwa
Bożego
w
Nowym 2012
roku.
Z pamięcią modlitewną
ks. Paweł Kociołek sdb.
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Z życia szkoły...:)
Uczniowie
naszej
szkoły
bardzo
chętnie
brali
udział
w licznych konkursach, zawodach i zajmowali czołowe miejsca:
1 grudnia 2011r. nasze reprezentantki pojechały na zawody w tenisa
stołowego dziewczyn z gimnazjum, które odbyły się w Mogilnie.
III miejsce zajęła Alicja Sierotowicz, a VI - Sylwia Marszałek.

2 grudnia 2011r. również chłopcy reprezentowali nas na zawodach
w tenisa stołowego chłopaków z gimnazjum. Po rozgrywkach Kuba
Bielak zajął VI miejsce.
5 grudnia 2011r. ci, którzy zakwalifikowali się na zawodach
gminnych, pojechali na zawody międzygminne w tenisa stołowego
gimnazjum. Niestety, nikt nie zakwalifikował się dalej.
6 grudnia 2011r. odbył się gminny konkurs matematyczny
w Siedlcach. Nasza drużyna po ciężkiej rywalizacji wywalczyła
II miejsce.
Ponadto tego dnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Każda klasa
otrzymała prezenty, choć niektóre osoby mogły na to nie zasłużyć.
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8 grudnia 2011r. naszą szkołę odwiedzili kolejni goście. Mogliśmy
oglądnąć pokaz kultury łemkowskiej. Był bardzo ciekawy, mieliśmy
okazję nauczyć się śpiewać piosenkę łemkowską.

13 i 14 grudnia 2011r. w naszej szkole odbyły się gminne zawody
w tenisa stołowego, najpierw dziewczyn, a potem chłopców ze
szkoły podstawowej. III miejsce zajął Radosław Szczygieł z klasy VI.
17 grudnia 2011r. w naszej szkole zostały zorganizowane zawody
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w debla chłopaków z gimnazjum. Pierwszy zespół z naszej szkoły
reprezentowali: Kuba Bielak i Piotr Bochenek (zajęli IV miejsce),
a drugi: Jarosław Kmak i Grzegorz Adamczyk ( zdobyli V miejsce).
20 grudnia 2011r. w naszej szkole odbyły się gminne zawody
w debla dziewczyn z gimnazjum. Po ciężkich rozgrywkach Sylwia
Marszałek i Alicja Sierotowicz zajęły III miejsce, a Klaudia Strojny
i Karolina Ruchała zajęły IV miejsce.
21 grudnia 2011r. klasy II i III gimnazjum przedstawiały swoje
projekty gimnazjalne.
21 grudnia 2011r. uczniowie z klas I i II gimnazjum przedstawiały
prezentacje na temat obchodzenia świąt w Niemczech i w Polsce.
Mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na ten temat.
00

22 grudnia 2011r. o godzinie 11 w naszej szkole obchodziliśmy
Wigilię. Przy wigilijnym stole usiedli:
Pan Dyrektor – mgr inż. Jarosław Gliński, nauczyciele i uczniowie
wszystkich klas. Swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt
Gminy Korzenna – p. Leszek Skowron. Uczniowie klas IV – VI
pod kierunkiem p. Agaty Ligęzy – Chyc i p. Renaty Pach
przygotowali przedstawienie pt.: „Opowieść wigilijna”. Po wspólnej
modlitwie, której przewodniczył ks. Łukasz Pawłowski oraz
życzeniach Wójta, by tradycji stało się zadość
, wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem. Pogodne i uśmiechnięte
twarze zdawały się potwierdzać, że wszystkim udzieliła się magiczna
moc zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
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Następnie Pan Dyrektor zaprosił zebranych na barszcz
z uszkami, który został przygotowany przez Radę Rodziców.
(DziękujemyByły pyszne!) Po posiłku przyszedł czas na wspólne
kolędowanie. Nucąc znane melodie poczuliśmy się jak jedna wielka
rodzina, bo przecież szkoła to także RODZINA.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tej pięknej uroczystości.

Opr. Karolina Bugara
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Jolanta Wybieralska

Nowy Rok
O północy w każdym domu,
Jak zwyczaje nakazują.
Stary rok żegnają wszyscy,
A nowego oczekują.
Już petardy odpalają
I muzyka głośno gra.
Już życzenia swe składają,
Życząc wciąż dobrego dnia.
Nowy Rok przychodzi nocą,
Idzie zawsze równym krokiem.
My corocznie go witamy
I tak mija rok za rokiem.
Każdy z nas jest o rok starszy,
O rok starsze są wspomnienia.
I natura o rok starsza,
O rok starsza nasza Ziemia.
Opr. Karolina Ruchała
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Mamy zimę, jest śnieg, więc korzystajmy

z tego. Zróbmy
sobie przerwę w oglądaniu TV i graniu na komputerze.
Wyjdźmy na podwórko, ulepmy bałwana,
pozjeżdżajmy
na sankach,
nartach, wybierzmy się na lodowisko,
spotkajmy się z kolegami, koleżankami.

Opr. Aneta Sobczyk

Trzymaj
formę
Zimą łatwo się przeziębić, więc gdy wychodzimy z domu,
ubierzmy się ciepło. Nie zapominajmy o czapce, szaliku
i rękawicach. Nie pijmy zimnych napojów. Zamiast nich zróbmy
sobie herbatę z cytryną lub inną. Zjedzmy owoc lub warzywo.

List do Pani Zimy:
Witaj Pani Zimo! My dzieci czekamy na ciebie.
Przynieś nam dużo śniegu i lodu. Chcemy zjeżdżać z góry
na sankach i nartach, lepić bałwany i rzucać kulkami. Prosimy cię,
przyjdź do nas!
Klasa II spJ
Opr. Aneta Sobczyk
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Z okazji sylwestra przeprowadziliśmy w klasie II g i VI sp. ankietę
1.) Czy lubicie sylwestra?
Tak -14 osób
Nie - 0 osób
2.) Czy wybieracie się gdzieś na sylwestra?
Tak - 2 osoby
Nie -12 osób
Tak odpowiedziała klasa 6, a teraz zobaczmy jak odpowiedziała
klasa 2 g
1.) Czy lubicie sylwestra?
Tak - 18 osób
Nie - 0 osób
2.) Czy wybieracie się gdzieś na sylwestra?
Tak - 10 osób
Nie - 8 osób

Opr. Anna Czernecka
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Na świecie jest 1 miliard komputerów i 3 miliardy
telefonów komórkowych.



Język angielski to ok. 540 000 słów.



Każdego miesiąca dokonujemy 2,7 miliarda
wyszukiwań w Google.



2,4 miliarda ludzi ma wadę wzroku.



W 1984 r. było podłączonych
do sieci 1.000 komputerów,
w 1992 r. - 1.000.000,
a w 2008 r. - 1.000.000.000.



Najmniejsze miasto świata
liczy 14 mieszkańców.



Nasz głos nie brzmi dokładnie tak jak go słyszymy.



Najrzadsza grupa krwi na świecie to grupa AB

Opr. Klaudia Strojny
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Stephenie MeyerZmierzch
Bella Swan-17 latka przeprowadza się
z Phoenix do deszczowego Forks. Tam
poznaje Edwarda Cullena i zakochuje się
w nim. Jednak chłopak coś ukrywa. Gdy
dziewczyna odkrywa jego mroczne sekrety,
ten zabiera ją do swojego domu. Tam
dziewczyna poznaje jego rodzinę. Gdy
podczas burzy idzie grać z nimi na pole,
przychodzą wrogie wampiry: James,
Laurent i Viktoria. James jest tropicielem
i pragnie zabić Bellę. Jednak Edward i jego
rodzina nie chcą na to pozwolić.

Opr. Agata Bugara
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Wywiad z Panem Piotrem Krygowskim i Mirkiem Dziubiną
- Skąd panowie pochodzą?
- Pochodzimy z Gorlic.
- Od jak dawna panowie zajmują się historią Łemków?
- Ja zajmuję się tym od urodzenia, ponieważ tam
mieszkam, natomiast mój kolega Piotr od 7 lat.
- Czy jest to panów pasja?
- Tak, oczywiście, bo jesteśmy również muzykami i mamy
z tym styczność.
- Czy od zawsze marzyli panowie o takiej pracy?
- W pewnym sensie tak, ponieważ jak już mówiliśmy, jesteśmy
muzykami i występy nie stanowią problemów.
- Czy poza tym mają panowie jakieś inne zainteresowania?
- Nie, ogólnie zajmujemy się muzyką.
- Czy mieli panowie jakieś śmieszne zdarzenie (wpadkę)
podczas swojej pracy?
- Tak, raz zepsuł się nam komputer i pewna pani z sekretariatu
pożyczyła nam swój.
- Jaką muzykę panowie grają?
- Gramy muzykę ludową, która opiera się na tekstach o miłości
i wojnie.
- Dziękuje za udzielenie wywiadu.
- My również dziękujemy
Opr. Anna Czernecka
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Muzyka:

Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai, se eu te pego,
Ai, ai, se eu te pego
Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai, se eu te pego
No sábado na balada
A galera começou a dançar
E passou a menina mais linda
Tomei coragem e comecei a falar
Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai se eu te pego
Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai, se eu te pego

Opr. Kamila Adamczyk

No sábado na balada
A galera começou a dançar
E passou a menina mais linda
Tomei coragem e comecei a falar

Michel Teló (ur. 21 stycznia 1981 w Medianeira) - brazylijski
piosenkarz, tancerz oraz kompozytor. Teló zaczynał w w dwóch
grupach muzycznych, ale jedna
z nich zapoczatkowała jego
karierę. Grupa "Grupo Tradição," gdzie był wokalistą, dała mu
znaczenie na scenie muzycznej.
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Przychodzi Jasio do domu z zakrwawionym nosem, mama się pyta:
- Co się stało?
- W szkole czarodziej wyjmował mi z nosa pieniądze.
- To czemu ci krew z nosa leci?
- Bo koledzy po szkole szukali więcej!
Dwie blondynki stoją przed kinem. Jedna mówi:
- Nie wpuszczą nas na ten film od 18 lat.
- Nie szkodzi i tak bym nie poszła - nie mam z kim zostawić dziecka.
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Doktorze, jestem uzależniona od Facebook'a,
A lekarz na to:
- Lubię to!
Ksiądz jedzie do chorego. Zatrzymuje go policjant:
- Bez świateł? Mandat 50 złotych!
- Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem...
- Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!
Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli: Jakie to szczęście, że nie wiedział, że Bóg jest w trzech
osobach.
Boże Narodzenie. Hitler przemawia do Żydów:
- Zorganizujemy wyścigi! Rozstrzelani zostaną tylko pierwsi i ostatni uczestnicy
biegów!
Żydzi bardzo się ucieszyli z tego powodu, bo przecież część z nich ma szansę na
przeżycie. Na to Hitler:
- Uwaga! Pierwsza dwójka na start!

Opr. Kamila Adamczyk
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Uczniowski zespół powołany do opracowania nowych programów z języka
polskiego w ramach reformy oświatowej proponuje w tym roku nowe
znaczenie alfabetu.
- A jak ananas: Dawniej nazwa owocu, współcześnie osoba, która
urozmaica szare życie klasy; bohater snów dyrektora szkoły.
- B jak bałwan: Rodzaj komplementu, którym nauczyciel może obdarzyć
ucznia nie tylko w okresie zimowym.
- C jak ciało pedagogiczne: Grupa poważnych osób zwanych potocznie
nauczycielami. Ich celem życiowym jest walka z wiatrakami, czyli edukacja
wychowanków.
- D jak dyrektor: Wykonawca władzy absolutnej. Szef całej budy. Osoba,
przed którą czuje się respekt. Właściciel najładniej urządzonego lokum w
szkole.
- E jak energia: Potocznie power. Rozpiera uczniów. Najbardziej widoczna
na przerwach lekcyjnych. Jej wymiernymi oznakami są sińce pod oczami
i zwichnięte nogi w kostce.
- F jak fanaberie: Szeroki wachlarz metod pedagogicznych stosowany przez
belfrów; zjawisko, którego nie potrafią zrozumieć uczniowie.
- G jak gimnazjum: Trzyletnie więzienie dla nastolatków zakończone małą
maturą. Miejsce walki o uzyskanie wstępu do liceum. Najmniej atrakcyjna
forma spędzania czasu.
- H jak hobby: Słowo ponadczasowe. Kiedyś określano nim proces zbierania
zużytych znaczków pocztowych lub pudełek po zapałkach. Obecnie oznacza
spędzanie czasu z komputerem.
- I jak imbecyl: Inaczej antytalent. Osoba sprawna intelektualnie inaczej.
Pracuje na całościową ocenę klasy.
- J jak jazgot: Odpowiednik przerwy lekcyjnej. Mieszanka przeróżnych
dźwięków. Miły odgłos dla ucha ucznia.
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- K jak korepetycje: Znienawidzony przez uczniów rodzaj przyswajania
wiedzy. Pożeracz pieniędzy dla rodziców.
- L jak lektury: Wymagają opanowania umiejętności czytania w
podstawowym stopniu. Grube tomy nudnych książek, które uczeń musi
przeczytać. Typowy przerost formy nad treścią.
- Ł jak łacina: Ulubiony środek komunikacji wśród uczniów. Doskonałe
rezultaty w nauce tego języka przynoszą ćwiczenia wymowy już od
dzieciństwa.
- M jak miłość: Cudowna odskocznia od szkolnych obowiązków. Stan
emocjonalnego zauroczenia, najczęściej płcią przeciwną. Okres wzmożonej
dbałości o swój wygląd.
- N jak nauczyciel: Męczydusza. Człowiek, który lubi dużo mówić. Sprawca
uczniowskich stresów. Użytkownik długopisu z czerwonym wkładem.
- O jak ocena: Wskaźnik wiedzy ucznia. Obiekt znacznych zainteresowań
rodziców. Przyczyna kradzieży dzienników klasowych.
- P jak przyjaciel: Świetny gość. Osoba, która zawsze chodzi z tobą na
wagary. W szkolnej stołówce zjada znienawidzoną przez Ciebie zupę. Kasa
pożyczkowa w razie finansowego dołka.
- R jak rok szkolny: Okres niewoli ucznia. Temat tabu w czasie wakacyjnym.
- S jak samorząd: Wybrańcy losu. Szkolny parlament. Grupa ludzi, która
walczy ze szkolnymi stereotypami.
- T jak test: Słowo - klucz. Wśród większości uczniów może wywoływać stan
napięcia nerwowego. Męki Tantala. Wyznacznik dalszych losów ucznia.
- U jak układ: Niespełnione marzenie. Rodzaj cichej umowy zawartej
z nauczycielem: uczeń się nie uczy, a nauczyciel nie pyta.
- W jak wagary: Przerwa w mozolnej pracy ucznia. Najprzyjemniejszy
fragment życia szkolnego. Wycieczki krajoznawcze po okolicy
bez przewodnika. Element integrujący klasę.
- Z jak zeszyt: Kartki papieru do zapisania. Miejsce na twórczą pracę ucznia.
W razie potrzeby łatwo wymienialny.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Okrągły placuszek smażony na patelni,
podawany np. z dżemem.
2. Mały owoc o zielonym miąższu
z pesteczkami.
3. Dom Eskimosa.
4. Liczba po czwórce.
5. Pracuje w straży pożarnej.
6. Wynik z dodawania to ..
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: WIGILIA !!!
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Szymon Sierotowicz kl.II, Natalia Bieniek klV i Klaudia Strojny kl.
IG !!!(
Nagrody pocieszenia: Denis Mykytyn kl. I, Jakub Gołyźniak kl. IV i Adam Bugara kl.
IIG !!!(s)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

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

imię i nazwisko, klasa
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