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Witajcie Uczniowie!
Za nami kolejny miesiąc nauki.
Mamy kwiecień, w tym miesiącu
przeżywaliśmy
święta
Zmartwychwstania Pańskiego.
Mamy nadzieję, że wypoczęci po
przerwie świątecznej wróciliście
do szkoły z zapałem do nauki.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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1 kwietnia – Prima Aprilis
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Marchewki
7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
8 kwietnia – Wielkanoc
9 kwietnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetów
18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
21 kwietnia – Dzień Sobowtóra
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca
opr. Klaudia Bugara

ANKIETA
Wielkanoc, Pascha, Niedziela Wielkanocna, Zmartwychwstanie
Pańskie — najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa,
obchodzone
przez Kościoły chrześcijańskie.
Z okazji Świąt Wielkanocnych zadaliśmy uczniom oddziału przedszkolnego cztery pytania.
1)Czy lubicie Święta Wielkanocne?
Tak- 17 osób
Nie- 0 osób
2)Co wam się kojarzy z tymi świętami?
Jajka, baranki, zające, kaczuszki, sól, chleb, kiełbasa, koszyk wielkanocny.
3) Jakie ciasta świąteczne najbardziej lubicie?
Babkę, Mazurek.
4) Czy pomagacie rodzicom w porządkach świątecznych i w jaki sposób?
Tak- 17 osób
Nie -0 osób
Odkurzanie, mycie podłóg, sprzątanie w pokoju, sprzątanie zabawek, podawanie różnych potrzebnych rzeczy, pomoc w pieczeniu ciast.
opr. Anna Czernecka
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23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Nasza koleżanka, Alicja Sierotowicz z klasy III gimnazjum, postanowiła się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat czytelnictwa.

„Czytanie jako sposób życia”
Kilkadziesiąt albo kilkaset stron i okładka, a w środku tekst.
Książka. Książka, którą otwieramy… No właśnie, jak często? Codziennie? A może raz do roku?
Badania pokazują, że Polacy czytają bardzo mało. Niewielu
z nas przeczytało więcej niż sześć książek rocznie. Zastanówmy się,
dlaczego tak jest.
Odpowiedź tak naprawdę jest banalna – jesteśmy coraz
bardziej leniwi. Wolimy oglądnąć adaptację niż przeczytać dzieło
mistrza gatunku literackiego.
Z tymi wyżej wspomnianymi mistrzami jest także pewien
problem. O ile nastolatki masowo oblegają księgarnie w poszukiwaniu powieści Stephenie Meyer (Zmierzch) czy P.C. Cast (Naznaczona), o tyle książki Szekspira i Goethego zakurzone czekają, aż ktoś
się nad nimi zlituje. Oto widzimy jak wampiry pożarły żywcem Hamleta i Wertera.
Nie wszystkie książki zaliczane do klasyki są, delikatnie mówiąc, mało interesujące. Gorąco polecam Jacka Londona i jego Zew
krwi. Powieść naprawdę ciekawa i napisana zrozumiałym językiem,
którego często brakuje w dziełach naszych rodzimych autorów –
Żeromskiego i Sienkiewicza. Ręka do góry, kto przeczytał w całości
Krzyżaków czy Syzyfowe prace.
Czytanie może być wspaniałą formą spędzania wolnego
czasu. Nawet wtedy, gdy na dworze plucha, a prąd „zabiorą”, zawsze można zaszyć się gdzieś z książką. W czytaniu jest coś magicznego. Zapominamy o przykrej rzeczywistości i przenosimy się
w cudowny świat wymyślony przez kogoś obdarzonego bujną wyobraźnią. Czytanie książki może być lekarstwem na smutek. Nie
wymaga żadnych nakładów finansowych, a jedynie „znajomości” lub
karty bibliotecznej. Wypożyczalnie książek są niezwykłymi miejscami. Panuje w nich cisza, ale nie taka smutna. Jest pełna spokoju. Ale
wróćmy do czytania.
Ja osobiście jestem molem książkowym. Niestety, większość
moich znajomych na myśl o czytaniu dostaje gęsiej skórki (chyba, że
chodzi o program telewizyjny). Ja tego nie rozumiem. Ludzie, czytanie może być przyjemne! Trzeba tylko znaleźć dobrą powieść, co
wbrew pozorom, jest dość łatwe. Do roboty! Nie można pozwolić,
żeby przyszłe pokolenia książki oglądały jedynie w muzeach.
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Z życia szkoły...:)
6 marca odbył się w naszej szkole turniej piłki stołowej, tzw.
„piłkarzyki”. Wszyscy chętni uczniowie z klas IV – VI SP i I –
III G mogli w nim wziąć udział. Pierwsze miejsce wywalczyli:
Baran Tomasz z I G i Luksa Damian z I G. Turniej zorganizowany został w ramach akcji „Trzymaj Formę”, tak więc zwycięzcy oprócz drobnych nagród rzeczowych otrzymali „owocowe nagrody”.

8 marca obchodziliśmy
Dzień Kobiet.
Jak widać na
przykładzie
klasy II G panowie stanęli
na wysokości
zadania.
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13 marca gościliśmy w naszej szkole uczniów z Łyczanej oraz
Miłkowej na międzyszkolnym turnieju mini piłki ręcznej.
Oczywiście zabawy było co nie miara.

15 marca odbyły się zapisy do oddziału przedszkolnego. Przyszli uczniowie mogli się zapoznać z naszą szkołą i pobawić
z dziećmi z zerówki.
17 marca w Zespole Szkół w Korzennej odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Nasi reprezentanci zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum zajęli II miejsce.
17 marca chętni uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
udali się do „Miasteczka Galicyjskiego” w Nowym Sączu.
Zwiedzili tam następujące obiekty: ratusz, atelier fotografa
i pracownię zegarmistrza, garncarza, remizę straży pożarnej,
dwór szlachecki, recepcję muzealną, „Antykwariat muzealny”,
sklep i warsztat snycerza, „Galerię Paszyńską”, aptekę i gabinet
dentysty, dom krawca, pracownię, „Cukiernia Lwowska”, sklep
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kolonialny, budynek, w którym znajdował się zakład fryzjerski
i magiel, budynek poczty galicyjskiej, posterunek żandarmerii.
Zobaczyli kapliczkę św. Floriana, kapliczkę św. Jana Nepomucena oraz studnię miejska. A po części edukacyjnej odbyła się
część rekreacyjna – uczniowie „trzymali formę” na lodowisku
w Chełmcu, gdzie pojeździli na łyżwach. I chociaż nie zawsze
było łatwo, to wszyscy świetnie się bawili. Wyjazd zorganizowała pani Franciszka Tarasek oraz pani Monika Kozioł
w ramach akcji „Trzymaj Formę”.

Miasteczko
Galicyjskie

lodowisko
w Chełmcu
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21 marca dzieci z klas 0-III SP poszły uroczyście powitać wiosnę. Z tej okazji nad rzeką utopiły Marzannę, aby ostatecznie
pożegnać zimę.

22 marca w Lipnicy
Wielkiej odbył się
gminny konkurs ortograficzny. Uczniowie
z każdego etapu edukacyjnego musieli
zmierzyć się
z różnymi „pułapkami
ortograficznymi”.
Tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Korzenna” w kategorii gimnazjów zdobyła Alicja
Sierotowicz z klasy
III G. Gratulujemy

26-28 marca w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne. W tych dniach mieliśmy „wolne od szkoły”, aby móc
spokojnie pójść do kościoła i uczestniczyć w rekolekcjach.
W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się dwa testy kompetencji. Pierwszy z nich, 29 marca, pisała klasa III SP. Drugi,
nieco ważniejszy, pisała klasa VI SP trzeciego kwietnia.
Miejmy nadzieję, że dobrze im poszło.
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4 kwietnia obejrzeliśmy
Misterium Męki Pańskiej,
które wraz z uczniami przygotowały: p. Renata
Pach
i p. Anna Kita. W tym dniu
również został rozstrzygnięty
konkurs na pisankę wielkanocną. I tak w kategorii 0-III
SP wygrała Kinga Janawa,
II miejsce zajął Marcin Sierotowicz, a III – Oliwia Kostecka. W klasach IV – VI
SP wygrała Maria Szlag,
II miejsce zajęła Kinga Baran, a III – Angelika Baran.
W gimnazjum zwyciężył Kamil Janawa, II miejsce zajęła
Klaudia Bugara, a III – Klaudia Strojny.
opr. Klaudia Bugara
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11 kwietnia
obchodziliśmy rocznicę
śmierci naszego patrona – gen.
Franciszka
Gągora.
Rocznica śmierci naszego patrona nierozerwalnie związana
jest z rocznicą katastrofy smoleńskiej, bowiem Franciszek
Gągor zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Polska delegacja miała tego dnia
dotrzeć do Katynia, aby wziąć udział w uroczystych obchodach
70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
„Splot
zdarzeń sprawił, że obecna
i
wszystkie
kolejne rocznice śmierci
patrona naszej
szkoły
będą nierozerwalnie połączone z jedną
z
największych tragedii
w historii Polski. Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół
w Koniuszowej pamięta i będzie pamiętać o tych dramatycznych wydarzeniach” – podkreślał dyrektor szkoły.
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Młodzież pod opieką pani Beaty Kawik przygotowała akademię, w której przedstawiła historię mordu katyńskiego,
wspomniała ofiary katastrofy smoleńskiej, w tym patrona szkoły – Franciszka Gągora.
Naszą szkołę w tym dniu odwiedziło wielu ważnych gości,
aby razem ze społecznością szkolną wspomnieć ofiary katastrofy. W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców
udział wzięli także zaproszeni goście, m.in. :
- bratowa gen. Franciszka Gągora – pani Maria Gągor
- Wójt Gminy Korzenna – Leszek Skowron, oraz zastępca wójta – Stefan
Wolak
- proboszcz parafii Mogilno – Emil Myszkowski
- Przewodniczący Rady Gminy Korzenna – Wiesław Kracoń
- Radny Gminy Korzenna i jednocześnie Przewodniczący Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Koniuszowej – Jacek Fornagiel
- przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu – major
Krzysztof Cabała
- dyrektor Centrum Kultury w Korzennej – Krzysztof Ogorzałek
- prezes PUK w Korzennej – Stanisław Przychodzki
- sołtys Koniuszowej – Zbigniew Sobczyk
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Złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową oddano cześć patronowi szkoły.
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Tuwim Julian
BRZÓZKA KWIETNIOWA

To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze nawet To obłoczek przeźroczysty,
Pozłociście zielonawy.
Jeśli jest gdzieś leśne niebo,
On z leśnego nieba spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.

Julian Tuwim
(13.09.1894-27.12.1953)
- polski poeta żydowskiego
pochodzenia,
pisarz, autor wodewili,
skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwie zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw ocienić
Nie, nie mogę w to uwierzyć.

opr. Karolina Ruchała
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Jak „Trzymać Formę” ?
Oto cztery punkty, których trzeba się trzymać:
1.Bądź aktywny!
2.Kontroluj ilość zjadanych
tłuszczów,
zwłaszcza nasyconych.
3.Staraj się, aby bazą dla Twoich posiłków była skrobia.
4.Jedz owoce i warzywa co najmniej pięć razy dziennie.
Jak być aktywnym?
 Wystarczy jak wyjdziesz na spacer, pojeździsz na rolkach lub rowerze albo nawet potańczysz.
 Przynajmniej 60 minut ruchu codziennie, a poczujesz
się lepiej.
 Pamiętaj – ruszaj się i nie przetłuszczaj się!
 Wszyscy potrzebujemy pewnej ilości tłuszczów, aby
nasz organizm dobrze funkcjonował. Tym, co zjadają
za dużo tłuszczów, szybko przybywa ciałka.
 Skrobia to podstawa, zawierają ją ziemniaki, ryż czy
makaron.
 Owoce – chyba każdy je uwielbia, więc między posiłkami zjedz pomarańcze, jabłko, winogrono.
 Warzywa – nie musisz jeść tych, których nie lubisz
a wszyscy mówią, że są takie zdrowe jedz te, które Ci
smakują.
opr. Aneta Sobczyk
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Opowieść o nas samych …
Był sobie kiedyś chłopiec o paskudnym charakterze. Jego
ojciec dał mu torebkę gwoździ i powiedział, by je wbił w płot
w ich ogródku za każdym razem, gdy straci cierpliwość lub
będzie chciał kogoś obrazić.
Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 gwoździ. W następnych
tygodniach nauczył się kontrolować siebie i liczba gwoździ
wbijanych w płot zmniejszała się z dnia na dzień. W końcu
doszedł do wniosku, że łatwiej jest kontrolować siebie niż wbijać gwoździe.
Wreszcie nadszedł dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. Poszedł zatem do ojca i powiedział mu, że tego
dnia nie wbił żadnego gwoździa.
A ojciec mu powiedział, by teraz wyjął jednego gwoździa za
każdym razem, gdy nie stracił cierpliwości. Mijały dni, aż
w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, że wyjął
już wszystkie gwoździe.
Poszli razem, by to zobaczyć i ojciec powiedział: „Synu,
zachowywałeś się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury. Ten
płot nigdy już nie będzie taki, jak na początku. Kiedy kogoś
obrażasz i kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz
w nim rany takie, jak tutaj. Możesz komuś wbić nóż
w plecy i później go wyjąć, ale zawsze pozostanie rana. Mało ważne jest, jak często będziesz kogoś przepraszać, rana
pozostanie. Zranienie słowne robi tyle samo szkód, co zranienie fizyczne. Przyjaciele zaś są rzadkim darem, rozśmieszają Cię i podnoszą na duchu. Są gotowi Cię wysłuchać,
kiedy tego potrzebujesz i otwierają przed Tobą serce. Pokaż, jak bardzo ich kochasz.”
Zastanówmy się nad słowami, które ojciec skierował do
syna
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2 kwietnia wypada rocznica śmierci
papieża Polaka – Jana Pawła II (Karola
Wojtyły). Pamiętajmy o przesłaniu, które nam pozostawił.
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od
Was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom
ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To
znaczy właśnie "więcej być". Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza Ojczyzna - to jest nasze "być"
i nasze "mieć".

Kard. Stanisław Dziwisz
„Świadectwo”
Jest to bardzo osobista opowieść
o Janie Pawle II. Pierwsza część to
wspomnienia o Karolu Wojtyle – arcybiskupie, metropolicie krakowskim.
O przeżywaniu komunistycznej rzeczywistości, o jego stosunkach z kard.
Stefanem Wyszyńskim, o jego roli
podczas Soboru Watykańskiego II,
a na koniec także garść wspomnień
dotyczących jego wyboru na Stolicę
Piotrową.
Druga część to okres pontyfikatu. Wspomnienia dotyczące pielgrzymek – tych, gdzie był witany przez tłumy wiernych, ale i tych,
gdzie był witany z chłodem, a także tych, do których nie doszło.
Opowieść o tym, czym był dla Jana Pawła II Sobór Watykański II,
ekumenizm, pokój. Wspomnienia tego, jak różnie był postrzegany
w świecie przed i po upadku komunizmu. Na koniec świadectwo
jego cierpienia.
opr. Agata Bugara
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 Dzbaneczki to rośliny owadożerne.
 Tylko jedna osoba na miliard dożyje 116 lat.
 Największym psem na świecie jest Herkules, wysokości
kucyka.
 Codziennie na świecie umiera około 259200 ludzi.
 Króliki uwielbiają lukrecje.
 Żyrafy potrafią czyścić swoje oczy językiem.
 Czekoladę odkryli Majowie.
 Hymn narodowy Grecji składa się ze
158 zwrotek.
 Podczas snu szybciej goją sie rany
i oparzenia
 Na każdym kontynencie jest miasto o nazwie Rzym.
opr. Klaudia Strojny

Humor :)
Teściowa do zięcia:
- Skoro tak mnie nienawidzisz, to dlaczego trzymasz moje zdjęcie na kominku?
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia.
Dziennikarz pyta marynarza:
- Więc to pan jest tym jedynym marynarzem z zatopionego statku, który ocalał ?
- Tak.
- A jak się pan uratował?
- Byłem wtedy na urlopie...
Kelner, w mojej zupie pływa martwa MUCHA!!!
A kelner na to:
- Niemożliwe! Dałbym sobie głowę uciąć, że jak wychodziłem z kuchni, to
była jeszcze żywa!
opr. Kamila Adamczyk
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Małpa
PAZNOKCIE
Wybrałem ją z tłumu, mijając jej ekipę w kinie,
Kilka miesięcy zanim poznałem jej imię.
Czułem jej zapach tak intensywnie, jakby stała przy mnie,
Więc nie dziw się, że nie wiem, o co chodziło w tym filmie.
Emanowała namiętnością skroploną winem,
Wiem, że pachniała jak Paryż, choć nigdy tam nie byłem.
Wciąż patrzyłem na nią, żeby przed zakończeniem
Ukraść jej choćby jedno krótkie spojrzenie.
Ona co jakiś czas rozglądała się na boki,
Jakby czuła, że tu jestem i chciała mnie wytropić.
Ja z ciemności wyławiałem jej profil
Zanim znów spojrzy w ekran i ponownie swój wzrok w nim utopi.
Wtedy nie miałem pojęcia, że to dopiero prolog
Do znajomości intensywnej prawie tak jak kolor
Jej paznokci, które widziałem, kiedy dłonią
Raz na jakiś czas obejmowała kubek z colą.
Pozwól, że opowiem ci o znajomości,
Która trwa, chociaż nie jest pewna swojej przyszłości.
Jednak pozwala pisać mi teksty o miłości
Prawie tak intensywne jak kolor jej paznokci.

Łukasz "Małpa" Małkiewicz urodził się w Toruniu. Swoją pierwszą
płytę wydał w 2009 roku. Płyta nosi
nazwę "kilka numerów o czymś".
Łukasz nie ma wygórowanej opinii
o sobie. "Dostrzegam wiele niedociągnięć w moim rapie i staram się nad nimi pracować."
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drewniane ogrodzenie.
Pełne 24 godziny.
Mała szyba.
Liczne na drogach. Mogą być „ostre”.
Konfitura do gofrów.
„Zapinać coś na ostatni …”
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: MAGIK
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Ruchała Madzia II SP, Porębska Aneta V SP,
Sierotowicz Kamil I G (zestaw: długopis i ołówek w etui)
Nagrody pocieszenia: Szlag Wioletta II SP, Kożuch Łukasz V SP,
Luksa Damian I G, p. Michalik Zofia (długopis żelowy)

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

Na zwycięzców czekają nagrody. Kupony prosimy dostarczać do Pauliny Marcisz
z klasy II gimnazjum do
30 kwietnia 2012 r.
20

