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Witajcie Uczniowie!
Witajcie Uczniowie!
Kolejny
miesiąc
w
naszym
uczniowskim
życiu
maj,
wszystkich ogarnia nas już letnie
szaleństwo,
ponieważ
został
jeszcze
tylko
miesiąc
do
upragnionych przez nas wakacji!


Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
Redakcja
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1 maja - Święto Pracy, w Polsce święto państwowe 1 maja
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca
12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki
19 maja – Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, Dzień
Dobrych Uczynków
23 maja – Światowy Dzień Żółwia
25 maja - Światowy Dzień Mleka
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
opr. Klaudia Bugara

Piotr Wojciechowski

„Opowieści żółtego
psa”
Poznaj żółtego psa o imieniu Riki, który
posiada niezwykłą jak na psy umiejętność
mówienia.
Riki zaprzyjaźnia się z dwójką dzieci
Tomkiem i Mysią oraz ich sąsiadką
Krupczatką. Pod wpływem Rikiego Tomek i pajacyk Pimpo opowiadają
bajki. Jednak najwspanialsze są opowieści, które snuje gadający pies. Wraz
z Tomkiem i Mysią posłuchaj niezwykłych bajek o córce króla żab, o
programiście zamienionym w małego psa, o końcu świata i Wyspie
Pośpiechu.
opr. Agata Bugara
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Z życia szkoły...:)
23 marca w Korzennej odbyły się gminne zawody w mini
piłkę ręczną chłopców. Nasi reprezentanci wywalczyli III
miejsce. Gratulujemy.
3 kwietnia uczniowie szóstej klasy pisali „sprawdzian
szóstoklasity”. Mamy nadzieję, że poszło im dobrze.

4 kwietnia obejrzeliśmy Misterium Męki Pańskiej, które wraz
z uczniami przygotowały: p. Renata Pach i p. Anna Kita.
Obszerniejszą relację z tego wydarzenia umieściliśmy
w poprzednim wydaniu gazetki.
11 kwietnia obchodziliśmy rocznicę śmierci naszego
patrona – gen. Franciszka Gągora. Obszerniejszą relację
z tego wydarzenia umieściliśmy w poprzednim wydaniu
gazetki.
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13 kwietnia odbyły gminne sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów.
Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej zajęła IV miejsce,
a drużyna chłopców też IV miejsce. Zaś w kategorii gimnazjów
chłopcy z naszej szkoły zajęli III miejsce.

14 kwietnia w naszej szkole odbyły się gminne zawody w mini
piłkę ręczna dziewcząt. Nasze reprezentantki zajęły II miejsce.
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19 kwietnia
odbyła
się
w naszej
szkole
lekcja
przyrody na żywo. Mieliśmy
okazje dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy o wężach,
a także zapoznać się z nimi
bliżej – oczywiście jeśli ktoś
miał odwagę
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24, 25 oraz 26 kwietnia uczniowie III klasy gimnazjum pisali
egzaminy. Było sporo stresu, bowiem pisali aż sześć
egzaminów: z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka
polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz
języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz
rozszerzonym. Wierzymy, że poszło im dobrze.

27 kwietnia odbyła się akademia upamiętniająca uchwalenie
Konstytucji 3 Maja.
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ŚLUBOWANIE
Józef Stemler

Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!
Srebnopióry ptaku nasz,
Ty nam drogi w przyszłość wskaż;
Chrobrych myśli i Maja brzask –
wykuć czynem w Polski blask.
Rozwiń skrzydła, orle biały,
szybuj w niebo, w słońce leci …
Wolny, silny, w pełni chwały,
siłę polskiej woli nieć!...
Ducha polski wciąż odradzać
O Boże, Ty mocy daj!
I ludzkości drogę wskazać …
Tak ślubujem – w Trzeci Maj.

Józef Stemler ps. Doliński,
Jan Dąbski,
(ur. 1888, zm. 1966) – zastępca
dyrektora Departamentu
Informacji i Prasy Delegatury
Rządu na Kraj od listopada
1944, pedagog, członek PCK,
dyrektor Polskiej Macierzy
Szkolnej. W II
Rzeczypospolitej był
działaczem oświatowym, m.in.
organizował walkę
z analfabetyzmem
i przeprowadził akcję
popularyzacji czytelnictwa.
Opublikował książki
i broszury.

opr. Karolina Ruchała
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Przedstawiamy dla
was kilka rad, co
robić żeby
„przetrwać”
w szkole 
1.Staraj się, aby czas
spędzony na lekcji nie był
czasem jałowym.
2.Nie
„zakuwaj”,
lecz
staraj się zrozumieć to,
czego się uczysz.
3.Bądź psychologiem na co dzień. Staraj się poznać i zrozumieć swoich
profesorów i kolegów.
4.Myśląc o sobie zastanawiaj się nie tylko nad Kim Być?, ale i nad tym :
JAKIM BYĆ?
5.Bądź tolerancyjny. Szanuj poglądy i osobowości ludzi, którzy Cię
otaczają. Wymagaj też tego od innych.
6.Nie wstydź się swojej szkoły. Jesteś jej cząstką!
7.Staraj się współtworzyć lekcje, a szczególnie wychowawcze. Zastanów
się, zanim powiesz po raz kolejny „To nie ma sensu”...
8.Pamiętaj, że dobrze zorganizowana
samopomoc koleżeńska w nauce, to
najpewniejsze
źródło
Twojego
sukcesu i Twojej klasy.
9.Dbaj o czystość, porządek i estetyczny
wygląd szkoły, a nade wszystko własnej
sali lekcyjnej.
10.Nie
rezygnuj
z
zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych tylko
dlatego, że nie masz czasu. To nie
brak czasu, lecz złe wykorzystanie
tego czasu.
opr. Aneta Sobczyk
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 Wiele ryb (np. piranie i welony) widzą
w podczerwieni.
 Nielegalne
jest
przewożenie
w londyńskich taksówkach wściekłych
psów i zwłok ludzkich.
 Żyrafy potrafią przeżyć bez wody dłużej
niż wielbłądy.
 Mniej więcej co 7 sekund rodzi się dziecko.
 Włosy na głowie rosną o 0.3-0.4 mm dziennie.
 Ryk lwa słychać z odległości 5 km.
 Księżyc odbija światło.
 Pogonofobia to strach przed zarostem.
opr. Klaudia Strojny

Humor :)
Przychodzi blondynka do sklepu i mówi:
- Chciałam złożyć skargę.
- Tak? A z jakiego powodu?
- Dlaczego moje Lays prosto z pieca są zimne?
Turysta pyta się górala:
- Baco czemu ciągniecie ten łańcuch?
- A co, mam go pchać?!
W domu wybuchł pożar. Żona z mężem wybiegli na
ulicę czekając na straż pożarną.
- Nie ma tego złego... - mówi żona. - Po raz pierwszy od dziesięciu lat
wreszcie wyszliśmy gdzieś razem...
Ojciec przegląda dzienniczek syna i mówi ze zdumieniem:
- Jak to możliwe, że ze wszystkich przedmiotów poza historia masz
jedynki?
- Z historii nie byłem jeszcze pytany.
opr. Kamila Adamczyk
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Enej
SKRZYDLATE RĘCE
Hej!
Urodził się, sam dzisiaj nie wie gdzie
Nie widział słońca, ni nieba też
Ojciec mu wrogi, mamy nie znał więc
Samotny ciągle witał nowy dzień
”Dlaczego ja?” tak Boga pytał się
„Naprawdę skrzydeł tych nie mogę mieć?”
Rozłożył ręce, „Chyba tego chcę”
I jego oczy mówią „Leć!”…
Raj, którego nocą pragniesz tak
Jak ja
To niebo, to raj
Dalej dalej proszę leć, proszę gnaj… x2
Kolejny dzień, kolejna taka noc
Kiedy pokochać go nie miał kto
A ile można modlić się o lont
Który zapłonie kiedy chciałby on
Zalany łzami, śniło mu się, że
Że jego dusza już umie latać
Rozłożył ręce, „Chyba tego chcę”
I jego oczy mówią „Leć!”…

Enej – polsko-ukraińskizespół
muzyczny,
grający
głównie rock
alternatywny, założony w 2002 roku
w Olsztynie. Enej, ze względu na
korzenie części składu zespołu,
czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej.
Muzyka Eneja ma swoje korzenie
w folku ukraińskim.
Oprócz
rocka i folkumuzyka zespołu zawiera
elementy ska, reggae, a nawet jazzu.
opr. Kamila Adamczyk
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Niejedna w atlasie.
„Mokra” miara.
Ozdoba zawieszana na choince.
Zapach zamknięty w buteleczce
Pora roku po jesieni.
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: ŁABĘDŹ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Dwojak Damian I SP, Porębska Aneta V SP,
Bugara Agata II G (zestaw: długopis i ołówek w etui)
Nagrody pocieszenia: Porębski Tomasz O, Baran Angelika IV SP,
Kociołek Karol I G, p. Kowalska Anna (długopis żelowy)

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

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