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Witajcie Uczniowie!
Mamy nadzieję, że
wypoczęliście przez ten długi
weekend. I mimo że on już
się skończył, to mamy dla
Was
dobrą
wiadomość:
zbliżają się święta, a co za
tym idzie – kolejna przerwa
w nauce, no a potem będą
ferie! Ale zanim to nastąpi,
musimy się jeszcze przez
jakiś czas skupić na nauce –
będą sprawdziany, kartkówki,
pytania, no ale przecież: kto da radę jak nie my?
Jak pewnie wiecie dwa numery szkolnej gazetki (nr 51, nr 61)
poświęcone naszemu patronowi gen. Franciszkowi Gągorowi znalazły się
na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. To dla nas duże wyróżnienie
i nagroda. Gazetki można obejrzeć w zakładce „Edukacja Patriotyczna
i Obywatelska” pod linkiem
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=602&id=0&pid=7&gid=61

W poprzednim numerze gazetki redakcyjny chochlik zmienił nazwisko
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Annę Czernecką za psoty
chochlika przepraszamy.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Ważne DNI
1.11 – Wszystkich
Świętych
2.11 – Zaduszki
11.11 – Święto
Niepodległości
15.11 – Święto Matki
Bożej Ostrobramskiej
21.11 – Światowy Dzień
Życzliwości
i Pozdrowień
22-26.11 – Dni
Honorowego
Krwiodawstwa w Polsce
25.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia
30.11 – Andrzejki 
opr. Karolina Ruchała

********
Uroczystość Wszystkich Świętych przypada
1 listopada. Tego dnia wierni odwiedzają cmentarze, modląc
się nad grobami swoich bliskich. 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 
od 29 września do 5 października 14 uczniów gimnazjum
było na wycieczce w Niemczech. Zwiedzili Berlin, fabrykę
czekolady, a nocowali w Prenzlau. Wszystkim bardzo się
podobało. Opiekę sprawowali: p. Andrzej Gołębiewski oraz
p. Anna Kita.
Szczegółową fotorelację z tego wydarzenia przedstawiamy na
kolejnych stronach gazetki.

12 października w naszej szkole odbyła się ceremonia
ślubowania pierwszoklasistów.
Nasi młodsi koledzy przygotowali wspaniałe przedstawienie,
po czym dyrektor Jarosław Gliński wyposażony w ogromny
ołówek
dokonał
uroczystego
pasowania
każdego
z pierwszoklasistów na ucznia Szkoły Podstawowej im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej. Poniżej przedstawiamy
fotorelację z tego wydarzenia.
4

12 października chętni uczniowie z klas IV – VI SP wzięli
udział w edukacyjnej wycieczce do MCK „Sokół” w Nowym
Sączu – pojechali na film „Krokodyle z przedmieścia”
poruszający zagadnienie „Jak zdobywać przyjaciół? Jak
przetrwać w grupie?”. Był to pierwszy z sześciu wyjazdów
w ramach cyklu społeczno – profilaktycznego „W świecie
wartości”. Z kolei ich starsze koleżeństwo pojechało na
pierwszy z sześciu seansów do tegoż samego kina
19 października na film „Podkręć jak Beckham”. Poruszał on
zagadnienie wyboru celu i podążania za nim. Przed
projekcjami
filmów
przeprowadzana
jest
prelekcja
wprowadzająca uczniów w dane zagadnienie. Udział uczniów
w projekcie „KinoSzkoła” koordynuje pedagog szkolny Beata
Kawik.
18 października w naszej szkole odbyła się pierwsza
dyskoteka szkolna. Wszyscy uczestnicy dzielnie „trzymali
formę”. Na sali unosiła się miła atmosfera, nie brakowało
również konkursów i dobrej muzyki. Mamy nadzieje, że
dyskoteka była udana.
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W dniach od 16 do 23 października pod opieką Joanny
Dźwigniewskiej-Garguli odbyła się w naszej szkole kampania
pod hasłem „Tydzień Chleba na Zakwasie”. Poniżej
przedstawiamy szczegółowe informacje związane z tym
wydarzeniem.
22 października naszą szkołę odwiedził muzyk – pan Jacek
Albin Ostrowski. Tematem spotkania był mały koncert
pt. „Gitara wczoraj i dziś”. Więcej o tym wydarzeniu możemy
przeczytać w dalszej części gazetki.
22 października po raz kolejny odwiedził nas pan Marcin
Janik – podróżnik, który tym razem opowiedział nam wiele
ciekawych rzeczy o Himalajach. Poniżej przedstawiamy
wywiad przeprowadzony przez naszą redaktorkę z panem
Janikiem.
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Redaktorka
naczelna –
Karolina
Ruchała
napisała
artykuł
o pobycie
w Niemczech.
Jej praca
została
doceniona
przez
dziennikarzy
z gazety
„miastoNS”,
bowiem
została
umieszczona
na stronie internetowej tego tygodnika.

Koniuszowscy gimnazjaliści z wizytą w Prenzlau
W dniach od 30 września do 4 października czternastu
uczniów z Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
(z klasy I: Radosław Szczygieł, Michał Kowalczyk, Kamil Krok;
z klasy II: Klaudia Bugara, Klaudia Strojny, Michał Ogorzałek,
Kamil Janawa, Dawid Kmak; z klasy III: Anna Czernecka, Aneta
Jędrusik, Karolina Ruchała, Paulina Marcisz, Paulina Porębska,
Jarosław Kmak) oraz 2 opiekunów (p. Anna Kita i p. Andrzej
Gołębiewski) było na wycieczce w Niemczech.
Po dotarciu do
Prenzlau
(miejsca
noclegów) rozpakowaliśmy
się i rozejrzeliśmy po
okolicy. W tym ośrodku
można było zagrać w tenisa
stołowego, na playstation
czy w bilard. Każdy znalazł
coś dla siebie. Wieczorem
odbyła
się
kolacja
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zapoznawcza z uczestnikami innej grupy z Polski oraz uczniami
z Niemiec, na której zjedliśmy posiłki przywiezione przez nas.
Nawiasem mówiąc było pysznie! Już po pierwszym dniu pobytu
wszyscy byli zadowoleni z przyjazdu. Drugiego dnia rano odbyła się
lekcja grawerowania szklanek, która wszystkim się spodobała nawet opiekunowie mogli spróbować swoich sił. Każdy uczestnik
szklankę wygrawerowaną przez siebie otrzymał na pamiątkę. Później
odwiedziliśmy fabrykę czekolady, która była oddalona o 25 km od
miejsca noclegu. Tam dowiedzieliśmy się jak produkuje się
prawdziwą niemiecką czekoladę oraz kupiliśmy jakieś czekoladowe
pamiątki (można było nabyć różnego rodzaju figurki).

2 październik to dzień, który cały spędziliśmy w Berlinie.
Jechaliśmy tam pociągiem (1.5 h w jedną stronę). Po dotarciu na
dworzec główny w Berlinie pieszo poszliśmy do parlamentu, gdzie
zwiedziliśmy kopułę, z której pięknie widać było panoramę miasta.
Na szczęście pogoda nam się udała! Stamtąd wyruszyliśmy na
Alexanderplatz. Po drodze widzieliśmy Bramę Brandenburską.
Trwały tam przygotowania do Święta Zjednoczenia Niemiec, które
było kolejnego dnia. Gdy dotarliśmy na miejsce, po wysłuchaniu
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opowiadania pani Żanety (przewodniczki), dostaliśmy aż 3 h na
zakupy w berlińskiej galerii! Damska część uczestników wycieczki
było bardzo zadowolona, męska trochę mniej  Środa była dniem
bardziej luźnym z powodu święta państwowego, więc razem
z uczniami z Niemiec robiliśmy sałatki na wieczorną kolację (grilla).
Później mieliśmy dużo wolnego czasu, a po obiedzie poszliśmy na
lekcję tańca Zumby. Po kolacji odbyła się dyskoteka. Czwartek był
dniem naszego odjazdu więc zaraz po śniadaniu poszliśmy obejrzeć
Prenzlau, bo mimo że tam nocowaliśmy nie mieliśmy wcześniej
okazji. Spacer po mieście udał się nam, zwłaszcza, że zaraz po
powrocie do ośrodka zaczęło padać. Wyjechaliśmy około godz.
14.30. Wracając śpiewaliśmy ułożone przez siebie piosenki
o pobycie tam. Każda z grup świetnie sobie poradziła i w nagrodę
później otrzymaliśmy coś słodkiego. Do domu wróciliśmy w piątek
ok. godz. 3 nad ranem. Wszyscy będziemy miło wspominać ten czas,
szczególnie dlatego, że nie musieliśmy chodzić cały tydzień do
szkoły!
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12 października uczniowie klasy I SP złożyli ślubowanie i stali się
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka
Gągora w Koniuszowej. Najpierw jednak musieli wypełnić zadania
wróżek, którymi były koleżanki ze starszych klas. Kiedy uroczystość
dobiegła końca, wszyscy szczęśliwie udali się do swoich domów.
opr. Natalia Kożuch
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„Gitara wczoraj i dziś”
W poniedziałek 22 października Zespół Szkół w Koniuszowej
odwiedził muzyk – pan Jacek Albin Ostrowski. Tematem spotkania
był mały koncert pt. „Gitara wczoraj i dziś”. Podczas tego spotkania
uczniowie szkoły w Koniuszowej mogli usłyszeć kilka krótkich
utworów zagranych na gitarze klasycznej, jak i dowiedzieć się wielu
rzeczy o historii powstania tego instrumentu. Doradził on również,
aby przed zakupem znaleźć nauczyciela, który pomoże nam
w doborze odpowiedniej dla nas w rozmiarze gitary. Na spotkaniu
nie obyło się również od zagadek muzycznych, z którymi uczniowie
poradzili sobie bardzo dobrze. Uczniowie Szkoły w Koniuszowej
słuchali z zaciekawieniem historii gitary, która na początku swojego
istnienia miała tylko trzy struny. Pan Jacek Albin Ostrowski
wytłumaczył też młodszym uczniom szkoły, kto to jest wirtuoz oraz
co to jest miniatura, a gdy pan J.A Ostrowski wczuwał się w to,
widać było, że jest to jego największą pasją.
opr. Anna Czernecka
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„Tydzień
Chleba na
Zakwasie”
Z inicjatywy pani
Joanny
DźwigniewskiejGarguli odbył się w
naszej szkole ,,Tydzień
Chleba na Zakwasie”.
W ramach tej akcji uczestniczyliśmy w wielu ciekawych zajęciach.
Najpierw wraz z klasą III gimnazjum udaliśmy się pieszo do piekarni
pana Filipa w Łęce, gdzie zakupiliśmy chleby w różnych gatunkach.
Tu spotkała nas miła niespodzianka – zostaliśmy obdarowani przez
właścicieli piekarni dużą ilością słodkich wypieków (dziewczyny
z tego powodu przez tydzień nie wchodziły na wagę – bały się
nagłego przyrostu masy ciała 
Następnego dnia robiliśmy
zdrowe i kolorowe kanapki.
Nigdy wcześniej nie było
w naszej szkole takiej ilości
smakowitych i pomysłowych
przekąsek.
Najwięcej
jednak
emocji
i satysfakcji dostarczyło nam
samodzielne pieczenie chleba.
Wypieki
wspólnie
degustowaliśmy.
Wszystkie
były wyśmienite.
Zwieńczeniem
akcji
była
prezentacja dokonanych działań. Obejrzeliśmy wykonane
w ostatnich dniach zdjęcia i mogliśmy smakować wiejski, domowy
chleb z ogórkiem, smalcem i pomidorem. Jedliśmy też buraki
ćwikłowe, które pozytywnie wpływają na urodę.
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Mamy nadzieję, że w naszej szkole takie lub podobne
imprezy będą organizowane częściej.
opr. Aneta Porębska
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SPORT w naszej szkole
4 października 2012 r.
w Lipnicy
Wielkiej odbyły się gminne zawody
w halową
piłkę
nożną.
Nasi
reprezentanci zajęli III miejsce.
10 października 2012 r. w Lipnicy
Wielkiej odbyły się gminne zawody halowej
piłki nożnej. Nasi reprezentanci z gimnazjum
zajęli III miejsce.













 18 października 2012 r. odbyły się gminne zawody chłopaków
z gimnazjum w piłkę ręczną. Zawody obyły się w ZS w Mogilnie.
Nasza drużyna zajęła I miejsce.
 25 października 2012 r. w naszej szkole odbyły się gminne
zawody w piłkę koszykową chłopców ze
szkół podstawowych. Nasza drużyna zajęła III
miejsce.
 27 października 2012 r. również w naszej
szkole obyły się zawody w piłkę koszykową
dziewczyn ze szkół podstawowych. Nasza
drużyna zajęła III miejsce.

Wszystkim GRATULUJEMY!
opr. Agata Bugara
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Poezja
Jan Brzechwa

‘Dzień Zaduszny’

Kiedy miedzianą rdzą
Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
Smutniejące w dali swojej wysokiej.
Na siwych puklach układa się babie lato,
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,
Już niedługo, niedługo czekać nam na to,
Już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce
wyruszą.
Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę
nić,
I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej
tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!
Jan
Brzechwa
polski
poeta
pochodzenia
żydowskiego, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla
dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej.

opr. Sara Ogorzałek

Warto przeczytać
Książka autorstwa Antoine'a de SaintExupéry'ego
zyskała
w
szybkim
czasie niezwykłą popularność wśród dzieci
i dorosłych. Jest w niej mowa o tym że
mały Książę pielęgnuje swoją różę. Lektura
uczy nas o dorastaniu w wiernej miłości,
przyjaźni oraz odpowiedzialności za
drugiego człowieka.
opr. Klaudia Janiszewska

Książka

do

bibliotece szkolnej.
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wypożyczenia

w naszej

Ankieta - najbardziej niezbędne przedmioty
W klasie II gimnazjum i III klasie szkoły podstawowej
przeprowadzono ankietę dotyczącą popularności rzeczy niezbędnych. Na
pytanie „Jakie rzeczy zabrałbyś na bezludną wyspę i dlaczego” koledzy
i koleżanki udzielali różnorodnych wypowiedzi.
Klasa II gimnazjum zabrałaby:
-helikopter - ponieważ jest „fajny” i „cool”, można nim odlecieć z wyspy
oraz czerpie się przyjemność z latania (2 osoby)
-statek - daje możliwość powrotu (2 osoby)
-piłkę do „nogi” żeby czas szybciej mijał (2 osoby)
-mp4 -aby słuchać muzyki, zrelaksować się i nie nudzić (2 osoby)
-książkę do czytania (1 osoba)
- telefon i komputer - żeby mieć kontakt ze światem i dla rozrywki
odtwarzać muzykę ( 2 osoby)
-nóż, siarkę, butelkę na wodę, ponieważ takie wskazówki znalazły się
w kulturalnym serwisie „Szkoła przetrwania"
Klasa III natomiast koncentrowała się bardziej na podstawowych
potrzebach, 13 osób zabrałoby jedzenie, w tym owoce i picie,
a argumentacja była tej treści: „bez jedzenia umrę, bez picia mogę zginąć”.
Ponadto udzielano też następujących odpowiedzi:
-rower- do szybkiego podróżowania (1 osoba)
-mapę - żeby się nie zgubić (3 osoby)
-namiot - żeby się schronić (3 osoby)
-komórkę dla utrzymania kontaktu z ludźmi (2 osoby)
-grę i laptopa do grania - żeby się nie nudzić
(2 osoby)
-śpiwor i materac do spania ( 2 osoby)
-deskę na tratwę (1 osoba)
-latarkę, by rozpraszać ciemności ( 2 osoby)
-piłkę dla zabawy (1 osoba)
-wiaderko żeby robić zamki z piasku (1 osoba)
-plecak na różne rzeczy (1 osoba)
-łódź -żeby wrócić do domu (1 osoba)
-ubrania na wypadek zmiennej pogody (1 osoba)
-leżak -żeby się opalić ( 1 osoba)
Tak więc lista niezbędnych rzeczy jest dość długa. Zanim jednak
wybierzecie się na bezludną wyspę pomyślcie, czy aby nie trzeba jeszcze jej
rozszerzyć.
opr. Aneta Porębska
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Mamy jesień. Porę roku, która
nie zawsze ma taką pogodę,
jaką byśmy chcieli. Wiadomo
- przeważnie deszcz, wiatr,
rzadko kiedy słońce, a jeszcze
na dodatek spadnie śnieg.
Niektórzy się z tego cieszą, bo
można zjeżdżać na sankach,
lepić bałwana, a przede
wszystkim spędzać dużo czasu
na świeżym powietrzu, co pobudza nasz umysł, lepiej się
uczymy, jesteśmy zdrowsi. Jednak nie każdy lubi te ciągle
zasypane śniegiem ulice. Nie wiemy wtedy, jak się ubrać, czy
wziąć szalik, czy nie, a może samą czapkę. Nie lubimy, jak
śnieg spada nam prosto na głowę lub gdy jest taki mokry
i moczy wszystko co mamy na sobie - nie tylko nasz strój, ale
i wszystko, co niesiemy ze sobą. Najlepiej siedzielibyśmy
w ten mróz w domu i nigdzie nie wychodzili. A przecież nie
o to tu chodzi. Trzeba pomyśleć i dokładnie dobrać ubiór do
pogody, a gdy na przykład
niesiemy jakieś książki, zakupy,
dobrze
je
zapakujmy,
schowajmy
do
plecaka
i wszystko będzie w porządku.
Nie bójmy się brzydkiej
pogody. Cieszmy się taką, jaka
jest i często chodźmy na
spacery. Do szkoły, pracy lub
gdzie
indziej.
Zamiast
samochodem wybierzmy się na własnych nogach - przecież po
to je mamy. Wtedy na pewno nasze samopoczucie się poprawi.
opr. Aneta Sobczyk
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MUZYKA
Rafał Brzozowski

„Tak blisko”

1.Nie widzisz mnie czy może coś ukryć
chcesz?
Odwracasz się gdy pytam czy jest Ci źle
Kiedy będziesz już gotowa – daj mi znać
Wiesz, że mogę czekać – dam Ci jeszcze czas
Razem być – znaczenie często inne ma
Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas!
Bo nigdy...
Ref. Tak blisko, tak blisko jak ja
Nie był Ciebie nikt tak blisko
I nie poddał Twoim zmysłom
Jak ja /x2
2.Zagubić się to ludzka rzecz, nie ma słów
Niełatwo też odczytać sens, cudzych snów
kiedy będziesz już gotowa – daj mi znać
Wiesz, że mogę czekać – dam Ci jeszcze czas
Razem być – znaczenie często inne ma
Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas!
Bo nigdy...
Ref. Tak blisko…

Rafał Brzozowski- jesienią 2011 roku wziął udział w programie The Voice of
Poland.
W 2011 wydał dwa single: "Masz zawsze mnie" i "Nie mam nic" oraz nagrał
utwór "Na dobre masz zawsze mnie”. W 2012 roku wydał kolejny singel,
"Tak blisko”. Dnia 20 lipca 2012 roku podczas gali Eska Music Awards 2012
otrzymał nagrodę za piosenkę "Tak blisko" w kategorii Przebój lata. Jego
singel zajął drugą pozycję na liście przebojów Polish Airplay Chart. 4
sierpnia wokalista zdobył Srebrny Samowar na Festiwalu Piosenki
Rosyjskiej za utwór „Pozovi mienia ticho po imieni”. Jego debiutancki
album "Tak blisko" ukazał się 7 sierpnia 2012 roku.
opr. Agata Bugara
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Preorientacja zawodowa
Postanowiliśmy rozszerzyć nasz kącik z wywiadami
o rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów. Jako
pierwszy o swojej pracy zgodził się nam opowiedzieć Pan
Stanisław Bugara – instruktor nauki jazdy.

1) Jakie trzeba mieć wykształcenie i jakie trzeba spełniać warunki,
żeby zostać instruktorem nauki jazdy?
- Aby zostać instruktorem nauki jazdy, trzeba mieć co najmniej
średnie wykształcenie i co najmniej 3 lata prawo jazdy
w kategorii, której chcemy uczyć jeździć. Następnie trzeba
przejść badania lekarskie i psychotechniczne oraz zrobić kurs na
instruktora.
2) Czy jest szkoła, która uczy tego zawodu?
- Kurs na instruktora można zrobić m. in. w Małopolskim Ośrodku
Ruchu Drogowego. Taki kurs zakończony jest egzaminem
państwowym, z którego uzyskanie wyniku pozytywnego
uprawnia do szkolenia przyszłych kierowców.
3) Jakie ryzyko związane jest z tym zawodem?
- Wszystkie zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu
drogowym. :)
4) Jak dokładnie wygląda nauczanie jazdy?
- Kurs nauki jazdy zależy od kategorii, o jaką się staramy. Jeżeli
chodzi o najbardziej popularną kategorię „B” (samochód
osobowy), to szkolenie obejmuje min. 30 godzin lekcyjnych
wykładów zakończonych egzaminem wewnętrznym. Po
zakończeniu części teoretycznej kursant przystępuje do jazdy,
która obejmuje min. 30 godzin zegarowych również
zakończonych egzaminem wewnętrznym.
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5) Czy instruktor nauki jazdy to trudny zawód?
- Na pewno wymagający dużo cierpliwości, ale równocześnie dający
sporo satysfakcji
6) Czy ciężko jest uczyć jeździć innych?
- To zależy od osób, które się szkoli. Niektórzy uczą się szybciej,
inni natomiast potrzebują nieco więcej czasu, aby opanować
technikę prowadzenia samochodu. Z nauką jazdy jest podobnie
jak z nauką poszczególnych przedmiotów – jedni lepiej sobie
radzą z matematyką, inni historią, a jeszcze inni z wf-em.
7) Czy prowadzenie własnej szkoły nauki jazdy wymaga więcej
czasu niż pracowanie u kogoś w tej dziedzinie ?
- Na pewno tak. Posiadanie własnego ośrodka to oprócz
prowadzenia kursu jeszcze stos dokumentów, którymi trzeba się
zająć.
8) Czy nowe przepisy, które wprowadzone zostaną w 2013 roku
będą trudniejsze od obecnych?
- To się okaże. Przewiduje się, że egzamin teoretyczny będzie
łatwiejszy. Natomiast na osoby, które zdadzą egzamin po
19.01.2013 r. zostanie nałożone więcej ograniczeń min.
2 dodatkowe kursy dokształcające, np. w pierwszym roku
ograniczenie prędkości, itp.
9) Ile godzin można jeździć z kursantem w ciągu dnia?
- Przez pierwsze 8 godzin kurs jazdy nie może trwać dłużej niż
2 godziny, natomiast po ósmej godzinie nie ma ograniczeń co do
długości jazdy.
10) Dziękuję za udzielenie wywiadu 
wywiad przeprowadziła:
Anna Czernecka
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Wywiad
z Panem
Marcinem
Janikiem –
podróżnikiem,
którego
pokazy
w naszej
szkole stały
się już
tradycją 
1) Czy wycieczki po świecie są Pana pasją, czy też sposobem na
życie?
- Wyprawy są czymś więcej niż tylko pasją. Jeżdżąc, przygotowuję
pokazy i potem na tym zarabiam.
2) Jak często wyjeżdża Pan na takie wyprawy?
- Na takich dłuższych to bywam raz w roku. W miarę możliwości
jeżdżę na wycieczki w weekendy, gdzieś w bliższe miejsca.
3) Czy wie Pan, ile trzeba mniej więcej przygotować pieniędzy,
żeby naprawdę dużo zobaczyć?
-To zależy gdzie się pojedzie i czy jest się rozrzutnym. Np. jeśli do
Rumunii – ok. 3 tyś. Gdy są to wyjazdy w bardziej egzotyczne
miejsca, to ok. 5-6 tyś. zł.
4) Czy jest Pan w stanie policzyć, w ilu krajach już Pan był?
- W ponad 20, przeważnie są to kraje europejskie. Gdy chodzi
o kraje egzotyczne - to w ok. 10.
5) Dokąd planuje Pan kolejną wyprawę?
- Do Maroka, w kolejne wakacje. Już zaczynam się przygotowywać,
zbieram mapy, przewodniki.
6) Czym kieruje się Pan przy wyborze miejsca wyprawy?
- Przede wszystkim wybieram kraje górskie, bo lubię górskie
wycieczki; miejsca, w których są ciekawe zabytki i dobrze zachowana
kultura; miejsca „nie zepsute” turystyką.
wywiad przeprowadziła: Karolina Ruchała
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To my – redaktorzy „Echa Szkoły”

i oczywiście
ci, u których
co miesiąc
możecie nabyć
naszą szkolną
gazetkę
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Projekt Eduscience
Nasza szkoła jest jedną z 250 szkół,
w której
realizowany
jest
Projekt
Eduscience, będący jednym z największych
projektów
edukacyjnych
w Polsce,
ponieważ zapewnia „żywe” i fascynujące
poznawanie świata nauk matematycznoprzyrodniczych. Projekt realizowany jest
w klasie I gimnazjum na lekcjach biologii,
chemii, fizyki, geografii, matematyki
i informatyki
przez
następujących
nauczycieli – p. Iwonę Gągolę – Ogorzałek,
p. Andrzeja
Gołębiewskiego,
p. Annę
Kowalską oraz p. Annę Jelińską (wcześniej
p. Renatę Pach). Nauczyciele i uczniowie
mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców osiągających
sukcesy na skalę międzynarodową. Nauczanie przy pomocy projektu
pozwala uczniom kształtować umiejętność samodzielnego myślenia,
eksperymentowania, rozumienia, zapamiętywania, integracji wiedzy
i umiejętności, zgodnie z własnym stylem uczenia się każdego
ucznia. Uczniowie mają możliwość korzystania z platformy elearningowej nie tylko w trakcie lekcji, ale również w ramach
odrabiania prac domowych.
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Szkoła otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem
oraz otrzyma zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały
zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest
transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej
Akademii Nauk. Młodzież biorąca udział w projekcie ma okazję
uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji
Polarnej na Spitsbergenie. W trakcie realizacji projektu
zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikniki
Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych.

Jedną z wielu atrakcji przewidzianych dla uczniów jest udział
w wycieczkach dydaktycznych - odwiedzenie obserwatoriów
naukowych, poznanie pracujących tam naukowców, zapoznanie się
z działalnością zarówno historycznej, jak i nowoczesnej aparatury
rejestrującej oraz wykonanie własnych pomiarów. To także
niepowtarzalna okazja zwiedzenia tych części obserwatoriów, które
na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających. Uczniowie będą
mogli ponadto brać udział w procesie badawczym, przeprowadzać
proste, dostosowane do wieku i umiejętności doświadczenia
i zadania oraz uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych. Ważnym
aspektem wycieczek jest możliwość bezpośredniego kontaktu
uczniów z naukowcami, którzy na bieżąco będą odpowiadać na
pytania, wyjaśniać wątpliwości oraz rozbudzać wśród uczestników
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ciekawość poznawania zjawisk przyrodniczych. Świat nauki to wciąż
świat wielu niewyjaśnionych spraw budzących wątpliwości, które
wymagają dalszych studiów i obserwacji. To dlatego wycieczki
dydaktyczne mogą być inspiracją dla uczniów do podjęcia
w przyszłości pracy naukowej dotyczącej zagadnień z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych.
Spodziewanym wynikiem wdrożenia projektu jest zwiększenie
zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi
poprzez żywy kontakt ze światem nauki oraz zarażenie ich „pasją
naukową”.
opr. szkolny koordynator projektu – p. Anna Kowalska

CIEKAWOSTKI
130 filiżanek herbaty lub 80 filiżanek kawy to
śmiertelna dobowa dawka kofeiny.
40,2 stopnie Celsjusza to rekord
temperatury w Polsce, a miało to
miejsce 29 lipca 1921 roku
w Prószkowie koło Opola.
5 miliardów SMS-ów wysłali Polacy
w 2003 roku.
Czy wiesz, że ptakiem, który najdłużej lata
jest jerzyk? Może utrzymywać się w powietrzu
przez 3 lata (bez przerwy).
Największym, bo osiągającym wielkość 30 cm pająkiem jest
ptasznik goliat.
Największą rafę koralową możemy znaleźć na archipelagu Wysp
Marshalla składającego się łącznie z 32 wysepek.
Największy wyprodukowany banknot swoim rozmiarem
przewyższa kartkę formatu A4 i nie mieści się w żadnym portfelu.
Polska też ma swoją Krzywą Wieżę. Znajduje się ona
w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku i jest odchylona od
pionu o 2 m 14 cm.
opr. Karolina Ruchała
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Jedno z pytań, na które odpowiada przysłówek.
2. Rosną na nich liście.
3. Co zwierzęta gromadzą przed zimą?
4. Imię instruktora nauki jazdy, z którym wywiad jest w tym
numerze?
5. Jesienią pada z nieba.
6. Jest na niebie, świeci w pogodne dni.
opr. Karolina Ruchała

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: SZKOŁA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bugara Iza III SP, Porębska Aneta VI SP, Szlag Maria I G (zestaw
ośmiu kolorowych długopisów)

Nagrody pocieszenia: Bugara Iza III SP, Szczecina Michał V SP, Baran
Tomasz II G, p. Damasiewicz Halina (komplet długopisów żelowych)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały z klasy
III gimnazjum do
29 listopada 2012 r.

imię i nazwisko, klasa
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