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ciekawostki
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książka, film
muzyka
wykreślanka z nagrodami

Witajcie Uczniowie!
Nawet nie spostrzegliśmy się, jak minęły nam święta i kolejny
rok przed nami. Jak po Sylwestrze?
Mamy
nadzieję,
że
się
wybawiliście. Ale ten czas szybko
mija. Nieubłaganie zbliża się koniec
pierwszego półrocza. Pewnie już
wszyscy wiecie, jakie macie oceny
i z czego po feriach będziecie
musieli bardziej popracować. Na
ten Nowy Rok życzymy Wam jak
najlepszych ocen na świadectwach
i żeby spełniły Wam się wszystkie
najskrytsze marzenia. No i udanych
ferii oczywiście! Wypoczywajcie!
I wracajcie zdrowi po tych dwóch tygodniach! Trzymajcie się
cieplutko 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Jaki będzie ten 2013 rok?

Jedni twierdzą, że pechowy. Dlaczego? No dlatego, że jest
„13”, a to podobno pechowa liczba. Inni mówią, że będzie
szczęśliwy, bo skoro przetrwaliśmy „koniec świata”, to już nic
złego nam nie grozi. Jedno jest pewne, bez względu na to, kto
ma rację, ten rok dla każdego z nas będzie pełen nowych
wrażeń. Spotkają nas nieraz różne niespodziewane historie,
przygody. Więc z tej okazji życzę każdemu z Was
szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia marzeń, nawet tych
najskrytszych! Oby ten rok był pełen tylko radosnych chwil!
opr. Karolina Ruchała

Ważne dni…
1.01.- Nowy Rok
6.01.-Święto Trzech Króli
8.01.-Dzień Sprzątania
(Własnego) Biurka
21.01.- Dzień Babci i Dziadka
24.01. – Dzień Środków
Masowego Przekazu
opr. Karolina Ruchała
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Ankieta…

W klasie II i VI szkoły podstawowej przeprowadzono ankietę.
Na pytanie „Czy lubisz święta Bożego Narodzenia?” wszyscy
odpowiedzieli twierdząco. A oto powody, dla których uczniowie
lubią te święta:
Kl. II:
ubiera się choinkę (6 osób)
dostaje się prezenty (2 osoby)
Pan Bóg się rodzi (2 osoby)
są fajne (1 osoba)
robi się ozdoby choinkowe i szopki
(1 osoba)
jest 12 potraw (1 osoba)
siada się z rodziną przy stole (1 osoba)

Kl. VI:
nie trzeba chodzić do szkoły
(7 osób)
można się spotkać z rodziną
(3 osoby)
ubiera się choinkę (1 osoba)
dostaje się prezenty (1 osoba)

Jak widać większość uczniów lubi święta z powodu czasu
wolnego od zajęć szkolnych, ubierania choinki, spotkań z rodziną. Są
jednak osoby, które lubią dostawać prezenty oraz takie, które cieszą
się, że rodzi się Pan Jezus – czyli każdy znajduje coś dla siebie.
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły...:)
4 grudnia
uczniowie klas IVVI SP wybrali się
do
Małopolskiego
Centrum
Kultury
Sokół
w Nowym
Sączu
na
film
„Królewna Śnieżka”,
który
poruszał
zagadnie
tradycji
w naszym
życiu.
Z kolei 13 grudnia do kina udali się gimnazjaliści na film
„Wszystko będzie dobrze” ukazujący, w jaki sposób nałogi
przeszkadzają nam w dążeniu do wybranego celu. Każdy
z filmów poprzedzony był prelekcją związaną z zagadnieniem
poruszanym w filmie.
Wyjazdy
zorganizowane
zostały
w ramach
ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji
Medialnej KinoSzkoła. W tej pozaszkolnej formie edukacji
wykorzystuje się film i nowe media jako narzędzia
wychowawcze i profilaktyczne.
W roku szkolnym 2012/2013 jest to już druga edycja
tego programu, a zajęcia odbywają się w ponad dwudziestu
miastach województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego,
podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego.
Kolejne wyjazdy już w drugim półroczu. I oczywiście
połączone z programem Trzymaj Formę i wyjściem do…a to
już tajemnica. Możemy tylko zdradzić, że 13 grudnia
gimnazjaliści po seansie filmowym udali się do koktajlbaru.
opr. szkolny koordynator programu – pedagog Beata Kawik
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4 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj z wielkim
workiem prezentów. Oczywiście prezenty dostali tylko ci,
którzy byli cały rok grzeczni. Nasz „wywiad redakcyjny”
sprawdził, że każdy uczeń oraz każdy pracownik szkoły
otrzymał upominek, a to oznacza, że wszyscy byliśmy bardzo
grzeczni 
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Święty Mikołaj z aniołkami w towarzystwie uczniów
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W dniach 12-14 grudnia uczniowie z III klasy gimnazjum
pisali próbne egzaminy gimnazjalne. W pierwszym dniu
sprawdzali swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych,
czyli j. polskiego, historii oraz WOS-u. Druga część to
przedmioty
matematyczno-przyrodnicze,
obejmujące
matematykę, chemię, biologię i fizykę. Ostatni dzień był dniem
języków obcych, ale w naszej szkole uczniowie pisali tylko
j. angielski. Z kolei uczniowie klasy VI SP 14 grudnia pisali
próbny sprawdzian szóstoklasisty. Mamy nadzieję, że naszym
kolegom i koleżankom poszło dobrze i życzmy im szczęścia na
tych prawdziwych, kwietniowych egzaminach.
opr. Klaudia Bugara

20 grudnia chętni uczniowie klas IV-VI SP trzymali formę na
lodowisku w Chełmcu. jednym wychodziło to lepiej, innym
trochę gorzej, ale nikt się nie zrażał. Nad bezpieczeństwem
uczniów czuwała p. Monika Kozioł oraz p. Agnieszka Frączek.
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21 grudnia odbyła się
u nas wigilia szkolna.
Uroczystość rozpoczął pan
dyrektor,
po
czym
wystąpili nasi młodsi
koledzy z trzeciej klasy
szkoły
podstawowej
przygotowani
do
występów
przez
ks.
Łukasza Pawłowskiego.
Następnie zostały rozdane
nagrody z konkursu na
najładniejszy
stroik
bożonarodzeniowy
i naturalnie puchar za
frekwencję. W następnej
kolejności
odmówiona
została modlitwa i podzieliliśmy się opłatkiem, po czym
zasiedliśmy do uroczystego posiłku przygotowanego.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za włożony trud we
wszystkie przygotowania.
opr. Klaudia Janiszewska
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Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty.
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Sukcesy naszych uczniów
- artykuły uczniów w lokalnych mediach
Niektórzy redaktorzy naszej szkolnej gazetki mogą się pochwalić tym, że
napisali artykuły o wydarzeniach z życia szkoły, które zostały pod ich
nazwiskami zamieszczone w lokalnych mediach. W grudniu udało się
to Karolinie Ruchale, która zamieściła na stronie internetowej
„Sądeczanina” artykuł o wizycie Św. Mikołaj w naszej szkole oraz o Wigilii
szkolnej na stronie tygodnika „miastoNS”. Z kolei Anna Czernecka
informacje o spotkaniu wigilijnym w szkole zamieściła na stronie
internetowej „Sądeczanina”. W gazetce zamieszczamy tylko niektóre
z nich. Do lektury pozostałych zapraszamy – linki do artykułów znajdują się
na stronie internetowej szkoły w zakładce „Media o nas”.

Św. Mikołaj odwiedził także Zespół Szkół w Koniuszowej.
Towarzyszyły mu aniołki
Mikołaj
od
rana
odwiedzał
kolejno
klasy starsze rozdając
prezenty. Sprawdzał
naszą wiedzę, zadając
różne pytania. Na
szczęście większość
znała
na
nie
odpowiedzi.
Około
godziny 11 Mikołaj
przyszedł do naszych najmłodszych uczniów. Zrobił furorę
wśród przedszkolaków, które bardzo cieszyły się
z otrzymanych od niego prezentów. Co najważniejsze, nikt nie
dostał rózgi, co oznacza, że mimo iż czasem zdarzy nam się
jakiś wybryk, to jesteśmy naprawdę grzeczni. Minęły już
Mikołajki, więc teraz czekamy na święta Bożego Narodzenia.
A one już za 17 dni!
autor: Karolina Ruchała
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Wigilijne spotkanie w Zespole Szkół w Koniuszowej
W
Zespole
Szkół
w Koniuszowej odbyła się
uroczysta Wigilia. Oprócz
społeczności
szkolnej
wzięli w niej udział
zaproszeni goście, m. in.
wójt gminy Korzenna Leszek
Skowron,
emerytowana
dyrektor
szkoły – Barbara Szarek,
prezes PUK – Stanisław
Przychodzki,
sołtys
Koniuszowej – Zbigniew
Sobczyk, ks. emeryt –
Eugeniusz Strojny oraz
przewodnicząca Rady Rodziców – Barbara Bugara.
Na początku dyrektor szkoły - Jarosław Gliński, wręczył uczniom
nagrody w konkursie na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.
Kolejnym punktem uroczystości były jasełka przygotowane przez
dzieci z klasy 3 szkoły podstawowej pod opieką ks. Łukasza
Pawłowskiego. Po skończonym przedstawieniu głos zabrał wójt
Leszek Skowron, życząc wszystkim uczniom, rodzicom
i pracownikom szkoły Wesołych Świąt, a następnie wszyscy
odmówili wspólną modlitwę i zaczęli składać sobie życzenia. Po
połamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do przygotowanego
poczęstunku,
który
umilało
wspólne
śpiewanie
kolęd.
- Dzisiejsza uroczystość dzieliła się na część artystyczną i kulinarną
– mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Część artystyczną
przygotował ks. Łukasz Pawłowski wraz z uczniami kl. III szkoły
podstawowej, a kulinarną - członkowie Rady Rodziców Zespołu
Szkół w Koniuszowej wraz z pracownikami obsługi. Dziękuję
wszystkim za pomoc i zaangażowanie – jestem bardzo zadowolony,
że nasze tradycyjne spotkania wigilijne są tak uroczyste. Dzięki
wsparciu finansowemu lokalnych przedsiębiorców - pana Grzegorza
Ruchały oraz pana Jana Fydy – udało się zorganizować naprawdę
fajne spotkanie.
autor: Anna Czernecka
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W naszej szkole realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu
nauczania w zakresie niwelowania trudności w przyswajaniu programu
uczniów klas od I-III szkół podstawowych w Gminie Korzenna”.

W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych: zajęcia plastyczne, zajęcia
matematyczne oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych i zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
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dzieci bardzo chętnie uczęszczają na te zajęcia
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Kącik porad 
Gdzie i jak spędzić ferie zimowe? Przedstawiamy Wam
kilka pomysłów:
I. Ferie w górach
Można wybrać narty lub snowboard- co
kto lubi. Warto wybrać się na spacery,
które będą naprawdę ciekawe w takich
miejscach. A gdy jest się w Zakopanem,
dobrą rozrywką może być choćby nawet
zwiedzanie skoczni.
II. Ferie nad morzem
Bo kto powiedział, że nad morze jeździ się tylko latem?
Nawet nad to polskie. Powiew morskiego mroźnego
powietrza pomoże nam nieco orzeźwić umysły. A gdy
chcemy wybrać się za granicę, to już biura podróży
zaoferują nam coś specjalnie dla nas.
III.Ferie w domu
Jeśli te ferie macie zamiar spędzić w domu, to kto
powiedział, że muszą one być nudne? Warto ten czas
poświęcić na spotkania z przyjaciółmi, z którymi nie
mieliśmy czasu ostatnio porozmawiać. Zorganizować
kulig czy wybrać się na lodowisko to niezła frajda.
Można oczywiście spędzić je przed komputerem czy
telewizorem, ale czy warto marnować czas?
Nieważne jak zdecydujemy się spędzić te ferie, ważne jest
z KIM .
opr. Karolina Ruchała
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Czy wiesz, że…?
 64-letni Thai Ngoc to człowiek, który nie potrzebuje snu. W 1973r.
dostał potwornej gorączki. Od tamtego czasu nie może spać.
W ogóle. Mężczyzna nie śpi od ponad 20 lat!
 Serce Płetwala Błękitnego waży 600 kilogramów!
 Kot ma 32 mięśnie w każdym uchu.
 Hippopotomonstrosesquippedaliophobia- lęk przed długimi
wyrazami .
 W ciągu dnia
jesteśmy
w stanie skupić
się 5 godz. czyli
30% naszego
dnia.
 Twarz
potrzebuje
17 mięśni, aby wyrazić uśmiech i 43, aby wyrazić smutek.
 Nomtofobia- strach przed otwieraniem
lodówki w nocy.
 Największą liczbą mającą praktyczne
zastosowanie jest liczba GRAHAM. Jest
tak wielka, że gdyby człowiek chciałby
wyobrazić sobie jej zapis dziesiętny, w jego
mózgu powstałaby czarna dziura.
 Największe Hula- Hop ma 5cm średnicy.
 Didaskaleinofobia- zwana także fobią
szkolną, to lęk przed szkołą. Objawy
fobii są szczególne: czerwienienie
się, przyspieszenie bicia serca,
drżenie rąk, duszność, nudności i
bóle brzucha. Występuje ona u 15% dzieci.
opr. Patrycja Janiszewska
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Wisława Szymborska - Wielka liczba
Cztery miliardy ludzi na tej ziemi,
a moja wyobraźnia jest jak była.
Źle sobie radzi z wielkimi liczbami.
Ciągle ją jeszcze wzrusza poszczególność.
Fruwa w ciemnościach jak światło latarki,
wyjawia tylko pierwsze z brzegu twarze,
tymczasem reszta w prześlepienie idzie,
w niepomyślenie, w nieodżałowanie.
Ale tego sam Dante nie zatrzymałby.
A cóż dopiero kiedy nie jest się.
I choćby nawet wszystkie muzy do mnie.
Non omnis moriar- przedwczesne strapienie.
Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza.
Nie wystarczało nigdy, a tym bardziej teraz.
Wybieram odrzucając, bo nie ma innego sposobu,
ale to, co odrzucam, liczebniejsze jest,
gęstsze jest, natarczywsze jest niż kiedykolwiek.
Kosztem nieopisanych strat- wierszyk, westchnienie.
Na gromkie powołanie odzywam się szeptem.
Ile przemilczam, tego nie wypowiem,
Mysz u podnóża macierzystej góry.
Życie trwa kilka znaków pazurkiem na piasku.
Sny moje - nawet one nie są, jak należałoby, ludne.
Więcej w nich samotności niż tłumów i wrzawy.
Wpadnie czasem na chwilę ktoś dawno umarły.
Klamką porusza pojedyncza ręka.
Obrasta pusty dom przybudówkami echa.
Zbiegam z progu w dolinę cichą, jakby niczyją, już anachroniczną.
Skąd się jeszcze ta przestrzeń bierze we mnie- nie wiem.
Wisława Szymborska (ur. 2 lipca 1923r.-zm. 1 lutego 2012r.)polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka; członkini
założycielka Stowarzyszenie Polskich Pisarzy, członkini Polskiej
Akademii Umiejętności, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury, odznaczona Orderem Orła Białego.
opr. Sara Ogorzałek
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Książka
Autor: E.B.White
Tytuł : „Stuart Malutki”
Kiedy na świat przyszedł drugi syn pani
Frederykowej wszyscy zauważyli, że był nie większy od
myszy. Prawdopodobnie pod każdym względem przypominał
on mysz. Upłynęło kilka dni. Dziecko nie zmieniało wyglądu,
ale zachowywało się jak mysz - chodziło w szarym kapeluszu
i z laseczką w ręce. Nadano mu imię Stuart.

Film
“Cziłała z Beverly Hills 3”
Papi oraz wszyscy dwui czteronożni
członkowie
jego familii przenoszą się do
eleganckiego
hotelu
w Beverly Hills. Zwierzaki
wesoło
spędzają
czas
w luksusowym spa, jednak
wkrótce
w
psim
raju
zaczynają się kłopoty. Rosa najmłodsza z rodziny - czuje
się zagubiona i mało ważna.
To Papi będzie musiał pomóc
jej odnaleźć wewnętrzny
blask
i
siłę...
Ta
pełna śmiechu,
miłości
i ekscytujących
psich
przygód historia zachwyci
ciebie i całą twoją rodzinę!
opr. Aniela Szczurek
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Muzyka…
Enej – Lili
Zobaczył ją tak bardzo blisko,
Tak naturalnie, przepiękną Lili,
I zapamiętał kolor, wszystko,
Już zakochany był, tak zakochany był!
Na jego oczach było olśnienie,
Kolory, barwy i jej odcienie,
I jeszcze ta obietnica dana:
Ja namaluję Lili dzień!
Szarawy świat odejdzie szybko,
Poleci z nieba kolorowy pył.
Powoli wiatrem spadał nisko,
Zaczarowany był, zaczarowany był!
On zakochany był jej radością,
Zauroczony w korowodzie słów!
I po za jego świadomością,
Odwagę dano mu, żeby do Lili mówił jedno:
Ja namaluję dzień Twoją ręką
Na ziemi pojawi się cud.
Dotykiem koloruję na niebiesko,
Zamieni się czarne na róż! /x2

Miliardy nowych gwiazd na niebie,
Miliony wierszy, które znała już.
Tysiące barw, gdzie ona drzemie
I parę złotych róż, i kilka białych róż!
Dostała wszystko za spojrzenie,
Za mały dotyk przypadkowy ruch,
To wszystko nie jest jej marzeniem,
I powiedziała mu, żeby do Lili mówił jedno:
Ja namaluję…
A kiedy zajdą te dni
I jego słodka Lili
Odjedzie we mgle czarnym koniem - OLE
Powie, że to nie grzech!
Jego kolej na gest,
Bo wie gdzie ona jest,
I weźmie do rąk
Morze czarne i ją,
Zaczaruje w tę noc!
Do Lili powie jedno:
Ja namaluję…

Enej – polski zespół muzyczny założony w 2002 roku w Olsztynie.
Zasłynęli z wygranej w programie ‘Must Be The Music Tylko
Muzyka’. Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego
bohatera Eneidy Iwana Kotlarewskiego. Muzyka Eneja ma swoje
korzenie w folku ukraińskim (bo część członków zespołu ma takie
korzenie). Oprócz rock i folku muzyka zespołu zawiera
elementy ska. Ww. piosenkę znajdziemy na najnowszej płycie
zespołu ‘Folkhorod’.
opr. Agata Bugara
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Zadanie polega na wykreśleniu wszystkich
możliwych słów. Z liter, które zostaną, należy
odczytać hasło. Podpowiadamy, że hasło jest
dwuwyrazowe.
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: WIGILIA
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Sierotowicz Marcin II SP, Poręba Jan V SP, Baran Tomasz II G

(notatnik

w skóropodobnej oprawie z kalendarzem)

- nagrody pocieszenia: Dwojak Damian II SP, Porębska Aneta VI SP, Gołyźniak Karol II G,
p. Frączek Agnieszka (komplet długopisów żelowych)

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały
z klasy III gimnazjum
do 31 stycznia 2013 roku

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