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Witajcie Uczniowie!
Cześć wszystkim! Jak tam
trzymacie się po feriach?
Mamy nadzieję, że naprawdę
wypoczęliście i teraz żwawo
ruszycie z nauką.  Każdy te
dwa tygodnie spędził na swój
sposób, ale właśnie dlatego był
to wyjątkowy czas. W tym
drugim półroczu czekają nas
m.in. egzamin szóstoklasisty
i egzaminy gimnazjalne trzeciej
klasy. Zatem dużo cierpliwości na ten czas i oby jak najszybciej
minęło te 5 miesięcy. Całuski ;)
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Ważne DNI
02.02. – Dzień Handlowca
04.02. – Międzynarodowy
Dzień Walki z Rakiem
14.02.- Dzień Zakochanych
21.02.- Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego
opr. Karolina Ruchała

Ankieta…
Jak spędziliśmy
tegoroczne ferie?
Ankieta przeprowadzona w tej
sprawie wskazuje, że większość
z nas ferie spędziła w domu. Nie
był to jednak czas źle wykorzystany, gdyż plany były atrakcyjnie.
Wielu spośród uczniów wskazywało sposób relaksowania się
poprzez sporty zimowe (jazda na nartach, sankach, łyżwach).
Część z nas wyjechała na wypoczynek do rodziny i znajomych.
Niektórzy zaopatrzyli się w dobre książki i filmy. A ci co nie mieli
gotowych pomysłów stwierdzili, że nie można się nudzić mając
„rozrywkowe” rodzeństwo.
Tak więc ferie spędziliśmy może tradycyjnie w gronie
najbliższych, ale na pewno był to wyjątkowy czas.
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły...:)
8 stycznia uczniowie z klasy
II gimnazjum
przygotowali
i przedstawili
nam
swoje
prezentacje m. in.: na temat
powstania druku, koła oraz
o Księżycu i planetach układu
słonecznego. Ukazali nam, na
czym
polegała
teoria
heliocentryczna i geocentryczna.
Występ
uczniów
wzbogaciły
wcześniej wspomniane prezentacje oraz plakaty i rekwizyty. Odbyło
się to w ramach realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego.
Opiekę nad grupami edukacyjnymi sprawowały: pani Anna
Kowalska (2 grupy), pani Joanna Dźwigniewska – Gargula
(1 grupa).
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10 stycznia odbyło się zebranie z rodzicami, na którym dyrektor
szkoły wraz z gronem pedagogicznym podsumował całe ubiegłe
półrocze. Przedstawił też, jak działa w naszej szkole
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie
gimnazjum. Pedagog szkolny - pani Beata Kawik przedstawiła
prezentację na temat zdrowego odżywiania. Zostało także ustalone,
że w naszej szkole zostanie wdrożony program antytytoniowy
„Znajdź właściwe rozwiązanie”.
13 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość na pamiątkę
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Wydarzenie zostało
poprzedzone mszą św. w pobliskiej kaplicy. Następnie seniorzy udali
się na salę gimnastyczną, gdzie zostały przedstawione jasełka
w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej, po czym
odbyło się wspólne kolędowanie oraz poczęstunek. Na naszych
seniorów czekał również kabaret „Belfer”. Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni z tej uroczystości.
opr. Klaudia Janiszewska
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Dzień Seniora w naszej szkole
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Dzień Seniora w naszej szkole
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Redaktorki szkolnej gazetki (Anna Czernecka i Karolina Ruchała)
przygotowały z tej uroczystości artykuły do mediów.
Artykuł Anny Czerneckiej można przeczytać na stronie
http://www.miastons.pl/99,6427,Dzien_Seniora_w_Zespole_Szkol_w_Koni
uszowej.htm

a artykuł Karoliny Ruchały pod adresem
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/dzien-seniora-wzespole-szkol-w-koniuszowej,42728#.UPWRQPIjmfF

*******
Poniżej prezentujemy artykuł redaktorki naczelnej Karoliny Ruchały
zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”.

Radosna atmosfera panowała wśród seniorów zaproszonych
na świąteczne spotkanie w Zespole Szkół w Koniuszowej. Było
wspólne kolędowanie i noworoczne życzenia
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 14 w kaplicy
w Koniuszowej, po czym goście zostali zaproszeni do miejscowej
szkoły. Oprócz seniorów na spotkanie przybyli: wójt gminy
Korzenna - Leszek Skowron, sołtys Koniuszowej - Zbigniew
Sobczyk i radny Koniuszowej - Jacek Fornagiel Wszystkich powitał
dyrektor placówki – Jarosław Gliński. - Te spotkania stały się już
naszą coroczną tradycją i co najważniejsze - cieszą się one coraz
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większym zainteresowaniem wśród seniorów – mówił. Kolejnym
punktem była prezentacja jasełek przygotowanych przez księdza
Łukasza Pawłowskiego i uczniów klasy III szkoły podstawowej.
Nawiasem mówiąc widzom bardzo się podobało! - Dzisiejsze
przedstawienie oceniam na piątkę z plusem- mówi jeden z seniorów
pan Franciszek Bugara.
Podczas występu mali aktorzy śpiewali kolędy, uświetniając nimi
swój pokaz. Po przedstawieniu głos zabrał wójt Leszek Skowron,
który mówił między innymi o tym, jak bardzo w życiu codziennym
potrzebne nam są nasze babcie i nasi dziadkowie. Życzył im również
wszystkiego, co najlepsze z okazji ich święta. Kilka słów powiedział
także radny pan Jacek Fornagiel, który dziękował za taką
uroczystość. Po przemówieniach zaproszeni goście udali się na
poczęstunek. Następnie wystąpił kabaret „Belfer”, umilając czas
naszym seniorom. Wszyscy obecni byli bardzo weseli i nieźle się
przy tym uśmiali. Dodajmy, że „Belfer” to stowarzyszenie
emerytowanych nauczycieli z gminy Korzenna, którzy dzięki takim
działaniom miło spędzają czas. – Daje nam to radość życia,
zapobiega nudzie. Spotykamy się i razem miło spędzamy czas - mówi
pani Maria Marcinowska, „szefowa” stowarzyszenia.
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Wywiad z jednym
z dziadków, panem
Franciszkiem Bugara

Czy jest Pan u nas po raz
pierwszy
na
takiej
imprezie?
- Nie, jestem tutaj co
roku.
Czy podoba się Panu taka
uroczystość?
- Tak, nawet bardzo.
Czy chciałby Pan coś zmienić?
- Nie, wszystko jest naprawdę dobrze.
Czy sądzi Pan, że jest to dobry sposób na to, żeby się spotkać
i porozmawiać z innymi seniorami?
- Tak, oczywiście. Myślę, że jest to bardzo dobry sposób.
A jak Pan ocenia dzisiejsze przedstawienie?
- Było bardzo ładne. Oceniam na piątkę z plusem!
Czy to prawda, że dziadkowie najbardziej rozpieszczają swoje
wnuki ?
- Ja myślę, że to jednak babcie więcej rozpieszczają wnuki niż
dziadkowie 
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Panu wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia i radości z okazji zbliżającego się
Dnia Dziadka.
- Ja również bardzo dziękuję!
rozmawiała Karolina Ruchała
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Wywiad z jedną
z babć, panią Anną
Ruchałą

Czy jest Pani po raz
pierwszy na takiej
imprezie w naszej
szkole?
-Oj nie. Jestem już
tutaj po raz 3 lub 4.
Czy podoba się Pani taka uroczystość?
- Tak. Można miło spędzić czas, jest przyjemnie.
Czy chciałaby Pani coś zmienić?
- Nie, wszystko jest bardzo dobrze.
Czy sądzi Pani, że jest to dobry sposób na to, żeby się spotkać
i porozmawiać z innymi seniorami?
- Ależ oczywiście. To jest dobry sposób, by porozmawiać
z innymi.
A jak Pani ocenia dzisiejsze przedstawienie?
- Bardzo nam się podobało. Dzieci się zaangażowały i wszystko
było OK.
Jak to jest być babcią? Czy to prawda, że właśnie babcie
najbardziej rozpieszczają swoje wnuki?
- Bardzo dobrze jest być babcią. Trzeba się cieszyć wnukami.
Myślę, że to chyba prawda z tym rozpieszczaniem przez babcie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Pani wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Babci.
- Ja również dziękuję.
rozmawiała Karolina Ruchała
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Wywiad z panią
Anielą Rolą
Czy miała już
Pani okazję być
na
takich
uroczystościach
w tej szkole?
Tak, już
w ubiegłym roku
byłam.
Co się Pani najbardziej podobało?
- Najbardziej podobał mi się występ dzieci, ale również
dekoracja i miła atmosfera.
Jak to jest być babcią?
- Jest to odpowiedzialność,
i rozpieszczanie.

pomoc w wychowaniu, ale

Czy to prawda, że babcie najbardziej rozpieszczają swoich
wnuków?
- No chyba tak, ja przynajmniej tak.
Co najbardziej cieszy w byciu babcią?
- No, na pewno to, że często słyszy się: „ Kocham Cię, babciu”.
Czy sądzi Pani, że tego typu imprezy są dobrym sposobem na
to, żeby się spotkać i porozmawiać z innymi seniorami?
-Tak, to jest bardzo dobry sposób. W życiu starszej osoby nie
ma już takich spotkań, więc tęskni się do tego typu rzeczy. Dla
nas jest to taka odskocznia od życia codziennego.
rozmawiała Anna Czernecka
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Wywiad z panem
Jackiem
Fornaglem
Czy miał już Pan
okazję być na
takich
uroczystościach
w tej szkole?
- Oczywiście już
któryś raz z kolei
jestem na takich uroczystościach.
Co Panu najbardziej się podobało?
- Występy dzieci, kabaret.
Jak to jest być dziadkiem?
- Bardzo miło, szczególnie jak wnuczęta przyjdą porozmawiać.
Czy to prawda, że dziadkowie najbardziej rozpieszczają swoich
wnuków?
- W stu procentach jest to rola i babci, i dziadka.
Co najbardziej cieszy w byciu dziadkiem?
- Przyjemność obdarowywania prezentami, czas wspólnie
spędzony.
Czy sądzi Pan, że tego typu imprezy są dobrym sposobem na
to, żeby się spotkać i porozmawiać z innymi seniorami?
- Tak, jest to swojego rodzaju integracja, którą kiedyś
będziemy mile wspominać, ale też oczywiście miły sposób na
spędzenie wolnego czasu.
rozmawiała Anna Czernecka
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Wywiad z Panią Marią
Marcinowską - „szefową”
stowarzyszenia „Belfer”
1. Jak długo zajmują się Państwo
takimi przedstawieniami?
- Pomysł był już 4 lata temu.
Występujemy częściej tak od 2 lat.
2. Co Państwa inspiruje przy
tworzeniu występów?
-Życie… przypadki, różne wydarzenia.
Szukamy materiałów w życiu. Część to
własna twórczość. Nieraz szukamy
jakichś pomocy w Internecie. Dbamy
o to, aby to co tworzymy, zawierało dużo humoru.
3. Co sprawia największą radość po takim przedstawieniu?
- Największą? To, że się podobało.
4. Czy zdarzyła się Państwu jakaś wpadka?
- Chyba tylko wtedy, jeśli ktoś nam zachoruje.
5. Ile czasu przygotowujecie Państwo taki występ?
- Krótko, zazwyczaj jest to kilka prób. Przygotowujemy się w domu.
6. Jak często Państwo występują?
- Raczej rzadko. Teraz w okresie takich imprez z okazji Dnia Seniora to
częściej.
7. Czy to jest Państwa hobby?
- Daje nam to radość życia, zapobiega nudzie. Spotykamy się i miło
spędzamy razem czas.
8. Skąd wzięła się u Pani taka pasja?
- Ja występowałam już jak chodziłam do szkoły, zawsze miło to wspominam.
9. Ile osób liczy skład kabaretu „Belfer”?
- Jest nas około 10 osób.
10. A teraz coś z innej beczki, czy ma Pani jeszcze jakieś inne
zainteresowania?
- Udzielam korepetycji, moją pasją jest matematyka. Bardzo lubię wycieczki
i co roku organizuję jakąś dla emerytowanych nauczycieli z gminy
Korzenna. A teraz jeszcze założyliśmy chór i będziemy również spędzać czas
śpiewając.
11. Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.
- Również dziękuję.
rozmawiały: Anna Czernecka i Karolina Ruchała
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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” - nr projektu
POKL.09.01.02.-12-081/11. Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Od września 2012 r. prowadzone były następujące rodzaje zajęć:
 Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych - 1 grupa 8 osobowa.
 Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych – 2 grupy 4 osobowe.
 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych – 2 grupy: 4 i 5 osobowa.
 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 grupy 5
osobowe.
Do 21 grudnia 6 grup skończyło już zajęcia, a od lutego rozpoczęły
zajęcia kolejne grupy zakwalifikowane do projektu:
 Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych - 2 grupy po 8 osób.
 Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych – 1 grupa 4 osobowa.
 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych – 1 grupa 5 osobowa.
 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 1 grupa 5
osobowa ( kontynuacja).
W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III SP. Szkolnym
koordynatorem projektu jest Małgorzata Kmak. Zajęcia prowadzą
nauczycie z edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego:
Maria Rola, Halina Damasiewicz,
Małgorzata Kmak, Zofia
Michalik. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, ciekawymi
i różnorodnymi metodami. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie
uczęszczają na zajęcia.
opr. szkolny koordynator projektu – p. Małgorzata Kmak
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Sport w naszej szkole
1 grudnia w ZS w Koniuszowej odbyły się gminne zawody debla
dziewczyn z gimnazjum. Karolina Ruchała z Klaudią Strojny zajęły 1
miejsce, dzięki czemu awansowały na zawody międzygminne, które odbyły
się 17 grudnia w Gródku i tam zajęły 3 miejsce.
8 grudnia w ZS w Koniuszowej odbyły się gminne zawody debla
chłopaków z gimnazjum. Grzegorz Adamczyk z Pawłem Pogwizdem zajęli
2 miejsce, również awansowali na zawody międzygminne, które odbyły się
również 17 grudnia w Gródku.
5 grudnia odbył się gminne zawody tenisa stołowego dziewczyn
z podstawówki. Aneta Porębska zajęła 2 miejsce.
17 grudnia odbyły się powiatowe zawody w debla chłopaków i dziewczyn.
Paweł Pogwizd i Grzegorz Adamczyk zajęli V i VI miejsce, a Karolina
Ruchała i Klaudia Strojny 3 miejsce.
12 grudnia odbyły się zawody w debla chłopaków z podstawówki. Janusz
Ogorzałek zajął 2 miejsce.
5 stycznia odbyły się gminne zawody tenisa stołowego dziewczyn
z gimnazjum. Klaudia Strojny zajęła 2 miejsce.
9 stycznia gminne
zawody w piłkę ręczną
dziewczyn
z podstawówki. Nasza
drużyna zajęła 2
miejsce.
11 stycznia gminne
zawody w piłkę ręczną
chłopaków
z podstawówki.
Drużyna z naszej
szkoły zajęła 3
miejsce.
opr. Agata Bugara
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Kącik porad 
Wróciliśmy po feriach wypoczęci i zadowoleni
z fajnie spędzonego czasu, ale wciąż nam mało
zabawy. Niestety teraz już musimy myśleć
o nowym półroczu, ocenach, niektórzy o ważnych
egzaminach, które ich czekają w tym roku. Ale
przecież każdy wie, że trzeba się uczyć, żeby coś
osiągnąć, ale też dużo czytać.

Czy warto czytać książki?
Myślę, a właściwie wiem to z własnego doświadczenia, że książki
powinien czytać każdy, bo w wielu sytuacjach pomagają nam one.
Pewnie jest to dziwne, że książki pomogą nam w życiu, ale to
prawda,
bo
książki
mają
wiele
zalet,
oto
one:
*rozwijają wyobraźnię i pamięć
*dostarczają wiedzy o świecie
*uczą nas
*bawią, smucą, mają wpływ na strefę emocjonalną człowieka
*pomagają w formułowaniu wypowiedzi
*uczą słownictwa
Zatem namawiam Was, byście dużo czytali i wykorzystali to, że
w naszej szkolnej bibliotece jest naprawdę masa ciekawych książek.

opr. Aneta Sobczyk

Autor: Dorota Terakowska
Tytuł : „Tam gdzie spadają anioły”
,,Czarny Anioł trzymał Arego zakrzywionymi
szponami i uśmiechał się. Drugą ręką wyrywał mu
puszyste, złotobiałe pióra. Ave spadł na Ziemię w
głębi lasu dokładnie w tej samej sekundzie, w której
mała Ewa wpadła do głębokiego kłusowniczego dołu.
Jeszcze jedna ludzka istota, tracąc Anioła Stróża,
została skazana na kaprysy losu’’. Co stanie się z
Ewą, pozbawioną niewidocznej lecz czujnej opieki
nadprzyrodzonego stróża? Co pocznie strącony,
okaleczony Ave, utraciwszy anielską moc? Anioły mają wpływ na losy
ludzi. Czy człowiek może przyjąć rolę anioła i zmienić przeznaczenie?
opr. Aniela Szczurek
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Maria Konopnicka

Zła zima
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!
Maria Konopnicka (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we
Lwowie)- polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka
i tłumaczka.

FFIILLM
M
,,Odlot"
Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować marzenie swego
życia i wyrusza w podróż do tajemniczej krainy w Ameryce Południowej.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Carl podróżuje we
własnym domu unoszonym przez setki balonów, a w wyprawie
przypadkowo towarzyszy mu pewien ośmiolatek. Jednak prawdziwe
przygody zaczynają się dopiero po dotarciu na miejsce, gdzie dwóch
podróżników spotyka dziwacznego ptaka mówiącego ludzkim głosem psa.
opr. Aniela Szczurek
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 Dwa lata temu były listonosz z Ipswich poddał się operacji
zmniejszenia żołądka. 51-letni Paul Mason ważył wtedy prawie
450 kg. Aby przetransportować go do szpitala, strażacy zmuszeni
byli zburzyć jedną ze ścian jego domu.
Mężczyzna został umieszczony na wózku
widłowym, który "dostarczył" go do karetki.
 W
,,Świecie
Według
Kiepskich”
w sypialni jest zawsze godzina 00:09
 Rekin jest jedyną rybą, która potrafi
mrugać.
 Słuchanie
muzyki
pomaga
wzmocnić układ odpornościowy.
 1 na 4 uczniów przyznaje się, że co
najmniej raz w tygodniu zasypia na lekcji.
 Osoby, które śpią po lewej stronie łóżka są szczęśliwsze, bo
pozytywnie nastawione do życia, tak wynika z badań.
 Im zimniej w pokoju, w którym śpisz, tym większa szansa, że
będziesz mieć koszmary.
 Śmiech jest zaraźliwy.
 W ciągu roku średnio 1 do 2 milionów ludzi
umiera przez wypadnięcia z łóżka.
opr. Patrycja Janiszewska

SZKOLNE ZAGADKI 
- Jaka jest najlepsza metoda, żeby nie robić błędów ortograficznych?
- Nie pisać.
- Jaka twoim zdaniem powinna być idealna szkoła? – zapytano ucznia.
- Zamknięta.
- Kto to jest samouk?
- Jest to uczeń, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.
- Co to jest półprzewodnik?
- Człowiek, który oprowadza wycieczki na pół etatu.
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Zadanie polega na wykreśleniu wszystkich
możliwych słów. Z liter, które zostaną, należy
odczytać hasło – jest ono związane z ważnym
dniem w lutym
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: NOWY ROK
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Kostecka Oliwia III SP, Szlag Małgorzata V SP, Janawa Kamil II G
(magiczny notes + długopis żelowy)

- nagrody pocieszenia: Sierotowicz Krystian III SP, Stasianek Grzegorz V SP, Baran
Kinga I G, Szlag Wioletta III SP (komplet długopisów żelowych)

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały
z klasy III gimnazjum
do 28 lutego 2013 roku

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