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Witajcie Uczniowie 
Witajcie!  Mijają kolejne
miesiące nauki i już mamy
marzec! Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim
Paniom
Nauczycielkom oraz Drogim
Uczennicom
życzymy
wszystkiego dobrego! Z okazji
Dnia Chłopaka męskiej części
naszej społeczności życzymy
troskliwych kobiet!  W tym
miesiącu
czeka
nas
również
pierwszy
dzień
wiosny!!(Nareszcie.) A do wakacji zostało nam już tylko
4 miesiące!  Cieszmy się zatem!
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki
można przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Ważne DNI
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca – Dzień Mężczyzn
15 marca – Międzynarodowy Dzień Konsumenta
21 marca – pierwszy dzień wiosny
22 marca– Międzynarodowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

Ankieta
W klasie I i IV SP przeprowadzono ankietę na temat:
Jakie cechy cenisz sobie u swojego przyjaciela?
Oto wypowiedzi uczniów:
klasa I:
jest miły/miła (3 osoby)
bawi się ze mną (2 osoby)
gra w te same gry (1 osoba)
jest fajny (1 osoba)
jest pomocny (1 osoba)
mogę się z nią wszystkim dzielić (1 osoba)
pożycza mi wszystko (1 osoba)
klasa IV:
jest miły/miła (3 osoby)
jest przyjacielska (2 osoby)
jest fajny (1 osoba)
nie dokucza nikomu (1 osoba)
pomaga i wspiera (1 osoba)
jest pomocna (1 osoba)
jest żartobliwy (1 osoba)
jest koleżeński (1 osoba)
Tak
więc
drodzy
Koledzy
i
Koleżanki,
cechy, które są cenne.

pielęgnujcie
opr. Aneta Porębska
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Z życia szkoły...:)
6 lutego odbyła się dyskoteka choinkowa dla uczniów klas IVVI SP i I-III gimnazjum. Wszystkie klasy zorganizowały sobie
poczęstunek. Mieliśmy zaszczyt gościć pana Marcina Ruchałę,
który zgodził się wcielić się w DJ-a tamtego wieczora.
Serdecznie mu dziękujemy!
7 lutego natomiast odbyła się dyskoteka choinkowa dla
naszych młodszych uczniów z klas 0-III SP. Do pomocy w tej
dyskotece zgłosili się uczniowie z gimnazjum. Nasi mali
koledzy przygotowali na ten czas bardzo ciekawe stroje. Nie
obyło się też bez konkursów. Mamy nadzieję, że dyskoteki
były udane .
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21 lutego uczniowie z klas IV-VI SP wybrali się na wycieczkę.
Najpierw obejrzeli sztukę pt.: „Sposób na szkołę”. Kolejnym
punktem wyjazdu było kryte lodowisko w Chełmcu. Wszyscy
świetnie się bawili, trzymając formę. Po zajęciach
rekreacyjnych nasi koledzy wstąpili przekąsić coś
w McDonaldzie. Wyjazd zorganizowała pani Monika Kozioł,
a opiekę
nad
uczniami
sprawowała p.
Beata Kawik.
opr. Klaudia
Janiszewska
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trzymamy formę na lodowisku
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W naszej szkole
realizowany jest
program antytytoniowy
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”.
Dzięki niemu uczniowie
poznają skutki palenia
papierosów.
Poprzez
wspólną pracę wykonują
plakaty, wymyślają hasła
zniechęcające
do
sięgnięcia po papierosa.
Organizowane
są
konkursy, debaty. Jedna
z takich
debat
miała
miejsce w II klasie
gimnazjum na godzinie
wychowawczej. Uczniowie mieli do odegrania różne role:
lekarz, palacz bierny, obecnie niepalący, niepalący, palący trzy
paczki dziennie. Ci, co byli za paleniem papierosów, zbijali
argumentami lekarzy, tych niepalących i na odwrót.
opr. Aneta Sobczyk
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gazetka wykonana przez koordynatora – p. Agnieszkę Frączek
oraz plakaty wykonane przez uczniów klasy II gimnazjum pod opieką pani
Joanny Dźwigniewskiej – Garguli
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debata związana ze szkodliwością palenia zorganizowana przez p. Beatę
Kawik w klasie II gimnazjum
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Kącik porad 
Koncentracja- co to takiego?
Jest to zjawisko polegające na
skupieniu, lecz nie każdy z nas
może, a czasem nawet nie chce
się skupić.
Co z tego wynika?
Pogorszenie wyników w nauce,
człowiek
nie
zapamiętuje
najprostszych rzeczy z lekcji,
ale nie tylko tych związanych ze szkołą, ale i z naszym hobby,
np. ktoś lubi czytać książki, ale przez brak skupienia nie
zapamiętuje tego, co się w niej działo.
Jak polepszać naszą koncentracje?
Ćwiczenia systematyczne pomogą nam w tym. Gdy nie lubimy
jakiegoś przedmiotu i mamy z niego złe stopnie, musimy
poświęcić mu więcej czasu niż na przedmiot, w którym
materiał zrozumiemy już na lekcji. Każdego dnia przynajmniej
20 minut spędźmy nad książkami, poczytajmy więcej na ten
temat, porozmawiajmy z kimś, a na pewno oceny się polepszą.
Po jakimś tygodniu przedłużmy czas do 30 minut, a może
więcej. Jak będziemy poważnie podchodzić do nauki, nic nie
będzie dla nas trudne.
opr. Aneta Sobczyk

Zapamiętujemy:
5% - 10 % tego, co słyszymy lub o czym czytamy.
30% tego, co widzimy.
50% tego, o czy dyskutujemy z innymi.
70% - 90% tego, co stosujemy w działaniu.
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Irena Suchorzewska

W marcu
Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.
Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.
- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
to skowronek!
Irena Suchorzewska (ur. 2 maja 1913 w Warszawie, zm. 9 grudnia
2003), polska pisarka i poetka, autorka utworów dziecięcych,
bibliotekarka, psycholog, fotografik.
opr. Sara Ogorzałek

Film
Tytuł: Zambezia
Zambezia to ptasie miasto. Młody
sokół, skruszony obietnicą sławy,
opuszcza rodzinną dżunglę, by–
wbrew woli strachliwego ojcaodwiedzić
stolicę
pierzastych
i przystąpić do prestiżowej eskadry
myśliwców,
szkolonych
do
patrolowania nieba nad Zambezią. Zatroskany losem potomka ojciec rusza
jego śladem, ale wkrótce zostaje schwytany przez niesympatycznego
jaszczura. Złoczyńca chce wykorzystać sokoła do niecnego planu przejęcia
kontroli nad rezerwatem. Od tej chwili przyszłość Zambezi spocznie na
skrzydłach młodego bohatera oraz jego wiernej przyjaciółki.
opr. Aniela Szczurek
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Książka
Autor: Janusz Domagalik
Tytuł: „Koniec wakacji”
„Na moment stanęliśmy pod
drzewem, żeby złapać oddech.
Odgarnąłem jej mokre włosy
z czoła… i nagle pochyliłem się
szybko i pocałowałem ją. Jeszcze
sekundę
wcześniej
nie
wiedziałem,
że
to
zrobię.
A chwilę później nie odważyłbym
się na to. Elżbieta oderwała się od
drzewa i wyskoczyła w deszcz.”
Wspaniałe wakacje, cudowna
dziewczyna… i nagle tę sielankę
przerywa wiadomość o rozwodzie
rodziców. Po czyjej stronie stanie Jurek? Czy potrafi zachować się
dojrzale i odpowiedzialnie? Zachęcam do przeczytania tej książki.
Jest naprawdę bardzo ciekawa!
opr. Aniela Szczurek

Ciekawostki…
~ 70% ludzi woli powiedzieć „nieważne” niż kolejny raz powtarzać to, czego ktoś
nie usłyszał lub nie zrozumiał.
~ Trzyletnia Brytyjka została przyjęta do elitarnego klubu Mensa, który zrzesza
najinteligentniejszych ludzi na świecie. IQ Alice Amos wynosi 162. Jest wyższe niż
IQ Alberta Einsteina i Stevena Hawkinga (obaj mają IQ po 160).
~ Ojciec, który powiedział swoim córkom, że dostaną szczeniaka, jeśli zdobędą
milion kliknięć "lubię to" na Facebooku, nie podejrzewał, że dziewczynki dostaną
to, czego chciały. Już po niecałych 24 godzinach ich marzenie się spełniło.
~ Wielu z nas w młodości marzyło o domku na drzewie. Jeśli nawet nasze marzenia
się spełniły i mieliśmy w pobliżu swój domek to daleko mu było do tego jaki
znajduje się w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. Obecnie ten nietypowy
dom, którego podwaliną jest 25-cio metrowy dąb ma około 30-stu metrów
wysokości. Zawiera on w sobie aż 11 pięter. Oprócz pokoi, których jest tutaj
mnóstwo mieści on w sobie między innymi boisko do koszykówki i kaplicę.
opr. Patrycja Janiszewska
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LEMON- BĘDĘ Z TOBĄ
Nigdy nie widziałem światła w swoim życiu
Jak nocny pies, zbłąkany
Choć w twoich słowach prawdy nie słyszałem
Dzięki tobie jestem, kim być chciałem.
Czasami nie wiem jak mam się zachować
Ciągle szukam siebie
Chciałbym podążać za tym, co czuję
Nie poznam prawdy, gdy nie spróbuję
Gdy nie będę sobą
Bez twych słów, bez twych rąk
Nie ma mnie
Mimo tylu pomyłek
I tak będę z tobą
Mimo tak wielu granic
I tak będę z tobą
Mimo tylu nieznanych
I tak będę z tobą
I tak będę sobą
Wielu jest takich, którzy chcą mnie zmienić
Po prostu ich wysłucham
Ciągle miotany ze skrajności w skrajność
Wiesz, tak dobrze znam to
Mimo tylu pomyłek… /2x
W oczy mi patrz zamiast w księżyc
Przecież wyciągasz mnie z mroku
Wyczuwam twoje zwątpienie
Podam ci teraz swą dłoń
Mimo tylu pomyłek…

Lemon – polsko- łemkowsko- ukraińska grupa muzyczna, założona
w 2011 roku. 27 listopada 2012 roku ukazał się debiutancki album
LemON. Pierwszym singlem go promującym został powyższy utwór.
opr. Agata Bugara
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TY i JA
Psychozabawa
Sprawdź, czy na pewno wiesz już wszystko o gustach i przyzwyczajeniach
swojej koleżanki (swojego kolegi). Udziel odpowiedzi na pytania dotyczące
twojego partnera (np. koleżanki, kolegi z ławki), nie ujawniając mu
wyników. Następnie skonfrontuj swoje odpowiedzi z tymi, których on sam
udzielił na twój temat. Jeśli uda wam się identycznie odpowiedzieć na co
najmniej 9 pytań, to znaczy, że znacie się na wylot. Jeśli identycznych
odpowiedzi będzie mniej, zastanówcie się, jakie są tego przyczyny.

 Jaki kupiłby (kupiłaby) sobie sweter?
a) ciemnozielony
b) czarny
c) granatowy
d) czerwony
 Jaki sok pije najchętniej?
a) z malin
b) z jabłek
c) z marchwi
d) z pomarańczy
 Jakim językiem chciałby (chciałaby) biegle
władać?
a) francuskim
b) niemieckim
c) angielskim
d) włoskim
 Przyjemność sprawia jej (jemu) czytanie:
a) biografii
b) beletrystyki
c) poezji
d) kryminałów
 O czym najbardziej lubi rozmawiać?
a) o przyszłości
b) o muzyce
c) o filmie
d) o książkach
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 Co najbardziej ceni u ludzi?
a) punktualność
b) pomysłowość
c) cierpliwość
d) zaradność
 Dokąd najchętniej wyjechałby ( wyjechałaby) na wakacje?
a) w góry
b) do leśniczówki
c) nad morze
d) gdziekolwiek
 Jak lubi się ubierać?
a) sportowo
b) modnie
c) ekstrawagancko
d) klasycznie
 Kiedy ostatnio pokłócił (pokłóciła) się z tobą?
a) wczoraj
b) miesiąc temu
c) dwa tygodnie temu
d) nigdy
 Z kim rozmawia o swoich problemach?
a) z mamą
b) z wychowawcą
c) z przyjacielem
d) z nikim
 W jakim celu uprawia sport?
a) dla przyjemności
b) dla zdrowia
c) dla sylwetki
d) dla sukcesu
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Tytuł książki Janusza Domagalika, którą warto przeczytać to „Koniec …”
2. Po marcu w kalendarzu.
3. Nazwa zespołu, którego piosenka jest w tym numerze gazetki.
4. Tytuł sztuki, którą obejrzeli uczniowie klas IV-VI SP dn. 21.02.13r.
to „ … na szkołę”.
5. Imię autorki wiersza „W marcu”.
6. Imię Dj-a, który prowadził dyskotekę dn. 06.02.2013 roku.
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: WALENTYNKa
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Stasianek Marek I SP, Porębska Aneta VI SP, Szlag Maria I G

(notes

oraz wielokolorowy długopis)

- nagrody pocieszenia: Bugara Kamila III SP, Baran Angelika V SP, Baran Tomasz II G,
p. Anna Kowalska (wielokolorowy długopis)

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Karoliny Ruchały
z klasy III gimnazjum
do 29 marca 2013 roku.

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