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Witajcie Uczniowie!
Wracamy z powrotem do szkoły po
wspaniałych wakacjach. Przed nami
10 miesięcy nauki. Postarajmy się, aby
nasze oceny i zachowanie w tym roku
szkolnym były jeszcze lepsze niż
w poprzednim. Powodzenia w nauce ☺
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

* * * * * * * * * * * * *
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Z życia szkoły
„Pamięci Patrona szkoły w Koniuszowej – generała Franciszka
Gągora” – artykuł Anety Sobczyk
„Spotkanie z panią Lucyną Gągor” – artykuł Anety Porębskiej
Wywiad z panią Lucyną Gągor
Preorientacja zawodowa – zawód: lekarz
Wywiad z Tomaszem Sikoniem – strażakiem OSP Mogilno
Kącik porad
„Trzymamy Formę”
Poezja – Jan Kochanowski „O żywocie ludzkim”
Przepis na sukces
Czy wiesz, że…
Ankieta
Warto przeczytać – Collen Houck „Klątwa tygrysa”
Warto przeczytać – L. Maud Montgomery „Ania z Zielonego
Wzgórza”
Muzyka – Kase and Wrethow „One life”
Humor szkolny
Krzyżówka z nagrodami
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Z życia szkoły…
2 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. Po uroczystej Mszy
świętej udaliśmy się do szkoły, gdzie obejrzeliśmy program
artystyczny wykonany przez uczniów klas IV-VI SP oraz I-III G pod
opieką pań: Agaty Ligęzy- Chyc, Franciszki Tarasek, Anny Waz
i Anny Kity,
upamiętniający 74. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Nie zabrakło również wspomnień z wakacji. Po
przedstawieniu spraw organizacyjnych dyrektor Jarosław Gliński
poprosił wszystkich o udanie się do swoich sal.
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6 września uczniowie z naszej szkoły udali się na Festiwal
Biegowy do Krynicy. Wraz z 530 zawodnikami i zawodniczkami
wzięli udział w trasie biegnącej z Krynicy do Muszyny.
12 września nasz szkoła przeżywała wielkie święto. II rocznicę
nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koniuszowej
imienia Gen. Franiczka Gągora. Uroczystość ta połączona była
z II rajdem szlakiem im. Gen. Franciszka Gągora. Po uroczystej
Mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się na groby rodziców
Generała Gągora, by tam złożyć wieńce i znicze. Następnie wszyscy
zaproszenie goście udali się do Rezerwatu Cisów w Mogilnie, gdzie
rozpoczął się rajd. Po pysznym poczęstunku uczniowie wraz z
opiekunami udali się na około 9 kilometrowy marsz do Ptaszkowej.
Tam została odkryta tablica upamiętniająca Gen. Franciszka Gągora.
Po tym zdarzeniu wszyscy udali się na pyszną kiełbaskę z grilla i
quiz związany z naszym patronem.
13 września w naszej szkole odbyło się „porajdowe” spotkanie
z panią Lucyną Gągor oraz jej córką Katarzyną. Pani Gągor
opowiadała nam o Warszawie i jej pięknych zabytkach. Wspomniała
również, że chciałby dla nas zorganizować wycieczkę do Warszawy,
abyśmy mogli zobaczyć miejsca bliskie sercu jej męża.
autor: Janiszewska Patrycja

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły naszych
koleżanek związane z tymi wydarzeniami. Anecie Porębskiej i Anecie
Sobczyk gratulujemy sukcesów, bowiem redaktorki te napisały
artykułu, które w lokalnych mediach zostały zamieszczone pod ich
nazwiskami. Zachęcamy do lektury ich twórczości – linki do
artykułów znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
„Media o nas”.
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Aneta Sobczyk
„ Pamięci Patrona szkoły w Koniuszowej – gen. Franciszka
Gągora.
artykuł znajduje się na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/pamieci-patrona-szkoly-wkoniuszowej-gen-franciszka-gagora,51130#.UkB5J1NWphB

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Koniuszowej
12 września obchodzili Święto Szkoły połączone z II Rajdem
im. gen. Franciszka Gągora i odsłonięciem tablicy Patrona Szlaku
Nowy Sącz - Ptaszkowa.
Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: m.in.
Lucyna Gągor - żona zmarłego gen. Franciszka Gągora wraz z córką
Katarzyną, Stanisław Kogut - senator RP, gen. Dywizji Leszek
Soczewica - szef Zarządu Analiz Wywiadowczych, Paweł Szczygieł
- nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz a także Adam Sobczyk prezes PTTK Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu, wójt gminy
Korzenna - Leszek Skowron oraz płk Grzegorz Dobosz - komendant
WKU w Nowym Sączu.
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Na początek goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Izby
Pamięci poświęconej Patronowi oraz izby regionalnej. Następnie
udali się do kościoła parafialnego w Mogilnie na uroczystą Mszę
Świętą w intencji Patrona i całej społeczności szkolnej, w której
uczestniczyły też poczty sztandarowe z pobliskich szkół. Po
zakończeniu Eucharystii zostały złożone kwiaty na grobie rodziców
gen. Franciszka Gągora na cmentarzu w Mogilnie.

Następnie pani Lucyna Gągor otworzyła II Rajd im. gen.
Franciszka Gągora (Rezerwat Cisy w Mogilnie – Ptaszkowej). Po
10-kilometrowej wędrówce wszyscy szczęśliwie dotarli do
Ptaszkowej, gdzie zwiedzili kościół parafialny Najświętszego
Imienia Marii Panny.
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W następnej kolejności została odsłonięta i poświęcona
tablica Patrona szlaku Nowy Sącz – Ptaszkowa. W tej części
uroczystości wzięli również udział wójt Gminy Grybów - Piotr Krok
wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Porębą oraz przewodniczący
Rady Gminy Grybów - Jan Radzik.
Na zakończenie Rajdu był
poczęstunek oraz quiz wiedzy o generale i
regionie. Udział w zabawie wzięło 6
dwuosobowych drużyn. Dzieci z Cieniawy
i Koniuszowej wygrały ciekawe nagrody.
- Bardzo sie cieszę, iż Rajd im.
Generała Franciszka Gągora na stałe
wpisał się w nasz szkolny kalendarz –
mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili
do organizacji tego przedsięwzięcia.
Liczę, że w przyszłym roku będzie to impreza o zasięgu
międzygminnym i już dziś wszystkich chętnych bardzo zapraszam.
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Aneta Porębska
„Spotkanie z panią Lucyną Gągor”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/koniuszowa-spotkanie-z-panialucyna-gagor,51186#.UkCAQFNWphB

Święto szkoły i uczczenie pamięci jej Patrona – gen.
Franciszka Gągora było dla nas okazją do spotkania z panią Lucyną
Gągor i jej córką.
Żona naszego Patrona opowiadała nam o codziennym życiu
Generała. Dowiedzieliśmy się, że Franciszek Gągor bardzo dbał
o kondycję fizyczną, ćwicząc systematycznie bieganie. Lubił także
długie wielokilometrowe spacery. Dlatego pomysł pieszego rajdu
szlakiem Generała Franciszka Gągora i pokonanie 8 kilometrowej
trasy spotkało się z uznaniem pani Lucyny Gągor. Usłyszeliśmy od
niej słowa podziękowania za trud przemarszu i otrzymaliśmy
pamiątkowe nagrody z wizerunkiem naszego Patrona.
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Uzyskaliśmy także zapewnienie zorganizowania trzydniowej
wycieczki do Warszawy. Pani Gągor przedstawiła nam plan
ewentualnego wyjazdu: byłyby to miejsca bliskie jej mężowi:
odwiedzenie Sztabu Generalnego, miejsc pamięci narodowej oraz
zwiedzenie Centrum Nauki im. M. Kopernika. Pomysł wycieczki do
stolicy przyjęliśmy z wielkim entuzjazmem. Mamy nadzieję, że
stanie się on naszym udziałem.
Chcielibyśmy również spełnić życzenia pani Lucyny Gągor
– odnosić sukcesy na miarę osiągnięć Patrona – Generała Franciszka
Gągora.
- W ramach podsumowania obchodów Święta Szkoły udało
się zorganizować krótkie spotkanie uczniów z panią Lucyną Gągor –
mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Małżonka naszego Patrona
opowiadała z pasją o codziennym życiu Generała, o jego
obowiązkach, zainteresowaniach i treningach sportowych. Spotkanie
było bardzo owocne, gdyż oprócz osobistego kontaktu uczniów z
osobą znaną głównie z przekazów telewizyjnych udało się uzyskać
obietnicę pomocy w zorganizowaniu wycieczki do Warszawy.
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wywiad
z p. Lucyną Gągor –
żoną naszego Patrona

- Dzień dobry. Chcemy zapytać, czy udzieli nam Pani wywiadu
do szkolnej gazetki ,,Echo Szkoły” na temat Pani męża.
- Tak, udzielę wam, porozmawiam z wami.
- Jakim mężem był generał?
- Na pewno był wspaniałym i kochającym człowiekiem. Nie miał dla
nas za dużo czasu w ostatnich latach. Natomiast wtedy, kiedy był
w domu, bardzo mi pomagał, zajmował się również dziećmi. Był
osobą, dla której dom i rodzina były zawsze rzeczą ważną, można by
powiedzieć, że najważniejszą.
- Jak go Pani wspomina?
- Zawsze staram się wspominać człowieka z tej najlepszej strony.
Mogłabym wam powiedzieć, że w momencie, kiedy wydarzy się coś
takiego tragicznego w życiu, człowiek zaczyna wracać pamięcią do
rzeczy, które wydarzyły się wiele lat temu i czasami zastanawiamy
się z dziećmi i wspominamy, co by było, gdyby tata jeszcze żył. Co
by było lepsze, czy można by inaczej postąpić. Inaczej z nim
porozmawiać. Natomiast zawsze będziemy go wspominać jako
kochającego i dobrego męża i ojca.
- Lubiła Pani wracać do rodzinnych stron generała?
- Lubiłam, przede wszystkim jak byliśmy jeszcze parą, kiedy
byliśmy ze sobą i mąż przyjechał mnie przedstawić jako swoją
przyszłą żonę. Natomiast potem już urodziła się Kaja. Jak była
malutka, miała może pół miesiąca, przyjechaliśmy po raz kolejny,
a potem przynajmniej dwa razy do roku przyjeżdżaliśmy tu do
Koniuszowej, jeżeli czas i obowiązki męża pozwalały na to.
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- Jak według Pani generał sprawował się w wojsku?
- Bardzo dobrze i nawet bym powiedziała, że jak cokolwiek robił, to
pracował z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Tak samo
traktował pracę. Praca dla niego była wszystkim, a jeżeli coś robił,
robił to doskonale.
- Czy cieszyła go ta praca?
- Na pewno, bo gdyby nie był zadowolony z tego, nie wykonywałby
tej pracy. Natomiast on kochał wojsko, kochał swoją pracę, dla niego
praca była jego spełnieniem.
- Czy lubił spędzać czas z rodziną?
- Tego czasu nie miał dla nas tak dużo. W momencie, kiedy był
szefem Sztabu Generalnego, musiał czytać dużo dokumentów, żeby
zapoznać się z tą pracą, żeby przypomnieć sobie swoje obowiązki.
Wychodził z domu o 6:10, kiedy przyjeżdżał po niego samochód,
a wracał o 22:00. W soboty miał więcej czasu dla nas. Mogliśmy iść
na spacer, zająć się córką, a wtedy była jeszcze mała. Mogliśmy iść
z nią na spacer. Jednak tego czasu było bardzo mało.
- Jak często widywała się Pani ze swoim mężem?
- Widywaliśmy się codziennie wieczorem jak wracał do domu.
Kiedy spotykał się ze sztabem w Brukseli, zawsze chciał, żebym
z nim wyjeżdżała. Wtedy mieliśmy więcej czasu dla siebie.
Natomiast tak to w soboty i w niedziele - to był czas, kiedy
mogliśmy posiedzieć z dziećmi. Porozmawiać, spotkać się ze
znajomymi, pójść na spacer. To był czas dla nas.
- Dziękujemy Pani bardzo za wywiad.
Wywiad przeprowadziły
Szlag Małgorzata oraz Jędrusik Beata
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Preorientacja zawodowa
jest to jeden z tych zawodów, które są niemal niezbędne
w życiu człowieka. Bo co zrobić, gdy nagle coś nas rozboli,
przeziębimy się, zachorujemy? Każdy biegnie do lekarza. Czy to
zwykły lekarz rodzinny, chirurg, kardiolog, czy zwykły dentysta –
każdy ma swoją własną specjalizację. Każdy jest
doskonałym znawcą ludzkiego ciała, ma wiedzę
o zdrowiu i chorobach człowieka. Lekarzem
może zostać tylko ten, kto jest sumienny,
zdyscyplinowany, niczego się nie boi, i przede
wszystkim jest wytrzymały – czy to na stres, czy
na różne inne czynniki. Zawód ten cieszy się dużą popularnością, jak
i wielkim szacunkiem. Aby specjalizować się w tym oto zawodzie,
niezbędne jest ukończenie studiów o kierunku medycznym.

Lekarz,

autor: Bugara Klaudia

Wywiad z Tomaszem Sikoniem strażakiem OSP Mogilno
1. Od ilu lat jest pan związany z Ochotniczą Strażą Pożarną?
Z OSP Mogilno jestem związany od ośmiu lat.
2. Jak to się stało, że wstąpił pan do Ochotniczej Straży
Pożarnej?
To głównie zasługa mojego brata, który jest strażakiem. Zaraził mnie
swoją pasją i namówił na wstąpienie w szeregi ochotników.
Oczywiście nie tylko mój brat jest w OSP, lecz także inni
członkowie mojej rodziny. Chciałem pójść w ich ślady, ponieważ
moim zdaniem strażacy w dzisiejszych czasach są na wagę złota,
str. 14
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niebezpieczeństwo prześladuje nas na każdym kroku. Ciągle
słyszymy o różnych wypadkach drogowych itp.
3.Czy zawsze chciał Pan być strażakiem?
Tak. Od dziecka podobały mi się mundury, a najbardziej strażacki.
Jest on bardzo charakterystyczny, a także bardzo dobrze chroni
zdrowie strażaków, ponieważ bardzo łatwo narazić swoje zdrowie
jeżdżąc na różne akcje strażackie.
4. Strażak kojarzy się przede wszystkim z gaszeniem pożaru.
W jakich innych akcjach biorą udział strażacy?
Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również biorą udział w akcjach
podczas powodzi. Umacniają wały workami z piaskiem,
wypompowują wodę z zalanych piwnic i zabrudzonych studni.
Jeżdżą do wypadków samochodowych, gdzie nieraz są jako pierwsi
i muszą udzielić poszkodowanym pomocy. Najogólniej mówiąc straż pożarna powołana została do gaszenia pożarów, ratowania ludzi
i mienia. Gdy tylko dochodzi do pożaru czy wypadku, ruszamy na
pomoc poszkodowanym. Całe szkolenie strażaka opiera się na
założeniu, że to strażak niesie pomoc innym - nawet z narażeniem
życia. Strażacy biorą również udział w różnych uroczystościach
kościelnych takich jak Boże Cało czy warta przy grobie Pańskim.
5. Pamięta pan pierwszą akcję, w jakiej uczestniczył?
Tak. Był to pożar stodoły w Janczowej. Pamiętam jakby to było
wczoraj. Mieliśmy akurat trening przed zawodami strażackimi
i zostaliśmy wezwani. Udało się wyprowadzić z obiektu
gospodarczego samochód osobowy i maszyny rolnicze. Po ugaszeniu
trzeba było całe siano, które się nie dopaliło, przerzucić. Było tego
naprawdę sporo.
6. Czy każdy człowiek może zostać strażakiem, czy też musi
spełniać jakieś warunki?
Jeśli chodzi o służbę zawodową, to trzeba przede wszystkim mieć
bardzo dobre zdrowie, umieć współdziałać w grupie i przejść
odpowiednie szkolenie. A u ochotnika oprócz zdrowia i sprawności
fizycznej liczy się przede wszystkim niesienie bezinteresownej
pomocy. Jak wszystkim wiadomo, nie każdy posiada doskonałą
sprawność fizyczną. U niektórych może być ona podwyższona lub
Echo Szkoły – nr 71
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obniżona, lecz nie ma co się martwić, bo zawsze jest coś do roboty
i nikomu nie odmawiamy możliwości sprawdzenia się. Oczywiście
nie można być "leniem", ponieważ w OPS nie ma czasu na
zastanawianie sie nad tym, czy mi się chce jechać, czy nie chce mi
się jechać na akcję strażacką. Trzeba być zawsze przygotowanym
i odpowiedzialnym.
7. Czym różni się Ochotnicza Straż pożarna od Państwowej
Straży Pożarnej?
W PSP oczywiście pracują strażacy zawodowo i wykonują swoje
zadania, pełniąc służbę w jednostce. Natomiast w OSP nasza praca to
praca
społeczników,
fascynatów,
którzy
niosą
pomoc
bezinteresownie. W OSP nie dostajemy wynagrodzenia za pomoc,
jedynie podziękowania od ludzi, lecz dla członków OSP to jest jak
najbardziej satysfakcjonujące. Nie chcemy nic w zamian, nasza
pomoc jest jak najbardziej bezinteresowna.
8. Czego nauczyła pana praca w straży pożarnej?
Sądzę, że przede wszystkim pokory dla losu. Widziałem wiele
nieszczęść, a często tak jest, że dopiero, kiedy człowiek widzi,
zaczyna rozumieć, że tragedia może dotknąć każdego. Wtedy
zaczyna się dopiero rozumieć, że mamy wiele szczęścia, jeśli
jesteśmy zdrowi. Byle jakie nieszczęście może dotknąć każdego bez
względu na pozycję majątkową czy też wykształcenie. Dlatego też
każdego dnia powinienem dziękować Bogu za to, że nic mi się nie
stało.
9.Co jest najczęstszą przyczyną pożaru?
W budynkach mieszkalnych najczęściej jest to zaprószenie ognia
przez użytkowników korzystających z kuchni gazowych, czyli
pozostawienie garnków na kuchence bez nadzoru. Osoby zapominają
wyłączyć palnika. Z takimi sytuacjami związane jest jeszcze
używanie otwartego ognia w pomieszczeniu. Druga grupa dotyczy
instalacji elektrycznej, jej użytkowania, także niesprawności tej
instalacji bądź nieumiejętnego korzystania z urządzeń
elektroenergetycznych. Do tego nie możemy wykluczyć również
umyślnego podpalenia lub nieumyślnego zaprószenia ognia,
wzniecenia ognia przez pozostawione bez opieki dzieci. Problemem
jest także awaria instalacji elektrycznych naprawianych lub
str. 16
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przerabianych przez niedoświadczoną osobę, niewłaściwe
użytkowanie urządzeń grzewczych: kominków, pieców kaflowych
czy promienników elektrycznych, pozostawienie włączonych
urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej, tj.:
ogrzewaczy pomieszczeń, kuchenek i czajników, nieostrożne
prowadzenie prac remontowych, zwłaszcza spawania i szlifowania powstające iskry mają temperaturę około 2000°C i zapalają niemal
każdy materiał palny. Ponadto przechowywanie łatwopalnych
substancji (butli gazowych, olejów, farb czy rozpuszczalników) w
pobliżu źródeł ciepła i ognia.
10.W jaki sposób ma postępować młody człowiek, gdy
wybuchnie pożar w jego otoczeniu? Czy zawsze postępować
należy tak samo?
Przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu takich sytuacji.
Kiedy jednak już taka zaistnieje. to powinno się znać numery
alarmowe i niezwłocznie zgłosić to zdarzenie odpowiednim służbom.
Oczywiście na pierwszym miejscu należy zachować spokój,
zachować zimną krew, a gdy nie zna się numerów alarmowych do
straży pożarnej, należy wybrać numer 112 - wtedy na miejsce
wypadku przybędzie straż pożarna, pogotowie, policja.
- Dziękuje bardzo za udzielony wywiad.
Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że mogłem przybliżyć, jak wygląda
sytuacja w OSP Mogilno. Oczywiście zapraszam młodzież
z Koniuszowej na wstąpienie w szeregi OSP.

wywiad przeprowadziła: Klaudia Janiszewska
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Kącik porad
Witam Was wszystkich w nowym roku szkolnym. Jak po
wakacjach? Spędziliście je aktywnie i zdrowo? W pierwszym
wydaniu naszej gazetki chciałabym życzyć, by nasza współpraca
była jak najlepsza, żebym pisała o tym, co Was interesuje, a Wy,
żebyście przeczytali chociaż parę artykułów, by poświęcony czas
innych nie poszedł na marne, ale też żebyście skorzystali z tych rad,
które mogą Wam się przydać. Myślę, że pisząc, wybiorę tematy,
które zaciekawią każdego czytelnika. Oczywiście nie zapomnę
o temacie zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu, czyli
o trwającym nadal programie „Trzymaj Formę”, więc spodziewajcie
się ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu.
autor: Sobczyk Aneta

By czuć się zdrowo i energicznie, musisz
zacząć od aktywności. Nie trzeba od razu
wielkiego wysiłku na siłowni. Oto kilka
ciekawych, aktywnych pomysłów:
■ gra w piłkę koszykową, nożną
■ jazda na rowerze, rolkach lub
deskorolce
■ spacer z psem
■ biegani
■ taniec współczesny.
fot. archiwum

autor: Bugara Magdalena
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Poezja
Jan Kochanowski „O żywocie ludzkim”
Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią
łątkom.
Jan Kochanowski (1530-1584) – polski
poeta epoki renesansu, sekretarz królewski. Uważany jest za jednego
z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę
słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka
literackiego.
opr. Janiszewska Klaudia

Przepis na sukces
Składniki:

Przygotowanie:

- 2 miarki pracowitości
- garść wytrwałości
- odrobina dobrych chęci
- porcja fantazji
- łyk swobody
- kropla uśmiechu
- dawka poczucia humoru
- szczypta optymizmu
- przyjaciel

Dobre chęci połączyć z pracowitością.
Dodać wytrwałość i porcję fantazji.
Przyprawić
do
smaku
uśmiechem
i optymizmem. Dorzucić poczucie humoru.
Wszystko razem zamieszać i udekorować
łykiem swobody.
Delektować się sukcesem w towarzystwie
przyjaciela.

opr. Porębska Aneta
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Dodawanie ostrych przypraw do brokułów powoduje wydzielanie się z nich
substancji antyrakowych.
Dziennie człowiek potrzebuje około 6 gramów soli. Większa ilość zwiększa
ryzyko zawału.
7 na 10 osób krzyżując ramiona, kładzie lewe ramię na prawe.
Istnieje wymierający gatunek truskawek koloru białego, które w smaku
przypominają ananasa.
0,017% - tyle wynoszą szanse na to, że reprezentacja Polski zagra na
mundialu w Brazylii. Specjalnie dla TVN24 wyliczył je Przemysław Ohrysko z
Instytutu Matematyki PAN.
Hiszpański projektant Manel Torres wynalazł niesamowity spray do ciała,
który po rozprowadzeniu może być zdejmowany, prany i używany jak zwykły TShift.
Każdy z grzybów, nawet tych jadalnych, na surowo jest trochę trujący. Np.
kurki i borowiki szlachetne zawierają śladowe ilości amanityny.
Źródło :http://dowiadujsie.pl/ , Onet.pl , bezuzyteczna.pl

opr. Janiszewska Klaudia

PRZEDMIOT

ILOŚĆ
OSÓB

INFORMATYKA

0

J. POLSKI

0

MATEMATYKA

0

RELIGIA

1

HISTORIA

0

TECHNIKA

0

J. ANGIELSKI

0

W-F

12

PRZYRODA

0

MUZYKA

0

PLASTYKA

0

Czy lubicie chodzić do
szkoły?

Ilość osób

TAK

8

NIE

1
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ANKIETA
Niestety szkoła już się zaczęła
i trzeba
brać
się
do
nauki.
Przeprowadziliśmy
ankietę
w klasie V SP na temat ulubionego
przedmiotu,
aw
klasie
I
SP
zapytaliśmy, czy lubią chodzić do
szkoły.
Z ankiety wynika, że ulubionym
przedmiotem w klasie piątej jest W-F cieszymy się, że uczniowie trzymają
formę, ale szkoda, że tylko fizyczną.
Natomiast klasa pierwsza SP
z miłą chęcią chodzi do szkoły .
autor: Baran Angelika
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Warto przeczytać
Collen Houck „Klątwa tygrysa”
Wszystko zdarzyło się 300 lat temu,
kiedy to dwóch braci czarną magią
uwięziono w ciałach dwóch tygrysów.
W ludzkiej postaci mogą jedynie
przebywać 24min na dobę. Jeden
z nich został uwięziony w cyrku.
Główną bohaterką jest Kelsey, która
straciła
rodziców w
wypadku
samochodowym. Kelsey w wakacje
postanawia pracować w cyrku,
w którym akurat przebywa jeden
z tygrysów- Ren. Pewnego wieczoru
tygrys przybiera ludzką postać
i dzwoni do swojego przyjaciela Pan
Kadama. Ten wykupuje go z cyrku
i wraz z Kelsey zawozi do Indii. Tam
właśnie Ren postanawia odkryć całą
prawdę przed dziewczyną.

Lucy Maud Montgomery
„ Ania z Zielonego Wzgórza ”
Ania Shirley jest sierotą, zostaje
zaadoptowana przez Marylę i Mateusza
mieszkających na Zielonym Wzgórzu.
Życie dziewczynki gwałtownie się zmienia,
poznaje nowych przyjaciół . Wybuchowy
temperament przysparza jej wiele kłopotów
jak i również niesamowitych przygód.
Odkryj świat radości, marzeń i smutków
Ani z Zielonego Wzgórza.

opr. Gołyźniak Jakub
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Muzyka

Kase and Wrethov „ One life"
1."What if god told you
to write a masterpiece?
Would you tell 'im you couldn't read?"
Ref: There's only one life
It's right here, it's right now
What is pain
Do you really wanna live this way?
Do you really wanna live this way?
Only one life
It's right here, it's right now
What is pain
Do you really wanna live this way?
Tell me do you wanna live this way?
2. "Wise men say
Life is what happens
While you're busy making plans
Life's not a rehersal
Gotta live it while you can
And getting a second chance
Is my blame and circumstance
Is that what men in the mirror
Read it and chase for answears, hey!
I could have defended me and the best
My family's car crashed
My brother fall getting stucked
Perhaps then, turn up the van and loosing my day
Shaking that our glass reverse to stand back
But the wheels on the bus keep rolling
Rolling all goin' aint nobody really knowin'
Its just flowin' a moment that
Can't be gone and admit it
So you gotta give heart
Never be timid, ahhh"
Ref: There's only one life…

opr. Janiszewska Patrycja
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HUMOR

SZKOLNY

Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy a raz szerszy.
W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy jeszcze
nie znano.
Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie było wiadomo gdzie jest początek.
Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedzielę.
Ten płyn to także w pewnym sensie ciecz.
Węgiel występuje na całej kuli ziemskiej, na przykład w mojej komórce.
Klimat to coś stałego, co nie wiadomo kiedy się zmienia.
Azja jest największym kontynentem na Ziemi a nawet na świecie.
Kopernik ruszył ziemie i dlatego zobaczył, że jest okrągła.
Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpalić ogień, musieli pocierać krzemieniem o
krzemień, a pod spód podkładali stare gazety.
Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.
Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.
Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć.
Jego matka, będąc małym chłopcem, spadła z drzewa.
Miasteczko leżące w Ewangelii.
Kain zamordował Nobla.
Perkusja to zestaw garnków, w których gotuje się muzyka.
Hejnał w radiu grany jest na trąbce codziennie i w niedzielę.
Budzik spełnia wiele czynności, ale najczęściej chodzi wraz ze wskazówkami.
Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię.

Redakcja:
Redaktor naczelny: Aneta Sobczyk IIIG
Współredaktorzy: Bugara Magdalena VISP, Szlag Małgorzata VISP,
Jędrusik Beata VISP, Baran Angelika VISP, Gołyźniak Jakub VISP, Porębska
Aneta IG,
Korczyński Przemysław IG, Janiszewska Patrycja IIG,
Janiszewska Klaudia IIG, Bugara Klaudia IIIG
Ilustratorzy: Michał Pajor IIIG
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż:
Sierotowicz Kamil IIIG
Kociołek Karol IIIG
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Właśnie się skończyły
2. Najlepiej czuje się w wodzie.
3. Odmierza czas.
4. Pora roku, w której opadają liście.
5. Złoty na plaży.
6. W stogu siana.
7. Stopień wojskowy patrona naszej szkoły.
8. Ciężkie zwierzę.
opr. Korczyński Przemysław

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 czerwcowego numeru:
hasło: WAKACJE
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Janawa Kinga III SP, Baran Angelika V SP, Baran Kinga IG (korektor w taśmie
+długopis żelowy)

Nagrody pocieszenia: Kostecka Oliwia III SP, Jakubowska Kamila IV SP, Baran Tomasz
II G, p. Kowalska Anna (długopis żelowy)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Sobczyk z klasy III
gimnazjum do
4 października 2013 roku
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