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Witajcie Uczniowie!
Mamy październik. Nie zapomnijmy,
że 16 października przypada
rocznica wyboru kardynała Karola
Wojtyły na Papieża, a 14 - Dzień
Nauczyciela.
Wszystkim
Nauczycielom z naszej szkoły
składamy
najserdeczniejsze
życzenia, by kolejny rok pracy
przyniósł
wiele
satysfakcji
i sukcesów ☺
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
1 października – Światowy Dzień Uśmiechu
14 października – Dzień Edukacji Narodowej
16 października - rocznica wyboru kardynała Karola
Wojtyły na papieża
20 października – Europejski Dzień Seniora
24 października – Dzień Organizacji Narodów
Zjednoczonych
31 października - Dzień Reformacji
opr. Szlag Małgorzata

Kącik porad
23 września był pierwszym
kalendarzowym
dniem
jesieni. Nie załamujcie się.
Jesień nie jest taka straszna.
Może pogoda czasem nie
dopisuje, ale ta pora roku jest
tak samo ciekawa jak
pozostałe. Nie wiecie, jak
spędzać czas wolny? Jesień
ma wiele ciekawych atrakcji
do zaoferowania. Co powiecie
na spacer po parku pełnym
kolorowych liści w obecności
znajomych, przyjaciół? Może
jednak sport na świeżym powietrzu. Wybór należy do Was, ale
też wykorzystajcie własne pomysły. Nie ma takiej pory,
abyśmy nie mogli się świetnie bawić.
opr. Sobczyk Aneta
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Z życia szkoły…
20 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swoje pomysły przed
kolegami, a następnie rozpoczęło się głosowanie. Po podliczeniu
głosów poznaliśmy zwycięzców.
Oto oni:
Przewodniczący: Kożuch Natalia IIG
Zastępca: Jędrusik Beata VISP
Członkowie: Szlag Wioletta IVSP i Baran Kinga IIG
Opiekun: p. Joanna Dźwigniewska- Gargula

4 października uczniowie wybrali się do Krakowa, gdzie
uczestniczyli Święcie 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz
zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego. Poniżej przedstawiamy
artykuł z tego wydarzenia.
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4 października w naszej szkole odbyły się gminne zawody
w halowej piłce nożnej chłopców SP. Naszej drużynie gratulujemy
zajęła 4 miejsce.
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8 października na Orliku w Korzennej odbyły się gminne zawody
w halowej piłce nożnej chłopców gimnazjum.

9 października nasza koleżanka z klasy IV SP Anna Stasianek
wzięła udział w wojewódzkich indywidualnych biegach
przełajowych. Gratulujemy!
9 października klasa II Gimnazjum wybrała się na piknik
Eduscience do Podola Górowej. Na początku wszyscy zostali
przywitani oraz zostały przedstawione różne reakcje chemiczne
i doświadczenia z fizyki. Później gimnazjaliści udali się na lekcje z
chemii, na których doświadczyli elektrycznego pisania. Potem udali
się do planetarium, gdzie dowiedzieli się min. o gwiazdozbiorach
i układzie słonecznym. Następnie na sali gimnastycznej wzięli udział
w warsztatach chemicznych, matematycznych, biologicznochemicznych oraz z magnetyzmu (fizyka). Na koniec zostało
przeprowadzone losowanie nagród, w którym jeden z naszych
uczniów, Damian Michalik, zdobył nagrodę. Potem wszyscy
z uśmiechem na twarzy wrócili do domu.
12 października w Mogilnie odbyły się gminne zawody w piłkę
ręczną dziewczyn z gimnazjum. Drużyna zajęła 3 miejsce.
Gratulujemy!
opr. Sobczyk Aneta
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UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SPRZĄTAJĄ ŚWIAT
W dniu 3 października klasa
druga wzięła udział w akcji
„Sprzątania Świata”. W tym dniu
na
zajęciach
z
edukacji
wczesnoszkolnej
uczniowie
rozmawiali na temat sprzątania
i segregowania
śmieci
w najbliższym
otoczeniu.
Przekonali się o konieczności
dbania o czyste środowisko,
w którym żyją ludzie, rośliny
i zwierzęta. Słuchali wierszy
i piosenek o tej tematyce oraz
wykonali plakat zachęcający do
sprzątania świata. Następnie
wszyscy uczniowie założyli
gumowe rękawiczki i wyruszyli
sprzątać teren w pobliżu szkoły. Dzieci bardzo chętnie wykonywały
swoją pracę i nazbierały trzy worki śmieci.
opr. p. Małgorzata Kmak
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Z kolei 12 października 2013 roku uczniowie klasy III SP wzięli
udział w „Sprzątaniu Świata”. Dzieci z chęcią włączyły się do tej
akcji, by posprzątać Ziemię. Z zapałem przystąpiły do
porządkowania skrawka naszej Ziemi. Zbierały śmieci wokół szkoły,
przystanku i koło sklepu. Choć trudno uwierzyć, w ciągu godzinnego
sprzątania zebrali duży worek śmieci. Dzieci wiedzą, że należy dbać
o środowisko, chronić przyrodę. Jeśli świat będzie czysty zdrowa
będzie żywność, lasy, powietrze i woda. Pamiętajmy, że Ziemia jest
wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać.
Zanim jednak posprzątali świat, w dniu 4 października byli na
wycieczce w pobliskim lesie. Pogoda była piękna, a las mienił się
pełnią barw jesiennych kolorów. W lesie uczniowie rozpoznawali
różne rodzaje drzew, krzewów leśnych, liści i owoców. Słuchali
odgłosów lasu, a z różnobarwnych liści ułożyli jesienny bukiet do
kącika przyrodniczego. Następnie dzieci mierzyły obwody pni
różnych drzew i wykonały odbitki kory. Wcale nie łatwo było
rozpoznać drzewo na podstawie rysunku kory. Zajęcia były bardzo
ciekawe. A poniżej fotograficzna relacja z tych wydarzeń.
opr. p. Halina Damasiewicz
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nasza szkoła w lokalnych mediach
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuł
naszej
koleżanki
związany
z wizytą
u komandosów
w Krakowie. Patrycji Janiszewskiej gratulujemy sukcesu,
bowiem napisała artykuł z życia szkoły, który w lokalnych
mediach został zamieszczony pod jej nazwiskiem.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów naszej
szkoły – linki do artykułów znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Media o nas”.
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Patrycja Janiszewska – Bliżej Patrona. Święto 6. Brygady
Powietrznodesantowej
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/blizej-patrona-swieto-6-brygadypowietrznodesantowej,51827#.UlsA2VNWphB

4 października uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej
wzięli udział w święcie 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen.
Stanisława. F. Sosabowskiego w Krakowie. Jest to wydarzenie o tyle
ważne dla uczniów, że patronem ich szkoły jest wojskowy – generał
Franciszek Gągor.

- W ramach współpracy z 6 Brygadą Powietrznodesantową
w Krakowie mogliśmy uczestniczyć w dzisiejszym święcie jednostki –
mówi Jarosław Gliński dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej. Staramy się w naszej szkole realizować różne przedsięwzięcia
mające na celu przybliżenie środowiska, w którym żył i pracował
Patron naszej szkoły - gen. Franciszek Gągor. Uczniowie mają
możliwość zapoznać się ze specyfiką zawodu żołnierza, a także
poznać warunki pracy w wojsku. Liczę, że może chociaż kilku z nich
zasili w przyszłości szeregi armii i stanie się godnymi naśladowcami
Patrona.
str. 10
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Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
uczestniczyli
w
rocznicy
powstania
6
Brygady
Powietrznodesantowej w Krakowie. Młodzież na terenie Parku
Lotników Polskich uczestniczyła w zbiórce poddziałów Brygady.
W uroczystości wzięli udział min.: minister obrony narodowej
Tomasz Siemoniak, dowódca Wojsk Lądowych generał broni
Zbigniew Głowienka, prezydent Krakowa profesor Jacek
Majchrowski, dowódcy krakowskich jednostek wojskowych oraz
rodziny żołnierzy i goście ze środowisk spadochroniarskich
z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło także
zaprzyjaźnionych szkół, mieszkańców Małopolski i sympatyków
jedynej
polskiej,
w
pełni
spadochronowej
jednostki.
Minister na mocy swojej decyzji odznaczył 6 Batalion
Powietrznodesantowy z Gliwic brązowym „Medalem Za Zasługi dla
Obronności Kraju”. W swoim przemówieniu generał Głowienka
mówił: „Święto Brygady, jak zawsze, skłania nas do refleksji nad
przebytą drogą, realizowanymi zadaniami oraz dzisiejszymi
wyzwaniami. Historia i teraźniejszość Brygady to owoc wielu lat
rzetelnej służby Ojczyźnie. W jej rodowód i historię wpisane są
Echo Szkoły – nr 72
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najcenniejsze karty oręża, imiona bohaterów, wielkich dowódców i
wodzów, po imię patrona – generała Stanisława Sosabowskiego.”

Uczestnicząc w Pikniku Spadochronowym uczniowie
zobaczyli m. in. skoki spadochronowe, prezentację wyszkolenia
żołnierzy Brygady (taktyka, walka wręcz) oraz prezentację różnego
rodzaju sprzętu, uzbrojenia i pojazdów. Można było spróbować
przepysznej wojskowej grochówki. Wszystko to odbywało w
oprawie muzycznej Zespołu Estradowego 6BPD „Czasza”,
obchodzącego w tym roku jubileusz trzydziestolecia. Następnie
uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Lotnictwa w Krakowie,
gdzie mogli obejrzeć wspaniałe zabytki związane z lotnictwem
i spadochroniarstwem.
- Dziękuję dowódcy 6BPD – gen. bryg. Adamowi Joksowi za
zaproszenie oraz za zorganizowanie wejściówek do Muzeum
Lotnictwa w Krakowie, to bardzo cenna i konkretna pomoc dla
uczniów naszej szkoły – mówi Jarosław Gliński dyrektor Zespołu
Szkół w Koniuszowej.
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Nasi najmłodsi

Serdecznie witamy w murach naszej szkoły
najmłodszych uczniów.
Oddział przedszkolny – grupa „A” pod opieką p. Anny Kempy
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Nasi najmłodsi

Serdecznie witamy w murach naszej szkoły
najmłodszych uczniów.
Oddział przedszkolny – grupa „B” pod opieką p. Eweliny Kociołek
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Wywiad z p. Anną Święs- nauczycielką
pracującą w naszej szkole
- Dlaczego postanowiła Pani zostać
nauczycielką?
- Postanowiłam zostać nauczycielką,
ponieważ bardzo lubię uczyć młodzież
i sprawia mi to przyjemność.
- Jaki przedmiot lubi Pani najbardziej
i z jakiego powodu?
- Biologię, ponieważ jest ona bardzo
związana z budową człowieka.
- Ile potrzeba czasu, aby pojąć taką
wiedzę na temat biologii, chemii, fizyki?
- Człowiek uczy się całe życie i nie może pojąć całej wiedzy
w określonym czasie.
- Co sprawia Pani największą przyjemność w nauczaniu?
- Dobre wyniki uczniów, bo to oznacza, że moja praca jest
efektywna.
Wywiad przeprowadziła Bieniek Natalia

Preorientacja zawodowa
Prawnik to osoba, która pomaga nam w trudnych sprawach
sądowych. Zwracamy się do niego również wtedy, gdy np. chcemy
sporządzić umowę. Prawnicy zajmują się różnymi rzeczami, każdy z
nich ma swoje określone obowiązki. Są sędziowie, prokuratorzy,
adwokaci, notariusze. Zawód ten kojarzy nam się z dobrymi
zarobkami, prestiżem, szacunkiem. Ale niełatwo to wszystko
osiągnąć. Przede wszystkim trzeba zacząć od przedmiotów
humanistycznych. Przy przyjęciu na studia kluczowe są oceny
z matury z j. polskiego, WOSu, czy też historii. W czasie studiów
obowiązuje uczenie się na pamięć różnych aktów prawnych. Aby
być pełnoprawnym prawnikiem, należy zdobyć aplikację, czyli
kilkuletnie szkolenie. Potem można już np. otworzyć własną
kancelarię.
opr. Bugara Klaudia
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Wywiad z p. Alicją
Bulandą
- Dzień dobry. Chcemy zapytać,
czy udzieli nam Pani wywiadu
do szkolnej gazetki ,,Echo
Szkoły'' na temat ,, Szkoły
dawniej''?
-Tak, udzielę z miłą chęcią.
- Czy za Pani czasów w szkole
były jakieś kary?
- Kar raczej nie było, ale były
upomnienia lub wzywali rodziców.
- Czy uczyła się Pani w szkole języków obcych? Jeśli tak, to jakich?
- Tak, był to język rosyjski. Uczyła mnie pani Majcher, którą bardzo dobrze
wspominam, bo dzięki niej podczas dalszej edukacji byłam jedną
z najlepszych uczennic z tego języka.
- Czy dzieci wtedy lubiły chodzić do szkoły?
- Lubiło się chodzić do szkoły, ponieważ nie było wtedy w domach tyle
zabawek ani komputerów i gier. Szkoła była dla nas rozrywką, bo w domu
najczęściej dzieci pomagały w gospodarstwie. Zdarzały się dni, kiedy się
nie chciało chodzić do szkoły, a zwłaszcza były to dni, kiedy były
sprawdziany.
- Jak wspomina Pani czasy szkolne?
- Wspominam bardzo dobrze, ponieważ nie mam jakiś złych wspomnień,
a z biegiem czasu stwierdzam, że na naukę powinno się poświęcać więcej
czasu, gdyż ona owocuje w przyszłości, mimo tego, że często się nie chce
uczyć. A tak naprawdę uczymy się przez całe życie. Miło po tylu latach
zobaczyć w szkole nauczycieli, którzy uczyli mnie, a dziś będą uczyć moje
dzieci.
- Czy nauczyciele dużo wymagali od uczniów?
- Wymagali, a ci nauczyciele, którzy najwięcej wymagali, zawsze najlepiej
nas nauczyli. Ale niestety - nauczyciela, który wymaga, dużo mniej się lubi.
- Dziękujemy Pani bardzo za możliwość przeprowadzenia wywiadu.
wywiad przeprowadziły: Szlag Małgorzata, Jędrusik Beata
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„„TTrrzzyym
maam
myy F
Foorrm
męę””
Jeśli dopada Cię stres przed egzaminem, sprawdzianem, możesz temu
zaradzić. Przeuczony organizm wzmocnij dietą, która zawiera witaminy –
są one w niedocenionych warzywach i owocach. Samo zdrowie. Wystarczy
chcieć!
Jabłko, gruszka i pietruszka, to jest pyszny skład dla brzuszka.
opr. Bugara Magdalena

ANKIETA - zabawa
W naszej szkole jest wielu nauczycieli, ale my chcielibyśmy,
żebyście wybrali najlepszego. Zapytaliśmy uczniów klasy IV SP oraz III G
o najlepszego, ich zdaniem, nauczyciela.
Okazało się, że w klasie IV SP faworytami są: p. Iwona Gągola –
Ogorzałek, ks. Łukasz Pawłowski, p. Anna Kita i p. Agata Ligęza – Chyc.
Z kolei wśród uczniów klasy III G prym wiodą: ks. Łukasz Pawłowski,
p. Anna Kita i p. Beata Kawik.
opr. Baran Angelika oraz Michalik Dominika

Z wózka inwalidzkiego do Realu Madryt – historia Emmanuela
Adebayor’a
Do 4 roku życia Emmanuel nie umiał chodzić, jeździł tylko na wózku
inwalidzkim. Pewnego dnia rodzice postanowili poszukać pomocy w
kościele. Trwające przez siedem dni modlitwy rozpoczęły się w niedzielę
o północy. Zwrócenie się do Boga miało być ostatnią szansą. Nadeszła
sobota, a chłopiec wciąż był przykuty do wózka. „Moja mama wybuchnęła
płaczem, dla niej wszystko się skończyło” - opowiada piłkarz. Siódmego
dnia zdarzył się cud. Rodzina modliła się w kościele, na polu było słychać
hałasy dzieci grających w piłkę. Nagle do kościoła wpadła piłka i wtedy
chłopiec wstał z wózka i wziął futbolówkę. „Mama była w szoku.
Przestraszyła się, ponieważ nigdy nie widziała mnie chodzącego”- mówi
były napastnik Królewskich. Pani Emmiola chciała, by pamiętał o tym
wydarzeniu. Być może to spowodowało że Emmanuel jest bardzo
religijny. „Wszystko co robię powierzam Bogu, mojemu Stwórcy” –
zapewnia piłkarz.
opr. Strojny Klaudia oraz Kmak Dawid
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WARTO PRZECZYTAĆ
Rosemary Sutcliff
„Dziewiąty legion”
Dziewiąty Legion wyruszył ku
brzegom Wielkiej Brytanii i już go nie
widziano. Marek rzymski centurion
postanawia
odkryć
tajemnicę
zaginionego legionu, którym przed laty
dowodził jego ojciec. Udaje się więc na
niebezpieczną wyprawę w nieznane
tereny zamieszkane przez wrogie
plemiona. Nikt nie spodziewa się jego
powrotu.

Mark Twain
„Przygody Tomka Sawyera”
Tomek
jest
sierotą,
którego
wychowuje ciotka Polly. Akcja
rozgrywa
się
niedaleko
rzeki
Missisipi. Tomek jest bystrym,
niegrzecznym
chłopcem
często
wpadającym w tarapaty, z których
zwycięsko udaje mu się wychodzić.
Natrafia też na ślady przestępstwa,
z którym wiąże się wielki skarb!
Przeczytaj i poznaj świat Tomka
Sawyera!
opr. Jakub Gołyźniak
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Poezja
Wisława Szymborska
Nic dwa razy
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Wisława Szymborska- polska
poetka, eseistka, krytyk literacki,
tłumaczka, felietonistka; członkini
oraz założycielka Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich (1989), członkini
Polskiej Akademii Umiejętności
(1995), laureatka Nagrody Nobla w
dziedzinie
literatury
(1996),
odznaczona Orderem Orła Białego
(2011).

opr. Janiszewska Klaudia

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.
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13 września w piątek
Magdę od rana prześladował pech. Wstała lewą nogą, zresztą
w środku nocy – o godzinie 7:00.
Zaczęło się kiedy spojrzała w lustro. Jej włosy rozbiegały się
każdy w inną stronę i nie chciały dać się uporządkować. W kuchni rozlała
mleko, wysypała cukier z cukierniczki i rozbiła porcelanową filiżankę. W
łazience poślizgnęła się na mokrej posadzce i nabiła sobie guza. W trakcie
ubierania się odpadły jej dwa guziki od ulubionej bluzki. Musiała nałożyć
dres. Nie mogła znaleźć skarpetek do pary, a kiedy śpieszyła się do szkoły,
jej drogę dwukrotnie przebiegł czarny kot. Straciła więc kilka cennych
chwil na kroki do tyłu i inne niezbędne procedury stosowane w takich
przypadkach. Zaraz po tym zobaczyła kominiarza. Szybko postanowiła
złapać się za guzik, ale wtedy okazało się, że w całej swojej obecnej
garderobie nie posiada ani jednego guzika. Nieszczęście było nieuniknione.
Oczywiście spóźniła się na lekcje, napisała dwie niezapowiedziane
kartkówki i pokłóciła się z przyjaciółką. Ale tego co spotkało ją w domu nie
przewidziała nawet w najśmielszych oczekiwaniach.
Kiedy weszła do swojego pokoju... zobaczyła na stole małe pudełko
w jasnoniebieskim opakowaniu. Szybko je otworzyła i jej oczom ukazał się
prezent od wujka - super wypasiony Samsung Galaxy S4 – telefon, o jakim
marzyła od dawna.
Odtąd z niecierpliwością czeka na trzynasty dzień każdego
miesiąca.
opr. Porębska Aneta

Z życia zwierząt
Skrzypłocze
Na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej skrzypłocze przypominające
dawno wymarłe stwory, wychodzą na brzeg, aby odbyć gody.
Żbik
Postawa grożąca żbika to ostrzeżenie, że kot jest gotów do ataku zębami
i ostrymi jak igły pazurami.
Waran
Młode warany z Komodo są lekkie, zwinne i dobrze wspinają się po
drzewach. Te cechy bardzo im się przydają, zwłaszcza gdy na łowy
wyruszą potężne dorosłe warany o skłonnościach do kanibalizmu.
opr. Jan Poręba
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MUZYKA
WESOŁE NUTKI – „ LIST DO BOGA”
1.Drogi Boże piszę chociaż kilka słów,
innym razem napiszę więcej.
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam Cię najgoręcej.
Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji podziękować za list coś mi przysłał.
Miałam wiele pracy, miałam wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj.
Ref.
U mnie wszystko jak dawniej
tylko jeden samobójca więcej, tylko jedna znów rodzina rozbita,
tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia.
Kiedy patrzę na to wszystko tak, jak dziś...
2.Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo za to, że tak długo milczałam,
lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć Biblię, którą mi przysłałeś.
Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak wiele mnie łączyło.
I dopiero dzisiaj zaczynam doceniać czym jest życie i prawdziwa miłość.
Ref.
U mnie wszystko jak dawniej,
tylko jeden samobójca więcej,
tylko jedna znów rodzina rozbita,
tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot,
trochę dalej trzęsła się ziemia.
Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś... (2x)

Grupa powstała w 1996 roku w parafii Matki Bożej
Saletyńskiej
w Rzeszowie. Jej założycielem jest ks. Maciej
Kucharzyk MS. Zespół tworzą dzieci i młodzież oraz rzeszowscy
muzycy. Głównym założeniem grupy jest animowanie śpiewu podczas
liturgii. Zespół koncertował w wielu miastach w Polsce i zagranicą.
Wystąpił
w Dębowcu podczas XVI Spotkania Młodych w 2003
roku.
opr. Janiszewska Patrycja
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Czy wiesz, że...
Szklana plaża w Fort Bragg w Kalifornii –
w latach 70 mieszkańcy okolicznych terenów
składowali odpady na nieużywanym odcinku
wybrzeża. 30 lat działania morskich fal sprawiło,
że potłuczone szkło przeobraziło się w kolorowe,
oszlifowane koraliki.
Spanie bez poduszki zwalcza ból pleców
i umacnia nasz kręgosłup.
Nowo narodzony słonik płakał przez pięć godzin
bez przerwy. Nie potrafił się pozbierać po tym,
jak po raz drugi został rozdzielony z matką.
Słonica nie chciała go przyjąć, a zamiast tego spróbowała go stratować.
fot. arch.
Rodzaj muzyki jakiej słuchasz może zmienić sposób twojego myślenia.
Pies jest w stanie zrozumieć do 250 słów i gestów, potrafi policzyć do
pięciu i wykonać proste obliczenia matematyczne. Przeciętny pies ma
inteligencję równą 2-latkowi.
Sok jabłkowy ma
przeciwłupieżowy.

podobne

działanie

dla

włosów

jak szampon

Istnieje firma, która specjalizuje się w wynajmowaniu diabelskich klaunów,
które będą straszyły małe dzieci przez cały tydzień poprzedzający ich
urodziny.
opr. Klaudia Janiszewska

Redakcja:

Redaktor naczelny: Aneta Sobczyk IIIG
Współredaktorzy: Bugara Magdalena VISP, Michalik Dominika VISP,
Szlag Małgorzata VISP, Poręba Jan VISP, Jędrusik Beata VISP, Baran
Angelika VISP, Gołyźniak Jakub VISP, Porębska Aneta IG, Bieniek Natalia IG
Janiszewska Patrycja IIG, Janiszewska Klaudia IIG, Bugara Klaudia IIIG,
Strojny Klaudia IIIG, Kmak Dawid IIIG
Ilustratorzy: Michał Pajor IIIG
Opiekun: P. Beata Kawik
Kolportaż:
Sierotowicz Kamil IIIG
Kociołek Karol IIIG

Echo Szkoły – nr 72

str. 23

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6

1. Sok, który ma podobne działanie do szamponu.
2. … Nutki- zespół muzyczny.
3. Żyją na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.
4. Osoba, która pomaga w sprawach sądowych.
5. „Dziewiąty...”- tytuł książki.
6.„Dwóch jednakich … w oczy”- wiersz Wisławy
Szymborskiej
opr. Aneta Sobczyk

By rozwiązać krzyżówkę trzeba uważnie przeczytać
wszystkie artykuły zawarte w gazetce. Powodzenia!
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.

hasło: WRZESIEŃ
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Basta Anna OB., Ruchała Magdalena IV SP, Ogorzałek Sara
II G (zestaw szkolny wieloelementowy)
Nagrody pocieszenia: Dwojak Damian III SP, Fornagiel Krystian VI SP, Janawa
Kami III G, p. Kowalska Anna (długopis żelowy)

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

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Sobczyk z klasy III
gimnazjum do
31 października 2013 roku

