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Witajcie Uczniowie!
Wracamy po długim weekendzie wypoczęci, pełni chęci
i zapału do nauki. Nie zapomnijmy, że szkoła to nie tylko dni wolne.
Chociaż większość z nas pewnie tak sądzi ☺ Właśnie zaczął się miesiąc
listopad, a czas tak szybko upływa, że nie obejrzymy się, a będzie
grudzień, mikołajki, święta, prezenty i nowy rok. Lecz na razie musimy
na to wszystko cierpliwie poczekać i nie marzyć tylko pracować na jak
najlepsze oceny.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
1 listopada - Dzień
Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień
Zaduszny
9 listopada Międzynarodowy Dzień
Walki z Faszyzmem

fot. archiwum

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
14 listopada - Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
25 listopada - Dzień Kolejarza
29 listopada - Andrzejki
opr. Małgorzata Szlag

Oda do ściągi
Ty, co ratujesz mnie zawsze w potrzebie
niezawodna przyjaciółko, towarzyszko droga.
Jakże trudne i niemożliwe jest życie bez ciebie.
Ty mi ułatwiasz zawiłe zadania,
wzory podpowiadasz, pojęcia oswajasz.
Bez ciebie czuję się bezbronna i słaba.
Bądź zawsze przy mnie
i nie daj się złapać.
Porębska Aneta
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Z życia szkoły…
4 października uczniowie naszej szkoły wybrali się do
Krakowa,
gdzie
uczestniczyli
w Święcie
6
Brygady
Powietrznodesantowej oraz zwiedzali Muzeum Wojska Polskiego.
W poprzednim numerze gazetki zamieściliśmy obszerny artykuł
o tym wydarzeniu oraz galerię zdjęć.
4 października uczniowie klasy III SP wybrali się do
pobliskiego lasu, gdzie rozpoznawali różne rodzaje drzew, krzewów
leśnych, liści i owoców. Zrobili przepiękny bukiet z kolorowych
liści, który umieścili w swoim klasowym kąciku przyrodniczym.
Pogoda była piękna. Dzieci miały do wykonania specjalne zadanie.
Ze zmierzonych wcześniej obwodów różnych drzew i odbitek kory
miały za zadanie odgadnąć jaki to rodzaj drzewa. Nie było to łatwe.
Wszystkim takiego typu zajęcia bardzo się spodobały. Więcej
informacji oraz galerię zdjęć znajdziecie w poprzednim numerze
gazetki.
9 października uczniowie klasy II gimnazjum wybrali się na
piknik Eduscience do Podola-Górowej. Szczegółowe informacje oraz
galerię zdjęć znajdziecie poniżej w artykule naszej koleżanki Patrycji
Janiszewskiej.
12 października uczniowie klasy III SP wzięli udział w
akcji „Sprzątanie Świata”. Po zabraniu specjalnego sprzętu
bojowego, czyli gumowych rękawic i worków, ruszyli posprzątać
kawałek naszej koniuszowskiej ziemi. Po długiej pracy dzieci
nazbierały kilka worków śmieci. Więcej informacji oraz galerię
zdjęć znajdziecie w poprzednim numerze gazetki.
14 października był ważnym dniem zarówno dla
nauczycieli jak i uczniów I SP, ponieważ obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszaków. Po pięknej
akademii przygotowanej przez klasę I SP dyrektor szkoły Jarosław
Gliński uroczyście pasował dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej
im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. Po pasowaniu dyrektor
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szkoły wręczył nauczycielom nagrody za ich osiągnięcia. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym.
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15 i 25 października odbył się pokaz
prezentacji na temat „Państwo, prawo,
społeczeństwo,
obywatel”
przygotowanych
przez
uczniów
gimnazjum. Po ich zaprezentowaniu
uczniowie udali się do klas, gdzie napisali
test sprawdzający. Zajęcia odbywały się
w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

prezentacje

test
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18 października klasa IIIG wraz z księdzem Łukaszem Pawłowskim
przygotowała piękną akademię o Janie Pawle II z racji rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

17 października do naszej szkoły przyjechała Niemka - Victoria
Lipski. Urodziła się, mieszka w Niemczech i ma 14 lat. Opowiadała
uczniom o szkole, mieście w którym mieszka oraz o tym, co robi
w wolnym czasie. Młodzież zadawała pytania po niemiecku.
Spotkanie odbyło się w ramach lekcji języka niemieckiego. Poniżej
przedstawiamy wywiad z Wiktorią oraz artykuł naszej koleżanki
zamieszczony w lokalnych mediach.

opr. Patrycja Janiszewska
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W ramach zajęć z języka angielskiego, dzieci z oddziałów
przedszkolnych miały możliwość poznania tradycji związanych
z amerykańskim świętem Halloween. Dzieci dowiadywały się w jaki
sposób jest ono obchodzone w Ameryce, uczyły się zwrotów
właśnie z nim związanych. Przedszkolaki kolorowały dynie
i doklejały im oczy, usta i nos, rozwiązywały zagadki dotyczące
Halloween. Podczas gier i zabaw poznały wiele nowych słów,
nauczyły się piosenki o bardzo strasznej dyni, (która tak naprawdę
nie była taka straszna gdyż tańczyła, śpiewała, kręciła się w kółko –
a dzieci razem
z nią).
Najważniejszym
punktem zajęć było
wykonanie dyni na
Halloween,
co
sprawiło dzieciom
wiele radości.
opr. p. Ewelina Kociołek
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ssuukkcceessyy nnaasszzyycchh
uucczznniióów
w
Zespół wokalny z naszej szkoły
zdobył III miejsce w gminnym
Konkursie Pieśni Patriotycznej,
Powstańczej i Żołnierskiej
odbywającym się w Lipnicy
Wielkiej.
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nasza szkoła w lokalnych mediach
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
naszych koleżanek związane z wydarzeniami odbywającymi się
w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów naszej
szkoły – linki do artykułów znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Media o nas”.

„Gimnazjalistka z Niemiec z wizytą w szkole
w Koniuszowej”
autor: Aneta Porębska I G
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/gimnazjalistka-z-niemiec-z-wizyta-wszkole-w-koniuszowej,52759#.Un92pydOrF8

W Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
podejmowane są różne działania umożliwiające uczniom naukę
języków obcych w praktyce. I tak w październiku 2012 roku
kilkunastu uczniów gimnazjum zwiedziło Prenzlau, Boitzenburg
i Berlin. Z kolei w minionym miesiącu uczniowie szkoły
w Koniuszowej gościli u siebie uczennicę szkoły niemieckiej –
Victorię Lipski wraz z jej mamą pochodzącą z Koniuszowej.
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Victoria ma 14 lat i mieszka od urodzenia w Niemczech
w okolicach Offenbachu. Obecnie uczęszcza do klasy gimnazjalnej.
W październiku spędzała swój wolny czas – dwutygodniowe ferie
jesienne – w rodzinnych stronach mamy.
Spotkanie z Victorią zorganizowane przez panią Annę Kitę
(nauczycielkę języka niemieckiego) z inicjatywy przewodniczącego
Rady Rodziców pana Grzegorza Ruchały, miało na celu wzajemne
poznanie się i podjęcie rozmów na temat ewentualnej wymiany
międzynarodowej pomiędzy uczniami tych szkół. Było też doskonałą
okazją do pogłębiania znajomości języka niemieckiego i zdobycia
wiedzy o funkcjonowaniu szkoły za naszą zachodnią granicą. Tam
w szkole spędza się wiele godzin, ale częstsze są też
kilkutygodniowe przerwy w nauce. Stosunkowo wcześnie można
zdać egzamin dojrzałości.
Victoria opowiadała też o sposobach spędzania wolnego
czasu, swoich zainteresowaniach i codziennej nauce w szkole.
Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją kontynuowania
znajomości z wykorzystaniem współczesnych technologii
komunikacyjnych.
Echo Szkoły – nr 73
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– W małych miejscowościach są bardzo ograniczone
możliwości kontaktu z obcokrajowcami, dlatego korzystając z okazji
zaprosiliśmy do naszej szkoły 14 - letnią gimnazjalistkę z Niemiec –
mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Uczennica przyszła wraz
ze swoją mamą, która będąc absolwentką szkoły w Koniuszowej,
wyjechała na stałe do Niemiec. Pokazaliśmy gościom szkołę, izbę
regionalną a także Izbę Pamięci gen. Franciszka Gągora. Panie były
zbudowane warunkami do nauki i mówiły, ze są one porównywalne
do tych, które Viktoria ma w Niemczech. Młodzież naszego
gimnazjum była zadowolona ze spotkania. Wymienno się adresami,
a od mamy Viktorii otrzymaliśmy zapewnienie o pomocy
w zorganizowaniu dwustronnej wymiany młodzieży ze szkołą, do
której uczęszcza Viktoria.
Dla uczniów Zespołu Szkół w Koniuszowej było wyjątkową
i niezapomnianą lekcją języka niemieckiego i współczesnej,
najnowszej historii.
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„Uczniowie z Koniuszowej na pikniku
edukacyjnym”
autor: Patrycja Janiszewska II G
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/ediusence-uczniowie-z-koniuszowej-napikniku-edukacyjnym,52533#.Un94AydOrF_

W październiku klasa II Gimnazjum im. gen. Franciszka
Gągora w Koniuszowej wzięła udział w wycieczce dydaktycznej w
ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej pt.
Eduscience.

Uczniowie udali się do Podola - Górowej, gdzie wraz
z uczniami innych szkół biorących udział w projekcie, uczestniczyli
w pikniku edukacyjnym prowadzonym przez dydaktyków projektu
Eduscience. Projekt ten w szkole w Koniuszowej realizowany jest od
września 2012 r. Dzięki niemu uczniowie mają szanse na lekcje,
które są prowadzone na nowoczesnej tablicy interaktywnej,
możliwość bezpośredniej komunikacji z nauczycielami dzięki
specjalnej Platformie (poczta Eduscience) oraz możliwość udziału
w różnych wycieczkach. Uczniowie mają również szansę na udział
w transmisji internetowej ze znanymi profesorami nauk.
Echo Szkoły – nr 73
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W ubiegłym roku uczniowie obecnej klasy II Gimnazjum
w Koniuszowej wybrali się na wycieczkę do Ojcowa. Zwiedzili tam
Muzeum Przyrodnicze im. prof. Szafera w Ojcowie oraz wspaniałe
jaskinie, gdzie mogli zaobserwować ich budowę, usłyszeć dźwięki
charakterystyczne dla jaskiń, jak i również spotkać nietoperze. Wraz
z uczniami ze szkoły z Boguchwały odwiedzili też Ojcowski Park
Narodowy oraz Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Podczas wizyty w Obserwatorium Sejsmologicznym
w Krakowie dowiedzieli się, czym jest fala sejsmiczna, poznali
ogniska trzęsień ziemi i miejsca, gdzie w Polsce mogą one wystąpić,
jak również ich przyczyny. W ostatniej wycieczce do Podola Górowej uczniowie mieli okazję wziąć udział we wspaniałej lekcji
chemii, podczas której doświadczyli elektrycznego pisania baterią,
wzięli udział w warsztatach m. in.: matematycznych - podczas
których mogli zobaczyć, jak zrobić Wstęgę Möbiusa (ma tylko jedną
stronę, czyli jest tzw. powierzchnią jednostronną), chemicznych,
magnetycznych, biologiczno – chemicznych, na których dowiedzieli
się, że nasz mózg jest zbudowany z białka. Korzystając z okazji,
Echo Szkoły – nr 73
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uczniowie zwiedzili również Jezioro Rożnowskie, gdzie zobaczyli
wspaniałą kolorową Małpia Wyspę.

- Od września 2012 roku realizujemy w naszej szkole innowację
pedagogiczną pt. "Eduscience" – mówi Jarosław Gliński, dyrektor
Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej. - W
przedsięwzięciu tym bierze udział 250 szkół różnego szczebla z całej
Polski. Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z platformy
edukacyjnej, monitoringu przyrodniczego porad ekspertów, a przede
wszystkim z darmowych wycieczek, pokazów i pikników
edukacyjnych, w czasie których zajęcia prowadzą doświadczeni i
dobrze przygotowani wykładowcy. Piknik edukacyjny w PodoluGórowej był bardzo ciekawy. Uczniowie w sposób doświadczalny
weryfikowali teorie fizyczne i chemiczne, co na pewno pomoże im w
lepszym przyswojeniu wiadomości. Liczę, że w niedługim czasie we
współpracy z Fundacją Pro Futuro oraz PAN w Warszawie także w
Zespole Szkół w Koniuszowej uda się zorganizować podobne
przedsięwzięcie.
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Wywiad z Victorią Lipski
- Cześć. Chcemy zapytać, czy
odpowiesz nam na kilka pytań do
szkolnej gazetki ,,Echo Szkoły’’?
Chciałyśmy porozmawiać na temat:
,,Szkoła w Niemczech a w Polsce”.
- Tak, z miłą chęcią.
Czym
różni
się
szkoła
w Niemczech od szkoły w Polsce?
- W Niemczech jest na pewno
więcej dzieci i mamy więcej
wolnego.
Do
czterech
klas
podstawowych
trzeba
chodzić
obowiązkowo.
Ogólnie
trzeba
chodzić do dziewięciu klas, no bo
jeszcze gimnazjum. A później są już klasy maturalne. Poza tym u
was najlepszą oceną jest szóstka, a u nas jedynka. Zamiast książek
mamy tablety.
- Ile jest wolnego w całym roku szkolnym?
- Rok szkolny zaczyna się w sierpniu. W październiku są dwa
tygodnie wolnego, na Boże Narodzenie trzy tygodnie, a na
Wielkanoc dwa. To tyle, no i jeszcze wakacje, które trwają
6 tygodni.
- Jakich przedmiotów można się uczyć?
- Obowiązkowe są: wf, chemia, biologia, no w sumie wszystko to, co
u was. Poza tym obowiązkowy jest j. angielski. A oprócz tego trzeba
wybrać sobie dwa dodatkowe przedmioty np.: włoski, hiszpański,
łaciński lub francuski.
-Czy można uczyć się j. polskiego?
-Tak. Aby uczyć się j. polskiego, trzeba chodzić na specjalne kółka
europejskie.
-Dziękujemy Ci za możliwość przeprowadzenia wywiadu.
Wywiad przeprowadziły
Szlag Małgorzata i Jędrusik Beata
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Preorientacja zawodowa
Zawód strażaka kojarzy nam się
z zawodem o podwyższonym
stopniu ryzyka. Wydaje nam się,
że ich głównym zadaniem jest
gaszenie pożarów. Jednak do
obowiązków strażaków należy
również udzielanie pomocy,
likwidacja zagrożeń. Jest to
ciężka praca fizyczna. Bardzo
dobrą kondycję trzeba łączyć z
odpornością na trudne warunki
atmosferyczne.
Należy
wykazywać się odwagą, ofiarnością, odpowiedzialnością,
opanowaniem i dobrym refleksem. Co zrobić aby zostać
prawdziwym strażakiem? Należy odbyć wieloetapowe szkolenie –
najpierw podstawowe, potem bardziej zaawansowane. Już naszym
wieku można zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej i tam
przyjrzeć się bliżej pracy zawodowców.
opr. Klaudia Bugara

Każdy z nas pewnie
znalazł się w sytuacji „bez
wyjścia”,
ale
takich
sytuacji nie ma. Zawsze
możemy znaleźć jakieś
rozwiązanie, przecież dla
chcącego nic trudnego. Nieraz zastanawiamy się, co zrobić w danej
sytuacji. Nagle wpadną nam do głowy dwa pomysły, ale teraz
pytanie, który wybrać? Który będzie lepszy? To już musimy wybrać
sami. Musimy je rozważyć i dobrze zadecydować, żebyśmy później
nie żałowali swoich decyzji. To jest bardzo trudne. Bo życie płata
nam figle i każe nam ryzykować, wybierać pomiędzy dwoma
rzeczami. My nie możemy się tak szybko poddać, więc trzeba
działać. Nawet jeśli będzie to złe rozwiązanie, kolejnym razem tego
błędu nie popełnimy, ponieważ człowiek uczy się na błędach.
opr. Aneta Sobczyk
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ANKIETA - zabawa
Miesięcy jest bardzo dużo bo aż 12. Są miesiące ciepłe,
zimne, szare, a także kolorowe i zielone. W jednym miesiącu kwitną
kwiaty, a w innym sople zdobią dachy domów.
Przeprowadziliśmy ankietę w klasie 6 SP oraz 2 SP, pytając
o ulubiony miesiąc. I tak w klasie szóstej ulubionym miesiącem jest
lipiec, zaś w klasie drugiej kwiecień.
opr. Baran Angelika oraz Michalik Dominika

WARTO PRZECZYTAĆ
C.S. Lewis
„Opowieści z Narnii Książę Kaspian”
W drugiej części „Opowieści z Narnii” autor
książki ponownie zabiera nas w świat magii,
przygód i niebezpieczeństw. Tym razem
Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja śpieszą na
pomoc prawowitemu władcy Narnii,
Księciu Kaspianowi. Jak zakończy się ta
przygoda…? Wie tylko mądry Lew Aslan.

J.R.R. Tolkien
„Hobbit czyli tam i z powrotem ”
Książka ta opowiada o przygodach
dzielnego Hobbita - Bilba Bagginsa
i jego przyjaciół, m.in. Gandalfa
i Thorina. Życie hobbita zmienia się
gwałtownie, gdy wyrusza wraz z
czarodziejem
Gandalfem
na
niebezpieczną wyprawę po skarb,
którego strzeże groźny smok Smaug.
Przeczytaj i zobacz, czy im się uda…☺
opr. Jakub Gołyźniak
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S P O R T
Manuel Neuer - piłkarz niemiecki
grający na pozycji bramkarza. Neuer w
swojej karierze ma w dorobku występy
w reprezentacji Niemiec U-18, U-19, U20, oraz U-21. Był uważany za jednego
z następców Olivera Kahna i Jensa
Lehmanna w bramce pierwszej reprezentacji Niemiec. W 2009 roku wraz z
reprezentacją U-21 zdobył mistrzostwo Europy. Po kontuzji Rene Adlera
Joachim Loew wybrał go na bramkarza nr 1 na Mistrzostwa świata 2010 w
RPA, gdzie zdobył brązowy medal. W meczu z Anglią zaliczył asystę przy
golu Miroslava Klose. Dwa lata później wystąpił na mistrzostwach Europy
w Polsce i na Ukrainie, gdzie Niemcy dotarli do półfinału po przegranej z
Włochami. Jego sukcesy indywidualne to m.in. Najlepszy bramkarz świata:
2013 oraz Piłkarz roku w Niemczech: 2011
opr. Klaudia Strojny i Dawid Kmak

Z życia zwierząt
Bóbr
Bobry to najwięksi
budowniczowie świata, zaraz
po człowieku. W porównaniu
z ich tamami wszystkie inne
budowle konstruowane przez
ssaki to maleństwa.
Borsuk
Borsuki wychodzą z nory na
ogół po zapadnięciu zmroku.
Jeśli wyruszają na żer za dnia, to znaczy, że w okolicy jest mało
pożywienia.
Manat
Młody manat, mieszkaniec terenów wokół Florydy, ssie mleko przez
półtora roku. Potem gruczoły matki przestają wytwarzać mleko
i młode musi zacząć odżywiać się samodzielnie.
opr. Jan Poręba
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Poezja
Jan Kochanowski Tren

V

Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim
śladem,
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem
wschodząc:
Tę jesli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy,
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej,
Upada przed nogami matki ulubionej Takci się mej namilszej Orszuli dostało.
Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało
Od ziemie się co wznióswszy, duchem zaraźliwym
Srogiej Śmierci otchniona, rodzicom troskliwym
U nóg martwa upadła. O zła Persefono,
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?

Treny – cykl trenów poświęconych jego zmarłej w młodym wieku
córce Urszuli. Treny były pisane przez kilka lub kilkanaście
miesięcy. Zostały wydane w 1580 w Krakowie
opr. Klaudia Janiszewska

Jan Matejko
„Jan Kochanowski
nad zwłokami
Urszulki”
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Nauczyciele, którzy nie są
szczęśliwi, wykazują tendencję do
zadawania uczniom więcej pracy
domowej.
Według badań 65% ludzi
używa Internetu jako ucieczki od
rzeczywistości.
Naukowcy stwierdzili, że
łatwiej jest zasnąć myśląc o tym co
było niż o tym co będzie, ponieważ gdy myślimy o przyszłości, to nasz
mózg jest bardziej aktywny i trudniej jest nam wtedy usnąć.
70% kobiet zadaje innym pytania, na które zwykle same znają
odpowiedź. Dlatego też lepiej mówić im prawdę.
Badania wykazały, że słuchanie ulubionej muzyki jest jedynym
z najszybszych
sposobów
na
pozbycie się złego humoru.
Najdłużej żyjący żółw to
Żółw Olbrzymi, zmarł w 2006 roku
mając ok. 255 lat.
15 min śmiechu jest
odprężające jak 2 godziny snu.
Psychologowie twierdzą, że gdy spotkamy kogoś po raz pierwszy
w życiu, mamy ok. 7 sekund na to, by zrobić na drugiej osobie piorunujące
pierwsze wrażenie.
Australijczyk, Bill Morgan był martwy przez 14 minut, jednak
lekarzom powiodła się próba reanimacji. Potem spędził 12 dni w śpiączce,
podczas której dwukrotnie jego rodzinie zalecano odłączyć go od aparatury.
Kiedy się wybudził, kupił zdrapkę i wygrał auto warte 27. 000 $. Kiedy
media się o tym dowiedziały poprosiły go o powtórzenie chwili, w której
zdrapuje wygraną, więc kupił nową zdrapkę i wygrał tym razem 250.000 $.
Źródło : bezuzyteczna.pl
opr. Klaudia Janiszewska
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Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się
A kiedy gniew świat Ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!
Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x
Poprowadź jak Jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną
Tę jedną z nich
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!
Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x

Tomasz Kamiński urodził się w Toruniu 23 sierpnia 1965 r. Kształcił się
w toruńskiej Państwowej Szkole Muzycznej w klasie skrzypiec i przez kilkanaście
lat nauki zajmował się przede wszystkim graniem muzyki klasycznej. Tomek jest
jednym z niewielu w Polsce przedstawicieli stylu muzycznego określanego jako
PIOSENKA AUTORSKA. Styl ten tworzą artyści, którzy są autorami tekstów,
komponują muzykę i sami wykonują swoje pieśni. Wraz z zespołem złożonym ze
znakomitych muzyków jazzowych, gra bardzo wiele koncertów.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4

5
6
1.Patron kierowców - … Krzysztof.
2.Stolica Polski.
3.Palimy go na grobie.
4.Magiczne słowo.
5.Ładny kwiat.
6.Zdrowe i kolorowe.
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.

hasło: JESIEŃ
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Jakubowski Karol O B, Bugara Izabela IV SP, Janawa
Kamil III G (zestaw: korektor + długopis wielokolorowy)
nagrody pocieszenia: Michalik Michał O B, Baran Kinga II G, Tarka Norbert O A,
p. Damasiewicz Halina (długopis żelowy)

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

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

